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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Inleiding
Het initiatief tot het samenstellen van een rederijkersglossarium is uitgegaan van
wijlen Prof. Dr. C.G.N. de Vooys, die bij onderscheiden gelegenheden had gewezen
op de gebrekkige informatie over het zestiende-eeuwse Nederlands in het
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT). Omdat ik mij gedurende de oorlog en daarna al enigermate had verdiept
in de literatuur van de 16de eeuw, spoorde hij mij aan een lijst samen te stellen van
speciale rederijkerswoorden, die de Neerlandici van dienst zou kunnen zijn bij de
studie van de rederijkersliteratuur en meteen een eerste bijdrage kon vormen tot
de lexicologie van het 16de-eeuwse Nederlands. Prof. De Vooys gaf mij daarvoor
de beschikking over een uitvoerig apparaat, door zijn studenten tijdens zijn
hoogleraarschap samengesteld en bestaande uit een groot aantal woorden op fiches
en een aantal afschriften van onuitgegeven rederijkersteksten.
Bij nader toezien bleek dit apparaat weinig geschikt om tot grondslag van een
wetenschappelijk verantwoord woordenboek te dienen. Het verwerkte materiaal
was niet alleen te beperkt en te eenzijdig, maar bovendien goeddeels onbruikbaar,
omdat slechts bij uitzondering de vindplaatsen waren uitgeschreven. Zo was ik
genoodzaakt met voorlopige terzijdelegging van dit apparaat een eigen werkwijze
te zoeken. Van beslissende betekenis daarbij was de aandrang door de Nederlandse
Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek op mij geoefend tot limitering
van de tijdsduur van mijn onderzoekingen tot vijf jaar en van de omvang van het
Glossarium tot een boekdeel, waarvan de verkoopsprijs de financiële draagkracht
van de te verwachten kopers niet te boven mocht gaan. Van de principiële
beslissingen, die ik onder deze omstandigheden heb genomen, wil ik hier gaarne
in het kort verantwoording afleggen.
Allereerst besloot ik slechts díe woorden op te nemen, die exclusief-rhetoricaal
zijn en dus ontbreken in MNW en WNT (uiteraard voorzover de betreffende letter
tijdens onze bewerking reeds was behandeld), tenzij de daar aangehaalde
bewijsplaatsen uitsluitend aan de literatuur der rederijkers en sterk onder hun invloed
1
staande schrijvers zijn ontleend . De

1

Zijn dit schrijvers der zg. Vroeg-Renaissance en gebruiken zij het woord krachtens de
rhetoricale traditie, dan wordt dit veelal in een Opm. vermeld.
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VI
omvang zou al te veel zijn uitgedijd, indien wij ook alle middelnederlandse woorden
1
hadden gehonoreerd, die nog , of nieuwnederlandse, die reeds door de rederijkers
2
worden gebruikt . Evenmin verdienden met het oog op de geboden omvang van dit
Glossarium de woorden te worden opgenomen, die uitsluitend behoren tot een
bepaald dialect, tenzij die woorden in de literatuur uitsluitend bij rederijkers zijn
aangetroffen, of in MNW en WNT ontbreken. De beperking tot de rhetoricalia bracht
tenslotte nog mede, dat alle woorden, die in de literatuur uitsluitend in de
rederijkerstijd (15de-17de eeuw) worden aangetroffen, maar niet exclusief-rhetoricaal
3
zijn, terzijde werden gelegd , ook al komen ze slechts sporadisch voor, alsmede die
woorden, inz. latijnse en franse leenwoorden, die na een onderbreking van twee of
meer eeuwen weer opduiken of opnieuw ontleend worden en door dit hiaat in de
4
overlevering de indruk wekken, historisch niet samen te hangen . Slechts in geval
aan de dubbele ontlening geen twijfel kan bestaan (zoals bij angelijk en angeliek of
rage, ragie en rage), of het hiaat met betekenisnuancering gepaard gaat (zoals bijv.
bij potentie) is het woord gehonoreerd.
Het Glossarium bevat derhalve, uiteraard - met betrekking tot anonieme dicht- en
prozawerken - met eerbiediging van het beginsel in dubiis non abstine, woorden
die als zodanig of in een of meer betekenissen uitsluitend bij de rederijkers zijn
aangetroffen, wat echter niet betekent, dat ze ook niet door hun - buiten de
rederijkerstraditie levende - tijdgenoten gebruikt zouden kunnen zijn. Het
exclusief-rhetoricale - overi-

1
2
3
4

Zie een zeer voorlopige lijst van deze woorden in Aanhangsel I.
Zie Aanhangsel II.
Zie Aanhangsel III.
Ziehier enkele voorbeelden: a b o m i n a b e l , Gentse Sp. 212; - a d o r e r e n , EVERAERT
431; - a f k o r t s e l , Bruyne 3, 120; - b r i e f l i j k , Antw. Sp. li; - c a v e e t e , zie WNT i.v.; v

c o n c e p t , mening, Rott. Sp. M v ; - c o n t r o l e u r e n , controleren, enz., o.a. Well. Mensch
481; CRUL, Heynken 28 (N. b. Voor een afwijkende bet. zie het Gloss. i.v.); - c o r n e t , vrouw,
Bierses 38; - d o o r l a a i e n , zie WNT i.v.; - e v e l d a d e r , Prochiaen 1205; - e x c u s e r e n ,
Conste d. M. 60; - g a d e n , aanstaan, bevallen, A. BIJNS, N. Ref. 224, f, 11; - i n t g e n e r a l e ,
Well. Mensch 183; - g e s c h i l l i g , Smenschen gheest 278; - h e i l a n d , heideland, CAST.,
C. v. R. 77; - h y p o c r i e t , Leuv. Bijdr. 4, 234; - i n f r a c t i e , Gentse Sp. 286; - l a u d e r e n ,
v

a . b i j n s 115; - l a x a t i e f , Zeven Sp. Bermh. N viij, O iij, v ; - m o r a l i s a t i e , Drie Sotten
374; - n e r f , zenuw, CAST., C. v. R. 217; - o n g o e d i g , Doesb. 57; - o n t s l u i k e n , Hs.
TMB, C, fol. 24; - o n t z i j p e n , EVERAERT 389; - o n v e r s t e e n d , A. BIJNS, N. Ref. 330, k,
14; - o p p o n e r e n , V.D. DALE, Wre 531; - p r o t r a c t i e , zie WNT i.v.; - r u i s c h e r , zie
WNT i.v.; - s c h e r r e n , schrapen (zie WNT i.v. Scharren, bet. 5), V.D. DALE, Wre 840; s e i z o e n l i j k , geschikt, EVERAERT 505; - s m a k , zoen, zie WNT i.v. Smak (I), bet. 9; s m o u t e n , vleien, a . b i j n s , N. Ref. 221, b, 1; - s n a p , snel, A. BIJNS 140, 187.
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1

gens vooral ook te zoeken in stilistische en syntactische eigenaardigheden - in
woordvorming en woordgebruik kan uiteraard niet vooropgesteld worden, maar zal
eerst aan de hand van het Glossarium zelf kunnen worden bestudeerd.
Binnen het aldus afgebakende terrein werd nog verder geschift naar de volgende
beginselen. Bijvormen (of vervormingen) van algemeen gangbare woorden, hetzij
van dialectische aard (zoals bijv. bedust = bedorst, Judich 367), hetzij door het rijm
2
opgedrongen worden in het algemeen niet gehonoreerd. Evenmin de afleidingen
op -ich, -(e)lijck en -er(e), voorzover ze verbonden zijn met een vorm van het verbum
substantivum, d.w.z. slechts dienen ter omschrijving van het werkwoord, waarvan
3
ze zijn afgeleid Hetzelfde geldt voor de werkwoorden, die slechts door het prefix
4
g(h)e- (in de 16de eeuw nog zeer productief, inz. na bepaalde hulpwerkwoorden )
5
van de gangbare vorm afwijken en dito zelfstandige naamwoorden (zoals gewerck
= werck). Voorts moesten een aantal hyperindividuele woorden, zoals o.a. Robert
Lawet die graag vormt naar de behoefte van het ogenblik of uit een persoonlijke
gril, terzijde worden gelegd. Onder dit oordeel vielen mede de humoristische of
satirische gelegenheidsformaties, inz. door samenstelling en dito toepassingen, inz.
in het obscene. Ofschoon wij dit niet tot in de uiterste consequenties hebben kunnen
handhaven, streefden wij toch naar het verzamelen van het gemeenschappelijke
woordbezit en woordgebruik. Buiten beschouwing lieten wij mede alle spreekwoorden
6
en zegswijzen, waarvan de samenstellende delen niet typisch-rhetoricaal zijn ,
alsmede soortgelijke
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6

Een daarvan inmiddels door mij aangelegde verzameling wacht nog op afzonderlijke bewerking.
Een groot aantal van deze vervormingen - door Matthijs de Castelein expressis verbis
toegestaan (C. v. R. 57, str. 171)! - in mijn verzameling bedoeld in de vorige noot.
Enkele voorbeelden van deze constructie, t.w. van -er en -ich + copulum gaf ik in Tschr. 71
(1953) blz. 194 e.v.; overvloedig materiaal (ook voor -(e)lijck + copulum in mijn verzameling
bedoeld in noot 1. - In andere functies werden deze afleidingen natuurlijk wel gehonoreerd,
ook die de functie hebben van een zn. in de gen. (bijv. fortselic bespien, beramen van geweld,
Doesb. 188, hooverdich bevroyen, inblazen van hovaardij, Trudo 1015; vele andere voorbb.
in mijn apparaat).
Overigens reeds mnl., vg. Stoett, Mnl. Spraakk., Syntaxis § 283 e.v.
Vg. bijv. Eerste Bl. 865: ‘En can gestupen, gecnielen, gebucken’, EVERAERT 428: ‘Wye zoude
ghewicken Dexcellencie vanden/priesters/jnt leuen hiet?’, Boertelijck Sin 112: ‘Mijn liden en
zouw niemand connen ghecanten’, enz.
Ik denk bijv. aan de talrijke met bier, zoals ‘van calewaerts biere drincken’, Sp. d. M. 2604,
‘mesbrauwen bier’, Trudo 2133, ‘scheybier drincken’, Sp. d. M. 1732, ‘van zueren biere
worden’, EVERAERT 113, H. d. Am. Dd 1, vg. voorts ‘een kot vol simmen bedriegen, verschalken’
of ‘erger, looser zijn dan een kot vol simmen’: WNT VII, 5817, Schuyfman 503, Sp. d. M.
5304, Prochiaen 885, H. d. Am. H 4, Tielebuijs 182.
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bastaardvloeken, krachttermen en uitroepen Tenslotte meenden wij ook alle
schertsnamen te moeten schrappen - immers goeddeels gelegenheidsformaties en
als zodanig van een al te incidenteel en persoonlijk karakter -, zoals daar zijn de
2
gefingeerde plaatsnamen ter aanduiding van een toestand van ellende of van
3
4
bepaalde lichaamsdelen , de schertsende persoonsnamen , de zogenaamde
5
‘spotheiligen’ en de quasi-geneesmiddelen of quasi-gerechten in de betekenis van
6
klappen .
Ten aanzien van corrupte woorden besloten we een onderscheid te maken tussen
evidente en twijfelachtige gevallen. Kennelijk bedorven woorden, hetzij in de
handschriften of oude drukken, hetzij in de nieuwere uitgaven of de grote

1

Ziehier een voorlopige collectie: (BIJ) GANS b i e r , Werelt bevechten 42, - b i e r en b r o o t ,
Hs. TMB, B, fol. 58v, - b l o e t (bloe, bloen), Dove Bitster 210, Werelt bevechten 78, Hs. TMB,
C, fol. 23v, - c r a g e , Bel. v. Sam. 1305, - d a g e n , Hs. TMB, G, fol. 130v, - d a r m e n ,
Preecker 333, - d e u c h t , Lijs en Jan Sul 135, - d o o t , Werelt bevechten 3, d r a e c k e n t a n t , Con. Balth. 757, - e e r e , Lijs en Jan Sul 215, - f o n c k e n , Hs. TMB,
G, fol. 123v, - f o p , Hs. TMB, G, fol. 74v, - f r a n s c h e b l a n c h e , Hs. TMB, C, fol. 74v, h a n e p o o t e n , Werelt bevechten 22, - h a r t e n , Katm. 307, - h o e n d e r e n , Preecker
v

211, - h o e r e v o e t e n , Antw. Sp. S iiij , - h o y , Hs. TMB, G, fol. 69v, - h o n d e n , Jezus
o.d. leraers 569, - l a n d t , Con. Balth. 1086, - l a p p e n , Zeven Sp. Bermh. F ij, - l i j f f ,
Werelt bevechten 102, - l o n g e n , Katm. 324, - l o n g e r e , Leckert. 93, - l o n g e r e n ,
Antw. Sp. Y i, Werelt bevechten 9, Goossen Taeijaert 120, - m a c h t , Hs. TMB, G, fol. 77v,
78, - m a c h t e n , Katm. 138, - m a s t , Katm. 434, - m e i j , Goossen Taeijaert 118, m i n g e l e n , Hs. TMB, G, fol. 8, - m o o r t , M. Bedr. Hart 203, Werelt bevechten 200, m u i j s , Goossen Taeijaert 154, - p l a n c k e n , Hs. TMB, C, fol. 84v, Hs. TMB, G, fol. 73v,
102v, - r e b b e n , Hs. TMB, G, fol. 126, - r o c h e s t a e r t , Hs. TMB, G, fol. 123v, - s w e e t ,
Leckert. 122, - s w e t e n , Katm. 329, - t a n t , Jezus o.d. leraers 838, - t a n d e n , Werelt
bevechten 114, Hs. TMB, G, fol. 89, - v e r c k e n s c r a c h t , Con. Balth. 1050, - v i e r , Hs.
TMB, B, fol. 70, - v i n c k e n , Preecker 65, - v l e i j s c h p o t t e n , Zeven Sp. Bermh. 0 vj. Daarnaast noteerde ik BIJ DEN b i l l e n , Sacr. v.d. N. 295, H. d. Am. Dd 6, - b l o e d e , bij V.
VLOTEN, Kluchtsp. 1, 79, - d e r m e n , DE ROOVERE, Quicunque 210, St. 1, 115, H. d. Am. X
7, Trudo 1826, Bel. v. Sam. 1085 (vg. H e l p e d e r m e n (zie ben.), o c h d e r m e n
(Schuyfman 281) en l o n g e r e n d e r m e n (Playerwater 382)), - l a n c k e n , V. Vroede
234, Bel. v. Sam. 1296 (zie ook MNW 4, 106: GOEDTHALS 131), - m a e r t i l l e n (martelijen),
v

Sacr. v.d. N. 62, H. d. Am. X 7v, - r e b b e n , Mar. v. N. 500, Antw. Sp. X iiij , - s t o r t t e n ,
v

2
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Sacr. v.d. N. 892, Mar. v. N. 470, - s t o r t g a t e n , H. d. Am. X 6 , - w a n g e n , Hs. TMB,
B, fol. 89, - z w e ( e ) t e n , Sacr. v.d.N. 313, 1254. - Voorts HELP(E) d e r m e n , Sacr. v.d.N.
580, Pir. en Th. 108, Charon 247, - g a n s , Katm. 261, - l a n c k e n , Smenschen gheest4 9,
- l o n g e r e n , Sacr. v.d.N. 879, Mar. v. N. 403 (‘Hulpe leuren, longeren ende milten’), v l e y s c h g a t e n , Zeven Sp. Bermh. L viij; en tenslotte b i l l e g a e t e n , Meer gheluck
182, l i j f g a t e n , CRUL, Dronckaert 28, l o n g e r g a t e n , zie Rhet. Gloss. i.v. Longergat.
(N. b. ook l o n g e r e n , Ontr. Rentm. 548, 589, Katm. 44, l o n g e r e n e n r e b b e n ,
Leckert. 270), s c h i j [ t ] g a t e n , Playerwater 330, t a n t g a t e n , zie Rhet. Gloss. i.v. Tantgat,
z i e l g a t e n , zie Rhet. Gloss. i.v. Zielgat, z w e e t g a t e n , Werelt bevechten 84. - Onbekende
woorden in bastaardvloeken, enz., zoals mierentant, worchstaert, enz. zijn wel gehonoreerd.
Zoals B i j s t ( i ) e r v e l t , St 1, 31; 2, 133, B r o o t s e n d e , zie WNT i.v. Broodsende,
D r o e v e n d a a l , Veeld. Gen. D. 124 (ald. en 110 e.v. nog verscheiden andere!),
R o y g h e m , EVERAERT 294, S c e r p e r i e n (naar anal. v. Hongerien o.a. in Veeld. Gen.
D. tap.), Sotslach 365, U u t k e r c k e , St 1, 31, EVERAERT 294.
Zoals k n i e b e k e n en n a v e l g h e m , Doesb. 70.
Zoals V r o u G h i j b e n , - L a u d a t e , - S l o d d e r k o u s e , - V e r l e g a , - V u y l a .
Vooral bekend uit Veeld. Gen. D. (S i n t e A m p h r a ook St. 1, 239, Sotslach 89, vg.
A n f r a r e s c l e r c k e n , Meest Al 250); vg. nog s i n t e M a c h u y t , Bruyne 1, 104, M a m m e l u y c k , Smenschen gheest 230, - V e r - l e g h e , Leuv. Bijdr. 4, 327 (ook in Veeld.
Gen. D.).
Zoals C n o o c k e l p o e r , Berv. Br. 284 (vg. ons knokkelolie), h o o f t p i l l e n , Hs. TMB, G,
fol. 80, k n o t e r p e r e n , St. 2, 148, zie ook WNT i.v. Peer (III), Samenst. en Loquela i.v.
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woordenboeken (door onjuist lezen of verstaan), zijn niet gehonoreerd . Is de
corruptie daarentegen niet evident, dan is het woord opge-

7

Zo zal men bijv. niet aantreffen b e v r e d i g h e y t (l. bevroedigheyt), Gentse Sp. 76,
g e c r o e t (l. gecroect), Camp v.d. Doot 627, g h e r a u t (l. ghegraut), Leuv. Bijdr. 4, 247,
o n g h e d o e y s t (l. ongheveyst), St 2, 74, o n t s e m i c h (l. ontfermich), Camp v.d. Doot
1904, r e s m e e r t (l. resineert = resigneert), EVERAERT 56, t r a e n s w e e t (l. treeusweet
= 't reeusweet (doodszweet), Doesb. 177, t r u s e n (l. trufen), St 1, 89, v e r w e t e n (l.
v.

verwelcken), Rott. Sp. P vj, w e r c k e n d e (l. weckende), Rott. Sp. C vij - In het Gloss.
wordt slechts in de uiterste noodzaak gepolemiseerd; doorgaans worden vergissingen
stilzwijgend verbeterd en afwijkend opvattingen onvermeld gelaten.
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nomen . Uiteraard zal ik hier wel eens de dupe zijn geworden van door mij niet
ontdekte foutieve lezingen van de tekstuitgevers.
Ongemerkt raak ik hier het chapiter van mijn bronnen. Met het oog op de
toegemeten tijd besloot ik na een voorlopige terreinverkenning allereerst tot kritische
bewerking van de woordenlijsten, die vroegere uitgevers van rederijkersteksten aan
hun werk hadden toegevoegd. Natuurlijk is deze werkwijze verre van ideaal.
Vergelijking met de handschriften of drukken, die aan de uitgaven ten grond lagen,
hoe nodig ook blijkens enkele genomen steekproeven, was uitgesloten. Daarbij
waren die glossaria zelf doorgaans meer dan gebrekkig. Het verzamelde
woordmateriaal bleek meestal beperkt, weinig oordeelkundig gekozen en dikwijls
9
foutief verklaard . Gelukkig was ik echter niet uitsluitend op deze bouwstoffen
aangewezen. Vergeleken met

8
9

Een * vóór het lemma betekent in dat geval ‘vermoedelijk bedorven’.
Een loffelijke uitzondering vormt B.H. Erné Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel
(Groningen, enz. 1934).
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de oogst, die ik verkreeg door persoonlijk lezen en excerperen van een aantal
teksten valt de opbrengst uit de woordenlijsten zelfs in het niet. Van dit zelfstandig
verkregen materiaal heeft relatief weer de minste waarde, wat berust op moderne
uitgaven; ik was daarbij weliswaar niet op de woordkeuze en tekstinterpretatie, maar
nog altijd wel op de lezingen van anderen aangewezen. De volle verantwoordelijkheid
aanvaard ik dan ook slechts voor die teksten, die ik zelf in handschrift of druk
bewerkte. In de Bronnenlijst vindt men nauwkeurig aangegeven, hoe ik het aan de
v

betreffende tekst ontleende materiaal verkreeg. Een achter de verkorte titel
w

betekent, dat het werk volledig door mij is geëxcerpeerd, een dat alleen de
woordenlijst van de uitgever is verwerkt. Uit de overige bronnen verkreeg ik het
materiaal - variërend van een enkel woord tot de volledige(?) copia verborum - uit
de tweede hand, voornamelijk uit het apparaat-De Vooys.
De omstandigheid, dat ik mijn tijd zo economisch mogelijk moest gebruiken, gaf
mede de doorslag bij de keuze van het zwaartepunt der onderzoekingen. Aan alle
eisen der moderne lexicologie kon nu eenmaal niet worden voldaan. De
woordbetekenis lieten wij prevaleren boven de woordafleiding. Ons doel was
trouwens niet een woordenboek samen te stellen, maar een glossarium. Aan een
voorlopig hulpmiddel tot het verstaan van rederijkersteksten was, meenden wij,
dringender behoefte dan aan een verzameling etymologische studiën. Wij meenden
daarom te mogen volstaan voor de etymologie te verwijzen naar MNW en WNT,
indien het betreffende woord daar als lemma voorkomt, of naar Franck's Etymologisch
Woordenboek der Nederlandsche Taal (FRANCK-V.WIJK-V.HAERINGEN), tenzij wij een
afwijkende opvatting huldigden. Waren wij geheel op ons eigen onderzoek
aangewezen, dan hebben wij met de weinige hulpmiddelen, waarover wij de
voortdurende beschikking hadden, een conclusie getrokken of een vermoeden
geopperd.
Van de zelfstandige naamwoorden wordt het geslacht niet vermeld. Geen periode
in onze taal is in het gebruik van het genus zo willekeurig geweest als de 16de
1
eeuw . Het opsommen van de plaatsen, waarin een bepaald substantief als mannelijk,
vrouwelijk of onzijdig verschijnt, - voorzover dit al uit het verband was op te maken
- moest, evenals de vermelding der diverse meervoudsvormen, met het oog op de
beschikbare plaatsruimte als van minder belang achterwege blijven. Buitendien leek
ons deze vermelding in een Glossarium niet onontbeerlijk. De pluriformiteit - die
regel is -, zowel als de uniformiteit - waarnaar kennelijk in vele gevallen is gestreefd
- behoren het onderwerp te vormen van een speciale grammaticale studie.

1

Vg. I.B. Kolthoff, Het Substantief in het Nederlandsch der 16e Eeuw (Groningen 1894), blz.
42 e.v., inz. § 63.
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Meer aandacht hebben wij daarentegen besteed aan de spelling. Na rijp beraad
besloten we die niet te normaliseren, hoeveel daarvoor ook moge pleiten. Wij menen
echter, dat daarbij de taal geweld wordt aangedaan, niet alleen omdat uniformering
- hetzij tot zg. ‘standaard-middelnederlands’ als in MNW, hetzij tot modern
nieuwnederlands, als in WNT - altijd iets kunstmatigs blijft, maar vooral, omdat door
dit ‘begripssysteem’ het woord a priori - reeds in de lemmavorm - wordt
geïnterpreteerd. Wij hebben ons daartegenover op het standpunt geplaatst, dat alle
lemmavormen authentiek behoren te zijn, al kozen wij bij twee of meer vindplaatsen
in verschillende spelling de eenvoudigste, de meest aansprekende voor het
titelwoord, terwijl onmiddellijk daarachter ook de andere spellingen zoveel mogelijk
1
zijn vermeld . Gezien de variatie in de spelling en de soms bizarre vormen, zal men
2
het gezochte woord in enkele gevallen wellicht niet aanstonds vinden . Aan dit
bezwaar zijn wij tegemoet gekomen door een - naar wij hopen - consequente
3
toepassing van het verwijzingssysteem .
De in authentieke spelling gehouden lemmata zijn voorts strikt alfabetisch
4
gerangschikt . Ook bij dit beginsel dreigden naar onze mening de minste gevaren.
De klip der aprioristische interpretatie wordt er in elk geval mee omzeild. In
overeenstemming met MNW zijn afleidingen, koppelingen en samenstellingen onder
een afzonderlijk lemma geplaatst. Het nadeel, dat daaruit voortvloeit voor het
taalkundig onderzoek, weegt o.i. niet op tegen het praktische nut voor de gebruiker
van het Glossarium als woordenboek. Daar het bij verscheiden woorden, die
uitsluitend als voltooid deelwoord zijn aangetroffen, niet altijd duidelijk is, of ze op
normale wijze van denominatieven zijn gevormd, dan wel als bijvoeglijke
naamwoorden met possessieve betekenis rechtstreeks van zelfstandige
5
naamwoorden zijn afgeleid , zoeke men niet uitsluitend bij de veronderstelde
6
infinitiefvorm, maar ook bij die van het voltooid deelwoord . Spreekwoorden en
zegswijzen zijn opgenomen onder het woord, dat de meeste bevreemding wekt en
dus het eerst verklaring behoeft. Zo vindt men bijv. sijnen piet schudden onder Piet,

1
2
3
4
5
6

Lichte en meer algemeen bekende varianten (i-y-ij; u(u)-uy-uij; tie-cie, enz.) zijn veelal niet
gehonoreerd.
Dit geldt met name voor de samenstellingen met uit als eerste lid, gespeld als ute-, ut-, uyt-,
vut-, vuut-, vuyt-, vuijt-, wt-.
Onze eigen redactionele-spelling konden wij helaas niet meer aanpassen aan de jongste
regels; onze arbeid was reeds te ver gevorderd, toen deze openbaar werden gemaakt.
Men houde er echter rekening mede, dat y = i(e) of ij kan zijn en i = j en omgekeerd.
Vg. WNT III, 1, 363 e.v.
Niet opgenomen zijn oneigenlijke voltooide deelwoorden als in tacxken gheabeelt, abeletakje
en schorsken ghecaneelt, kaneelschors(je), Smenschen gheest 243.
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maar van den back bijten onder Bijten. Uiteraard moest in bepaalde gevallen een
willekeurige beslissing worden genomen, zoals o.a. bij den bijsere steken, dat onder
Bijsere is verklaard, maar evengoed onder Steken een plaats had kunnen vinden.
Bij de vaststelling en rangschikking der betekenissen hebben wij in beginsel geen
gebruik meer gemaakt van het etymologische en logische Procrustusbed, dat eerder
thuishoort in een historisch taalmuseum dan in de werkkamer van een moderne
lexicoloog. De betekenis van een woord moet o.i. uitsluitend worden opgemaakt uit
de context en de rangschikking behoort te geschieden naar het
historisch-psychologische ontwikkelingscriterium. Van volstrekt zekere betekenissen
worden als regel alleen de vindplaatsen opgegeven. Slechts waar die niet onmiddellijk
evident zijn, wordt een voorstel - in dubieuze gevallen gevolgd door een vraagteken
- met volledige citaten verdedigd. De gebruiker krijgt dan de gelegenheid uit de
aanhalingen zelfstandig een conclusie te trekken. Uiteraard behoudt de keuze tussen
bronvermelding en volledig citaat meermalen iets willekeurigs en ware het wenselijker
geweest alle aanhalingen volledig te geven. De opgelegde ruimtebeperking liet dit
echter niet toe. De gebruiker van het Glossarium moge zich nu troosten met de
volgende overwegingen. Allereerst heeft elk citaat slechts een betrekkelijke waarde.
Gewoonlijk is het immers al vooraf door de redacteur geïnterpreteerd, want anders
zou hij in vele gevallen genoodzaakt zijn gehele passages aan te halen of het
verband met eigen woorden weer te geven, wat bij mijn weten in nog geen enkel
woordenboek is toegepast. Vervolgens - en dat is de tweede troost - hebben ook
de grote woordenboeken - waar de plaatsruimte geen rol speelt - zich niet consequent
aan het goede beginsel gehouden; herhaaldelijk stuit men ook daar op een simpele
bronvermelding. En tenslotte mogen wij de gebruiker de verzekering geven, dat wij
in deze zo oordeelkundig mogelijk te werk zijn gegaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld
alle hapaxen zekerheidshalve tot de dubia gerekend en hun betekenis door
aanhalingen gesteund. Verder hielden wij ook ernstig rekening met de bereikbaarheid
der bronnen. Volledig citeerden wij bij voorkeur uit (minder gemakkelijk toegankelijke)
handschriften en oude drukken, voorzover die tot onze beschikking stonden, en
volstonden wij bij moderne tekstuitgaven en artikelen in MNW en WNT met
bronvermelding, tenzij wij van de uitgevers of de woordenboekredacteuren afweken
in de opvatting der betekenis van het betreffende woord.
Vindplaatsen en citaten zijn door ons wel gedateerd, maar niet gelocaliseerd. Hoe
nuttig, ja noodzakelijk het taalgeografische beginsel in de lexicologie op zichzelf
ook is, in dit geval kon het niet worden toegepast. Enerzijds leek
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het ons volkomen overbodig de herkomst van de meeste bij name bekende en
doorlopend aangehaalde rederijkers, zoals De Roovere, Anna Bijns, Cornelis
Everaert, Matthijs de Castelein, Louris Jansz, Robert Lawet, enz., telkens opnieuw
te vermelden en anderzijds bleek de oorsprong van de meeste anonieme dichtwerken
veelal niet of slechts bij benadering te bepalen.
Mij rest tot slot een woord van welgemeende dank aan allen, die zich aan mij
verplicht hebben of bij de totstandkoming van dit Glossarium op een of andere wijze
betrokken waren. Allereerst gedenk ik hier in dankbaarheid de initiatiefnemer, Prof.
Dr. C.G.N. de Vooys, die helaas de verschijning niet meer heeft mogen beleven.
Zeer erkentelijk ben ik voorts jegens Mej. Dr. R. Pennink en Dr. A. van Elslander,
die mij de beschikking gaven over een aantal afschriften van onuitgegeven werken,
resp. van Louris Jansz en Robert Lawet, de Redactie van WNT, die hetzelfde deed
met enkele oude drukken (o.a. de kostbare Gentse uitgave van 1555 van De
Castelein's De Const van Rhetoriken), de bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel en de bestuurders van de sociëteit Trou Moet Blycken te Haarlem, die
mij de gelegenheid gaven enkele onder hen berustende handschriften hier in Leiden
te raadplegen, en de leden van het personeel der universiteitsbibliotheek te Leiden,
onder wie de heer Hartevelt in dienstvaardigheid elke verwachting overtrof. Van de
velen, die met bijzondere belangstelling mijn werk hebben gevolgd, mij hebben
geadviseerd en gestimuleerd, mogen hier alleen worden genoemd Prof. Dr. C.B.
van Haeringen en Prof. Dr. G.G. Kloeke, adviseurs van de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek. Het Bestuur van deze Organisatie, zonder
wier steun nòch de bewerking, nòch de uitgave van dit Glossarium tot stand zou
zijn gekomen, blijve verzekerd van mijn oprechte dankbaarheid, nu ik na vijf jaren
arbeid de pen neerleg en deze inleiding besluit met een aanhaling uit Matthijs de
Castelein's De Const van Rhetoriken 242:
Minen bouc werd dicke vanden labuere
Dies moet ict curten, ic en hebbe gheen kuere
Of zij soen my vloucken die ditte lesen.

Leiden, 1 Januari 1957.
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Bronnenlijst
A. BIJNS

Refereinen van Anna Bijns, naar de
nalatenschap van Mr. A. Bogaers, uitg.
door Dr. W.L. van Helten (Rotterdam
1875); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.

w

A. BIJNS,

N. Ref.

Nieuwe Refereinen van Anna Bijns,
benevens enkele andere
rederijkersgedichten uit de XVIe eeuw,
uitg. door wijlen Dr. W.J.A. Jonckbloet
en Dr. W.L. van Helten (Gent 1886); aang. naar de blzz. (met strofe en
versregel) van deze uitgave.

v

Abr. Off.

Een spel van sinnen van Abrahams
offerhande, in Hs. TMB (= Trou Moet
Blycken) A, fol. 49v e.v.

Alit en Lijsbith

Een esbatement van Alit en Lijsbith, uitg.
door H. Meijling, Esbatementen van de
Rode Lelye te Brouwershaven
(Groningen 1946) blz. 105 e.v.

w

Antw. Lb.

Antw. Sp.

Een schoon liedekens boeck, enz.,
Antwerpen 1544, uitg. door Hoffmann
von Fallersleben, Horae Belgicae XI
(Hannover 1855); - aang. naar de blzz.
van deze uitgave.

Appelboom

B. d. Scr.

*

Spelen van sinne, vol scoone
moralisacien, uutleggingen ende
bediedenissen (Antwerpen 1562); - aang.
naar de lettermerken van deze druk.

v

Esbatement van den appelboom, uitg.
door P.J. Meertens in Tschr. (= Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde)
42 (1923), blz. 165 e.v.

v

Den boom der schriftueren, enz. uitg.
door Dr. G.D.J. Schotel (Utrecht 1870);
- aang. naar de blzz. van deze uitgave.

v

Slechts die bronnen worden genoemd, die in afkorting en dus veelvuldig worden geciteerd.
v

Een achter de verkorte titel in deze lijst betekent, dat het werk volledig door mij is
w

geëxcerpeerd, een dat alleen de woordenlijst van de uitgever is verwerkt. Het materiaal,
dat aan de overige bronnen is ontleend, verkreeg ik uit de tweede hand (zie daarover de Inl.,
inz. blz. X). De cijfers achter de titels in de tekst hebben betrekking op de versregel, tenzij in
deze lijst anders vermeld. De periodieken, die in afkorting worden aangehaald zijn: Belg. Mus.
(Belgisch Museum), D. War. (Dietsche Warande en Belfort), Leuv. Bijdr. (Leuvens(ch)e
Bijdragen), N. Taalg. (De Nieuwe Taalgids), Tschr. (Tijdschrift voor Nederlands(ch)e Taalen Letterkunde), Vad. Mus. (Vaderlandsch Museum) en VVA (Verslagen en Medede(e)lingen
van de Koninklijke Vlaams(ch)e Academie.
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Bekeeringe Pauli
Bel. v. Sam.

Berv. Br.

Bierses

Een esbatement van de bervoete bruers,
uitg. door Dr. W. van Eeghem, Drie
schandaleuse spelen (Antwerpen 1937),
blz. 1 e.v.
Uit een Tongerschen dichtbundel der
XVIe eeuw. Privaatdruk met inl. en aantt.
door J. Frère en Dr. J. Gessler (Tongeren
1925); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.

v

Blinden

Een esbatement van Bijstier, uitg. door
H. Meijling a.w. (zie Alit en Lijsbith), blz.
146 e.v.
Blijde Inkomst. Vier
Vlaams-Bourgondische gedichten, uitg.
door Dr. G. Degroote (Antwerpen 1950);
- aang. naar de blzz. (met versregel) van
deze uitgave.

v

Esbatement van den Blinden diet tgelt
begroef, uitg. door M. de Jong, Drie
zestiende-eeuwse esbatementen
(Amsterdam 1934), blz. 65 e.v.

w

Boertelijck Sin

Brouwersg.

Bruyne

Bijbels tafelspel, uitg. door H. Meijling
a.w. (zie Alit en Lijsbith) blz. 199 e.v.

w

w

Blijde Ink.

De bekeeringe Pauli, uitg. door Dr. G. Jo
Steenbergen (Zwolle 1953).
Die belegeringhe van Samariën, uitg.
door K. Ceyssens, Hasseltse ‘historiael’
spelen (Leuven-Amsterdam 1907), blz.
71 e.v.

v

Bijb. Tafelsp.
Bijstier

v

v

Br. Willeken

w

w

Een esbatement van boertelijck sin, uitg.
door H. Meijling a.w. (zie Alit en Lijsbith),
blz. 182 e.v.
Een spel van sinnen van de hel vant
brouwersgilde, uitg. door B.H. Erné,
Twee zestiende-eeuwse spelen van de
hel, (Groningen, enz. 1934), blz. 1 e.v.
Refereinen en andere gedichten uit de
XVIe eeuw verzameld en afgeschreven
door Jan de Bruyne, uitg. door K.
Ruelens, 3 dln. (Antwerpen 1879-'81); aang. naar de dlnn. en blzz. van deze
uitgave.
Bruer Willeken een spel van sinnen, uitg.
door O. van den Daele en Fr. van
Veerdeghem, De Roode Roos.
Zinnespelen en andere tooneelstukken
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der zestiende eeuw (Bergen 1899), blz.
198 e.v.
Camp v.d. Doot

CASSIERE,

CAST.,

Present

Bal.

v

Den Camp vander Doot van Jan
Pertcheval, uitg. door Dr. G. Degroote
(Antwerpen-Amsterdam 1948).

w

v

Een present van ionste vrientschap en
trouwe van J.J. Cassiere, uitg. door W.
van Eeghem in VVA (= Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie) 1938, blz. 126 e.v.
M. de Castelein, Baladen van Doornijcke
(achter De Konst van Rhetoriken,
Rotterdam 1612); - aang. naar de
lettermerken van de 2e druk.
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CAST.,

C. v. R.

CAST.,

Lied.

CAST.,

Pyr.

Charon

M. de Castelein, De Const van
Rhetoriken (Gent 1555); - aang. naar de
blzz. van deze druk.

v

M. de Castelein, Diversche Liedekens
(Rotterdam 1616); - aang. naar de blzz.
van deze druk.
M. de Castelein, Historie van Pyramus
ende Thisbe (Rotterdam 1612); - aang.
naar de lettermerken van deze druk.

v

Een spel van sinne van Charon de
helsche scippere, uitg. door Dr. W.L. de
Vreese, 2e dr. (Antwerpen 1896).

v

Christenk.

Tspel van de christenkercke, uitg. door
G.A. Brands (Utrecht 1921).

w

Con. Balth.

Tspel van Coninck Balthasar, uitg. door
K. Ceyssens, a.w. (zie Bel. v. Sam.), blz.
7 e.v.

Conste d. M.

M. Laurier, Die Conste der Minnen, De
Arte Amandi, ghenaempt, enz. (Doesburg
1564); - aang. naar de paginering van
WNT.

Const-thoon. Juw.

Const-thoonende Juweel, by de loflijcke
stadt Haerlem, ten versoecke van Trou
moet blycken, in 't licht gebracht (Zwolle
1607); - aang. naar de paginering van
WNT.

COORNHERT,

Lief en Leedt

COORNHERT,

Rijckeman

COORNHERT,

T'roerspel

Crijsman

w

w

w

w

Comedie van Lief en Leedt van D.V.
Coornhert, uitg. d.P. van der Meulen, Het
Roerspel en de Comedies van Coornhert
(Leiden 1955), blz. 156 e.v.
Comedie vande Rijckeman van D.V.
Coornhert, uitg. d. P. van der Meulen,
a.w., blz. 15 e.v.
T'roerspel vande Kettersche Werelt van
D.V. Coornhert, uitg. door P. van der
Meulen a.w., blz. 80 e.v.
N.B. Van de overige comedies van
Coornhert worden nog slechts Vande
Egypsche Vroeyvrouwen, Abrahams
Uytgangh, Vanden Bruydt Christi en de
Comedie van Israel een enkele maal
naar de bovengenoemde uitgave van P.
van der Meulen aangehaald.
Een esbatement van een crijsman, uitg.
door H. Meijling a.w. (zie Alit en Lijsbith),
blz. 55 e.v.
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Crimpert Oom

Een belachelijcke kluchte van crimpert
oom, uitg. door N. van der Laan,
Rederijkersspelen naar een handschrift
ter bibliotheek van het Leidsche
Gemeentearchief ('s-Gravenhage 1932),
blz. 43 e.v.
Den geestelijcken ABC van Corn. Crul,
uitg. door K. Ruelens a.w. (zie Bruyne)
1, blz. 173 e.v.; - aang. naar de blzz. van
deze uitgave.

v

CRUL,

AB

CRUL,

Carnation

CRUL,

Coll.

v

Carnation van Corn. Crul, uitg. door Dr.
L. Roose, Religieuze Poëzie van Cornelis
Crul (Zwolle 1954), blz. 42.
Sommighe schoone colloquien, oft
tsamen-sprekinghen/ wt Erasmo
Roterodamo, enz. van Corn. Crul (Delf
1611).
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Cluchte van eenen dronckaert van Corn.
Crul, uitg. door Dr. C. Kruyskamp
Cornelis Crul Heynken de Luyere en
andere gedichten (Antwerpen 1950), blz.
55 e.v.

v

CRUL,

Dronckaert

CRUL,

Heynken

v

Heynken de Luyere van Corn. Crul, uitg.
door Dr. C. Kruyskamp a.w. blz. 1 e.v.; aang. naar de blzz. van deze uitgave.

CRUL,

Mont toe

v

Mont toe, borse toe van Corn. Crul, uitg.
door Dr. C. Kruyskamp a.w. blz. 45 e.v.

CRUL,

Ps.

CRUL,

Retrograde

CRUL,

Tweesprake

Psalm 13 en 77 van Corn. Crul, uitg. door
Dr. L. Roose a.w. (zie CRUL, Carnation),
blz. 73 e.v.

v

Dal s. wederk.

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

v

Een tweesprake van den rijcken
ghierighen van Corn. Crul, uitg. door Dr.
L. Roose a.w., blz. 88 e.v.

v

Dal sonder wederkeeren of pas der doot
van Colijn Caillieu, uitg. door Dr. Paul de
Keyser (Antwerpen, enz. 1936).

v

Dboeck d' Am.

Dboeck der Amoreusheyt, inhoudende
diuersche minnebrieuen, enz.
(Antwerpen 1580); - aang. naar de blzz.
van deze druk.

DE DENE

Testament rhetoricael van Ed. de Dene,
in Hs. E.H.L. de Wolf te Brugge; - aang.
(uit de 2e hand) naar de folio's van dit
hs.

DE DENE,

Fab.

DE DENE,

Langhen Adieu

De warachtighe fabulen der dieren van
Ed. de Dene (Brugge 1567); - aang. naar
de blzz. van deze druk.
v

Deenv. Mensch

DE ROOVERE

Van deenvoudighe mensch van Louris
Jansz, in Hs. TMB (zie ald.) F, 7; - aang.
naar een afschrift van Mej. Dr. R.
Pennink.
De gedichten van Anthonis de Roovere,
uitg. door Dr. J.J. Mak (Zwolle 1955); aang. naar de blzz. van deze uitgave.

v

DE ROOVERE,

Quicunque

Mynen langhen adieu van Ed. de Dene,
ged. uitg. door Dr. G. Degroote in Den
Gulden Passer 25 (1947), blz. 333 e.v.

v

Quicunque vult salvus esse van A. de
Roovere, uitg. door L. Scharpé in
Leuvensche Bijdragen 4 (1900-'02), blz.
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155 e.v.; - aang. naar Hs. Everaert (=
K.B. Brussel 19036), fol. 1 e.v.

Deuchd. Sol.

Deuchdelycke Solutien, gesolueert by
vele ingenieuse Componisten van
diuersche cameren van Rethorijcken
(Antwerpen 1574); - aang. naar de blzz.
van deze druk.

Dev. Pr. B.

Een deuoot ende profitelyck boecxken,
enz., Antwerpen [1539], uitg. door D.F.
Scheurleer ('s-Gravenhage 1889); - aang.
naar de blzz. (met strofe) van deze
uitgave.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

XVIII

D'HEERE,

Doesb.

Boomg.

L. d'Heere, Den Hof en Boomgaerd der
Poësien, enz. (Gent 1565); - aang. naar
de blzz. van deze druk.

De refreinenbundel van Jan van
Doesborch, uitg. door Dr. C. Kruyskamp,
2 dln. (Leiden 1940); - aang. naar de
blzz. van dl. II van deze uitgave.

v

Dove Bitster

Drie bl. danssen

Drie Minners

Drie Sotten

Esbatement van de dove bitster, uitg.
door J.C. Daan in Leuv. Bijdr. 29 (1937),
blz. 1 e.v.

v

v

v

v

Van den drie blinde danssen, uitg. door
Dr. W.J. Schuyt (Amsterdam-Antwerpen
1955); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.
Een speel van drie minners, de Coster,
de Pape ende de Jonckere, uitg. door
Dr. J.J. Mak, Vier Excellente Kluchten
(Antwerpen 1950), blz. 1 e.v.
Een tafelspel van drie sotten, uitg. door
Dr. W. van Eeghem a.w. (zie Berv. Br.),
blz. 41 e.v.

Dryd. Ref.

Dryderley Refereynen ghepronunceert
opte Rethorijckfeest der blauvve
Acoleyen van Rotterdam/Anno 1561
(Rotterdam 1614); - aang. naar de
lettermerken van deze druk.

Dwerck d. Apost.

Een spel van sinnen op
tderde/tvierde/ende tvijfde Capittel van
Dwerck der Apostolen, uitg. door Dr. F.
Pijper in BRN (= Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica), I ('s-Gravenhage 1903),
blz. 273 e.v.

Eerste Bl.
Elckerlyc

v

v

Eliseus

EVERAERT

Die Eerste Bliscap van Maria, uitg. door
J.J. Mak (Antwerpen 1949).
Den Spyeghel der Salicheyt van
Elckerlyc, uitg. door Dr. H.J.E. Endepols,
5e dr. (Groningen-Batavia 1948).
Een spel van den propheet Eliseus die
Naman den Syrier van sijn melaetsheyt
genas, in Hs. TMB, B, 6 (fol. 62 e.v.); doorgaans aang. naar de folio's in dit hs,
naar een afschrift uit de verz. De Vooys.

v

Spelen van Cornelis Everaert, uitg. door
Dr. J.W. Muller en Dr. L. Scharpé (Leiden
1920); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.
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Geb. Joh. Bapt.

Een spel van sinnen van die geboorte
Johannes babtista de voorlooper chrysty
van L. Jansz., in Hs. TMB, E, 9; aang.
naar een afschrift van Mej. Dr. R.
Pennink.

Gentse Ref.

Refereynen... Vertooght binnen Ghendt...
den xx. in April M.D. neghen ende
dertigh, uitg. door J.F.J. Heremans (Gent
1877); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.

Gentse Sp.

v

De Spelen van Zinne vertoond op het
Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539,
uitg. door Dr. L.M. van Dis en Dr. B.H.
Erné, Dl. I: Tekst (Groningen, Batavia
1939); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.
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Ghew. Vruecht

Een tafelspeelken van twee personagen
om up der drij coninghen avond te
spelen, uitg. door P. Leendertz Jr.,
Middelnederlandsche Dramatische
Poëzie (Leiden z.j.), blz. 181 e.v.

v

Antigone van Sophocles vertaald door
Corn. van Ghistele, uitg. door Dr. J.
Grietens (Antwerpen-'s-Gravenhage
1922); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.

v

GHISTELE,

Ant.

GHISTELE,

Ovid. Sendtbr.

Der Griecxser Princerssen ende
Ionckvrouwen clachtige Sendt brieven...
beschreven duer Ovidius Naso, enz. van
Corn. van Ghistele (Antwerpen 1559); aang. naar de blzz. van deze druk.

GHISTELE,

Ter. (Andr., enz.)

Terentius Comedien, enz. van Corn. van
Ghistele (Antwerpen 1555); - aang. naar
de paginering van WNT der afzonderlijke
stukken.

GHISTELE,

Virg. Aen.

Die twaelf boecken Aeneas... beschreven
door Virgilius Maro, enz. van Corn. van
Ghistele (Rotterdam 1609); - aang. naar
de blzz. van deze druk.

Goemoete

Goossen Taeijaert

Gr. Hel

v

Een esbatement van Goossen Taeijaert,
uitg. door N. van der Laan, Uit het archief
der Pellicanisten (Leiden 1938), blz. 26
e.v.
Een spel van sinnen van de Groote Hel,
uitg. door B.H. Erné a.w. (zie
Brouwersg.), blz. 19 e.v.

w

Haagsp.

Een esbatement van Jan Goemoete, uitg.
door H. Meijling a.w. (zie Alit en Lijsbith),
blz. 1 e.v.

w

Spelen van sinne waer inne alle
oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken
ghepresen ende verhaelt worden...
Ghespeelt... binnen de stadt van
Antwerpen op Thaech-spel naer
Dlandt-Juweel, enz. (Antwerpen 1562);
- aang. naar de lettermerken van deze
druk.

v

H. d. Am.

v

Den Handel der Amoureusheyt
Inhoudende Vier poetische Spelen...
Poetelijck geinventeert ende
Rethorijckelijck ghecomponeert, door
Heer ende Meester Johan Baptista
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Houwaert (Rotterdam 1621); - aang. naar
de lettermerken van deze druk.
v

Een ander tafelspel van drij personagien,
te weten Heymelic Lijden, enz., uitg. door
E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse
Rederijkersspelen in de zestiende eeuw
(Groningen-Batavia 1937), blz. 181 e.v.

HERPENER,

Factie

P. de Herpener, Een Factie oft Spel,
openbaerlijc vanden Violieren binnen
Antwerpen ghespeelt (Antwerpen [1556]);
- aang. naar de blzz. van deze druk.

HOUWAERT,

Ant. Taf.

J.B. Houwaert, Antijcke Tafereelen (in
Mil. Clachte, zie ald.).

Heymelic Lijden
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HOUWAERT,

Gen. Loop

J.B. Houwaert, Den Generalen Loop der
Werelt (Amsterdam 1612); aang. naar
de blzz. van deze druk.

HOUWAERT,

Lusth.

J.B. Houwaert, Pegasides Pleyn ende
den Lvst-hof der Maeghden, 4 dln.
(Antwerpen 1583); - aang. naar de delen
en blzz. van deze druk.

HOUWAERT,

Mil. Clachte

J.B. Houwaert, Milenus Clachte, enz.
(Leiden 1578); - aang. naar de blzz. van
deze druk.

HOUWAERT,

Or. d. Amb.

J.B. Houwaert, Oratie der
Ambassadeuren vanden doorluchtighen
Prince Matthias, enz. (Antwerpen 1578);
- aang. naar de blzz. van deze druk.

HOUWAERT,

Pol. Onderw.

J.B. Houwaert, Politijcke Onderwysinghe,
tot dienste van alle menschen
(Leeuwarden 1614); - aang. naar de blzz.
van deze druk.

HOUWAERT,

Vier Wterste

J.B. Houwaert, De Vier Wterste. Van de
doot, van het oordeel, van d'eeuwich
leven, van de pyne der hellen (Antwerpen
1583); - aang. naar de blzz. van deze
druk.

Hs. TMB, A-C, E-G

Handschrift (berustende in het archief
van de sociëteit) Trou Moet Blycken te
Haarlem; - aang. worden de hss. A, B,
C, E, F en G naar de folio's (v achter het
cijfer = verso).

w

Een gheestelick spel vanden helighen
sacramente van Robert Lawet, in Hs.
Kon. Bibl., Brussel II-154, fol. 48 e.v.; aang. naar de uitgave in de (getypte)
Gentse licentiaatsverhandeling van L. de
Scheerder, Twee zestiende-eeuwsche
spelen van Robert Lawet.

H. Sacr.

Huis v. Idelh.
Jezus i.d. tempel

Een spel van thuys van Idelheyt, in Hs.
TMB, F, 5 (fol. 62 e.v.).
Een gheestelick spel van zinnen van
Jhesus ten twaelf jaren oudt van Robert
Lawet, uitg. door E. Galama in Leuv.
Bijdr. 40 (1951), blz. 93 e.v.

v

Jezus o.d. leraers

v

Een spel van zinnen van Jesus onder die
leraers, van L. Jansz., uitg. door N. van
der Laan, Noordnederlandse
rederijkersspelen (Amsterdam 1941), blz.
115 e.v.
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Jooris

Judich

v

v

Kackadoris

Een scoon spel van sainct Jooris, uitg.
door P. Leendertz Jr., Middelned. Dram.
Poëzie (Leiden z.j.), blz. 423 e.v.
Spel van de vroome vrauwe Judich ende
van Holifernes van Robert Lawet, in Hs.
Plantijn Museum, Antwerpen, no. 216,
fol. 1 e.v.; - aang. naar een afschrift van
Dr. A. van Elslander.
Een Tafelspel van Meester Kackadoris,
ende een Doof-wijf met Ayeren
(Amsterdam [1596]); - aang. naar de
blzz. van deze druk.
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Katm.

Een batement vanden Katmaecker, uitg.
door Dr. F.A. Stoett, Drie Kluchten uit de
zestiende eeuw (Zutphen 1932), blz. 58
e.v.

w

Kluchtsp. I

J. van Vloten, Het Nederlandsche
Kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw,
dl. I, 2e dr. (Haarlem [1878]); - aang. naar
de blzz. van deze uitgave.

Koster Joh.

v

De klucht van koster Johannes, uitg. door
Dr. C. Kruyskamp in Jaarboek van De
Fonteine 1950, blz. 25 e.v.

Lansknecht

v

'T spel van den Lansknecht, uitg. door
Dr. C.F.P. Stutterheim, Twee onbekende
tafelspelen (Amsterdam 1946), blz. 21
e.v.

Leckert.

w

Een esbatement van Hanneken
Leckertant, uitg. door Dr. F.A. Stoett a.w.
(zie Katm.), blz. 28 e.v.

Leenhof

v

Het Leenhof der Gilden van Jan van den
Berghe, uitg. door Dr. C. Kruyskamp,
Dichten en spelen van Jan van den
Berghe ('s-Gravenhage 1950), blz. 1 e.v.

Leerl. Taefel-sp.

Letter en Geest

Lijs en Jan Sul

Machabeen

Een cluijt van Lijs en Jan Sul: Quae Belij,
uitg. door Dr. N. van der Laan a.w. (zie
Goossen Taeijaert), blz. 82 e.v.

v

v

Een cluijt van Lijsgen en Jan Lichthart,
uitg. door Dr. N. van der Laan a.w. (zie
Goossen Taeijaert), blz. 55 e.v.
Een esbatement van Luerifers, uitg. door
H. Meijling a.w. (zie Alit en Lijsbith), blz.
172 e.v.

w

Luijstervinck

Een tafelspel van de letter en de geest
van Wouter Verhee(??), uitg. door Dr. G.
Kalff in Tschr. 5 (1885), blz. 157 e.v.; aang. naar de blzz. van dit tijdschrift.

v

Lijsgen en Lichthart

Luerifers

Een leerlijck taefel-spel van drie
persoonen, uitg. door Dr. N. van der Laan
a.w. (zie Crimpert Oom), blz. 70 e.v.

w

Esbatement van den Luijstervinck, uitg.
door M. de Jong a.w. (zie Blinden), blz.
85 e.v.
Een spel van sinnen genaempt der
Machabeen, enz., in Hs. TMB, A, 3 (fol.
26 e.v.); - aang. naar de folio's in dit hs.,
naar een afschrift in de verz. De Vooys.
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Man en wijf

Mar. v. N.

v

v

M. Bedr. Hart

Een tafelspeelken van twee personagien,
eenen man ende een wijf, ghecleet up
zij boerssche, uitg. door Dr. P. Leendertz.
Jr., Middelned. Dram. Poëzie (Leiden
z.j.), blz. 186 e.v.
Die waerachtige ende een seer
wonderlijcke historie van Mariken van
Nieumeghen, uitg. door Dr. W.H. Beuken
(Zutphen 1931).
Een spel van sinnen hoe dat menich
bedruct hart... gebrocht en verleyt wert
aen een drooge chijsterne, enz. van
Louris Jansz., in Hs. TMB, D, 10; - aang.
naar een afschrift van Mej. Dr. R.
Pennink.
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Meer gheluck

Meest Al

Een esbatement van Meer gheluck ende
Heer Profijt, uitg. door H. Meijling a.w.
(zie Alit en Lijsbith), blz. 76 e.v.

w

Een spel van zinnen van Meest Al, die
om pais roepen, van Louris Jansz., uitg.
door Dr. N. van der Laan a.w. (zie Jezus
o.d. leraers), blz. 31 e.v.

v

Meester Hoon

Menichf. d. Bedrochs

Een batement van vier personagien, te
weten: Meester Hoon, een quacksalver,
enz., uitg. door Dr. N. van der Laan a.w.
(zie Crimpert Oom), blz. 93 e.v.
v

Een tafelspel van die menichfuldicheit
des bedrochs der werelt, enz., uitg. door
Dr. F. Pijper a.w. (zie Dwerck d. Apost.),
blz. 373 e.v.

Menich Goet Hart

Hoe mennich goet hart verlangt nae
trycke goodts van Louris Jansz., in Hs.
TMB, F, 10; - aang. naar een afschrift
van Mej. Dr. R. Pennink.

Menschwerdinge Christi

Een spel van sinnen van de
menschwerdinge christi, in Hs. TMB, B,
2 (fol. 15 e.v.); - aang. (uit het apparaat
De Vooys) gedeeltelijk naar de
versregels, gedeeltelijk naar de folio's
van het hs.

Minnevaer

v

Een cluyt van onse lieven heers
minnevaer van Louris Jansz. uitg. door
Dr. J.J. Mak a.w. (zie Drie Minners), blz.
35 e.v.

MOERMAN,

Cleyn Werelt

J. Moerman, De Cleyn Werelt
(Amsterdam 1608); - aang. naar de blzz.
van deze druk.

Moorkensvel

v

Moorkens vel / vande quade wijuen, in
Veeld. Gen. D. (zie ald.), blz. 21 e.v.; aang. naar de blzz. in deze herdruk.

Ned. Hel.

Den Nederduytschen Helicon, eygentlijck
wesende der Maetdicht-beminders
Lust-tooneel, enz. (Alkmaar 1610); aang. naar de blzz. van deze druk.

Negenthien Ref.

Negenthien Refereynen int Sot, enz.
(Leiden 1614); - aang. naar de paginering
van WNT.

Neringe

Een spel van der Neringe, in Hs. TMB,
F, 6 (fol. 83 e.v.).
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Nyeuvont

Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike:
hoe sij vrou Lortse verheffen, uitg. door
E. Neurdenburg (Utrecht 1910).

w

NUMAN,

Sp. d. M.

Ph. Numan, Den Spiegel der Menschen,
enz. (Antwerpen 1583); - aang. naar de
blzz. van deze druk.

NUMAN,

Striit d. Gem.

Ph. Numan, Den Striit des Gemoets in
den Wech der deuchden (Brussel 1590);
- aang. naar de blzz. van deze druk.

O.L.H. Minnevaer

Van ons lieven heeren minnevaer, in Hs.
Kon. Bibl., Brussel, no. 21649; - aang.
naar een afschrift uit de verz. De Vooys.

Onlytsaemheyt ende Broederlicke
v
Onderwijs

Een tafelspel van twe personaien:
onlytsaemheyt ende broederlicke
onderwijs, uitg. door Dr. G. Kalff in Tschr.
5 (1885), blz. 168 e.v.; - aang. naar de
blzz. van dit tijdschrift.
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Ontr. Rentm.

Tspel van den ontrouwen rentmeester,
uitg. door O. van den Daelen en Fr. van
Veerdeghem a.w. (zie Br. Willeken), blz.
78 e.v.

Paulus en Barnabas

Een spel van sinnen van Paulus ende
barnabas, gesonden tot Lystren en
derben, enz., in Hs. TMB, B, 4 (fol. 50
e.v.); - aang. naar een afschrift in de
verz. De Vooys.

Pir. en Th.

Een spel van sinnen van de historie van
Piramus en Thisbe genaempt de
sinnelycke genegentheyt, uitg. door Dr.
G. Kalff, Trou Moet Blycken.
Tooneelstukken der zestiende eeuw
(Groningen 1889), blz. 27 e.v.

v

Pol. Ball.

Preecker

Politieke Balladen, Refereinen, Liederen
en Spotgedichten der XVIe eeuw [uitg.
door Ph. Blommaert] (Gent [1847]); aang. naar de blzz. van deze uitgave.
Een batement vanden preecker, uitg.
door Dr. N. van der Laan, a.w. (zie
Goossen Taeijaert), blz. 1 e.v.

v

Present
Prochiaen

Zie CASSIERE, Present.

Tafelspel van drie Personagien, te weten:
Een Prochiaen... Een Coster... Een
Wever, uitg. door L.M. van Dis,
Reformatorische Rederijkersspelen uit
de eerste helft van de zestiende eeuw,
diss. Utrecht 1937 (Haarlem z.j.).

w

Proetus Abantus

RAMMELEERE

Red. en Nat.

Een spel van sinnen van een Coninck
genaemt Proetus Abantus, in Hs. TMB,
A, 2 (fol. 8 e.v.); - aang. naar een afschrift
in de verz. De Vooys.

v

Dit es testament, dat Gillis de
Rammeleere ghemaect heeft, uitg. in
Vaderlandsch Museum IV (1861), blz.
117 e.v.; - aang. naar de blzz. van dit
tijdschrift.

v

Een spel van sinnen beroerende hoe dat
die mensch van godt geschaepen
synde/bij gevoecht is die Redelickheyt
met die natuer, enz. van Louris Jansz, in
Hs. TMB, E, 10; - aang. naar een afschrift
van Mej. Dr. R. Pennink.

Rederijkersged.

v

Rederijkersgedichten der XVIe eeuw,
uitg. door J. Broeckaert (Gent 1893); -
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aang. naar de blzz. (met versregel) van
deze uitgave.

Reyne M.

Rijcken Wrecke

Gheestelick Meyspel van tReyne
Maecxsele ghezeyt de ziele van Robert
Lawet, uitg. door L. Scharpé in Leuvense
tekstuitgaven 2 (Leuven-Amsterdam
1906), blz. 3 e.v.
Een spel van sinnen vanden Rijcken
wrecke end van Lazarus, in Hs. TMB, C,
4 (fol. 38v e.v.); - aang. naar een afschrift
in de verz. De Vooys.

v

Roerende v. Meest Al

v

Een andere spel van zinnen roerende
van Meest Al, hoe dat hij door zijn
misbruik Nering en Welvaart verjaagt,
uitg. door Dr. N. van der Laan a.w. (zie
Jezus o.d. leraers), blz. 73 e.v.
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Rontsaet

w

Een bademendtspel van Jacob Pierter
Rontsaet, uitg. door H. Meijling a.w. (zie
Alit en Lijsbith), blz. 195 e.v.

Rott. Sp.

v

Spelen van Sinne vol schoone allegatien
.. Ghespeelt ende vertoont binnen der
Stadt Rotterdam... Anno 1561
(Rotterdam 1614); - aang. naar de
lettermerken van deze druk.

Sacr. v.d.N.

Dat es tspel vanden heiligen sacramente
vander Nyeuwervaert, uitg. door Dr. P.
Leendertz Jr., Middelned. Dram. Poëzie
(Leiden z.j.), blz. 213 e.v.

v

Saeyere

Van die saeyere die goet saet in sijn
acker seyde van Louris Jansz., in Hs.
TMB, D, 8; - aang. naar een afschrift van
Mej. Dr. R. Pennink.

Saul en David

Van Saul en David van Louris Jansz., in
Hs. TMB, D, 7; - aang. naar een afschrift
van Mej. Dr. R. Pennink.

Schadt-kiste

Schadt-kiste der Philosophen ende
Poëten, enz. (Mechelen 1621); - aang.
naar de blzz. van deze druk.

Schoorsteenvagher

Schuyfman

Sev. Bl.

Een esbatement van een
Schoorsteenvagher en een Schoelapper,
uitg. door H. Meijling a.w. (zie Alit en
Lijsbith), blz. 140 e.v.

w

Een esbatement vande Schuyfman, uitg.
door Dr. F.A. Stoett a.w. (zie Katm.), blz.
1 e.v.

w

Die sevenste bliscap van onser vrouwen,
uitg. door Dr. P. Leendertz Jr.,
Middelned. Dram. Poëzie (Leiden z.j.),
blz. 329 e.v.

v

Sint Jans Onth.

Spel van Sint Jans Onthoofdinghe, in Hs.
Kon. Bibl., Brussel, no. 21650.
Dwonder van claren ijse en snee van Jan
Smeken, uitg. door R. Pennink en D.Th.
Enklaar ('s-Gravenhage 1946).

v

SMEKEN,

Dwonder

SMEKEN,

Gulden Vlies

Smenschen gheest

v

v

Gedicht op de Feesten ter eere van het
Gulden Vlies te Brussel in 1516 van Jan
Smeken, uitg. door Dr. G. Degroote
(Antwerpen 1946).
Een vasten spel van sinnen hue
smenschen gheest van tvleesch, die
werlt en die duvel verleyt word, enz., uitg.
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door Prof. Dr. C.G.N. de Vooys, met
aantt. van Dr. J.J. Mak in VVA 1953, blz.
595 e.v.

Sotslach

v

Sp. d. Jong.

Sp. d. M.

Spigel

v

w

De Sotslach, klucht uit ca. 1550, uitg.
door Dr. F. Lyna en Dr. W. van Eeghem
(Brussel 1932).
De Spiegel der Jongers van Lambertus
Goetman, [uitg. door C.P. Serrure] (Gent
1860); - aang. naar de blzz. van deze
uitgave.
De Spiegel der Minnen van Colijn van
Rijssele, uitg. door M.W. Immink (Utrecht
1913).
Tspel van den spigel, uitg. door Dr.
C.F.P. Stutterheim a.w. (zie Lansknecht),
blz. 7 e.v.
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Springh-Ader

S. Stadt

Nootwendich Vertoogh der
alleen-suyverende Springh-Ader aller
kinderen Gods, enz. (Haarlem 1614); aang. naar de lettermerken - soms, als
in WNT, naar een moderne paginering van deze druk.
Een spul van sinnen van den Siecke
Stadt, uitg. door H.F. Grondijs (Borculo
1917).

w

St

Jan van Stijevoorts Refereinenbundel
anno MDXXIV, uitg. door Dr. F. Lyna en
Dr. W. van Eeghem, 2 dln. (Antwerpen
[1930]); - aang. naar de dlnn. en blzz.
van deze uitgave.

Taruwegraen

Tcalf v. W.

Tcooren

v

Een esbatement van Tcalf van Wondere,
uitg. door H. Meijling a.w. (zie Alit en
Lijsbith), blz. 25 e.v.

w

Een spel van sinnen, beroerende het
cooren, enz. van Louris Jansz., uitg. door
Dr. G. Kalff a.w. (zie Pir. en Th.), blz. 221
e.v.

v

Tielebuijs

Een schoon, scriftuerelick spel van
zinnen Gods helighe kercke twarachtich
ghemeente Gheleken by het
taruwegraen, enz. van Robert Lawet, in
Hs. Kon. Bibl., Brussel no. II-154, fol. 88
e.v. (ald. fol. 89 geheten Een schoon
gheestelick spel van het
TaruweGraen/ende tcrockezaet).

Esbatement van Tielebuijs, uitg. door M.
de Jong a.w. (zie Blinden), blz. 23 e.v.

w

Trauwe

Die Trauwe, uitg. door O. van den Daele
en Fr. van Veerdeghem a.w. (zie Br.
Willeken), blz. 138 e.v.

v

Tspel van sinte Trudo van Chr. Fastraets,
uitg. door Dr. G. Kalff a.w. (zie Pir. en
Th.), blz. 83 e.v.

Trudo

Twee Sotten

Een tafelspel van twee sotten, enz., uitg.
door Dr. W. van Eeghem a.w. (zie Berv.
Br.), blz. 27 e.v.

v

Vader Onse

VAERNEWIJCK,

Een gheestelick spel van zinnen
rethoryckelick ghestelt up den Vader
Onse, enz. van Robert Lawet, in Hs. Kon.
Bibl., Brussel, no. II-154, fol. 61 e.v.
Ber. T.

[M.] van Vaernewijck, Van die beroerlicke
tijden in die Nederlanden, enz., uitg. door
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F. Vanderhaeghen, 5 dln. (Gent
1872-'81); - aang. naar de dlnn. en blzz.
van deze uitgave.
VAERNEWIJCK,

Hist. v. Belg.

[M.] van Vaernewijck, Die Historie van
Belgis, enz., 2e dr. (Gent 1574); - aang.
naar de blzz. van deze druk.

VAERNEWIJCK,

Vl. Audtvr.

[M.] van Vaernewijck, Vlaemsche
Audtvremdicheyt, enz. (Gent z.j.); - aang.
naar de paginering van WNT.

V.D. BERGHE,

Ref.

v

Refreinen van Jan van den Berghe, uitg.
door Dr. C. Kruyskamp a.w. (zie
Leenhof), blz. 47 e.v.; - aang. naar de
blzz. (met versregel) van deze uitgave.
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V.D. DALE,

(Droeve) Eva

V.D. DALE,

Jant gracie

V.D. DALE,

Lof Hostie

V.D. DALE,

Stove

V.D. DALE,

Wre

V.D. MEULEN,

Verl. Z. I-II

w

w

w

Ketiuigh.

Veeld. Gen. D.

w

v

v

De Droeve Eva van Jan van den Dale,
uitg. door Dr. G. Degroote, Jan van den
Dale, gekende werken, enz. (Antwerpen
1944), blz. 177.
Jant gracie van Jan van den Dale, uitg.
door Dr. G. Degroote a.w. (zie boven),
blz. 177.
Lof Hostie van Jan van den Dale, uitg.
door Dr. G. Degroote a.w. (zie boven),
blz. 133 e.v.
De Stove van Jan van den Dale, uitg.
door Dr. G. Degroote a.w. (zie boven),
blz. 145 e.v.
De Wre vander doot van Jan van den
Dale, uitg. door Dr. G. Degroote a.w. (zie
boven), blz. 73 e.v.
De Ketiuigheyt der Menschelicker
natueren ende versmadenisse des
weerelts, enz. van Andries van der
Meulen (Gent 1576); - aang. naar de
paginering van WNT.
Veelderhande geneuchlijcke dichten,
tafelspelen ende refereynen, opnieuw
uitg. vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden
(Leiden 1899); - aang. naar de blzz. van
deze uitgave.
Twee schoone schriftuerelicke ende
figuerelicke gheestelicke rethoryckelicke
speelen van zinnen vanden verlooren
zoone, enz. van Robert Lawet, uitg. door
E.G.A. Galama (Utrecht-Nijmegen 1941).

Verm. Bruylofts-sp.

Een nieuw vermakelijck bruylofts-spel
van drije persoonen, enz., uitg. door Dr.
N. van der Laan a.w. (zie Crimpert Oom),
blz. 118 e.v.

Vers. Maelt.

Een spel van sinnen hoe dat die werlt
haer versufte maeltyt gheeft, enz. van
Louris Jansz., in Hs. TMB, D, 9; - aang.
naar een afschrift van Mej. Dr. R.
Pennink.

Vlaerd. Red.

Vlaerdings Redenrijck-bergh, enz.
(Amsterdam 1617); - aang. naar de
paginering van WNT.

Vliss. Redens-Lusth.

Vlissings Redens-Lust-Hof, Beplant met
seer schoone en bequame Oeffeningen,
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enz. (Vlissingen 1642); - aang. naar de
paginering van WNT.

Voorleden Tijt

V. Vroede

Een spel van sinnen van den voorleden
tijt, uitg. door Dr. N. van der Laan a.w.
(zie Crimpert Oom), blz. 1 e.v.
Het spel van de v vroede ende van de v
dwaeze maegden, uitg. door Dr. P.
Leendertz Jr., Middelned. Dram. Poëzie
(Leiden z.j.), blz. 388 e.v.

v

Weer. Gheleerde

Well. Mensch

v

v

Een tafelspel van twee personagien, te
weten de Weereltsche Gheleerde ende
Godlicke wijse, enz., uitg. door E.
Ellerbroek-Fortuin a.w. (zie Heymelic
Lijden), blz. 196 e.v.
Spel van sinnen genaempt den
wellustigen Mensch van Jan van den
Berghe, uitg. door Dr. C. Kruyskamp a.w.
(zie Leenhof), blz. 89 e.v.
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Wercken d. Barmh.

Spel van sinnen van seuen wercken der
barmharticheyden, in Hs. TMB, C, 3 (fol.
26 e.v.); - aang. naar een afschrift in de
verz. De Vooys.

Werelt bevechten

Een spel van sinnen hoe die mensch die
werlt wil bevechten, enz. van Louris
Jansz, in Hs. TMB, E, 11; - aang. naar
een afschrift van Mej. Dr. R. Pennink.

v

Het volksboek Vanden. X. Esels, uitg.
door A. van Elslander (Antwerpen 1946);
- aang. naar de blzz. (met versregel) van
deze uitgave.

Zeven Sp. Bermh.

Zeven Spelen van die Wercken der
Bermherticheydt, enz. (Amsterdam
1591); - aang. naar de lettermerken van
deze druk.

X. Esels
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Lijst van aangehaalde woordenboeken en idiotica
Ars notariatus

[J. Thuys], Ars notariatus oft conste ende
stijl van Notarisschap, met een
verclaringe van vele duystere, so
Latijnsche als Fransoysche, woorden en
termen, enz., 2e dr. (Antwerpen 1585).

BOEKENOOGEN

G.J. Boekenoogen, De Zaansche
Volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den
Woordenschat in Noord-Holland (Leiden
1897).

CORN.-VERVL.

P.J. Cornelissen en J.B. Vervliet,
Idioticon van het Antwerpsch Dialect
(Gent 1899-1906). - Bijvoegsel door J.
Cornelissen (Turnhout 1936-'39).

DASYPODIUS

Petrus Dasypodius, Dictionarium
Latino-germanicum, ex optimis Latinae
lingvae scriptorib. concinnatvm
(Antwerpen 1546).

DE BO

L.L. de Bo, Westvlaamsch Idioticon,
heruitg. door J. Samyn (Gent 1892).

D'HAUTERIVE

R. Grandsaignes d'Hauterive,
Dictionnaire d'ancien français (Paris s.d.).

DORREN

Th. Dorren, Woordenlijst uit het
Valkenburgsch Plat, 2e uitg. (Valkenburg
z.j.).

DUCANGE

C.D. Ducange, Glossarium ad scriptores
mediae et infimae latinitatis, heruitg. d.L.
Favre (Noirt 1882-'86).

FRANCK-V. WIJK-V. HAERINGEN

Franck's Etymologisch Woordenboek der
Nederlandsche Taal, 2e dr. door N. van
Wijk ('s-Gravenhage 1912, onveranderde
herdr. 1929). - Suppl. door C.B. van
haeringen ('s-Gravenhage 1936).

Gemma

Gemma vocabulorum (Antwerpen 1494),
zie MNW X (Bouwstoffen) art. 489.

Gloss. Bern.

Het Nederduitsch Glossarium van Bern,
bewerkt d.F. Buitenrust Hettema
(Groningen 1889).

GODEFROY

Fr. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne
langue française, etc. (Paris 1880-1902).

Harl. Gloss.

Een Neder-Frankisch glossarium d. J.H.
Gallée in Taalk. Bijdragen 1 (1877), blz.
286 e.v.
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P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek
der Nederlandsche Taal (Utrecht
1858-'70).

HARREB.

HOEUFFT,

Bred. T.

J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch
Taal-eigen (Breda 1836-'38).
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Hwb.

J. Verdam, Middelnederlandsch
Handwoordenboek ('s-Gravenhage z.j.
[1911]).

JONGENEEL

J. Jongeneel, Een Zuid-Limburgsch
Taaleigen. Proeve van vormenleer en
Woordenboek der Dorpsspraak van
Heerle (Heerlen 1884).

JOOS

A. Joos, Waasch Idioticon (Gent-St.
Niklaas 1900-'04).

JUNIUS

H. Junius, Nomenclator omnium rerum
propria nomina variis linguis explicata
indicans (Antwerpen 1577).

KIL.

C. Kilianus, Etymologicum Tevtonicae
lingve, sive Dictionarium
Tevtonico-Latinum, uitg. d. G. v. Hasselt
(Traiecti Batavorvm 1777).

LIEVEVROUW-COOPMAN

L. Lievevrouw-Coopman, Gents
Woordenboek (Gent 1950-).

LITTRÉ

E. Littré, Dictionnaire de la langue
française, etc. (Paris 1882-'83).

Loquela

[G. Gezelle], Loquela, 3e dr. (Amsterdam
1946).

MEYER,

Woordenschat

L. Meyer, Woordenschat, enz., 9e dr.
(Amsterdam 1731).

MELLEMA

E.L. Mellema, Le grand Dictionaire
François-Flameng, enz. (Rotterdam
1618).

MNW

E. Verwijs en J. Verdam,
Middelnederlandsch Woordenboek
('s-Gravenhage 1885-1952).

MOORMANN,

Bronnenb.

J.G.M. Moormann, De geheimtalen.
Bronnenboek (Zutphen 1934).

Naembouck

Het Naembouck van 1562. Tweede druk
van het Nederlands-Frans Woordenboek
van Joos Lambrecht, uitg. d. R. Verdeyen
(Liège-Paris 1945).

OPPREL

A. Opprel, Het dialect van Oud-Beierland
('s-Gravenhage 1896).

OUDEMANS

A.C. Oudemans, Sr., Bijdrage tot een
Middel- en Oudnederlandsch
Woordenboek, enz. (Arnhem, enz.
1870-'80).
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PALUDANUS

J. Paludanus, Dictionariolvm rervm
maximè vulgarvm, in commvnem
pverorvm vsvm, etc. (Gent 1544).

PLANT.

[C. Plantyn], Thesavrvs Thevtonicae
lingvae. Schat der Nederduytscher
spraken, enz. (Antwerpen 1573).

RUTTEN

A. Rutten, Bijdrage tot een
Haspengouwsch Idioticon (Antwerpen
1890).

SCHUERM.

(Bijv.)

L.W. Schuermans, Algemeen Vlaamsch
Idioticon (Leuven 1865-'70). - Bijvoegsel
(Leuven 1883).

SPANOGHE

Zie Syn. Lat.-Teut.

STALLAERT

K. Stallaert, Glossarium van verouderde
rechtstermen, kunstwoorden en andere
uitdrukkingen uit Vlaamsche,
Brabantsche en Limburgsche oorkonden
(Leiden 1886-1893).
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Syn. Lat.-Teut.

Synonymia Latino-Teutonica (ex
Etymologico C. Kiliani deprompta, enz.,
uitg. d. E. Spanoghe (dl. 3 door E.
Spanoghe en J. Vercoullie) (Antwerpen,
enz. 1889-1902).

TEIRL.

I. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch
Idioticon (Gent 1908-'24).

TEIRL.,

Barg.

I. Teirlinck, Woordenboek van
Bargoensch (Roeselare 1886).

Teuth.

G. van der Schueren, Teuthonista of
Duytschlender, uitg. d. J. Verdam (Leiden
1896).

TUERL.

J.F. Tuerlinckx, Bijdrage tot een
Hagelandsch Idioticon (Gent 1886).

V.D. VELDE-SLEECKX

Van de Velde en Sleeckx, Volledig
Nederduitsch-Fransch Woordenboek, 2e
dr. (Brussel 1861).

V.D. WATER

A. van de Water, De Volkstaal in het
oosten van de Bommeler waard (Utrecht
1904).

V.D. WERVE,

Schat

J. van den Werve, Den Schat der
Duytscher Talen (Delft 1614).

Voc. Cop.

Vocabularius copiosus et singularis vnus
ex diversis diligentissime theutonicatus
(Leuven, ca. 1483).

WNT

Woordenboek der Nederlandsche Taal
(1882- ).

N.B. Een * vóór het lemma betekent: vermoedelijk bedorven, een * in de tekst
vóór een woord: te veronderstellen, ge(re)construeerd of niet opgetekend, een *
achter de vindplaats: niet geverifiëerd. Het teken × betekent: rijmend met.
Hier volgen nog enkele redactionele afkortingen:
aang. (d.)

aangehaald (door)

aanh.

aanhaling

afl.

afleiding

ald.

aldaar

alg.

algemeen

barg.

bargoens

bedr.

bedrijvend

beg.

begin

ben.

beneden
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bep.

bepaald(elijk)

bet.

betekenis

bn.

bijvoeglijk naamwoord

bw.

bijwoord

c.gen.

cum genitivo

e.

eeuw

e.d.

en dergelijke

eig.

eigenlijk

emend.

emendatie

eng.

engels

fig.

figuurlijk

fr.

frans

h.

helft

hd.

hoogduits

inz.

inzonderheid

i.v.

in voce

kw.

kwart

l.

lees

lat.

latijn

m.

midden

m. betr. t.

met betrekking tot

mhd.

middelhoogduits

mlat.

middellatijn
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mnd.

middelnederduits

mnl.

middelnederlands

nnl.

nieuwnederlands

ofr.

oudfrans

onz.

onzijdig

opm.

opmerking

red.

redactie

rhet.

rhetoricaal

tw.

tussenwerpsel

t.w.

te weten

uitsl.

uitsluitend

var.

variant

verb.

verbinding

vg.

vergelijk

vl.

vlaams

vnw.

voornaamwoord

v.v.

vervolgens

vz.

voorzetsel

wederk.

wederkerend

wrsch.

waarschijnlijk

wvl.

westvlaams

ww.

werkwoord

zn.

zelfstandig naamwoord
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A
Abandon(n)eren, habandoneren, abandaneeren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Abandonneeren.
A. BEDR. - 1) Verlaten, in de steek laten (vg. KIL. 831: a b a n d o n n é r e n .
Deserere, destituere, derelictui habere). ‖ Christus ... en abandonneirt niet Die in
hem betrauwen, Gentse Sp. 188 [1539]; Sy (t.w. de kunst) is zoo vermakelijck, zoo
lieflijck en zoet, Dat wyse niet en konnen gheabandonneren, H. d. Am. Bb 8 [m. 16e
e.]; Als ghy haer den buyck niet meer en condt ghevullen En v ghelt en goet faelgeert
v

voorwaer sy sullen V dan habandoneren, Antw. Sp. Vv iij . [1561]; Dit ghewest ...
Heb ick nu onlancx gheweest van sinne, Te abandonneren en te verlaten, HOUWAERT,
Pol. Onderw. 25 [ca 1580].
2) Zich distantiërenvan? Verloochenen? ‖ Wij abandonneren // die haer (t.w.
v

Rethorica) niet en kinnen, Antw. Sp. d iiij [1561].
3) Verwijzen, veroordelen? ‖ Ten helschen gloede // zoo zydy gheabandonert
van den rycken lansmal (l. lansman) / diet al possessert, Taruwegraen 1266 [1581].
4) Geven, schenken. ‖ Die hem in eeren verjubileert ... Is waert datmen hem
abandoneert Die vruchten in Venus prieel bequame, Sp. d. M. 918 [beg. 16e e.].
B. WEDERK. - 1) Zich overgeven. ‖ Ghy siet dat ick my tuwen ghevueghe// strecke
en abandaneere my gheheel ende al, Smenschen gheest 283 [ca 1560?].
- Van een vrouw: zichzelf (prijs)geven. ‖ Al ist dat hoer bersebea abandoneert ...
dauids concubinen hout voer gherefuzeert, St 1, 78 [vóór 1524]; En wilt sy haer niet
abandonneren, Ick zalse blameren ‘by Iupiters krachte, H. d. Am. K 2 [m. 16e e.](zie
v
ook ald. S 6, T 6 en pass.).
2) Hem abandonneren van, zich wegdoen, wegmaken uit. ‖ Nu wil ick ... my
abandonneren van 's weerelts statie (versta: nu wil ik niet langer blijven leven), H.
d. Am. F 1 [m. 16e e.].

Abatementen,
ww. Zie Esbatementen(e).

Abee,
zn. Zie WNT en Suppl. i.v. A B en ABC.
AB-boek. ‖ L.: Wat bringt ghy hier mee? B.: Nefken, eenen scoolcorff. L.: En ick
eenen a bee, Trudo 1697 [ca 1550].

Abeelich,
bn. Van abeel.
(Als) van een abeel; tacxken abeelich, abeletakje, in de aanh. gebruikt als vleinaam
voor een vrouw (vg. ‘tacxken gheabeelt’, Smenschen gheest 243). ‖ CAST., Pyr. A
v

vj [ca 1530].
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Abelaert,
zn. Van abel.
Die ‘abel’ is (in een of andere bet. van dit woord; vg. KIL.: a b e l a e r t . Homo
bellus, concinnus, in de noot: In editione ai 1623. et 1632. est a b e l a e r t . Homo
habilis). ‖ Een stegaert smeet een visaert op zijnen scranckaert Om dat scarfairt in
tgelach Sloech zijn snabaert Dies seyden abelaert cloekaert en blanckaert: Die niet
en wil horen en dooch geen gabaert, Doesb. 246 [vóór 1528]; Hoort doch desen
abelaert seer moye [= praatjesmaker, opschepper?]. Ontr. Rentm. 1487 [1588?].

Abiect,
bn. Ontleend aan lat. abiectus.
Verworpen, veracht? ‖ Dat abiect was zal hy (t.w. God, volgens Ezechiël?) weder
verclaren [= luister schenken?] snel, CAST., C. v. R. 73 [1548].
OPM. Wel niet ontleend aan het frans, zoals het modern-Nederlandse abject (zie
WNT, Suppl. i.v.), daar de oudste vindplaats bij LITTRÉ i.v. Abject van 1585 dateert
(n.b. in de vorm abjet).

Abyl,
bn. Ontleend aan ofr. habile.
Geschikt, bekwaam. - In de aanh. ijverig of oplettend? ‖ Wilt zonder ghyl zyn Ende
jnt hooren abyl zyn / myns woords ghewaghelic, EVERAERT 60 [1511].

Abylgieren,
ww. Zie Gheabylgiert.

Abymich,
bn. Van *abyme of rechtstreeks van ofr. abysme, afgrond.
Peilloos. ‖ O abymeghe begheerte zonder gront Altyts begheerich/nummermeer
versadich, EVERAERT 130 [1525].

Abitacie,
zn. Zie Habitatie.

Ablutie,
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zn. Ontleend aan lat. ablutio of ofr., fr. ablution.
Afwassing, reiniging. ‖ Dwater uut zyn (d.i. Christus') goedwillighe zyde ghijnc
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In ablutien, om zuueren tsweerelds rijnck, CAST., C. v. R. 146 [1548].

Abominatije,
zn. Ontleend aan ofr. abominacion.
Afkerigheid (t.w. van het goede); verdorvenheid? ‖ (Den dach der tribulatie:) U
(t.w. van de Wellustige Mensch) groote ondanckbaerheijt sal ick wreecken, En u
abominatije/ boven maeten, Well. Mensch 918 [2e kw. 16e e.]; Als ondanckbaer
versmadende in abominatije, Stootende met voeten u goddelijcke doctrijnnen...
heeft hij verdient die eewige condemnatije, ald. 1000.

Absentelijck,
bn. Van absent.
v

1) Afwezig. ‖ Zonder u hadden wy ghebleven absentelijck, Rott. Sp. O iiij [1561].
2) Afzonderlijk? ‖ Een Jonghelinck... comt terstont wt / en helpt hun singhen
v

absentelijck alleene, Antw. Sp. o iij [1561].

Absentich,
bn. Van absent.
Afwezig. ‖ Alle haer conditien zyn my bequame, An haer en ledt my niet dan
dabsentich haken [dabsentich haken = het verlangen in afwezigheid of door
afwezigheid van de geliefde?]. CAST., C. v. R. 139 [1548].

Absolvant,
zn. Van absolveren.
In de aanh. corrupt of onnadenkend gebruikt voor adherent, aanhanger, volgeling?
‖ Oft my Helizeus / sau ontranten met syn absoluanten wat sau ick seggen? Bel. v.
Sam. 907 [eind 16e e.?].

Absolveren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
Vrijstellen van straf of vervolging; vrijspreken (KIL. 831: A b s o l u e r e n . Absoluere,
eximere noxae, poenae). ‖ Mar. v. N., proza na r. 1020 [ca 1500]; EVERAERT 48
[1512]; A. BIJNS 61 [1528]; Well. Mensch 1163 [2e kw. 16e e.]; Prochiaen 8 [ca.
1540]; Trudo 2846 [ca. 1550]; VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 244 [1567]; Trauwe 1168
[1595?].
OPM. Ook in Geuzenliedb. 1, 8 [ca. 1565].
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Absolverighe,
zn. Van absolveren.
(Zij) die kwijtscheldt. ‖ Adams Aercheyts Absoluerighe (t.w. Maria), DE ROOVERE
189 [3e kw. 15e e.].

Abstract,
bn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Afgescheiden; afgelegen. ‖ Hier was ick abstract van meynschen en beesten,
CAST., C. v. R. 2 [1548]; tSente Pieters (was) een drucker, die eijmelic ende
verborghen dructe; ende hadde daer toe een groot abstract huus, om dat men de
persen niet en zoude horen craken, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 164 [1567].

Absumeren,
ww. Gevormd naar lat. absumere.
Te niet doen, vernietigen. ‖ Wanneer een dictie hendt in vocale, Ende de volghende
oock ten zelven tië, De eerste vocale blijft an deen zië Gheabsumeerd en gheniedt,
CAST., C. v. R. 37 [1548].

Abuys,
zn. Zie MNW i.v. Abuus, WNT, Suppl. i.v. Abuis.
Verkeerde daad of toestand; misstap; misstand; schandaal. ‖ A. BIJNS 117 [1548];
Trudo 2165, 2565 [ca. 1550]; Koster Joh. 23 [m. 16e e.?]; GHISTELE, Virg. Aen. 65
v

[1556]; Weer. Gheleerde 156 [1558]; GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 64 [1559]; Smenschen
Gheest 725 [ca. 1560?]; Rott. Sp. *** v, A v, H ij [1561]; Gr. Hel 542 [ca. 1564]; Jezus
o.d. leraers 1018 [vóór 1580]; Letter en Geest 162 [eind 16e e?].
OPM. Ook in Geuzenliedb. 1, 174 [1573].
- Abuys drijven, drukte maken? ‖ Drijft gheen abuys, ende peyst... datmen tot
hoghe saecken nemmermeer clemmen/ mach sonder grote vrese ofte sorghe lijden,
Charon 269 [1551].

Abuyselijck, abuselijck, abuzelick,
bn., bw. Zie WNT, Suppl. i.v. Abuiselijk.
1) Vreemd, wonderlijk. ‖ Antierende Abuijselick Abstinencie, DE ROOVERE 188 [3e
kw. 15e e.]; En ist niet een abuselijck wondere Dat Dieric de hollander die rijc en
machtich // is ... Katherijnen die arm van goede // is Wil trouwen? Sp. d. M. 1274
[beg. 16e e.] (zie ook ald. 2300: ‘abuselick wondere’); Duer dabuyselijc wonder
therte mespaeyt staet, A. BIJNS 138 [1548]; Op den vechtenden Valerius hoofd, Een

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

raue sat, vul abuselicker weercken, CAST., C. v. R. 238 [1548]; Hert kondy spreken?
v

Dat's immers abuyselijck om verstaen, H. d. Am. K 3 [m. 16e e.] (zie ook ald. N 8).
2) Verkeerd. ‖ O Venus wat broudi, wat doet v ghesticht abuselic door dminlic
schoon aensicht, uwen vierigen schicht is therte minckende, Doesb. 71 [vóór 1528]
(hic? Of ongelukkig? Of - minder ongunstig - sub bet. 1?); Hoe macht Godt
ghedooghen Dat tvolc den crych volcht dus abuselic? EVERAERT 227 [1528?]; Wilt
doch met druckyghen ooghen anmaercken Dabuzelicke enorme ghewaercken Van
Den Mensche, Gentse Sp. 247 [1539]; Daer wij (t.w. Vleyschelycke sin en Quaet
Gelove) tbevel // hebben / gaeget abuijselijck, Well. Mensch 136 [2e kw. 16e e.];
Socht Empedocles oock niet abuyslijck Onsterflijcke glorie, Antw. Sp. Nnn iiij [1561].
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3) Misleidend, bedrieglijk. ‖ Die om u (t.w. de dood) peysde ... Die soude doordincken
dabuselijc wondere Dat lichtelijc doorlijdt / ende haest ghedaen is, Dal s. wederk.
363 [eind 15e e.?]; Fortuynen rat es haest om ghekeert Doer dees wolcke als een
abuselijck wondere, V.D. DALE, Wre 197 [ca 1516]; Ick (t.w. Narcissi schoonheyt,
v

een verrader) zal hem abuyselijck wieghen, H. d. Am. O 5 [m. 16e e.]; Dus neem
ick abuselijck dit gheflip // an, Charon 50 [1551]; Eneas siet duer de vingeren altemet
... Ontstrickende abuyselyck Venus net, Bruyne 3, 149 [2e h: 16e e.].
OPM. Nog bij V. MANDER, Grondt d. Schilderc. 4, 3 [1604].
4) Afschuwelijk, weerzinwekkend. ‖ Een quade Tonge is een abuyselicke wee,
CRUL, Mont toe 100 [2e kw. 16e e.]; Nu beddy (l. hebdy) verwoerfuen paeis ende
minne, En zijt quijcte van een abuselick wee, CAST., C. v. R. 71 [1548]; Wie
hedensdaechs die besten wercken doet ... Is die hoechste climmer voer Gode
geacht, Al is tclimmen der werelt abuyselyck, Br. Willeken 205 [1565?]; Dwelc (t.w.
het vernielen en op straat smijten van kostbare boeken) abuselic 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? ‖ Had ic tdier,
fier, fray, gay en soet, Ic seyde een groet abele, notabele, abundabele ter spoet,
Doesb. 71 [vóór 1528].

Abunderen,
ww. Gevormd naar lat. abundare of ofr. abonder.
In overvloed schenken, voortbrengen; rijk zijn aan, overvloeien van? ‖ Sy (t.w.
Landtbouwinghe) abundeert alderhande spetien Boomen / cruyden / bloemen / en
v

medecijnen, Haagsp. c iij [1561].

Abuseeringhe,
zn. Van abuseren.
Dwaling. ‖ Wee my / vrienden mynder abuseeringhe, Smenschen gheest 416 [ca.
1560?].

Abuselic, abuselijck,
bn., bw. Zie Abuyselijck.

Abuseren, abuzeiren,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Abuseeren.
A. BEDR. - 1) Verwonderen, verbazen. ‖ Al presicken (t.w. de boghaert) scoonder
ick niet en faelde Dan daer iason de ghulden appelen haelde Daenschouwen heeft
mi gheabuseert, V.D. DALE, Wre 132 [ca. 1516].
2) Misbruiken, ten onrechte gebruiken (vg. KIL. 831: a b u s é r e n . Abuti). ‖ Sulc
doet mi outheit mijns naems gewach Die my om vinden noit soecken en sach Mer
hij abuseert sijn exploot bij tijden, Camp v.d. Doot 653 [1493] (hic? 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 sulck dijngh wanhaghen, CAST., C. v. R. 40 [1548].
B. ONZ. - 1) Dwalen, het mis hebben (vg. KIL. 831: a b u s é r e n ... Falli, errare).
‖ Ghy zijt dies meswaendere / Weest elders af vermaendere / staect zulck abuseren,
v

Bal. A 2 [1521]; Ghy abuzeirt; Dat ic hem zegghe dat es warachtygher,
Gentse Sp. 184 [1539]; Elck mach wel wonderlijck abuseren in der avontueren
subtijle grepe, Charon 75 [1551].
2) Verkeerd doen; (geestelijk) afdwalen, verdolen. ‖ Tabuseren / therte verduustert
ghelyck eenen smoock Beneimpt tscyn der zunnen, EVERAERT 71 [1511] (zie ook
ald. 278 [1530], 352 [1531], 481 [2e kw. 16e e.]); Betroudi uwen naesten so
abuseerdi, Want al soectmen trouwe men vintse niet, Doesb. 215 [vóór 1528]; Mij
wondert, hoe tvolk dus abuseren mach, A. BIJNS 32 [1528]; Mij is kenlijck hoe dat
v
de zake steet, Daer Cupido en Venus in abuseren, H. d. Am. G 2 [m. 16e e.].
C. WEDERK. - 1) Zich verbazen. ‖ My abuseric van wondere, EVERAERT 24 [1509]
(zie ook ald. 82 [1526]); Nu moet ic int wonder zeer abuseren, Rederijkersged. 6,
67 [m. 16e e.?].
2) Zich ergeren aan, boos zijn op? ‖ Ick can my niet genoech abuseren Van dees
Astrologynen / en Pronoisticatueren Dattet so valsch is datse profiteren En sy
v
nochtans connen geuen so schoonen culueren, Zeven Sp. Bermh. O ij [1591].
v
3) Dwalen, het mis hebben. ‖ Ghy abuseert v, Haagsp. f iij [1561]; Hy abuseert
hem in syn bereetsele, Br. Willeken 111 [1565?].
4) Afdwalen, verdolen. ‖ Al eest dat thert blije hem somtijts abuseert,
Rederijkersged. 53, 18 [m. 16e e.?].
CAST.,

Abuzelick,
bn., bw. Zie Abuselijck.

Abuzye,
zn. Ontleend aan ofr. abusion, lat. abusio? Of (als ἁπαξ) gelegenheids-,
rijmvervorming van abuys?
Dwaling. ‖ Niet zonder hem (t.w. Christus), schuut zulcke abuzye (× concluzye),
Of
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ghy werdt bedroghen, Gentse Sp. 114 [1539].

Accedent,
zn. Zie Accident.

Accentueren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
Uitspreken. ‖ 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, Suppl. i.v.
Toeval (veelal in ongunstige zin). ‖ Drie bl. danssen 59 [1482]; Camp v.d. Doot
40 en passim [1493] (Als personificatie gesteld tegenover Antique (Ouderdom) krijgt
Accident de bet. van gewelddaad); Dal s. Wederk. 84, 145, enz. [eind 15e e.]; CAST.,
C. v. R. 149 [1548]; Con. Balth. 1026 [1591].
OPM. In Antw. Sp. P iij [1561]: ‘der fortunen snelle accidenten’ krijgt accident de
bet. van wisseling, om(me) keer.

Accidentelijck,
bw. Van accident.
Op gewelddadige wijze. ‖ 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. ‖ Hu minnick ter dood toe, hu accollerick, CAST., C. v. R. 118 [1548].

Accoordanche, accoordancie,
zn. Zie Accordanche, Accordantie.
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Accoorden,
ww. Van accoort. Zie MNW i.v. Accorden, WNT en Suppl. i.v. Akkoord, Afl.
A. BEDR. Akkoord gaan met, toegeven, erkennen. ‖ Sij hebbense verwonnen dit
moettij accoorden, V.D. DALE, Stove 576 [1528].
B. ONZ. - 1) Zich verzoenen. ‖ Vp dat jc ten accoordene / Gods zoude gheraken
So willic begheuen alle weerlicke saken, EVERAERT 22 [1509]; Godt gheue dat hy /
met my accoorden moet Als hy thuus comt, EVERAERT 40 [1512]; Verstoort (versta
met de var.: al was hij verstoort) hij moeste met my accoorden, V.D. DALE, Stove
220 [1528]; Isser twist, laet ons die nederlegghen En minlijck met malcanderen
accoorden, GHISTELE, Ter. Hec. 16 [1555].
2) Tot overeenstemming komen, het eens worden; overeenstemmen, het eens
zijn. ‖ Gods hooghe ghewelt / diet al verghelt Gheue hem allen gracie in dees
oerdene. In alle dinghen voert te accoerdene, SMEKEN, Gulden Vlies 432 [1516];
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
v

zult in v Rijcke, H. d. Am. E 3 [m. 16e e.]; Ick (seg) dat noyt vrient met my bat en
v

accoorde, Antw. Sp. F iij [1561].
3) Akkoord gaan, het eens zijn, instemmen (met), goedvinden. ‖ 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 [m. 16e e.].
4) Overeenstemmen, stroken (met). ‖ Mijn woorden metter waerheyt wel
accoorden, A. BIJNS, N. Ref. 177, b, 19 [1e kw. 16e e.].
5) Geschikt zijn, passen? ‖ Die stricken die tot onsen wercken accoorden, Proetus
Abantus 18 [vóór 1589].

Accoordich, accordigh,
bn. Zie MNW i.v. Accordich, WNT, Suppl. i.v. Akkoord, Afl.
1) Eensgezind. ‖ Kaerle... Heift ghehouden zyn landen accoordich, EVERAERT 96
[1525]; Was dat (tw. het uitgeleide doen van de keizer door de koning van Frankrijk)
niet teeckene van payse accoordich (versta: vrede èn eensgezindheid?), EVERAERT
549 [1538]; Hier light man en wiif..., Die gheliic en accordigh waren in haer leven,
D'HEERE, Boomg. 60 [1565].
v

2) Eenstemmig; harmonisch. ‖ Accoordighe snaren, Antw. Sp. Ggg 1 [1561];
acoordich gheschal, ald. Ggg ij.
- Met zinnen accoordich (in vervaagde bet. of minder juiste toepassing?)
vriendschappelijk? EVERAERT 364 [1527].
3) Hem accoordich stellen, zich verzoenen, het goed maken. ‖ Port Desen
religieus... Om met elcken hem / te stellen accoordich Jn dies hy hem jnt leuen /
heift mueghen mesghaen An broeders / an vrienden, enz., EVERAERT 529 [1534].
4) Geschikt, in staat (tot)? ‖ Tot weldoen / is de mensch gheschepen accoordich,
Antw. Sp. Kkk iiij [1561].
OPM. Voor accoordich sijn zie bij Accoorden.

Accoort,
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zn. en bw. Zie MNW i.v. Accort, WNT en Suppl. i.v. Akkoord.
1) De grondbett. ‘eensgezindheid’,
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‘overeenstemming’ enz. hebben aanleiding gegeven tot de volgende uitsluitend bij
rederijkers aangetroffen zegsww.: a. accoort geven, toestemming geven, bereid zijn
tot. ‖ Sp. d.M. 1268, 5648 [beg. 16e e.]; b. accoort houden, de eendracht bewaren,
eendrachtig samengaan (vg. accoort houden in, volharden in (MNW i.v. sub bet. 1)
en accoort houden met, samenstemmen met (MNW i.v. sub bet. 2). ‖ Dal s. Wederk.
373 [eind 15e eeuw]; Leenhof 182 [na 1531]; c. accoort pijpen, het eens zijn (met).
‖ Sp. d.M. 2037 [beg. 16e e.]; Drie Sotten 39 [1e kw. 16e e.]; S. Stadt 762 [ca. 1535];
d. accoort rellen, het eens zijn. ‖ EVERAERT 56 [1511]; e. accoort singen, het eens
zijn. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 244 (beg. 16e e.]; Blinden 142 [2e h. 16e e.] (‘Gaet voor, ick
singe accoort’ = ik volg?); f. accoort staen tot, geneigd zijn tot? (vg. in een akkoord
staan, het er over eens zijn (WNT, Suppl. i.v. sub bet. I, 1) en in akkoord staan (ald.
sub I, 4, a). ‖ tZondighen wilt verachten, Ende voor Gode ontdeckt alle dyne
ghebreken... Zoo zuldy tallen tyden ter duecht accoort // staen, Verl. Z. II, 863 [1583].
2) Geluk, heil, zaligheid? (Deze bet. zou zich dan hebben ontwikkeld uit
‘verzoening’, zie WNT, Suppl. i.v. bet. I, 2). ‖ Ghy (t.w. het Kruis) syt der confessoren
accoort, St 1, 268 [vóór 1524]; Wie was ghestadigher / oyt tonsen accoorde (t.w.
dan Maria), ald. 302; Gheen beter salutacie (t.w. dan Ave Maria) en was ghehoort
Voor smenschen accoort, ald. 2, 225; V schoon opsien is mijn accoort dwelc doet
vertijen mijn swaer discoort, Doesb. 60 [vóór 1528].

Accordabelijc,
bn. Van accordable.
Geschikt? ‖ Wild nae mij spooren // twerd medicinabelijcxt confortabelijcxt en
aggreabelijcxt accordabelijcxt // tot uwen verstijve, Smenschen gheest 242 [ca
1560?].

Accordable,
bn. Ontleend aan ofr. accordable.
Inschikkelijk, verzoenlijk? ‖ Vriendelicste voor boose accordable (tot Maria), DE
ROOVERE 209 [3e kw. 15e e.].

Accordanche, accoordanche,
zn. Ontleend aan ofr. acordance.
1) (Politieke) overeenstemming. ‖ Weit ghy niet met / hoedanegher alyanche Dese
heeren ghenomen / hebben accordanche? EVERAERT 188 [1526]; Godt almachtich
/ heift laeten ghescieden Dese accoordanche / niet om gronderen By zynder gracie,
ald. 550 [1538].
2) Eensgezindheid? of vurige begeerte, hartelijk verlangen (vg. Accordatie, bet.
2)? ‖ Gaen wy (t.w. Hope en Gheloove) vooren dan zonder scheen; Zy drie (t.w.
Liefde Gods, Goeden Wille en Verlooren Zoone) ghemeen // houdende goede
oordinanche Commen met accoordanche, Verl. Z. II, 406 [1583].
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Accordantie, accordancie,
zn. Gevormd naar ofr. accordance.
De algemene betekenis ‘overeenstemming’ heeft aanleiding gegeven tot een
aantal bijzondere toepassingen, t.w.
1) Samenhang, eendracht, harmonie, eenheid. ‖ Wanneer et layt (t.w. het vuur)
/ vulmaect men ziet Dat dese (t.w. vuur en licht) Contrarye zyn / jnder substancien
Vut eender nathuere / nemende accoordancien, EVERAERT 406 [1511]; Die
verborghene godlyke substancie ewich onghescheijen en onghemeten Drieuoldich
warachtich in dacordancie onuerscheyden mueghende elcks ordinancie, St 1, 275
[vóór 1524].
2) Verzoening. ‖ Quitantie begheeren wij, crijght ons victorie. Cyborie, gheheylichde
Gods monstrantie, Accordandantie crijgcht ons nu, naemaels glorie, A. BIJNS, N.
Ref. 334, q, 3 [1e kw. 16e e.].
3) Politieke overeenstemming, accoord tussen twee naties. ‖ Verblyt al dat nv ter
weerelt leift... Dat den wille des sheeren / heift laten ghescieden Dese accoordancie
scoone, EVERAERT 194 [1526].
4) (Vaste) verbintenis? ‖ En wiltse (t.w. vrouwen) niet trouwen // met accordantie,
Rott. Sp. B i [1561].
5) Toepassing? ‖ Scriftuerlicke Accoordanchye, EVERAERT 118 e.v. [1525] (naam
van een personage).
6) Samenzang? ‖ Item noch een Capelle daermen dagelijcx singt Musijcke die
met veel partijen gaet, Maer daccordantie seer qualijck clingt, Leenhof 484 [nà 1531].

Accordatie, acordatie,
zn. Van accorderen.
1) Eenstemmigheid, eensgezindheid. ‖ Aenroept Hem al tsamen, ghij Kersten
natien, In accordatien, A. BIJNS, N. Ref. 28, e, 14 [1e kw. 16e e.]; God moet u
behoeden voor blamatie, Die mochte verstooren ons accordatie, ald. 125, f. 10; Alle
haer (t.w. van de kunst) beminders eersame Die haer gheven fauorisatie Houwen
v

een lieflijcke accordatie, Antw. Sp. O iij [1561]; Liefelijck is een groote speculatie
Daer eerlijck met goeder
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v

accordatie De broeders by malcanderen woonen, ald. Y iij .
2) Animo, lust, ijver. ‖ Syn (t.w. Homerus') occupacie was met accordacie groot
dinck bevaende, Charon 7 [1551]; Naerder salutatien // woort met acordatien //
spoort / myne lieue beminde, Taruwegraen 795 [1581].
3) Aansporing, prikkeling, begeerte. ‖ Ionstighe accordatie zoect verblijen, Maer
redene wilt vluchten, H. d. Am. 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); Zulck inspiratie noch accordatie Van liefden
en kreech ick noyt tot Vrouwen, 't Herte is zoo vyerich 't heeft zulcken temtatie, Dat
v

ick puer zinloos worde, ald. O 5 ; Hy (t.w. Leander) is gheboren... Onder Venerem...
Die hem ghestiert heeft tot d'accordatie Door Ghelijcke complectie tot Hero syn
ghezellinne, ald. F f 2.
4) Aantrekkelijkheid (causatief aspect van bet. 3)). ‖ Van Limborch Margriete, van
sermetten Kathelijne... (volgen nog een aantal vrouwen) en hebben gheen attent
mijns liefs accordacie, Doesb. 126 [vóór 1528].

Accordeersele,
zn. Van accorderen.
Wat (vurig) verlangd, begeerd (bemind?) wordt? ‖ Ambrosius Accordeersele
(erenaam van Maria), DE ROOVERE 187 [3e kw. 15e e.].

Accordelyc,
bn. Van accoort.
Harmonisch; aangenaam, zoet klinkend? ‖ O vloeyende tale, / Rethorica bruyt,
Wiens voys strect boven den nachtegale... Reyne, cuyssche, smale, / accordelyc
gheluyt, Leuv. Bijdr. 4, 252 [beg. 16e e.].

Accorderen,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
BEDR. - 1) Verzoenen. ‖ Godt is metten menschen gheaccordeert, A. BIJNS 301
[ca. 1540].
2) Zeggen, noemen, mededelen (vg. KIL. 831 a c c o r d é r e n ... respondere). ‖ Ic
wedde om een zesken, ghij en ziet dat draeijken niet; Eijst wit of zwart? Willet mij
accorderen, Man en wijf 85 [eind 15e e.?].
3) Opwekken, aansporen, nopen. ‖ 'Therte accordeert my,... Op de verkorene en
v

hooghe gheborene, Herte, memorie, en zin te stellene, H. d. Am. K 1 [m. 16e e.].

Accorderinge,
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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? ‖ Mocht ic ghebruycken myns sins accorderinge En
vander werlt ontfaen conforteringhe soe mocht ic voortaen alle dinck vertijen, St 1,
132 [vóór 1524].

Accordigh,
bn. Zie Accoordich.

Accuseren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. accuser.
Aanklagen, beschuldigen (vg. Ars Notariatus [1585]: A c c u s e r e n , beschuldigen,
aantijgen; ook bij MEYER, Woordenschat I [1654]). ‖ Gentse Sp. 121, 313 [1539];
v

v

Prochiaen 133 [ca. 1540]; A. BIJNS 169 [1548]; H. d. Am. P 5 , Aa 1 , Dd 5, Ee 1 [m.
v
16e e.]; Rott. Sp. M iij [1561]; Bruyne 2, 178 [2e h. 16e e.]; Ontr. Rentm. 978 [1588?].

Achter,
vz. - Achter nat, zie bij Nat.

Achterbate,
zn. Uit achter en bate.
Nadeel. ‖ Als ghi wilt minnen mint al met mate En laet v liefde aldus niet volkinnen,
Ic hebber bi geheleden (!) grote achterbate, Doesb. 149 [vóór 1528] (= Bruyne 2,
89).

Achtercloot,
zn. Uit achter en cloot.
In de aanh. obsceen gebruikt. ‖ Die moeder (t.w. van een jong, trouwlustig meisje)
sprack... Dochterken, waert dat ghi soerchde bloot Voer den achter cloot, ghij solt
wel anders spreken. Bierses 27 [2e h. 16e e.].

Achtercnaper,
zn. Van achtercnapen? Of samenst. afl. uit achter en de stam van cnapen + er?
Strooplikker? ‖ Waer blijven nu... dees nijgers dees stuijpers / dees achtercnapers,
v

Hs. TMB, G. fol. 103 [2e h. 16e e.?].
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Achtercrommen,
ww. Zie MNW i.v.
Aarzelen, talmen? ‖ Ic vare voorts inde zake / zonder achtercrommen, Judich 369
[1577]; Treckt ghy dan int noorde, Ick vlieghe naer tzuude / zonder achter crommen,
Verl. Z. II, 488 [1583].

Achterdencken,
ww. Zie MNW, WNT en Suppl. i.v. Achterdenken.
- Als zn. Inkeer, berouw. ‖ Ic hebbe al vreese... Oft si int spel iet hoorde van deghe,
Daer si berou oft achterdencken bi ghecreghe, Mar. v. N. 724 [ca 1500] (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)
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Samenst. en WNT, Suppl. i.v. Achter, Samenst.
1) Hiel. In de zegsw.: corte achterhielen hebben, zich gemakkelijk geven (van
een vrouw). ‖ Ghij ionghe wellustighe vroukens wat hebdj al corte achter hiekens
(l. achterhielkens) Laet dat sadeken sayen inde suete voorkens. St 2, 171 [vóór
1524]. (Vg. Doesb. 233: Ghi ionge lustighe abel vroukens Wat schaet al hebdi corte
achterhielkens, enz.).
2) Achterste (vg. dez. bet. van hiel in Smenschen gheest 577: ghy laecht veel
liever thuys op u hielken en wond u broot). ‖ Ic valle op mijn achterhielen, Elckerlijc
317 [ca 1490?]; J.: Wat toochtse hem nu? V.: Haer achter hielken, Sp. d. M. 3586
[beg. 16e e.], Het helpt my tot in mijn achter hiele / Dat hy te Middelburch wilt wesen,
ald. 3828.

Achterloop,
zn. Uit achter en loop.
1) Buikloop? ‖ Ick ben te doer crancke van grooter couwen doen ick daer buijten
v

sloop so heb ick gekregen den achterloop in mijnen buijck, Hs. TMB, G, fol. 71
[eind 16e e.?].
2) Cunnus? ‖ Princelijke mutsaert... Soudic v doen swadderen int achterloop
benedicite wie mach dese loeghene lieghen, St 2, 196 [vóór 1524].

Achterlooper,
zn. Zie WNT en Suppl. i.v.
Navolger (vg. de bet. dienaar bij DE BO i.v.). ‖ Woeckeraers / Wisselaers ende
vercoopers Sijn Gods discipelen ende achterloopers Sy doen alsoe Dapostelen
daden, DE ROOVERE 337 [3e kw. 15e e.].

Achtermont,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Achter, Samenst.
Aars. ‖ Den achtermont douwet al te pletten, Leuv. Bijdr. 4, 358 [1e kw. 16e e.].

Achterqueerne,
zn. Zie MNW i.v.
Achterste. ‖ Ic heb al vreese, bi Lucifers achterqueerne, Mar. v. N. 722 [ca 1500].

Achterpeysen,
ww. Uit achter en peysen.
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Wantrouwen? ‖ Veur niemandt durven wy ons veysen, Niemant en zal ons nu
verkleenen: Paeys heeft beweert ons achter peysen, CAST., Lied. C i [1526].

Achtersienich,
bn. Zie WNT, Suppl. i.v. Achter, Samenst.
‘Bedachtzaam’ (WNT, Suppl.). Of (in woordspeling met voorsienich) nalatig? ‖
Met swijghen men tverstant best crijcht Dus leerweerdich (woordspeling van
eerweerdich?) achtersienich heere Ons voortstel laet verachteren nimmermeere,
Antw. Sp. Aaa ij [1561].

Achterspoet,
zn. Uit achter en spoet.
Nadeel. ‖ O vrecke, die Lasarum doet den achterspoet; dermoede begint voer
Godt te crayene, datmen aldus suypt der onnooselen bloet, Bruyne 2, 196 [2e h.
16e e.].

Achtersteken,
ww. Zie MNW i.v., WNT, Suppl. i.v. Achter, Samenst.
Hem achtersteken, zich weghouden. ‖ Noe om beclyf dede De raue vlieghen, om
te wetene tclaere Of Gods gramscepe de ghesetenne waere. Maer zonder
wederkeer, zou huer achterstack, EVERAERT 355 [1531].

Achterwaghen,
zn. Zie WNT i.v.
Het mannelijke genitale apparaat? ‖ Vwen achter waghen en dooch niet int lamoen
Ghy en draecht niet meer den roden Caproen dus val ick ontfermhertich altenen,
St 2, 169 [vóór 1524].

Achtich,
bn. Zie WNT, Suppl. i.v. Achtig.
1) Nauwlettend. ‖ Hi sal door dit bedrijf Vermoeden, dat zijn toecomende wijf Wat
achtich is, GHISTELE, Ter. Andr. 24 [1555].
2) Aantrekkelijk, heerlijk. ‖ Aestelic Anhanct Assistencie Anders Afuallick Adem
Achtichste, DE ROOVERE 188 [3e kw. 15e e.]; Men vint vele aerden: vrolickaert
stueraert... Ende den achtigen hoerenaert, Doesb. 247 [vóór 1528]; Haer wesen
(t.w. van een ‘Venus paesberdeken’) was wat achtich So datse mie ontstack een
vierich brant, ald. 253.
OPM. Zie ook Ghehachtich en vg. Onachtich.
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Achticheyt,
zn. Van acht of achtich.
Achtigheyt slaen (c. gen.), acht slaan op, letten op, zich bekommeren om; in de
aanh. beschermen? ‖ Moleert // my in ws rijcx deelachticheyt Achticheyt // mijns
slaende voor de helsche polen, DE ROOVERE 202 [3e kw. 15e e.].

Ackelen,
ww. Zie WNT i.v. Akelig en WNT, Suppl. i.v. Akkelen.
Vervelen, hinderen, tegenstaan, walgen (KIL. A c k e l e n . vetus j. s c h r o o m e n .
Horrere). ‖ Den specht roept, wient mach ackelen: Wyf, wyf, waer dat hy is ontrent,
Leuv. Bijdr. 4, 348 [beg. 16e e.].

Ackerdrol,
zn. Volksetymologische vervorming van akkedrol, aketrol (‘Soort van bruinhaarde
of zwartgrauwe aardrat, dik van kop en kort van steerte’, DE BO i.v. Akedrolle).
Scheldnaam voor een man. ‖ Ick seg liever dieff, ackerdrol, colffhout en hartelijck
boer Eij lelijcke loer, Lijs en Jan Sul 358 [eind 16e e.?].
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Ackerguyl,
zn. Uit acker en guyl.
Eig. ploegpaard? In de aanh. toegepast op de arme, die hemel en aarde moet
bewegen om iets van de rijke los te krijgen. ‖ Hy (t.w. de arme) moet stuypen / en
nijghen Eer hy iet vanden Rijcken Can ghecrijghen, Want men Acht den Armen als
Acker Guylen, Leuv. Bijdr. 40, bl. 82 [1578].

Ackernest,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Akkernest.
Klokhuis (van een appel) en vervolgens waardeloze zaak? ‖ Met schoon samblant
wy dese twee by een locken // 't Schijnt 'tzal hun tot voorspoedich virtuyt vromen //
Maer waey 'tzal al op eenen ackernest uytkomen, H. d. Am. C 4 [m. 16e e.].

Acord-,
Zie Accord-.

Acquit,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
1) Begin(letter)? ‖ 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 [1548].
2) Voldoening, bevrediging, genoegen, lust? ‖ 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 [1548].

Acuperinghe,
zn. Van acuperen, occuperen (zie ald.).
Het bezig zijn, zich onledig houden. ‖ T'swerelts pruesheyt Daer elck na staet
met lustige acuperinghe In maeltyden abyten // met groot glorieusheyt, Zeven Sp.
v

Bermh. T v [1591].

Addresseren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Adresseren.
Inleiden, binnenleiden, introduceren. ‖ Liefde sal addresseren uwen persoon
v

Compt binnen, Antw. Sp. Ff iiij [1561].
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OPM. Nog door BREDERO 2, 160 [1617] (WNT, Suppl. tap, bet. A, 3) opzettelijk
(parodiërend) 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.
‖ Prochiaen 594, 781 [ca. 1540], goddelycke -. ‖ Bekeeringe Pauli 82 [ca 1550?],
levende -. ‖ Prochiaen 1796 [ca 1540], minlycke -. ‖ Bruyne 3, 140 [2e h. 16e e.],
ontfermighe -. ‖ Gentse Sp. 104 [1539]; - b) Adellijk persoon: princhelycke adere. ‖
Trudo 1460 [ca 1550]; - c) Beminde vrouw: goedertieren adere. ‖ GHISTELE, Ovid.
Sendtbr. 43b [1559], maeghdelicke -. ‖ CAST., C. v. R. 125 [1548], vrouwelic -. ‖
EVERAERT 151 [1523], CAST., C. v. R. 166 [1548]; - d) Zinneken: infecte -. ‖ Well.
Mensch 148 [2e kw. 16e e.].

Aderen,
ww. Zie Gheadert.

Aderlic,
bn. Zie WNT en Suppl. i.v. Aderlijk.
Schoon, edel, verheven? ‖ 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. ‖ (De Mens) Heift tzijnder onzaligheyt gheadhereirt
Verdwaesde Iongheyt en Vieryghe Lust, Gentse Sp. 247 [1539] (zie ook ald. 253);
Diemen nu in Petrus plaetse schouwen, Willen dat mannen en vrouwen // haer
adhereren, Weer. Gheleerde 271 [1558]; Wat persoonen hem adhereren En soo
adiunckt staen als de ghetrouwe? Antw. Sp. P iij [1561].
2) Onderling samenhangen, verbonden zijn. ‖ 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. ‖ Ghebruyct dan wijsheyt/ dits mijn adhorteren, GHISTELE, Ant. 72
[1555].

Adiect,
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zn. Gevormd naar lat. adiectum?
Verbinding (vg. fr. adjection, ‘jonction d'une chose à une autre’ (LITTRÉ)? ‖ (Het
beoefenen van de dichtkunst in proza) es een repugnantie ind adiect, CAST., C. v.
R. 5 [1548] (‘repugnantie ind adiect’ = contradictio in terminis?).

Adiectie,
zn. Ontleend aan lat. adiectio.
Toevoeging? ‖ Nu sijndere Syllabijcqsche adiectien... Ghelijck goed zyn, moet
zyn, CAST., C. v. R. 47 [1548] (‘Syllabycqsche adiectien’ zijn dus blijkbaar
toevoegingen van een (gelijke) syllabe, scil. achter het rijmwoord).

Adiunct,
bn. Zie WNT en Suppl. i.v.
Verenigd, verbonden. ‖ Soo trouwelick... Als Pylades Oresti was... Tsamen adiunct
met een lieflick verbont, Antw. Sp. N iij [1561] (vg. ald. P iij: ‘enen adiunct staen als
v

de ghetrouwe’ en P iij : ‘adiunct sijn’).

Adiutorie,
zn. Ontleend aan ofr. adjutorie, lat. adiutorium.
Bijstand, hulp. ‖ Hier ghebreect niet anders by ghespelt dan vast gheloove up
Gods adiutorie, Smenschen gheest 848 [ca 1560?].
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Administreren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Administreeren.
Schenken (uitbreiding van de bet. ‘toedienen’, WNT, Suppl. bet. 1)?). ‖ 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 [1539].

Admitteren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
Toelaten (in alg., niet exclusief ambtelijke zin). ‖ God admitteert dat sy
ghetempteert sijn, Want daer mede wordden sij beproeft, Drie bl. danssen 86 [1482].

Admonitie,
zn. Ontleend aan ofr. admonition, lat. admonitio.
Vermaning. ‖ Hy (t.w. de Koning) beval my syn goet // met soeter admonitiën,
Ontr. Rentm. 158 [1588?]; Gaet voer, broeder, ick volge na u admonitie, ald. 405;
Tis nu tyt om te voldoen sheeren admonitie, ald. 1056; O neen, suster; hoort doch
myn barmhertighe admonitie, ald. 1207.

Admoveren,
ww. Ontleend aan lat. admovere.
In aanraking brengen, brengen bij? ‖ Ick ghevoel mijn sinnen soo qualijck tevreden
/ Om dat ghy my heden // met cloecken verstande Hebt gheadmoueert tot Sorghe
v

voor Schande (n.b. Sorghe voor schande is een personage), Antw. Sp. g i [1561].

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? ‖ Als eist dat wy al ditte tracteren, Den ionghers adscriberen,
met blider feesten, Nochtans en willick niemend praeiudiceren, CAST., C. v. R. 250
[1548].
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Adv -.
Zie ook bij Av -.

Advantagie,
zn. Zie Avantage.

Adverteren, averteren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Adverteeren.
1) Zeggen, spreken (van). ‖ S. Stadt 9, 46 [ca 1535]; Smenschen gheest 83 [ca
v

1560?]; Antw. Sp. Ss iiij [1561]; D'HEERE, Boomg. 47 [1565].
2) Raden, raadgeven? ‖ Voord averterick v hier presentelic Eer ghy een dicht
weder steld datt by honderd liden moet, CAST., C. v. R. 32 [1548]; 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 adverteren.
Raadgeefster? ‖ Ave Aduocate Aduerterighe. DE ROOVERE 189 [3e kw. 15e e.].

Advys,
zn. Zie MNW i.v. Avijs, WNT en Suppl. i.v. Advies.
1) Stelregel; richtsnoer. ‖ Tylic jnt vergaren tylic jnt sceeden Dat dynct my zynde
tbeste aduys, EVERAERT 107 [1513]; De hemelsche zalicheit was u toeghescreuen,
Ende koerd de eerdsche weelde vuer dijn aduijs, CAST., C. v. R. 111 [1548].
2) Toestemming, goedkeuring? ‖ O Rhetorica / daer af (t.w. om bij haar te wonen)
v

hebdy mijn advijs, Antw. Sp. D ij [1561].
3) Middel. ‖ Dat ick u verbiede... Tharen huyse te gane, noch zoucken advijs
T'eenigher plaetsen om haer aenschouwen, CAST., Pyr. 22 [ca 1530].
4) Voorschrift. ‖ Nu vindtmer zomighe van audden grijs bléuen Die zot als wijs
snéuen... Want zij contrarie alder Charten aduijs leuen, CAST., C. v. R. 36 [1548].
5) Bewijs? ‖ Gheweldich duerbrack hy die vaste schare Zoo elck daer daduijs
sagh, CAST., C. v. R. 172 [1548].
6) Bekommering, druk (eig. neerdrukkende gedachte)? ‖ O 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.
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1) Goed, aanbevelenswaardig; verstandig; met overleg, welberaden. ‖ (Maria)
Auijselijck // achtende (versta hachtende, hechtende, ook hakende?) // ter minnen
brandt, DE ROOVERE 203 [3e kw. 15e e.] (hic? of radend, helpend?); Om avijselic
Dydel plaetse te vollen schiep god wiselick Den mensche, Doesb. 185 [vóór 1528]
(= X. Esels 18, 3); T'onser vrame / heb ic eerst avijselic Ghemerct / hoe wy hier
v

secreet en lijselic Tsamen spreken, CAST., Pyr. C v [ca 1530]; Eeuwich eerende
Blijfic u, vriendt, om dit werck avyzelick, Gentse Sp. 3 [1539]; Rahab de bespieders
verbargh advyzelic, Gentse Ref. 49 [1539]; Zy tooghen ons weghen, die schynen
aduyzelic, Maer zelue laten zy die onghetreden, ald. 118; Misdoe ick / als ick wille
auiselijck Mi / en mijn stadt houden in eeren? GHISTELE, Ant. 60 [1555]; Wt der
natueren leefden sy (t.w. douwers) auijselijck, Antw. Sp. Qq ij [1561] (zie ook ald.
v

Lll i en e iiij); Myn reden... Die ick u hier verhael met schrift advyselick,
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Rott. Sp. K ij [1561] (hic?); De scriftelicke duughen // wel en advyselick, Zalmen
claerlick oopenen, Verl. Z. I, 1369 [1583].
2) Duidelijk, kennelijk? ‖ Aerdigher gheene / Die ic passere / verblijt advyselic,
v
CAST., Pyr. D ij [ca 1530]; O amoreus lieff, in wiens schoonheyt jent // haer de
maegdekens verblyden advyselyc, Bruyne I, 25 [2e h. 16e e.].
3) Opzettelijk? ‖ Sulck dinck affgrysselyck heft menich advyselyck dicwels
bedreven, Bel. v. Sam. 1421 [eind 16e e.?].
4) Radend, helpend, troostend. ‖ (Maria) auyselick vol trouwen soe excellent, DE
ROOVERE 209 [3e kw. 15e e.]; Wilt my avysselic / met rade bevroeden, EVERAERT
68 [1511]; Dit woordt advyzelick Gheschiedde Abraham in zynen persoon, Gentse
Sp. 65 [1539]; Ghy en sult niet vreesen eenige ertsche tormenten, ist dat ghy nae
Christus woort advyselyc: syt simpel als duyven & wys als serpenten, Bruyne 1, 9
[2e h. 16e e.] (hic? Of sub bet. 1)?); Lof, twarachtich broodt, // vanden hemel ghedaelt
advyselic, H. Sacr. 577 [1571] (hic?); Dits myn recomanderen // tuwaerts avyselick,
Verl. Z. I, 835 [1583].

Advocaeyen,
ww. Van advocaat.
Gunstig stemmen (door als advocaat te pleiten). ‖ Dits (t.w. Christus)... Die nu
voor u zynen vader advocaeyt, Gentse Sp. 324 [1539].

Advocatersse,
zn. Van advocaat.
Pleitbezorgster. ‖ V looft aduocatersse groot en smal, St 1, 202 [vóór 1524].

Aelwaericheit, haelwaericheit, aelwaerdicheyt, aelweirdicheyt,
zn. Zie WNT i.v. Aalwaardigheid.
Onbezonnenheid, dartelheid, dwaasheid (vg. Naembouck: A e l w a r i g h e y t :
Sotië ou follië). ‖ EVERAERT 247 [1530]; CAST., C. v. R. 140 [1548]; HOUWAERT, Vier
v

Wterste 28 [1583]; Zeven Sp. Bermh. H v [1591].

Aelwitte,
zn. Zie WNT en Suppl. i.v. Aalwete.
Dwaze, onverstandige vrouw (KIL. a e l - w i t t e / a e l - w e t e . Mulier insipiens,
inscia, ignaua, inepta). ‖ Aelwitten, oupitten, die sitten en spinnen, Trepelgheesten,
botte beesten, dom van sinnen... Hier af werdt Luther oeck grootelyc ghepresen,
Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.].
- Als naam van een spotheilige. ‖ By sint aelwitten, Hs. T M B, G, fol. 67 [vóór
1589].
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Aen-,
Zie ook bij An-.

Aenbedich,
bn. Van aenbeden.
Aanbiddelijk, heerlijk. ‖ Leuende fruijt Toestierich om winnen tryke aenbedich, DE
ROOVERE 210 [3e kw. 15e e.].

Aencleven,
ww. Zie MNW i.v., WNT, Suppl. i.v. Aankleven.
A. BEDR. - Ondergaan, ondervinden, smaken. ‖ U vaderen aten manna... maer
sy moesten altsamen de doot aencleven, Bruyne 3, 20 [3e kw. 16e e.].
v

B. ONZ. - Ter harte gaan. ‖ CAST., C. v. R. 212 [1548]; Rott. Sp. viij [1561]; Lijs
en Jan Sul 231 [eind 16e e.].

Aenclevenesse,
zn. Zie Anclevenesse.

Aencnopen,
ww. Zie MNW i.v. Aencnopen, WNT i.v. Aanknoopen.
Aanpraten, aansmeren. ‖ W.: Wat wilt ghij mij gheven? C.: Eenen daelder, cont
ghijt eenen aencnopen. Boven dijen nogh een vrij ghelagh, Weet ghijer eenen tvel
over den neck te stroopen, Crijsman 109 [eind 16e e.?].

Aendragen,
ww. Zie WNT i.v. Aandragen.
Dragen (aan het lichaam, t.w. als kleding of bedekking). ‖ Ghij moet een stalen
halsberch aendragen, Camp v.d. Doot 2377 [1493].
OPM. Nog bij V. MANDER, Grondt d. Schilderc. 1, 49 [1604]: Begindy de suyver
borsten te suyghen Der vernufte Maeght aendraghende wapen?

Aengenamich,
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bn. Van aangenaam. (Of contaminatie van genamich en aangenaam? Vg. KIL.:
G h e - n a e m / g h e n a e m i g h / a e n g h e n a e m . Acceptus, gratus).
Aangenaam. ‖ Laet v Gods oordeelen zijn aenghenamich, Zeven Sp. Bermh. Rij
[1591].

Aengheboorte,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Aangeboorte.
Aangeboren neigingen (i.c. verkeerde). ‖ Hem seluen versaken... Is hem te buyten
gaen in zijn aengheboorte / Als Lust der ooghen / eere... die Elck als donvrye Der
v

sonden slave maeckt, Haagsp. g iij [1561].

Aengrijp,
zn. Van aengrijpen.
1) Het aangrijpen, ter hand nemen (vg. ten aangrijp komen, SCHUERM., Bijv.;
TUERL.; RUTTEN). ‖ Daengrijp van wapenen, Camp v.d. Doot 2117 [1493].
2) Manier van aanvatten, aanpak. ‖ Dijn aengrijp dijn sake en dijnen name Heb
ic al wel gheincorporeert, Camp v.d. Doot 233 [1493].

Aenhelden,
ww. Uit aan en helden (= kluisteren, boeien? Zie Helden en vg. Omhelden).
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Aangrijpen, zich meester maken van, vastklampen, kluisteren? ‖ 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 [1493] (het frans heeft: Qui venoit
pour prendre vengance Du grief et de la desplaisance Que ce pas lui auoit donnee).
OPM. Voor A. BIJNS 20: Sceyt van hem (t.w. de duivel) in tijts, die daer aen sijt
gehelt, zie Helden.

Aenherken,
ww. Uit aen en herken, verwijlen, vertoeven, kleven aan, blijven bij (zie Hercken).
Volharden. ‖ Het is wel 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, Antw. Sp. Ccc iiij [1561].
OPM. Het 2e lid is niet herken = horen, zoals WNT, Suppl. i.v. vermoedt.

Aenheven,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
Beginnen uit te voeren? ‖ Waer zijdy myn dienaers? komt hier beneven / Wilt myn
bevel nu terstont aenheven, Rott. Sp. H iij [1561].

Aennijpen,
ww. Uit aen en nijpen.
Aangaan, betreffen, betrekking hebben op. ‖ Svaders soone (es) ongheswicht v
vader en ghy syt syn dochter slicht alsoe vele als der godheyt mach aennijpen, St
1, 300 [vóór 1524].

Aenschender,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Aanschenden, Afl.
Aanrander. ‖ 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,
ww. Zie WNT en Suppl. i.v. Aansmijten.
Met veel lawaai naderen? (Eig. ‘met de armen zwaaiende’, of algemener ‘met
drukke bewegingen’, vg. voor het 2e lid WNT i.v. Smijten, bet. II, A, 3?). ‖ J.: Ou,
wijffgen, ou, doet op. L.: Wel, wie maeckt dit gedruijs? Ick werdt schier confuijs...
J.: Och, lieve wijffgen, en weest toch niet seer gram, Dat ick hier quam, so haestich
aensmijten, Lijsgen en Lichthart 420 [2e h. 16e e.].
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Aentasticheyt,
zn. Van aentasten.
Aanvechting, vijandschap? ‖ 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? ‖ Dat strael der minnen heft liefden verwecsele Mi doen
gewinnen onder sulc een decsele, Schinende voerspoedich geluc en sege In allen
weghe, Dies mi tbeginnen brenget sulc aentrecsele Dat mijn vijf sinnen hem vinden
int Strecsele Van amoreusheyt na der natueren plege, Doesb. 142 [vóór 1528]; Haer
eerlijck wesen (t.w. van een goede vrouw) stelt alle dinck rechtere, Want haer
aentrecsele [= geestelijke aantrekkelijkheid, deugdzaamheid?] Sulck bevlecsele
Den man doet schouwen en laten dan, X. Esels 12, 52 [1530].
OPM. Bij COORNHERT 1, 245c [1564]: ‘Alle dese middelen ende aantreckselen tot
tooren’ (in WNT, Suppl. i.v. Aantrekken, Afl.) blijkbaar = aanleiding.

Aenvellen,
ww. Uit aen en vellen.
Doen toevloeien, ten deel doen vallen. ‖ Tsal (t.w. het geld) ons bij sommen aen
werden gevelt; Want die saeck die helt rechts nae ons sin, siet, Tcooren 264 [1565].

Aenwelven,
ww. Zie MNW i.v.
Aanzetten, opzetten, (met vijandige bedoelingen) naderen. ‖ Der heijdenen macht
is ons te groot, Zij commen met hoopen aenghewolven, Sacr. v.d.N. 641 [3e kw.
15e e.].

Aequipareren,
ww. Ontleend aan ofr. equiparer of gevormd naar lat. aequiparare.
Vergelijken. ‖ Welc dier es tweevoet, drievoet, en viervoet... Peinst wien ghy hier
by zuld aequipareren, CAST., C. v. R. 240 [1548].

Aequivoque,
zn. Zie Equivoque.
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Aerd-, aert-,
zie ook bij E(e)rd-, e(e)rt-.

Aerdevorm(e),
zn. Uit aerde en vorm?
Aards, stoffelijk wezen? ‖ 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, Suppl. i.v. Aardveil.
Klimop. ‖ CAST., C. v. R. 8 [1548]; MOERMAN, Cleyn Werelt 10b [1584].

Aerfghenaemheyt,
zn. Van aerfghenaem, erfgenaam.
De staat van erfgenaam, het erfgenaam zijn. ‖ Zy (t.w. de Wet) can kennesse der
zonden voortbringhen, Maer gheen aerfghenaemheyt haer volght ten fyne, Gentse
Sp. 319 [1539].

Aermicheyt,
zn. Van arm.
Armoede, ellende. ‖ De heydenen ende
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wy sondaeren Levende jnder ketyfueghe / sondeghe aermicheyt Syn ghehelicht /
duer Gods ontfaermicheyt, EVERAERT 518 [1533].

Aertiste,
zn. Zie Artiste.

Aes,
zn. Zie MNW i.v. 2e art., WNT i.v. Aas, 2e art. en Suppl. i.v. Aas (II)?
Aard? ‖ Dit was hen opstel seer valsch van ase (× hase), St 1, 134 [vóór 1524].
OPM. 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. Zie MNW i.v. Aessac, WNT en Suppl. i.v. Aaszak.
In de zegsw.: den aessack pluijsen, de beurs, geldbuidel plunderen, in de aanh.
waarschijnlijk in obscene toepassing. ‖ Leertse dan thoirisoenken luijsen [vg. de
v

obscene toepassing van ‘lobbeken vloyen’ in H.d.Am. Cc 4 ] Canse meesterlic den
aessack pluijsen, St 2, 167 [vóór 1524]. (N.b. Het betreft een overspelige vrouw).

Af-,
zie ook bij Aff- en Of-.

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. ‖ Als Schorpioenen kondy tvolck verbyten Met afdraghelicheyt
v

argher... Dan Goliats broetsele, CAST., Bal. P ij (achter C. v. R., ed. Rotterdam
1616) [1521].

Afdraghentheijt,
zn. Van afdraghen.
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Minachting? Vg. KIL.: a f - d r a e g h e n t h e y t . vet. Fland. Obtrectatio, detractio,
contemptus, ignominia. ‖ Aldus ghijnck veel dijncx zonder reden ende bescheet,
ende quam uut eenen nijt oft afdraghentheijt ende hoveerdije, die zij tot melcanderen
droughen, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 220 [ca 1568].
OPM. Vg. Afdraghelicheyt.

Affabel,
bn. Ontleend aan ofr. affable.
Minzaam, vriendelijk, welwillend (vg. LITTRÉ i.v. A f f a b i l i t é : ‘Qualité de celui qui
reçoit, écoute et entretient avec bienveillance ceux qui s'adressent à lui’). ‖ Lof abel
/ affabel / notabel / der consten, St 2, 46 [vóór 1524] (tot Maria).

Affect (I),
zn. Ontleend aan ofr. affect, lat. affectus, vg. WNT, Suppl. i.v.
Begeerte, wens, verlangen? ‖ Om de waerheyt ghewaghen, den tooch die wy
daer zaghen // duer my ten affecte (t.w. van Uutdeelder der warachtigher spysen,
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. A f f e c t adj. affectionné, attaché,
passionné, animé). ‖ Elc byder oude van vijftien jaren Zachmense (t.w. Pyramus
v

en Thisbe) affecte liefde oorboren, CAST., Pyr. A 1 [ca 1530].
2) Moedig, onverschrokken? ‖ Als dit landt vanden honghere gheheel bedeckt //
was trocken zy naer Egipten / stout ende affect // ras, Judich 546 [1577].

Afflictie, aflixtie,
zn. Ontleend aan ofr. affliction, lat. afflictio.
Droefenis. ‖ Vliet van hier elders u begheeft / Oft ghy beseeft / eylaes aflixtie,
Rott. Sp. Q ij [1561]; Die Jacob affirmeerde zijn vaders benedictie En hem verlossede
van zijn moeders afflictie, Bijb. Tafelsp. 57 [beg. 17e e.?].

Affluencie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. affluence of ontleend aan lat. affluentia.
Toevloed; overvloed. ‖ Deen hadde der liefden affluencie Dander versmaet verset
versteken, Drie bl. danssen 45 [1482].
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Affrapen,
ww. Zie WNT en Suppl. i.v. Afrapen.
Afnemen, ontroven. ‖ B.: 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 1550].

Affschuymen,
ww. Zie WNT en Suppl. i.v. Afschuimen.
Wegjagen? ‖ Men sal ons affschuymen, doen vervliegen als pluymen, suyden en
noort, Deenv. Mensch 607 [2e h. 16e e.].

Affscifelen,
ww. Zie MNW i.v. Afscifelen.
Afglijden, afschampen (vg. Voc. Cop.: e e n v a l a f s c i j f f e l e n d e , dilapsus;
PLANT.: A f s c h i j f f e l e n . Glisser, ou griller de coste ou en arriere). ‖ M.: Daer rakict
(t.w. het Sacrament) met der griffie ten beginne. Esser gotheit ende menscheit inne,
Het sal hem baren sonder twijfelen! 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,
ww. Wrsch. corrupt voor affusteren, ontleend aan ofr. affuster, afuster.
Opstellen, in positie brengen? ‖ Als ons
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angienen laghen gheaffusceert Zoudt ghy onghecesseert / eene Bode vraghen /
v

Oft varinck de Bruyt worde ghepareert, CAST., Bal. O viij (na C. v. R., ed. Rotterdam
1616) [1521].

Affvlien,
ww. Zie WNT en Suppl. i.v. Afvlieden.
Zich onttrekken aan; nalaten, achterwege laten. - Sonder affvlien, getrouwelijk. ‖
Heere, subiect willick u syn tot inder doot. Wy sullen te ghemoete gaen dedel
Coenroot, Vry, sonder affvlien, Trudo 1298 [ca 1550] (evenzo ald. 1610, 2306, 3139).

Affwijckelijck,
bn. Van afwijken.
Afwijkend (van de goede weg), afkerig. ‖ Gij haut tvolck so affwijckelijck. Hs. TMB,
B, fol. 70 [eind 16e e.?].

Afgesnedene,
zn. Zie bij Afsnijden.

Afgrijs,
zn. Zie MNW en WNT, Suppl. i.v.
v

Jammer, ellende (caus. aspect). ‖ Antw. Sp. Ss ij [1561]; Rott. Sp. M iij, O ij
[1561]; Bruyne 3, 117 [2e h, 16e e.]; Judich 1375 [1577].

Afgrijsheyt,
zn. Van afgrijs.
Afgrijselijkheid. ‖ Roerende v. Meest Al 115 [ca 1564?]; Jezus o.d. leraers 1081
[vóór 1580]; Hs. TMB, C, fol. 64 [eind 16e e.?].
OPM. Nog bij v. MANDER, Olijfb. 70 [ca 1605].

Afgrondisch,
bn. Van afgrond.
Als een afgrond. ‖ D'afgrondische speloncke / vol griefs, vol drucx Zoude wesen
v

thende myns onghelucx, CAST., Pyr. C ij [ca 1530].
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Afguijsen,
ww. Uit af en guizen.
Afgutsen. ‖ Ic stae en sweete dat mij tsweet afguijst, Goemoete 97 [eind 16e e.].

Afionsticheyt,
zn. Van *afionstich of rechtstreeks van afionst.
v

Afgunstigheid. ‖ CAST., C. v. R. 151 [1548]; Haagsp. p 1 [1561]; HOUWAERT, Ant.
Taf. 138 [1577-'78].

Afkerven,
ww. Zie MNW, WNT en Suppl. i.v.
Opgeven, laten varen; nalaten, a. van zonden, gebreken e.d. ‖ Bruyne 2, 14 [2e
h. 16e e.]; D'HEERE, Boomg. 113 [1565]; Jezus o.d. leraers 921 [vóór 1580];
HOUWAERT, Vier Wterste 313 [1583]; Hs. TMB, A, fol. 34 [vóór 1590]; - b. van
v

droefheid e.d. ‖ Blijde Ink. 15: 90 [1497] (= Belg. Mus. 9, 155); H.d.Am. E 7, L 3 ,
v

M 8 enz. [m. 16e e.]; Bruyne 2, 12 [2e h. 16e e.]; Rott. Sp. K ij [1561] (Ook nog bij
R. VISSCHER, Brabb. (v.d. Laan I, bl. 12); - c. van vreugde e.d. ‖ A. BIJNS, N. Ref. 179,
a, 6 [1e kw. 16e e.]; - d. van een gebod: overtreden. ‖ Gentse Sp. 2 [1539].

Afkijven,
ww. Zie WNT i.v.
In kijven overtreffen? (Of door kijven tot zwijgen brengen?) ‖ Haer tongxken dat
luydt, al waert een cloxcken. Zij zoude wel afkijven seven harinckteven, A. BIJNS, N.
Ref. 310, e, 8 [1e kw. 16e e.]

Aflivich,
bn. Zie MNW i.v., WNT en Suppl. i.v. Aflijvig.
Dodend. ‖ Wech vleesch smenschen gheest boven al deerende... pestilencialijck
ende aflivich, Smenschen gheest 387 [ca 1560?].
OPM. Het woord schijnt ondoordacht te zijn gebruikt, tenzij aflijven (evenals de.
aflive en zw. aflifva) ook de bet. heeft gehad van ‘doden’.

Aflixtie,
zn. Zie Afflictie.
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Afroeten,
ww. Uit af en *roeten?
Verdwijnen? ‖ 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 [vóór 1528].

Afscheeninghe,
zn. Van afscheen (= 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 afscheeninghe niet veel meer
dan een stoplap). ‖ Sonder afscheeninghe mach hy (t.w. Nabugodonosor) sulcxs
(t.w. zich tot Opperheer en God laten uitroepen) wel doen, Judich 165 [1577].

Afscroeyen,
ww. Zie MNW i.v. Afscroden, WNT, Suppl. i.v. Afschrooien (I).
Verminderen, aantasten. ‖ Daer onbesneden groefaerts zijn versaempt, Conste
werdt veracht ter zelver Steden, Met voeten ghetreden, elck constenaer beschaempt,
Een clapaert, een geck, een gugelaer ghenaempt. Dus werdt hij befaempt, zijn eere
afgheschroeydt, A. BIJNS, N. Ref. 284, c, 12 [1e kw. 16e e.].

Afseghenen,
ww. Uit af en seghenen (= het kruisteken maken).
Enen iet afseghenen, iemand voor iets vrijwaren of iemand van iets verlossen. ‖
Ic zal u smiten up u kinnebacken Wije leefter hier die u dat afseghenen // zou,
Goemoete 116 [eind 16e e.].

Afsetter,
zn. Van afsetten.
Die teniet doet, wegdoet. ‖ En wilt niet hooren na der beelden afsetters, Kerck-
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brekers, duecht en vreucht beletters, A. BIJNS 436 [ca 1540].

Afsnijden, ofsnyden,
ww. Zie MNW i.v. Afsniden, WNT en Suppl. i.v. Afsnijden.
WEDERK. Hem afsnijden van, afstand doen van, verzaken. ‖ (Hij wil) hem ofsnyden
/ van eerdschen bekuere, EVERAERT 528 [1534].
- In de aanh. is het volt. deelw. als zn. gebruikt in de bet. geestelijke of monnik
(eig. van de wereld afgesnedene, de wereld verzaakt hebbende). ‖ Dat (t.w. het
navolgen van Christus) en blyct niet wel Jnden meesten hoop / der ofghesnedene,
DE ROOVERE Quicunque 496 [3e kw. 15e e.].

Afsnoecken, ofsnoucken,
ww. Uit af en snoecken (= snoeien).
Afsnijden. ‖ Wacht dat ghy den moet goed doch niet verliest, Noch de hope van
dueghden niet af en snouckt, Gentse Sp. 10 [1539]; Daer mede en zuldy myne
tacken niet of snoucken (Tcrockezaet spreekt), Taruwegraen 1047 [1581].
OPM. Nog bij V. MANDER, Olijfb. 120 [ca 1605]: ‘Eylaes hoe is dus afghesnoeckt
Den gantschen al waer aen ons herten hingen.’

Afstroopere,
zn. Van afstroopen.
Rover. ‖ Ic was ionghere, maer ben ghecommen Tot mynen daghen, midts sdoots
ontcnoopere, Tslevens afstroopere, Gentse Sp. 2 [1539].

Aftrexele,
zn. Zie WNT en Suppl. i.v. Aftreksel.
Verlokking, verleiding. ‖ Al ben ick verleyt midts t'svyants aftrexele, HOUWAERT,
Vier Wterste 198 [1583].

Afvallen,
ww. Zie MNW, WNT en Suppl. i.v.
Afvallich sijn (c. gen.), verliezen (in de aanh. van een rechtsgeding). ‖ Zoo wijs
ick, als Iuge der natueren, Dat Diana afvallich zy deser zaken, H.d.Am. O 4 [m. 16e
e.].
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Afvlaen,
ww. Zie MNW i.v., WNT, Suppl. i.v. Afvlaan.
Laten varen, uit het hoofd zetten? ‖ E.: Hier in es hy ghevonden Gheheel
rechtvaerdich, hy hevet al ghedaen. Esser yet meer toe tzegghen? R.: Iaet, wilt dat
afvlaen: Twerdt gheheescht wten gront van een zuver herte, Dwelc hy onzuver heift,
Gentse Sp. 143 [1539].
OPM. De bet. laat zich minder gemakkelijk uit de gangbare (villen, afstropen enz.)
afleiden. Is de plaats wellicht corrupt en moet men (met de var.) afslaen lezen?

Afwenschen,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
Verwensen (vg. KIL. A f - w e n s c h e n . Deprecari, TEIRL.: ‘met verwenschingen
loochenen’). ‖ S.: Alle teghenpartije moet laten sincken Tquaet datse sulcken
ghelieuen jonden. D.: Al mach dafwenschen wel worden ghevonden / Doprechte
liefde en canmen niet vertreden, Antw. Sp. a 1 [1561].

Aggraveren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. aggraver.
Iemand schaden door zijn schuld te vergroten? ‖ Meest alle mans... veel eer
aggraveren Haren naesten, dan sy hem excuseren, HOUWAERT, Lusth. 2, 687
[1582-'83].

Aggreabelijc,
bn. Van agreable.
Aangenaam. ‖ Twerd medicinabelijcxt confortabelijcxt en aggreabelijcxt
accordabelijcxt // tot uwen verstijve, Smenschen gheest 242 [ca. 1560?].

Aggreable,
bn. Zie Agreable.

Agonizeren,
ww. Ontleend aan ofr. agoniser.
De doodsstrijd strijden. ‖ Hier mooght ghy schauwen en zijn contemplerende: Als
nu dezen mensche agonizerende, Alzo zaen als hy ghevoelde de bitter doot, Al dat
vander waerelt was, van hem vloot, Gentse Sp. 270 [1539].

Agreable, aggreable,
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bn. Ontleend aan ofr., fr. agreable.
Aangenaam (vg. KIL. 834: A g g r e a b l e . Acceptus, gratus), in de eerste aanh.
bep. van voorkomen of manieren. ‖ Elc was zeer machtich en notable Vroem ende
ontsien en agreable, Camp v.d. Doot 1492 [1493]; Menigherhande saussen
v

aggreable, Antw. Sp. k iij [1561].

Alaermen,
ww. Van alaerm, alarm.
Jammeren; in de aanh. zelfst. gebruikt in de bet. jammerlijke, rampzalige toestand.
‖ Dat God v ter vruecht // keere / vry uut dit alaermen, Reyne M. 743 [ca 1575?].

Alder(e),
zn. Oorspr.?
Dats uwer alder(e), term uit het dobbelspel (= het is Uw beurt?). ‖ Q.: Dats uwer
aldere Goet Gheselscip wat stelt ghy / metter spoet? Van zeuene? G.: Dat van
zeuene. Q.: Dat houdic fyn bloet. Dats weder uwer alder / God weer hu van chanse.
Wat stelt ghy ter balanche? / Doet myns bediet. Van sessen? EVERAERT 17 [1509].

Aldicht,
zn. Zie WNT i.v.
Gedicht waarvan telkens twee verzen
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zijn opgebouwd uit woorden die met elkaar rijmen. ‖ Hier zuldy gaen lesen dan vry
zonder swichten... Ricqueracken, Baguenauden, als qua iuweelen, Met twee stocken,
aldichten hart om setten, CAST., C. v. R. 221 [1548]; Aldicht, oft van woordt te woorde.
Voord, zijd, niet, moe: wild, my, saen, versinnen:
Hoord, zwijd, siet, toe; stild, wy, gaen, beghinnen, ald. 229.

Alegatie,
zn. Zie Allegatie.

Alegeren, alegieren,
ww. Zie Allegeren.

Alffsgespuijs,
zn. Uit alf en gespuijs.
Duivelgebroed. ‖ Mijn dunckt, ick leeff, dus wil ick gaen mijn wijffgen ontrent, Eer
ick weer wort geschent door sulcken alffsgespuijs, Lijsgen en Lichthart 416 [2e h.
16e e.].

Alfscappe,
zn. Uit alf en cappe.
Zotskap. ‖ Nu en weet ick nijet, wat ick wil dincken Van desen onghesouten clappe.
Soo en hoordick noijt van alsulcken alfscappe, Tielebuijs 178 [1541].

Alfschijn,
zn. Uit alf en schijn.
Duivel, drommel (eig. ‘alf-gedaante’ en dan in de aanh. pars pro toto voor alf =
demon, duivel). ‖ Ghi crijght nu waere, rampsalich alf // schijn, Tcalf v. W. 149 [eind
16e e.?].

Alianc(h)e, alyanche,
zn. Ontleend aan ofr. alianc(h)e.
1) Verbond; verbintenis. ‖ Weit ghy niet met / hoedanegher alyanche Dese heeren
ghenomen hebben accordanche, EVERAERT 188 [1526] (zie ook ald. 520 [1533]).
- Aliance van huwelicke, huwelijksverbintenis. ‖ CAST., Pyr. B ij [ca 1530].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

2) Verband; overeenstemming; eenheid (t.w. van klank)? ‖ Ten ware d'alianche
die blijckt vuer oghen Zulck dicht (zoals Zot, God; viue en scrijfue) en zo niet doghen,
duer spellins quale, CAST., C. v. R. 43 [1548].
3) Vertrouwelijke omgang (vg. RUTTEN; CORN.-VERVL.; JOOS: alliantie met iemand
maken, hebben, vertrouwelijk met hem omgaan), in de aanh. verkering. ‖ Als ick
(een vrouw spreekt) met hem vuertijds hadde alianche... Al omme was ick een, ten
auendspele, ten danche, Vulliuich en vet. CAST., C. v. R. 175 [1548].

Alieneeren,
ww. Ontleend aan ofr. aliener.
ONZ. Zich verkopen en v.v. zich vervreemden (t.w. van God en het geestelijke
leven)? Of verdwazen (vg. LITTRÉ i.v. sub s'aliéner, bet. 4: ‘tourner à la folie’)? ‖ Ick
kenne my seer contrarieerende metten vleessche ghemeenlijck alieneerende,
Smenschen gheest 436 [ca 1560?].

Alieren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Allieeren.
1) Het oog hebben op, bedoelen? (deze bet. kan verklaard worden uit contaminatie
van alieren met allegeren = aanvoeren, aanhalen). ‖ V.: Ick heb ghehoort hoe dat
int ghemeyn Hier ghevraecht wordt / Rhetorijckelijck int sasoene: Welck hantwerck,
oirboirlickst is van doene En eerlicxst, nochtans seer cleyn gheacht? M.: Ick hoor
wel Fama / die heeft ons hier ghebracht: Want eenen wil / een ghedacht / hebben
wy drijen. V.: Maer so sijdi / oock wel ghequelt met fantasyen Dunckt v dat oulier
handtwerck / hier werd ghealieert? Haagsp. b 1 [1561]
2) Bedrijven, verrichten, uitvoeren? ‖ Wat een jammerwerck hebben zy tot Naerden
ghealyert! Daer hebben zy de maeghden schandelick gheschoffiert. Pol. Ball. 6
[1577].

Alimenteringhe,
zn. Van alimenteren.
Spijziging; - alimenteringhe doen, spijzigen. ‖ Godt dede hem alimenteringhe,
v

Rott. Sp. Q v [1561].

All-,
zie ook bij Al-.

Alleens,
bw. Zie MNW i.v., WNT en Suppl. i.v.
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Alleens komen, hetzelfde zijn, onverschillig zijn, niet uitmaken. ‖ Tcomt alleens
weert Swave oft Griek sy, Sp. d. M. 5482 [beg. 16e e.]; Cunnen zy brynghen den
dach ten hauende Al en verdienden / zy nauwe een groetkin Tcomt hemlieden
alleens, EVERAERT 217 [1528?]; Hebben zy den crych, tcomt hemlieden alleens, ald.

Allegatie, alegatie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Raad. ‖ Als therte my vol is met turbatie En my elck verlaet en aftrect sijn gratie
Gheen allegatie my hulpt al soeck ick wijt O God... Toocht aen my ghenade, Antw.
v

Sp. Pp. ij [1561]; Zoo jck troost der scriftuere v werde bewyselick... myts de hulpe
myns broeders // vul wyse alegatie ghenampt gods gheestich verstercken,
Taruwegraen 59 [1581].
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook Troostelicke allegacye, een personage in
Gentse Sp. 119 e.v. [1539].

Allegeren, alegeren,
ww. Zie MNW i.v., WNT, Suppl. i.v. Allegeeren.
BEDR. - 1) Zeggen, noemen, betogen (de bet. nadert soms die van ‘aanvoeren’).
‖ So Augustinus alegiert Segghende de claerheyt es een scynsels zoet Die
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lucht / eerde / watre / gheen smitte en doet, EVERAERT 400 [1511]; Heronimus jn
zyn sermoen alegiert Veil meinschen / hebben gracien by deel, ald. 332 [1530];
Wysheyt / zo Macrobius alegiert Es eene duecht die alle duechden bestiert, ald.
334 [1530]; Ach minnelic troosters, nu allegiert my Mynen meesten troost naer u
bewijs doch, Gentse Sp. 275 [1539]; Cust ende lust ick voord allegiere, Dwelck al
goed dicht es ter vulder instructie, CAST., C. v. R. 46 [1548]; Hoort noch een Sake,
ic moetet u allegeren, Heymelic Lijden 330 [1557]; Compt ende hoort / des conincxs
alegieren (= begeerte, wens, verlangen?). Judich 152 [1577].
2) Uitleggen? Of toelichten, trachten te bewijzen? ‖ Dus leyt smensen victorie,
hoement alegeert... alleene sonder twyfel, dit wel noteert, int bloet des lams gedoot,
diet al in al // is, Bruyne 3, 81 [1562].
3) Toepassen? ‖ Weereldlic, moedt ghy de Comparatien hantieren, Gheestelic
de Parabolen allegieren, Ende meest altoos Goddelick de Moralen, CAST., C. v. R.
235 [1548].
4) Voordragen? ‖ Wie... tschoonste dicht allegeert Wort met prijs vermeert, Rott.
v

Sp. *** iiij [1561].
5) Met raad terzijde staan, (onder) steunen, helpen? ‖ U heerschappie (t.w. van
Maria) cant al allegieren, DE ROOVERE 169 [3e kw. 15e e.]; Ic biddu wilt ons allegieren,
want een dijngh my den moet houdt onder voet: Dats... enz. Gentse Sp. 353 [1539].
6) Naar voren brengen; invoeren? ‖ Naer dat volck / ter werelt es ghemultipliert,
Twee diversche wetten / zoo zynder ghealegiert, Jezus i.d. tempel 139 [ca 1575?].
ONZ. - Allegeren met enen, iemands gevoelen delen? ‖ Met lucifer / wort ghy noch
ghepijnt Ende alle die met / hu alegieren, DE ROOVERE, Quicunque 548 [3e kw. 15e
e.].

Allegorie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Verklaring, uitleg. ‖ Prochiaen 1806 [ca 1540]; V.D. BERGHE, Ref. 60, 38 [m. 16e
e.]; HOUWAERT, Lasth. 2, 582 [1582].

Alleynicheyt,
zn. Van alleynich, allenig.
‘Ingetogenheid?’ (Kruyskamp, aant. op Doesb. 45, 41. Het verband ald. vereist
inderdaad een dergelijke bet.; indien ze ook voor de 2e aanh. geldt, moet het woord
daar ironisch zijn gebruikt). ‖ Tis recht dat icse begracie... om haer gestadicheit, om
haer certeynicheyt, om haer suete secrete alleynicheyt, versmadende tallen tijden
vileynicheyt, Doesb. 45, 41 [vóór 1528]; Ziet hier d'alleynicheyt der eeren weynicheyt
v

// Die ick in onghestadicheyt aen haer (t.w. Venus) vinde, H.d.Am. Y 2 [m. 16e e.].

Allevodts,
bw. Bijvorm van allevodt (zie MNW i.v. Allevot, WNT i.v. Allebot).
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Aldoor (vg. DE BO i.v. *Allevot). ‖ Naer dat men zadt // es / zoo drynckt men wel
by podts, Ende datte alle vodts, Verl. Z. I, 1061 [1583].

Alliatie,
zn. Van alliëren? Of rijmvervorming van alliantie?
Verbintenis. ‖ Adieu lieve weerde uytverkoren Vriendinne, Venus die vordere ons
v

alliatie, H.d.Am. Bb 5 [m. 16e e.].

Alluderen,
ww. Ontleend aan lat. alludere.
Zinspelen op. ‖ De materie (is) alluderende op de namen des Princen ende
sHooftmans der Violieren Schets ende Stralen, Antw. Sp. C ij [1561].

Altercatie,
zn. Wellicht eerder rechtstreeks ontleend aan lat. altercatio dan aan ofr., fr.
altercation.
Benaming voor zeker litterair genre, t.w. een bepaald soort strijdgedicht. ‖ Vele
Altercatien syn hier tallegerene. CAST., C. v. R. 19 [1548]; Nooit en es hem (t.w.
Carneades) zijn vaste motijf ontresen, Nooit en blammeerde hy niet, ten bleef
mespresen, Alzoot bleeck in alle zine altercatien, ald. 247.

Altroy,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Allooi, Opm.
Allooi? ‖ Die v (t.w. Genuchte in Dwaeshyt) gelooft leye op eenen ydelen hoytas
want Genuchte in Dwaeshyt van sulcken altroy was dat ghy den menschen herezeye
doet verpachten, Con. Balth. 747 [1591].

Alumeren,
ww. Ontleend aan ofr. alumer.
Ontsteken (van licht of vuur). ‖ O brant der minnen! in-gloedich brant, Blakende,
vyerich ghealumeert, H.d.Am. H 1 [m. 16e e.].

Alverneim,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Verneemal. ‖ Adieu Vrou alverneims / ende ghy naer niemaer vraghers, DE DENE,
Langhen Adieu 194 [1560].
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Amandelinge,
zn. Gelegenheids-, (rijm) vervorming van amandeleie (= amandelpap, zie WNT,
Suppl. i.v. Amandeleit)? Of rijmverlenging van amandel?
Amandel? Of amandelpap? ‖ Vliet wech
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van my en neemt die wandelinge uwe amandelinge // is bitter confijt, Smenschen
gheest 423 [ca 1560?].

Amandereyt,
zn. Zie MNW en WNT, Suppl. i.v. Amandeleit.
Kooksel van amandelen, amandelpap. ‖ Snoecken bereyt in amandereyt, Doesb.
136 [vóór 1528].

Ambachtsmaet,
zn. Uit ambacht en maet.
Handwerksman, handarbeider. ‖ Wie is die Poortere oft Ambachts maet Die hem
van lijdene ghehouden can, DE ROOVERE 282 [3e kw. 15e e.].

Ambage,
zn. Ontleend aan ofr., fr. ambage.
Omslachtigheid? Duisterheid? Dubbelzinnigheid? (In de aanh. in toepassing op
een retrograde). ‖ Alzulcke ambagen (t.w. als Alchimisten zijn wijs, niet ongheleerd)
dobbel vul twisten, Den zin verdraeid hebbende meest deel ind quade, Leerde ons
eerst Sotades een vanden Sophisten Ende heedt rethorike Retrograde, CAST., C.
v. R. 56 [1548].

Ambijsheyt,
zn. Van *ambijs (verwant met ambitie?)?
Eigenwijsheid, eigendunkelijkheid, laatdunkendheid? ‖ Al schijntet (t.w. ‘alle eygen
wijsheyt ofte syn opstinaet’) voor die sommige groote jolysheyt twerct niet dan
ambijsheyt in alle gehuchten. Jezus o.d. leraers 1087 [vóór 1580].

Ambitieuselic,
bw. Van ambitieus.
Op eerzuchtige wijze? ‖ Al hebdy veel roeys ghehadt... Nochtans hebdy u
ambitieuselick vermeten: enz., CAST., Bal. P i (achter C. v. R., ed. R'dam 1616)
[1521]; Daer ghy u ambitieuselic had vermeten, Hoe ghy die van A. zoudt hebben
metten tanden verbeten, Hadt moghen naer uliên gaen als verwinders, Pol. Ball.
249 [1581].
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Amende, emende,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Geneesmiddel; genezing. ‖ O Venus! zijn dit u zachtste amenden Zoo zijt ghy
v

van een smadighen troncke, CAST., Pyr. C ij [ca 1530] (hic?); Hoe ghy (t.w. Petronelle
die de koorts ‘verjaagt’) vanden curts gheeft boete en emende, CAST., C. v. R. 124
[1548].

Amendich,
bn. Van amende.
1) Schuldig, strafbaar. ‖ Leert my voortaen in deughden volheirden, Opdat ick
niet vonden en worde amendich, HOUWAERT, Vier Wterste 1 [1583].
2) Genezing, betering bewerkend? ‖ Sij (t.w. Kennisse) heeft aengerecht een
ander wapen emendich daer ick tegen die werlt mee sal strijen inwendich, Werelt
bevechten 860 [2e h. 16e e.].
EMENDICH,

Amiablijck
bn., of bw.? Van amiabel.
v

Lieflijk? ‖ De boomen gheuen haer vreuchden amiablijck. Haagsp. n ij [1561].

Amicable,
bn. Ontleend aan prov. amicable (picard. amicabe) < lat. amicabilis? Of contaminatie
van amiable en amicaal?
Vriendelijk. ‖ Ghy amicable / notable... Laet danckelijck / ontfanckelijck / zijn ons
verklaren, Rott. Sp. Q viij [1561].

Amoreus (I), amoureus,
bn., bw. Zie WNT, Suppl. i.v. Amoureus (I).
A. BN. - 1) Met betr. tot de zinnelijke liefde: amoreus op, verliefd op. ‖ O cloecke
verstande fraey en ingenieus Die op Tghemeen weluaert sijt amoreus, Antw. Sp. Ii
v

ij [1561]; Datter veel dochters die amiabel en heus sijn, Op mijnen persoon seer
amoreus sijn, HOUWAERT, Lusth. 2, 39 [1582].
OPM. Opzettelijk parodiërend (?) nog bij BREDERO, 2, 153 [1617].
2) Met betr. tot de liefde van God, in de aanh. v. Christus: vol liefde. ‖ Om ons te
verjolijsen / door liefde boven maten / Hinck hy amoureus en scheen vanden Vader
verlaten Ende van alle menschen veracht, Rott. Sp. M vj [1561].
B. BW. Op verliefde, minzieke wijze. ‖ Jc salhu zo amoureus een soenken gheuen
Wilge de scult quitte scelden al, EVERAERT 112 [1513] (hic? Of amoureus een soenken
= een amoureus soenken?); Wadt seijde den preecker van die quae wijven, Als sij
hier off daer amoreux spreecken met een? Preecker 17 [2e h. 16e e.].
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Amoreus (II), amoureus,
zn. Zie WNT i.v. Amoureus (II).
1) Verliefde. ‖ Pir. en Th. 22 en pass. [1e kw. 16e e.]; Doesb. 18 [vóór 1528];
EVERAERT 278 [1530]; Gentse Sp. 236 [1539]; CAST., C. v. R. 121, 188 [1548];
v

H.d.Am. T 7 [m. 16e e.]; HOUWAERT, Lusth. 1, 92 [1582].
OPM. Ook in Antw. Lb. 25 [vóór 1544] en nog bij COORNHERT 1, 210 d [1582].
2) Lief(je), beminde. ‖ O mijn amoreus, soudi mi dus laten sneuen, so mocht mijn
herte wel eewelic kermen, (Doesb. 128 [vóór 1528]; Raschs! voor dese amoruesen
(t.w. Begherlickheyt der ooghen en Wellust des vleeschs, de twee liefjes van de
Verloren Zoon) Brinckt wat nieus / ende dat goet om een bancket // net, Verl. Z. I,
1095 [1583].
- Ook in verkleinvorm: amoureusken, liefje. ‖ Neemt v Amoureusken met de
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hant, En laet daer v couragie schijnen, H.d.Am. R 6 [m. 16e e.].

Amoreusheit, amoureusheit,
zn. Van amoreus.
Liefde; verliefdheid. ‖ Camp v.d. Doot 801 [1493]; A. BIJNS, N.Ref. 137, d, 1 [1525];
228, e, 15; 272, a, 8 [1e kw. 16e e.]; Pir. en Th. 137, 140, 336 [1e kw. 16e e.]; Doesb.
11, 48, 56, 142 [vóór 1528]; EVERAERT 416 [1530], 537 [1538?]; Gentse Sp. 236
[1539]; CAST., C. v. R. 25, 75, 99 en pass. [1548]; Rederijkersged. 47, 5 [m. 16e e.];
H.d.Am. F 8, G 3 en pass. [m. 16e e.]; HOUWAERT, Den Handel der Amoreusheyt
enz. (titel) [1583]; Con. Balth. 195 [1591].
OPM. Ook in Antw. Lb. 56 [vóór 1544] en bij COORNHERT 1, 235c [1564].

Amoreuslijc, amoureuselijck,
bn. Van amoreus.
Beminnelijk, aantrekkelijk? ‖ (Tvleesch tot Smenschen gheest:) Amorueselyck
lief, Smenschen gheest 426 [ca 1560?].
- Amoreuslijc saet, beminnelijk wezen (vleinaam voor een aantrekkelijke of
beminde vrouw; zie voor saet als vleinaam voor een meisje of vrouw ook bij Sayken).
‖ Meer beminnick haer amoreuslijc saet dan al dat menschelick voetsel ontfaet,
Doesb. 81 [vóór 1528]; (Venus tot Echo:) Hem (t.w. Narcissus) subtijlijck ontdect
hoe't met v staet, En bidt hem schoon amoureuselijck zaet om den sleutel van
trooste, H.d.Am. L3 [m. 16e e.].
v

OPM. Amoureuselijck zaet in H.d.Am. Aa 6 (‘Ick zaeye myn amoureuselijck zaet
Door myn bruyn ooghen, eylaes hier nu te quiste’) betekent: zaad der amoureusheid,
v

vg. amoureuse druck (CAST., Pyr. C iij ) = druk der amoureusheid en Redelick
Onderstant (personage in Vader Onse) = hulp, steun van de rede.

Amperich,
bn. Van amper.
Zuurachtig. ‖ Tusschen Hemel ende Eerde / staet hu te prouuene O Vrancxsche
landauwe een ampereghe zuericheyt, EVERAERT 129 [1525] (zie ook ald. 457 [1530]).
OPM. Volgens DE JAGER'S Archief 3, 346 nog te Maastricht in gebruik (vg. WNT
i.v. Amper, 1e art., Afl.).

Amphibologia,
zn. Ontleend aan lat. amphibologia, bijvorm van amphibolia.
Dubbelzinnigheid; dubbelzinnige, duistere taal (vg. Ars Notariatus [1585]: ‘eenighe
doncker redene, oft twyfelachtigen sin’). ‖ Dan spreken sy so in amphibologia,
Datmense seer qualijc can gehappen, Prochiaen 138 [ca 1540].
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Amplificatie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v
Uitbreiding (als rhetorische figuur). ‖ Couuere van worden, Amplificatien, Schoon
Sententien, Conclusien, Imitatien, CAST., C. v. R. 19 [1548].

Amuer(e),
zn. Verwant met fr. amer, bitter?
Bitterheid? ‖ Ach Adam, hoe dorste ghijt zijn ghewaghelic, Dat ghy onversaghelic
waert cnaghelic Den appel vul van bitteren humueren, Duer wiens amueren moet
de doot bezueren Al dat hier oyt leven ontfanghen heift, Gentse Sp. 181 [1539].
OPM. Het rijke rijm (humueren × amueren) is verdacht en kan op corruptie van
amueren wijzen.

Anclevenesse,
zn. Van ancleven.
Het aankleven, aankleving. ‖ Soudic doen sulc een onreynicheyt? My zoude
ghescien der scanden anclevenesse, EVERAERT 326 [1530?].

Ancommer,
zn. Zie WNT en Suppl. i.v. Aankomer.
Beginneling, onervarene. ‖ De Const van Rhetoriken, allen ancommers ende
Beminders der zelver, een zonderlijngh Exemplaer ende leerende Voorbeeld, CAST.,
C. v. R., (titel uitg. 1555).

Andaelich,
bn. Verwant met mnl. anden, iemand pijnlijk aandoen, hem grieven (MNW i.v.)? Of
afl. van andaelen = aendalen, dalende naderen (MNW i.v. Aendalen)?
Boosaardig? ‖ Noyndt yemandt voorzach huer toecomst (t.w. van de Dood)
prophetich; Zou heeft versletich Veel menschen gheweist oyndt puysoenich, regalich,
Wreedzinnich, andaelich, DE DENE bij DE BO i.v. Regalig [ca 1560].
OPM. Is andaelich = naderend, dan vatte men puysoenich, regalich en wreedzinnich
op als bww. bij andaelich.

Anderlijck,
bn. Van ande of anden met epenth. r.
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Ergerlijk, schandelijk. ‖ Tfy v, ghy hebt der eeren weynich, Tfy boven tfy, ws levens
anderlijck (× schandelijck), Dat v ghepeys is zoo onreynich, H.d.Am. K 2 [m. 16e
e.]; Woorden die zijn om hooren zeer anderlijck, Ghy overvalt my te zeere
schandelijck, ald. O 8.

Andoelken,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. *Andoel.
Benaming voor een aantrekkelijk, lichtzinnig of wulps meisje. ‖ B.: Ick sal hem,
seg, schincken L.: Een lieffelyck boelken. B.: Een lecker andoelken. L.: Een dobbel
velleken. B.: Een hoerachtich Goelken.
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L.: Een quackenelleken, Trudo 2545 [ca 1550].

Andromen,
ww. Uit an en dromen (MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Drommen)?
Schenken (om niet)? ‖ Peyst Gods loon salt al ouerdraghen Wiens gratie elcken
an dromen // can Pap ende broodt in doude daghen, DE ROOVERE 342 [3e kw. 15e
e.].

Angelijck,
bn. Hypercorrecte vorm van angeliek (< fr. angélique) engelachtig?
Engelachtig. ‖ Hemelsche angelijcke vrouwe, A. BIJNS, N. Ref. 333, k, 2 [1e kw.
16e e.].

Anghe,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Ang (II).
Baard van een graanaar. ‖ Coren / Wiens aren met angskens gedefendeert
Bewaert zijn tegen der vogelkens besporen, Haagsp. i ij [1561].

Anghenamelic,
bn. Van anghename, aangenaam. Of contaminatie van ghenamelic en anghename.
Aangenaam. ‖ Twerdt u in trooste zeer anghenamelic, Gentse Sp. 277 [1539].
OPM. Nog bij BOR, Ned. Hist., bk. XIII dl. II, bl. 58b: was wel verre vandaer dat de
Staten dezelve articulen voor redelijk souden houden of voor aengenaemlik ontfangen
(aang. d. HUYDECOPER, Proeve v. Taal- en Dichtkunde 2 (1784) bl. 132).

Angient,
bn. Zie Geengient.

Anlech,
zn. Zie MNW i.v. Aenlech, WNT en Suppl. i.v. Aanleg.
Aanklacht, beschuldiging (KIL.: A e n l e g g h e , vetus. Actio, accusatio)? ‖ Hem
bekennende zoo cleene Dat hy zonder Gods hulpe / niet en mach vulbrynghen, Zoo
compt hy (t.w. de Verloren Zoon) van verre... En gaet hem (t.w. de Vader) te
ghemoete / up dat ten stonden Van vyandt / vleeschs / en swerels valschs anlech
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// zwaer Niet en zoude zyn blyvende up den wech // daer, Verl. Z. II, 737 [1583]
(Hic? Of = aanvechting?).

Anleken,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Aanleken.
Toevloeien. ‖ Qwa ghedachten my an, int secrete, leken, Gheheel afgryzelic,
Gentse Sp. 102 [1539].

Anmercken,
ww. Zie MNW i.v. Aenmerken, WNT en Suppl. i.v. Aanmerken.
Deernis hebben met, genade bewijzen. ‖ W.: Compt, hoerensoon, ick sal u
mercken En ick sal corten uwen staert. Comdij om stelen? B.: Neen ick, seecker,
lieve heer waert! Mijn lijffs genade! Wilt mij mercken an, Preecker 235 [2e h. 16e
e.].

Annect,
zn? Van lat. annectere.
Aard, karakter-, wezenstrek? (MEYER, Woordenschat 20 kent het woord uitsl. als
bn. in de bet. ‘aangehecht, bijgevoegd’). ‖ Matheus seyt / ghi en onsegt gheen bede.
Dat doet v ontfermen / v eyghen annect, V.D. DALE, Wre 1197 [ca 1516].

Annectie, annextie, annexie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Annexie.
1) Aanhechting, aanknoping, toevoeging (vg. MEYER, Woordenschat 24:
A n n e c t i e , anknooping? Niet meer & crychdy (t.w. Venus) my onder u protexcie...
al gheeft oock dyn werlicht in myn reflexcie, duer dyn annexie, // tis sonder affexcie,
Bruyne 3, 153 [2e h. 16e e.] (hic? Versta: binding?); (Een zaak) Daermen niet meer
toedoen en can by annectie, Om die volmaecktheyt te augmenteren, HOUWAERT,
Lusth. 2, 558 [1582]; Tot dat sy die stadt met vaste annextie, Wederom hadde brocht
onder haer subiextie, ald. 2, 648 (hic? Of met vaste band, vast verbonden?).
2) Liefdeband? ‖ Hoe dat Venus... en Cupido doorschieten metter minnen stralen,
Narcissus en Echo, om te maken annectie, H.d.Am. F 7 [m. 16e e.]; (Amoureuse
affectie en Ghelijcke Complectie) Hebbense (t.w. Hero en Leander) zoo vast
ghebonnen dat sy de touwen Der liefden qualijck zullen breken... Maer om dese
v

v

annectie t'avanceren, Zoo laet ons... enz., ald. Bb 6 (vg. ook ald. Cc 1 : ‘om te
vorderen dees annectie’).

Annexeren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
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Verbinden (door rijm)? ‖ Den zulcken (t.w. Cust en lust, enz.) annexeerdt, menigh
dichter niet cranc, CAST., C. v. R. 46 [1548].

Annexie, annextie,
zn. Zie Annectie.

Annichilleeren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Annihileeren.
Doen ophouden, doen verdwijnen. ‖ Keert weder, lief ongheblameert... en
annichilleert mijns lijdens pranghen, Christenk. 618 [ca 1540].

Anscaute,
zn. Van anscauwen.
Aanschouwing. - In anscaute (c. gen.), ten aanschouwen van. ‖ Hu willic sacreficie
/ van loue toe zenden Ende uwe naeme belyden / zonder ofwenden Myn belofte
vulcommen / jn dyn volcx anscaute, EVERAERT 190 [1526].

Anschauwenesse,
zn. Van anschauwen.
Aanschouwing. ‖ Ic gheloove dat hy tonzer behouwenesse Ghepassijt gheweist
es onder den richtere Pilato, tot elcx anschauwenesse, Gentse Sp. 185 [1539].
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Anthierelick,
bw. Van anthieren, hanteren.
Op passende, voegzame wijze, zoals het betaamt? Of op heerlijke wijze? ‖ Zoo
wordt zyn ziele... Van God met een rinck... Als met een singet / des vasten gheloofs
ondertraut Naer twoordt des propheten / an zyn handen chierelick, Up dat tzelve
gheloove verchiert zy anthierelick Mette wercken der liefden, Verl. Z. II, 788 [1583].

Antiquiteyt,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Oudheid, in de aanh. als collectief begrip voor de kunstenaars der (klassieke)
Oudheid. ‖ Siet mensche op dat ick (t.w. Conste) v verthoone Donsterflijcheyt wilt
my niet meer vraghen Aensiet dat nv dat eewich blijft tot allen daghen Daer de
Antiquiteyt met nauwer listen Altijt op ghehoopt hebben, Antw. Sp. Ppp iij [1561].

Antouchieren,
ww. Contaminatie van angaen en touchieren.
Aangaan, betreffen, raken. ‖ Den tyt es nakende // ende hooghe gheresen, Dat
ic onder wylen tyden / moet besich wesen Met zaken / mynen vadere antouchierende,
Jezus i.d. tempel 411 [ca 1575?].

Anvecht,
zn. Van anvechten.
Aanvechting. ‖ Levende menschen, zieck zijnde, staervelick, Niet anders en es
dan een anvecht aervelick, Gentse Sp. 102 [1539].

Anvesten,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v.
Hem anvesten (c. gen.), zich (iets) aantrekken. ‖ Die schuldich is machs hem
anvesten en ouerdencken hem ten lesten, Doesb. 200 [vóór 1528].
OPM. Leest men macht i.p.v. machs, dan kan het ww. bedrijvend zijn gebruikt (als
zodanig algemeen mnl., vg. MNW i.v. Aenvesten).

Apolijt,
bw. Oorspr.?
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Hoffelijk, vriendelijk? ‖ Hij diendese rechts jent, apolijt, onder eynen roosboom,
seer uutvercoren, Bierses 37 [2e h. 16e e.] (Staat apolijt hier corrupt voor ende polijt,
poliet?).

Apostasye,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Apostasie.
Afvalligheid, trouweloosheid. ‖ Hier smenschen gheest hoort my attentich cesseert
van misdadighe apostasye laet vaeren tvleesch stinckende prye ghedinckende up
redene ende verstant, Smenchen gheest 373 [ca 1560?].

Apostelsch,
bn. Van apostel.
(Als) van een apostel. ‖ A. BIJNS 436 [ca 1540] (apostolsch); Prochiaen 508 [ca
v

1540]; Rott. Sp. A vj [1561]; Bruyne 3, 205 [2e h. 16e e.].

Apostemich,
bn. Van aposteem.
Zwerend, in de aanh. (fig.) afschuwelijk. ‖ Tfoy myns verstorffenisse apostemich
ende onghevuelycheits met alle vernuft, Smenschen gheest 514 [ca 1560?].

Apparencie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Apparentie.
Uiterlijk voorkomen, verschijning. ‖ Hij dede my daer mit diligencie Water om
waschen nettelijc voertbrengen Bij eenen iongelijc (l. iongelinc) schoon in apparencie,
Camp v.d. Doot 171 [1493].

Appeelken,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Apeel.
Bouquetje (vg. Naembouck: A p p e e l k e n v a n b l o m m e n ; Bouquet de floeurs
[1562]; nog bij SCHUERM. [1865], DE BO [1873], LIEVEVROUW-COOPMAN [1950]). ‖ Dit
appeelken Maria van uwe deuchden, Offere ick u met XV. ave t' uwer vreuchden,
VRANCX bij DE BO i.v. Apeel [eind 16e e.].

Appeert,
bn., bw. Zie MNW i.v. Apeert, WNT, Suppl. i.v. Apert.
1) Bijdehand, flink. ‖ EVERAERT 238 [1526]; CAST., C. v. R., 9, 248 [1548];
VAERNEWIJCK, Ber. T. 3, 252 [1568].
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2) IJverig, niet nalatig, niet traag? ‖ Jc ghae vooren. / Zyt mij jnt volghen appeert,
107 [1513].
3) Voortreffelijk, heerlijk; vaak als epith. ornans zonder scherpomlijnde bet. ‖ Se
(t.w. Ghefondeirde Scriftuere) wort ons ghehuldich / jn ons versouc Ter eeren van
Maria / Gods moeder appeert, EVERAERT 392 [1511]; Als Iuppiter hem hadde in een
zwane verkeerd Veranderde haer vrau venus in eenen arend appeerd, CAST., C. v.
R. 62 [1548]; Des Conincx logiment Twelc doe was bekent in Egmonts hof appeert,
EVERAERT

v

VAERNEWIJCK, Vl. Audtvr. K v

[1562] (hic?). - Bij EVERAERT verscheiden malen in de
verbinding net ende appeert, zo o.a. 162 [1523], 177 [1527], 190 [1526].

Appeerte,
zn. Van appeert.
Vaardigheid? Handigheid? ‖ Nu esser jnt scip De caepstande / met welcken
engiene Men scip laet ende lost / tallen ghesciene Doende tgoet vut ende jn / met
netten appeerte, EVERAERT 336 [1530].

Appelenrobeert,
zn. Uit appel en robeert (ontleend aan ofr. robert, pikante saus (LITTRÉ i.v.) en v.v.
wrsch. ook saus, moes in 't alg.).
Appelmoes? ‖ Draeghen wy hem een
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appel van oraengnen Of appelen robeert / ghestroyt met poere Of peerren jnden
wyn, EVERAERT 380 [1512].

Appeleringhe,
zn. Van appelleren.
Beroep (vg. DASYPODIUS [1556] in WNT, Suppl. i.v. Appelleeren (I), Afl.), in de
aanh. (met caus. aspect) op wie men zich beroepen kan (of die - t.w. voor de mens,
de zondaar - in beroep gaat?). ‖ Aue Arcke Amorueste Aensien Acker Ambrosius
Accordeersele Appeleringhe Arme Allendigher Anulien, DE ROOVERE 187 [3e kw.
15e e.] (tot Maria).

Appelleren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Appelleeren (I).
A. BEDR. - 1) In hoger beroep aanhangig maken. ‖ (Ic) Masscheroen, aduocaet
van Luciferre, Wil gaen appelleren mijn ghedinghe Teghen den oppersten iuge
gheringhe, Mar. v. N. 729 [ca 1500]; Kettijf / waer wildijt appelleren, V.D. DALE, Wre
268 [ca 1516]; Ick salt so lange appelleren Dat ick hem verdrincken sal in de golgen
Met vuyle saken, Leenhof 352 [na 1531].
2) Bestrijden; afwijzen, verwerpen? ‖ D.W.: Niemant en can boven my
gedomineren... L.V.: Myn heere, dat vonnisse moet ick appelleren, Ten mach also
niet passeren, Want tis qualyck gespelt, Trauwe 105 [1595?].
B. ONZ. - Appelleren tegen, protesteren, zich verzetten tegen. ‖ Al waert dat mi
Venus in brieuen sonde en ic selue die misdaet niet en bevonde, ic souwer noch
teghen appelleren, Doesb. 65 [vóór 1528].

Appeltasseije,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Tassei.
Appelkoekje. ‖ Men roerse (t.w. eieren) metten ingune en metter pecelle; Dan
maectmen appeltasseijen metten mostaerde, Man en wijf 193 [eind 15e e.].

Appetijtich,
bn., bw. Van appetijt.
Gretig, graag. ‖ Zoe werden u sinnen tot duechden appetijtich, A. BIJNS, N. Ref.
287, e, 16 [1e kw. 16e e.] (zie ook ald. 345, d, 7); Nae Gods woort neerstich en
appetijtich hoort, A. BIJNS 442 [ca 1540].

Appliceren,
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ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Appliceeren (I).
Richten, wenden. - Sinen sin appliceren tot, aandacht schenken aan. ‖ Te desen
tijen Seide hij my appliceert hier toe uwen sin So crijg di van mijn reliquien tbekin,
Camp v.d. Doot 359 [1493].

Apponteerlick,
bn. Van apponteren, bepalen, beschikken (WNT, Suppl. i.v. Appointeeren, bet. 1).
Bepaald, vastgesteld moetende worden? ‖ Gaet en wilt den machumetisten
vraghen, of zij hem int minste puntken mesdraghen, haer swets blameerlick. waer
zijn nv heijdens, die hebben meshaghen in haer afgoden? zijdi dan niet der plaghen
wel waert apponteerlick? Christenk. 1758 [ca 1540].

Approbacye,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Approbatie.
Bekrachtiging? ‖ Schriftuerlicke approbacye (naam van een personage), Gentse
Sp. 197 [1539].
- Dits approbacye, dat staat vast, dat is zeker? ‖ Noch zeght ooc Christus... Vanden
trooster die God zal zenden nedere... Die zal u al leeren weten byzondere Dat ic u
ghezeyt hebbe... En van my ghehoort hebt; dits approbacye, Gentse Sp. 203.

Approberelic,
bn. Van approberen.
Geprezen moetende worden. ‖ Men es henlien (t.w. de vrouwen) bereed, mids
haerlier wijs bescheed Ende dan? tgheent datter schuuld onder tcleed? Welc purrent
bloet en sweet, van elken approberelic Dies elc moet leuen naer haerlieder beheed,
CAST., C. v. R. 194 [1548].

Approberen, aproberen,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Approbeeren.
1) Bekrachtigen, bevestigen, bewijzen. ‖ Thout meest scriftuere, som scrivent
clerke Met sconen redenen geapprobeert, Maer waermen tkersten gelove bi sterke,
Sev. Bl. 42 [ca 1450]; P.: Daer / stweedrachticheyts snootheyt Es / worden groote
saken ghemyneirt So Tullius seght. sH.: Dit es gheapprobeirt Anden Vrancxschen
conync / voor soorloghens cryhieren. Haddy willen met payse / appointhieren Hy
hadde belet / veil griefs ende scade, EVERAERT 191 [1526]; Het ordeel, ende de
goede fame, Die van vele persoonen procedeert, Maeckt achter v eenen goeden
name, Als ghyt metten feyten dan approbeert, HOUWAERT, Lusth. 2, 477 [1582].
OPM. Ookin Hist. v. Mahomet 25b [1580], aang. in WNT, Suppl. i.v. Approbeeren,
sub bet. 2).
2) Verklaren, uitleggen. ‖ Pieter mach vry wel / gheaprobeirt zyn Als zuene der
duue / die eeuwich tyt leift, EVERAERT 352 [1531].
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3) Betekenen. ‖ Den eersten vanden tween (leeuwen)... Beteekent de confirmacie
/ als duecht der duechden... Vromicheyt approbeirt Den andren leeu, EVERAERT 314
[1529].

Approbeersele,
zn. Van approberen.
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Die geprezen moet worden? ‖ Alder Archangelicste Approbeersele Anhoort
Abrahams Afcoomste Altene (tot Maria), DE ROOVERE 187 [3e kw. 15e e.].

*Arbet,
zn. Zie Arket.

Arch,
zn. Arch vaten (in), zie bij Vaten.

Aredt,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Aret.
Tussenspel. ‖ Wilt danckelic nemen...// Den aredt ghedaen...// Byden aerdchiers
der Brugscher stede, EVERAERT 242 [1526].

Aresteren,
ww. Zie Arresteren.

Arghument, arghement,
zn. Zie Argument.

Arguatie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
1) Betoog, redenering. ‖ Dus sluyt ick in mijn arguacie, Doorloghe profitelijck, DE
ROOVERE 386 [3e kw. 15e e.]; Al willen sijt met scriftueren verschoonen, En wilt niet
achten haer arguatien, A. BIJNS 14 [1528]; Vrau Redene, wat hoor ic lamentacye!
Darguwacye doet my verwondert wezen, Gentse Sp. 247 [1539]; Wat is v begeeren
maect geen arguacij, Red. en Nat. 718 [2e h. 16e e.] (hic? of: drukte, omslag, omhaal
van woorden, zoals nog in Groningen, vg. TER LAAN?); Met deser arguwatien in
corter spatien // trocken wy na onsen wille naden leger, Bel. v. Sam. 1388 [vóór
1608].
OPM. Ook bij MARNIX, Geschr. 1, 501 [1589] en opzettelijk parodiërend bij BREDERO
1, 235 [1612].
- Met corter arguatie, in (met) weinig woorden. ‖ Wat zouden wy den conync
gheven? Berecht dat met corter arguwacie, EVERAERT 379 [1512].
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- Sonder langher arguatie, zonder verder betoog, zonder dat het nodig is daarover
verder uit te weiden? ‖ Als god wou... senden sijnen soone... Soe betaemdet wel
dat die incarnacie soude gheschieden sonder langher arguacie doer die suverste
ootmoedichste maecht, St 1, 190 [vóór 1524].
- Sonder (enighe) arguatie(n), stellig, zonder enige twijfel (eig. zonder dat er
(verder) over gesproken (of getwist?) behoeft te worden)? ‖ Sy (t.w. Maria) is sonder
enighe arguacie sonder erfsonde ontfanghen, St 2, 228 [vóór 1524]; Drie personen
(t.w. Vader, Zoon en H.Geest), een god sonder arguacien, in een wesen
onbegrijpelijck tot allen spacien, Christenk. 9 [ca 1540].
2) Tegenwerping. - Buiten arguatie, gehoorzaam. ‖ Tgheen, dat ick ghebie, sprect
die heer vol trouwen, suldij doeu ontvouwen // sonder simulacie ende alle die weghen
buijten arguacie wandelen sonder omsien van mij bevolen // v, Christenk. 1822 [ca
1540].
- Arguatie maken, bezwaar maken, pruttelen, ‘kabaal’ maken. ‖ Al maect ghy daer
teghens veel arguatie / Conversatie is der duechden keest, Sp. d. M. 4370 [beg.
16e e.]; Jc salhu noch by blyuen / wat dient te helene Al maectet ghy noch zo groote
arguwacie, EVERAERT 135 [1528?].
3) Onenigheid, gekijf, twist, tweedracht (gewestelijk nog bekend, vg. DE BO,
CORN.-VERVL., TER LAAN). ‖ Waer dat ick come daer es nu arguatie, Leuv. Bijdr. 4,
270 [beg. 16e e.]; De hoocheyt / ende dommenacie Van tydelicke eere / daer
darguwacie Van dese twee heeren (t.w. Karel V en Frans I) / of es ghebuert,
EVERAERT 130 [1525]; De weerelt is al omme vol turbatien, Vol erruers, vol
tweedrachts en arguatien, A. BIJNS 3 [1528]; Goet geselschap met plompen assoute
In arguwacien stellen, Leenhof 476 [na 1531]; Soo (t.w. door het stoken der duivels)
suelen daer arguatien rysen Tusghen die officiers en dat ghemeyn convint, Trudo
2896 [ca 1550]; Beterde elck een syn hooft, wy hadden vre voortaen, zonder twist,
v

kijvagie oft arguatie, H.d.Am. Z 1 [m. 16e e.]; So willen wij ons op een nyeuw
bereyden om haer te vervolgen sonder arguacij en gaen sien waer sij sijn (versta:
zonder verder samen te kijven), Paulus en Barnabas, in Hs. TMB, B, fol. 60 [m. 16e
e.]; Dit (t.w. het communiceren door de celebrant alleen) bringht inde kercke die
arguatie, Weer. Gheleerde 323 [1558]; De hoocheyt is altoos der liefden grieflijck,
Altoos staen die twee in arguatie, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 127a [1559]; Omdat wy
elcken souwen beweghen... Tot een lieflijck accoort / alle arguatie Schouwende,
Antw. Sp. N iij [1561]; Veel quaets ghezaeyt werdt hier alom in 't ronde Deur hert
en monde, met boose arguatie, Pol. Ball. 23 [1578]; Coninck van alle nydighen
hertten heet, Ertsherttoghe van allen arguwatiën, Trauwe 382 [1595?].
4) Geschilpunt, kwestie, probleem. ‖ Sijn fier ghelaet zijn pruessche nacie Heeft
van hovaerdijen sulcke inspiracie / Dat hy van armoeden vreest die blamacie/ Dit
is darguacie, Sp. d. M. 1195 [beg. 16e e.]; Wat es hulieder / arguwacie? Tscynt of
ghy tot questien droucht affexcien. Wat machse wesen, EVERAERT 424 [1e h. 16e
e.]; Dit's d'arguatie: Klagh' ick' t, zoo ben ick der weerelt spot-kindt ghe-
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boren; Hele ick't, zoo zal ick inwendich versmoren, H.d.Am. C 1 [m. 16e e.]; Vercleert
my nv v arguatie / Want deur mijn gratie // help ick alle staten, Antw. Sp. e iij [1561].
5) Inwendige beroering. ‖ O fortunose sinnen / in groten dolacie my houwende
van binnen / mit arguacie vol tribulacie, St 1, 90 [vóór 1524]; Desperacie maect in
mi arguacie, Doesb. 41 [vóór 1528]; Daer de turbacien, dwingt mi (l. mit?) desolacien
Ter murmuracien en arguacien, B.d. Scr. 11 [1539]; Therte dunckt my scheuren //
v

nv ter spatien Door darguatien die in my ghebeuren, Antw. Sp. Nn ij [1561]; Dees
vraghe (t.w. Wie den meesten troost oyt quam te baten / En schenen te zijn van
v

Godt verlaten) maeckt in my arguati ziet, Rott. Sp. C iij [1561]; Ick Svyants temtatie
v
/ Ick maeck arguatie // in smenschen zinnen, ald. C v .
6) Gepeins, gepieker, twijfel, onzekerheid, tweestrijd. ‖ Als nu eest ghy zultse
zien en spreken, Als dan eest ghy zijter met allen af versteken: Dese arguatie heeft
elck in 't lijf Die amoureus is, H.d.Am. V 4 [m. 16e e.]; Om dees vraegh (t.w. wie den
meesten troost oyt quam te baten, En schenen van Godt te zyn verlaten) is hy in
arguacie gheraeckt / En quam te zitten in twijffel... Tot wien dat zoude gheschien
den meesten troost, Rott. Sp. D ij [1561]; W.: Hoe komt ghy hier? M.: Door groote
arguatie / ongrondighe fantasatie / Om te weten d'interpretatie / op der questie
v
fondatie, ald. P ij .
7) Beroering; ellende; narigheid. ‖ Och Hester zal ic noch moeten verhanghen,
Met Mardocheo by Amans blamacye, Die qwaet en nydigh maeckt arguwacye? Om
my thinderen in lyue en goede? Gentse Ref. 128 [1539]; Ghy zult altijt by my hebben
recreatie Tot elcker spatie// zonder turbatie / Levende gheoechlijck zonder eenighe
v
arguatie, Rott. Sp. K viij [1561].
8) Ophitsing, opstoking? ‖ Nae die sonde / duer sviants arguacien sant God die
doot, St 1 181 [vóór 1524].
OPM. In ‘Darguwacie ws toorns en laet niet schaden’ (Dwerck d. Apost. 776 [1e
h. 16e e.]) schijnt ‘Darguwacie ws toorns’ slechts een omschrijving te zijn van ‘uw
toorn’.

Argueringhe, arguwerynge,
zn. Van argueren.
1) Redenering, betoog (DASYPODIUS: A r g u e r i n g e , Arguatio, Argumentatio
[1556]). ‖ Ynt velt van vremder speculerynge gyn (l. gync) ic met wonderlijker
studerynge... verselscapende met scerper ymagenerynge dat ic by hoger
arguwerynge yn (l. ynt) bosch gerochte, DE ROOVERE 351 [3e kw. 15e e.];
Dargueringhe (t.w. het betoog van Vreese van plaeghen) maect my swaermoedich,
Smenschen gheest 417 [ca 1560?].
2) Twist, strijd. (DASYPODIUS: A r g u e r i n g e ... Disputatio, Certatio). ‖ Therte wilt
hem offeren als die gheschaecte... Maer hovaerdije is dies een refuteringhe. Dus
hebben die sinnen sulcken argueringhe Dat ick hier sitten moet desperaet, Sp. d.
M. 346 [beg. 16e e.].

Argument, arghument, arghement,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
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1) Redetwist, woordenwisseling. ‖ Dus bleef ick sittende daer besondere, Dat ick
darghement (t.w. van Pays en Orloghe) wel mochte verstaen, DE ROOVERE 374 [3e
kw. 15e e.]; Ic en ha nemmermeer connen gheslapen Peysende op darghument
van desen tween, V.D. DALE, Stove 646 [1528]; Nu eer wy meer verhitten d'een op
d'andere, Laet ons eendrachtich in 't argument D'een d'ander helpen, H.d.Am. S 2
[m. 16e e.]; Wij hoorden wel datter terwijlen argument viel tusschen schepenen ende
hemlieden, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 132 [1567].
2) Strijvraag, disputatie (als litterair genre). ‖ Van twee amoureuse vrouwen een
argument, DE ROOVERE 365 [3e kw. 15e e.] (opschrift van een gedicht); Hier falen
tot deser consts officien, Exordien, Positien, Diuisien, Narratien, Argumenten,
Egressien enz, CAST., C. v. R. 19 [1548].
3) Gepeins? ‖ Benautheyt hebbende van melancolyen, Vol fantasyen... Sadt ic
onlancx in swaren argumenten, Hoe ick met consenten, tgheschil mocht prenten
Dat dickwils is vol drucks en smerten in man en wijf, X. Esels 11, 4 [1530].

Arguwanche,
zn. Ontleend aan ofr. arguance.
Betoog, redenering. ‖ Verstaet wel de arguwanche, EVERAERT 65 [1511].

Arguwerynge,
zn. Zie Argueringhe.

Arie,
zn.? Zie Harie.

Aryveersele,
zn. Van arriveren.
Erenaam voor Maria. De eig. bet. (aankomst - van arriveren aan land komen - en
dan redding?) blijkt uit het verband niet. ‖ Ammirael Auentlic Aryueersele Ancker
Afgrondelic Arresteersele, DE ROOVERE 187 [3e kw. 15e e.].
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Arket, arquet,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Arket (II).
1) Tegenwerping, uitvlucht? ‖ Hi werpt int gekijf en socht arketten, Doesb. 267
[vóór 1528].
2) Boos opzet, voornemen? ‖ Trouwe en mach u maken gheen belet; In syn valsch
arquet // hy heel abuseert, Trauwe 1370 [1595?].
3) Bedrieglijke streek. ‖ Al moghen sy (t.w. de duivels) u veel smaets verwyten,
Hun tanden byten op quay arketten, Wilt u altyts onder Gods vreese setten, Trudo
2668 [ca 1550]; Hy (t.w. de duivel) en soeckt anders nyet dan ouwen rel, Opdat hy
my mocht syn loese netten setten En myn siele duer syn valsghe arbetten (l.
arketten?) smetten, ald. 2383.

Arlebecken,
ww. Met epenth. l uit arrebecken (zie WNT i.v. Harrebekken).
Bekvechten. ‖ De vrouwen moeten altoes arlebecken, Man en wijf 34 [eind 15e
e.?]

Aromatijcsch,
bn. Van aromatijk, wellicht naar analogie van antijcsch (van antijk, antiek).
Aromatisch. ‖ Dlichame vol aromatijcscher specerien, CAST., Bal. B 3 [1521].

Arquet,
zn. Zie Arket.

Arresteersele,
zn. Van arresteren.
Erenaam voor Maria (de eig. bet. blijkt uit het verband niet). ‖ Ammirael Auentlic
Aryveersele Ancker Afgrondelic Arresteersele, DE ROOVERE 187 [3e kw. 15e e.].

Arresteren, aresteren,
ww. Zie MNW i.v., WNT en Suppl. i.v. Arresteren.
(Vast) verbinden? ‖ Hu Gheleerde / ende Leecke mede Aresteric beede / te deser
stede Tot skeysers dienst, 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. 357
[1539].
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Artificiael,
bn. Zie WNT, Suppl. i.v. Artificieel.
Kunstvaardig, kunstzinnig. ‖ Wilt hier op achten, artificiael sinnen, A BIJNS, N. Ref.
283, c, 1 [1e kw. 16e e.]; Artificiaal gheest, A. BIJNS 180 [1548].

Artificialick,
bw. Van artificiael.
In de (beoefening van de) kunst? ‖ Ionstelic prince neemt alle dinck int goede,
Ouersiet die broosheyt des werelts gemeene, Artificialick weest op v hoede, Doesb.
206 [vóór 1528].

Artificie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
Kunst(matigheid)? ‖ Dit sprutende water zeer wel gheraeckt (t.w. de
‘Slanghen-brouck die schoon fonteine’) Twelck menighen smaeckt delicieuselick,
Niet by artificien ommestaeckt Maer by rechter Naturen toe-ghemaeckt... Gelijckt
wel Creusis de fonteyne pompeuselick, CAST., C. v. R. 1 [1548].

Artycke,
zn. Zie WNT en Suppl. i.v. Artike.
Artycke van Napels, syphilis (vg. Napelse koorts, Napelse ziekte (morbus
neapolitanus) in WNT i.v. Napelsch). ‖ Dartycke van Napels Mids faute dargent,
maken hem dies vervaert (t.w. om ‘jn oncuusheyt’ te leven), EVERAERT 138 [1528?].

Artyckelick,
bw. Van artikel.
Stuksgewijze? ‖ Het pater noster gheheelick zoot ghevloyt es vut Christus mondt
juweelick hebdy doch wel verstaen // de woorden rijckelick ghezeyt artyckelick,
Vader Onse 1199 [1577].

Artisan,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Artisaan.
Vervaardiger van kunstvoorwerpen (vg. KIL. 834 A r t i s a e n . Artifex, opifex). ‖
Cooplien zijn oirboorlijck den artisanen / want Sy leveren stoffe / en materie meest
/ Daer wonder af maect / de werckende gheest / Soo wel tot ghebruyck / als tot
v

playsancien, Antw. Sp. Lll 1 [1561].
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Artiste, aertiste,
zn. Zie MNW i.v., WNT, Suppl. i.v. Artist.
Beoefenaar van de woordkunst, inz. van de kunst der rederijkers. ‖ A. BIJNS, N.
Ref. 282, a, 2 [1528]; EVERAERT 265 [1530]; Gentse Sp. 176, 212 [1539]; bij V.D.
STRAETEN, Théatre Villageois 2, 181 [1541]; CAST., C. v. R. 9 [1548]; Antw. Sp. Ppp
iij [1561]; D'HEERE, Boomg. 48 [1565].

Artistelijck,
bn. Van artiste.
Epitheton ornans voor Maria (de eig. bet. blijkt niet uit het verband). ‖ Aue
princersse Artistelijcke Vena Vrye Voochdersse / Vrouwe vol Vreden, DE ROOVERE
201 [3e kw. 15e e.].

*Aspereren,
ww. Zie Geaspereert.

Aspiratie,
zn. Zie WNT, Suppl. i.v.
In de aanh. in vervaagde bet.: zaak? ‖ Heer Coninck tis (t.w. het ‘teken op de
wand’) een wonderlycke aspiratie. Con. Balth. 717 [1591].

Assay,
zn. Zie MNW i.v. Assaye, WNT i.v. Essaai.
Gehalte? ‖ Voor den tweeden prijs krijcht ghy uyter maten Twee schoone
flesschen, vier schalen zonder delay, Den derden een flesch, met twee schalen
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goet van assay, Rott. Sp. *** v [1561].

Assaijen,
ww. Van assay. Vg. mnl. assayeren (MNW i.v.).
Keuren. ‖ Goutsmeen, tinnegieters, die valschelijck assaijen, Brouwersg. 450 [ca
1560].

Asserge,
zn. Rückbildung uit asserges < asperges (via fr. aspergès of rechtstreeks uit lat.
asperges, het eerste woord van de antifoon Asperges me, Domine, hyssopo et
mundabor).
Besprenkeling (t.w. met wijwater ter bezwering of uitbanning van de Boze). ‖ Och
iemant gheve hem asserges kouwelijck, Goemoete 348 [eind 16e e.].

Asseuranse,
zn. Ontleend aan ofr. asseurance.
Stoutmoedigheid, durf? (ook het fr. assurance heeft deze het. vg. LITTRÉ i.v.5). ‖
(Den Coopman rechtveerdich) is prijs weerdich // maer tis onseker canse / Want
comenschap staet op asseuranse. Dies te sulcken danse // diet nochtans meenen
/ Niet al en behooren (= waarom daarvoor niet alle mensen, al zijn ze van goede
v

wil, geschikt zijn), Antw. Sp. a iij [1561].

Assysen,
ww. Van assise?
Schatting betalen aan, in de aanh. fig. toegepast en dan beoefenen (i.c. van de
kunst), te vergelijken met de verwante betekenisontwikkeling van pachten? ‖ Alle
constenaers ghern nae conste sporen Mit wetende hertekens die druc versmoren
al hebben sys toren / diet niet en assysen, donwetende en connen gheen const
gheprysen, St 2, 58 [vóór 1524].

Assistent,
bn, zn. Van assisteren? Of rechtstreeks naar ofr., fr. assistant?
A. BN. Behulpzaam? ‖ Sheeren wynghaert ziet Staet hier voor ooghen / daer
Voorhaende Bewys merct Ende Vroom Labuer / elc een om prys werct. Ghewillich
Volghen / weist assistent desen, EVERAERT 510 [1533].
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B. ZN. Die helpt, bijstand verleent. ‖ Ic was hongerich / en ghy hebt my niet... Met
v

spijse versaet / als een minnelijck assistent, Zeven Sp. Bermh. T iiij [1591].

Assout (?) (I), assoude (?),
zn. Verwant met ofr. assoudaier, ‘prendre à solde’ (GODEFROY)?
Soldenier, soldaat? ‖ Onse Sergianten, dienaers, ende assouden, Heb ick om
haer ghesonden ras, Dwerck d. Apost. 1272 [1e h. 16e e.].

Assout
(II), zn. Zie WNT, Suppl. i.v. Assaut.
Slaag (vg. LIEVEVROUW-COOPMAN i.v.); assout crijghen, er van langs krijgen, de
volle laag krijgen? ‖ Jc sallen gaen casstijen hij saels hem op een ander tijt vermijen
dus jc danck v der jonsten menich fout hij zal van mij haest crijghen assout, Berv.
Br. 198 [ca. 1520?].

Aster,
zn. Zie WNT i.v.
Ster. ‖ Winter ende zomer commen bider astren behaghe, CAST., C. v. R. 98
[1548].
OPM. Nog bij VONDEL 1, 97 en 128.

Astout,
bn. Vervorming van ofr., fr. atout?
Om het even?? ‖ Hy (t.w. de koopman) plach tsyne soe wel betrout Al wast over
hondert mijlen twas astout men creecher tonnen mit goude met, St 2, 161 [vóór
1524].

Atenten,
ww? Van at(t)ent?
Aandacht schenken aan? ‖ Synt al coken die langghe messen draeghen Of
meesters die hem tot sconstens atentene biet? EVERAERT 237 [1526].

Atreperen,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Attrappeeren.
Opzoeken en bespionneren? ‖ Haest dan ander (= andermaal, opnieuw?) op de
bien / en atrepeert hen allen op dat wij in geen meer dangier en vervallen eij leckker
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over berch en dallen / loopt en bespiet wat dees vuijtrechten / off wat daer geschiet,
Saul en David 448 [2e h. 16e e.].

Attenteren,
ww. Zie WNT, Suppl. i.v. Attenteeren.
De hand slaan aan, gaan ondernemen? (vg. KIL 834: A t t e n t é r e n . Attentare,
tentare). ‖ Elc schept zijn materie die dit attenteerd Ende elc proposeerd in zijn
proprieteit, CAST., C. v. R. 33 [1548].

Attentich,
bw. Van attent.
Aandachtig, oplettend. ‖ Hier smenschen gheest hoort my attentich, Smenschen
gheest 372 [ca 1560?].

Auctentijcke,
bn., bw. Zie Autentijcke.

Auctentijckelijck,
bw. Zie Autentijckelijck.

Auctoriteyt,
zn. Zie WNT en Suppl. i.v. Autoriteit.
Gezaghebbende uitspraak? ‖ Abbacuck scryft ons een auctoriteyt Dat een
duechsamich mensche leeft int beleyt des goets geloofs, St 1, 108 [vóór 1524]; Die
x gheboden Godts met meer ander auctoriteyten uut der Scriftueren, VAERNEWIJCK,
Ber. T. 2, 108 [1567].
OPM. Nog bij V. BERESTEYN, Sendtbr. v. De Guevara 1, 2a [ed. 1600], aang. in
WNT, Suppl. i.v. Autoriteit sub bet. 6, a.

Audientier,
zn. Van andientie?

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

26
Toehoorder? ‖ Al die hier sijn minlijck wt ionsten // versaemt Fraey audientieren die
vrede verkiest Hoort / swijcht / siet spelen de Christus ooghe van Diest, Antw. Sp.
v

Aaa 1 [1561].

Audituer,
zn. Zie WNT i.v. Auditeur.
Toehoorder. ‖ Die iet scrijfd hy moet doceren, Verbliden en moueren zijnen
audituer, CAST., C. v. R. 24 [1548]; Tes ooc te besiene of dees audituers vande
veltpredicanten zouden al stille ghezeten hebben, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 2 [1566].
OPM. Ook in Onderz. Middelb. Beroerten 28 [1567], aang. in WNT, Suppl. i.v.
Auditeur, sub bet. 1).

Audvremdigheyt,
zn. Uit aud, oud en vremt met -igheyt? Of van audvremt, een vervorming van
audfrens, ouderwets, antiek (vg. oudt-vreemts bij V. HEEMSKERK, Arc. 180, aang. in
WNT. i.v. Oudfrensch).
Vreemdigheid uit de oude tijd? Of antiquiteit(en)? ‖ Vlaemsche Audvremdigheyt,
(titel van een werk van) MARCUS VAN VAERNEWIJCK [1560].

Augeren,
ww. Ontleend aan lat. augere.
Vermeerderen. ‖ Het es veel vrugtbaerder int vleesch triumpheren, Ende dleuen
der Iinghelen (!) imiteren... Dan uut tvleesch ter weereld genereren, Ende helpen
tsteeruelicke ghetal augeren, Int huwelick diuijn, CAST., C. v. R. 127 [1548].

Autentijcke, auctentijcke,
bn., bw. Zie MNW i.v. Autentijc, WNT, Suppl. i.v. *Authentiek.
1) Echt, waar, werkelijk, waarachtig. ‖ Haerlieder relaes blijckt int auctentijcke,
DE ROOVERE 337 [3e kw. 15e e].; Ziet hier den troost der zaligheyt autentijcke, Gentse
Sp. 114 [1539]; Ghy spreect certeyn so autentijcke, Smenschen gheest 434 [ca
1560?]; Dauid die vierich badt in zijn opstel Dies hy vrede vercreech auctentijcke,
Antw. Sp. Pp ij [1561]; Jhesum Christum almachtich // svaders zoone autentycke,
Taruwegraen 1348 [1581].
2) In-, naar-, overeenkomstig de waarheid. ‖ Hem (t.w. Andries vander Meulen)
beuelick Gods moeder der reynder ciborien / In dat cas: maer anders doe icx hem
bezwijck / Want ten (t.w. het boek dat A.v.d.M. ‘collegierde vten fleur van Historien’?)
is niet authentijck, CAST., Bal. B 2 [1521]; Men seyt gemeynlic, tis ooc autentijck,
Elc heeft een Duvelken dat hem quelt oft slaet, Leenhof 1 [na 1531]; In Christo Iesu,
by den welcken dat was De chyrogreffy... Gheniet, midts de gheoorzaemheyt

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

menyghertier Int cruus Christi, wy autentijck lezen, Gentse Sp. 304 [1539]; Sgelijcke
heeft Paulus u genade beseven, Gheschreven vinde ict auctentijke, A. BIJNS 378
[ca 1540].
3) Beslist, zeker. ‖ Ghy zult liefhebben den heere uwen Godt Wt gheheelder
herten, en desghelijcke Wt gheheelder zielen zeer autentijcke, Gentse Sp. 143
[1539]; Zyn (t.w. van Messias) wesen werdt / euwich, zonder zwycke, zeer
autentycke, Jezus i.d. tempel 243 [ca 1575?]; Dies zoo zuldy als taruwegraen goet
en rechtuerdich hier naer als de zonne blyncken / in dyns vaders rycke zeer
autentycke, Taruwegraen 603 [1581]; (De vruchten) Dat zijn de kinderen des rycxs
// zeer autentycke, ald. 664 (hic? Of in de bet. 6): heerlijk, voortreffelijk?).
OPM. Hiertoe behoren vermoedelijk ook Antw. Sp. F ij [1561]: ‘Ick sal sulcken noot
// decken // ben ick autentyck’ (= zo waar als ik leef?) en Crijsman 83 [eind 16e e.?]:
‘Ziet, daer comt Deelkijn, zeer autentijcke’ (= in eigen persoon?).
- Dits-, dats autentijcke, dat is zeker, dat staat vast. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 160, e, 15
v

[1525], 249, c, 4 [1526]; Gentse Sp. 295 [1539]; B.d.Scr. 17 [1539]; Rott. Sp. I iij
[1561]; Roerende v. Meest Al 673 [ca 1564?]; Jezus o.d. leraers 787 [vóór 1580].
Vg. nog Dats waer ende autentycke (Verl. Z. I, 721 [1583], - tis autentijcke, (Rott.
Sp. A iiij [1561], - tis wel autentijcke (Luijstervinck 261 [2e h. 16e e.]), - dit moet
autentijc sijn (Weer. Gheleerde 178 [1558]).
4) Openlijk? ‖ U afgoderye volvoerdy autentijck, B.d.Scr. 36 [1539]; Ick wil mij
neven u autentijcke // strecken, Luerifers 93 [eind 16e e.?]
- Als dautentijcke, openlijk? ‖ Sprickt vry als dautentycke / hier nu ter daten tzal
u mueghelick baten, Judich 817 [1577].
5) Betamelijk, goed? ‖ Moordenaers... Der straten schenders des lijfs beroouers
Hem houdende op den wilden dijck Dese dienaers houdic (t.w. de Dood) voer
autentijck, Drie bl. danssen 69 [1482]; Desen raet autentijc en sal v niet lieghen,
V.D. DALE, Stove 602 [1528]; Wat hij (t.w. Petrus) bindende is op der aerden... Sal
inden hemel ghebonden sijn, ist alsoo niet? En wat dan door desen gheschiet // is
autentijcke, Weer. Gheleerde 263 [1558]; Ten is gheen recht / noch autentijcke
Datmen Riguer doet / tsy arme oft rijcke,
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Antw. Sp. H ij [1561]; Vader Onse 1156* [1577].
6) Beroemd, aanzienlijk, heerlijk, voortreffelijk. ‖ O rethorijcke, auctentijcke conste
lieflijcke, Mar. v. N. 524 [ca 1500]; Ick moet studeren // Opdat ick doch coste
ghepractiseren Waerse mach logeren // dese autentijcke Na dat ick hoore / men
vint niet haers ghelijcke, Antw. Sp. K 1 [1561]; Soo ons devangelisten vercleiren &
diversche leeraers autentycke: die wilt glorieren // moet persevereren, Bruyne 3, 15
[2e h. 16e e.].
- Als dautentijcke, heerlijk, zegevierend? ‖ Maer zou als dautentycke staet met
alder nersticheyt // omme te verwerfuen die eeuwighe hemelsche // goddelicke
eerfuen, Taruwegraen 193 [1581]; (Het tarwegraan) dat den lansman rycke als
dautentycke // jonstich niet om verfrayen jnden acker der vruchtbaer eerde / heeft
willen zayen, ald. 745.

Autentijckelijck, auctentijckelijck,
bn., bw. Van autentijcke.
A. BW. Echt, werkelijk, waarachtig; beslist, met zekerheid, met gezag. ‖ EVERAERT
403 [1511]; A. BIJNS, N.Ref. 285, b, 8 [1e kw. 16e e.]; EVERAERT 300 [1529]; X. Esels
49, 16 [1530]; Gentse Sp. 16, 76, 155, 270 [1539]; A. BIJNS 453 [ca 1540], 126 [1548];
Rott. Sp. M viij [1561]; H.Sacr. 341 [1571]; Taruwegraen 365 [1581]; Verl. Z. I, 1343
[1583].
B. BN. Tis autentijckelijck, dat is zeker, dat staat vast. ‖ St 1, 240 [vóór 1524];
v

Antw. Sp. Aa ij [1561]; Rott. Sp. K ij [1561].

Aut(h)oriseren,
ww. Zie Gheaut(h)oriseerd.

Avancement,
zn. Ontleend aan ofr., fr. avancement.
Voortgang, vooruitgang? (vg. KIL. 834: a u a n c e m e n t . Acceleratio, progressus,
progressio, processus). ‖ Ghelijck deen Vrientschap can dander ghenesen / Soo
comick te desen // sien davancement / Dat int leeren den Jonghers tuwent is bekent,
v

Antw. Sp. b ij [1561].

Avang(h)aerde,
zn. Ontleend aan ofr., fr. avant-garde.
Voorhoede (vg. KIL. 834: A u a n t g a r d e . Exercitus frons, prima acies). ‖
Onredelic favuer... En wilt in dauanghaerde niet ghespaert zyn, Doesb. 284 [vóór
1528]; Myn auangaerde was ses dusent Switsen, CAST., C. v. R. 171 [1548].
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Avant,
bw. Ontleend aan ofr., fr. avant.
Avant spelen, er van doorgaan, maken dat men wegkomt, inrukken. ‖ Tza / tza /
speelt avant ghy lustighe guyten / Ghy zijt hier ghesien als een hondt inden pot,
v

Rott. Sp. R iiij [1561].

Avantage, aventayghe, avantagie, aventagie, advantagie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. avantage.
1) (Stoffelijk) voordeel, profijt (vg. KIL. 834: A u a n t a g i e ... Lucrum, compendium,
augmentum). ‖ Camp v.d. Doot 2285 [1493]; EVERAERT 445 [1e h. 16e e.]; B.d.Scr.
v

v

23 [1539]; Antw. Sp. D iiij , O iiij [1561]; Haagsp. a ij [1561]; Roerende v. Meest Al
510 [ca 1564]; Bijstier 194 [eind 16e e.].
v

2) Voldoening (in de liefde). ‖ EVERAERT 58 [1511]; CAST., Pyr. C v [ca 1530];
v

H.d.Am. Cc 3, CC 5 [m. 16e e.]; Verl. Z. I, 922 [1583].
3) Gerief? ‖ Ke Boerken draecht de Bruyt tot haerder avantage, Om dat sy niet
v
manck en zou gaen, dees krucke, H.d.Am. Dd 1 [m. 16e e.].
4) Welvaart, voorspoed, geluk? ‖ Den Heer der Heeren vorder uwe passage, Soo
mach verdwijnen onse quellage En alle avontage (1. avantage?) weer te voorschijn
coomen, Tcooren 805 [1565].
5) Overwinning? ‖ Vercreeg daer oit yemant avantage Hoe groot hij was hoe stout
hoe coene In my is stout begrijp en courage Dat ic daer sal mijn personnage Feytelijc
mit cracht so pijnen te doene Dat icx lof crighen sal na mijnen beuroene, Camp v.d.
Doot 1193 [1493] [het frans heeft: ‘Doncques nulz y prist avantaige Tant fust il de
grant Renommee Jay en moy desir et coraige Que ie feray mon personnaige Si
bien a icelle meslee Que iauray part a la iournee’).
6) Voorkeur? ‖ Siet hoe Cresis in rijcdom groot van persoon was, Ende den armen
Dyogenes vol wijser sciencie, Die lelijcke Grepses / ende Paris die schoon was...
Hoe wij (t.w. Accident en Antique) die sonder adventagie eeren, Wij hebben huer
cracht / ende intencie Tot ghelijcker substancien doen verkeeren. So die knechten
sterven / so sterven die heeren, Dal s. Wederk. 303 [eind 15e e?] (het frans heeft:
‘Advise le riche Cresis Le povre Diogenes sage, Le lait Guercille et biau Paris... Et
tu verras sans avantaige Que nous avons leur loy forclose Et fait venir à meisme
chose’).
- D'avantage, meer, extra (ontleend aan ofr., fr. d'avantage in dez. bet.) ‖ Zo wie
dobbel dicht ind dichten vercoos Die heeft altoos syllebe d'auantage, CAST., C. v.
R. 35 [1548].
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Avant-bras,
zn. Ontleend aan ofr., fr. avant-bras.
Voorarm, t.w. als deel van de quiraetse (lederkolder). ‖ Elck mocht verblijden...
Eenen Man te ziene met volle wapen, Met eenen helm op thooft ghebonden stijf.
Met halberch, faute, flanckaerts aen't lijf. En een quiraetse met syn avant-bras,
v

H.d.Am. S 2 [m. 16e e.].

Avantgaerdich,
bn. Van avan(t)gaerde.
Van de voorhoede? ‖ Hoe aerdich doet hy syn paruycke queken / Ghelijc een
v

ruyter avantgaerdich fier, CAST., Pyr. A vij [ca 1530].

Avaritie,
zn. Ontleend aan lat. avaritia of gevormd naar ofr., fr. avarice.
Hebzucht, geldgierigheid. ‖ Dat die werelt soe hoverdich is en soe groot, En meynt
te syne sonder enich overhoot, Treckende in den schoot // die Avaritie, Trauwe 1291
[1595?].

Avendspel, avontspeel,
zn. Uit avend en spel.
Avondvermaak, (zekere?) vermakelijkheid in de avond? ‖ Al omme was ick een,
ten auendspele, ten dancke, Vullivich en vet, naer der maeghden usanche, CAST.,
C. v. R. 175 [1548].
OPM. Ook in Veeld. Gen. D. 196 [16e e.]: ‘ziet hoe deese straet-jonckers met
Spaensche kappen gaen / Gheboort met Zyde of Fluweel Daerse mede ghaen ten
avont speel’.

Aventayghe, avantagie,
zn. Zie Avantage.

Aventurieus, aventuerieus,
bn. Gevormd naar ofr., fr. aventureux.
Avontuurlijk. ‖ Ghi alle, aventuerieuse ... die comen / om prijs tontfaene, Dal s.
wederk. 559 [eind 15e e.?]; Op die plaetse sal men vinden voort vry Die ridders die
seer aventurieus sijn, ald. 713.
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OPM. Zie ook Avontuereus.

Averteren,
ww. Zie Adverteren.

Avyselick,
bn., bw. Zie Advyzelick.

Avijsheit,
zn. Van avijs.
Raad, mening, inzicht? ‖ Dits middel dat outheit nae sijn avijsheit Vraecht om te
crijghene iolijtheit, Camp v.d. Doot 1035 [1493] (In het frans ontbreekt dit woord:
‘Ce sont les moyens que viellesse Demande pour avoir liesse’).

Avoyeren,
ww. Ontleend aan ofr. avoyer.
Bekennen, toegeven. ‖ Vrienden ick avoyeert dat ick ghepersequeert // gheweest
hebbe lange, Smenschen gheest 671 [ca 1560?].

Avondtgaerde,
zn. Uit avondt en gaerde? Of volksetym. vervorming van avantgarde? Zie echter
Leuv. Bijdr. 48, bl. 87-88.
Avondwacht? ‖ Als hy (t.w. God) zijn auondt gaerde de doot wt sendt (Dan waeyter
een wonderlijcke practijcke, DE ROOVERE 238 [3e kw. 15e e.].

Avontspeel,
zn. Zie Avendspel.

Avontspronck,
zn. Uit avont en spronck.
Avonddans, dans(je) in de avond? (zie voor sprong = dans, WNT i.v. Sprong, bet.
4). ‖ Saeght Alexandere // ghy creecht eenen lonck / Oft ten minsten van hem eenen
v

avontspronck, Antw. Sp. i iiij [1561].
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Avontuereus, avontuerieus(?),
bn. Ontleend aan of gevormd naar ofr., fr. aventureux.
Dwalend, dolend; in twijfel, in onzekerheid verkerend? ‖ Wat's myns arm
melancolieuse? Buyten redene dus onbestiert gaende. Dat ick verdwaesde dus
avontuereuse (l. avontuerieuse?), Dus vast blijve ongemaniert gaende? H.d. Am.
M 7 [m. 16e e.]; Ontladen van drucke kondy (t.w. Mars) de preuste D'avontureuste
quaet om verquaden (n.b. de verliefde Venus spreekt), ald. S 7.

Avot,
zn. Ontleend aan ofr. havot ‘sac, pillage’ (GODEFROY).
Al avot, naar hartelust (vg. ofr. a havot ‘en abondance’, GODEFROY). ‖ Als handelen
wy zomtijd den pot, Tcomd al eens, wy en vechten noch en striden. Dus laedt den
gheest vermaken al avot: Want, men heeft ghedroncken van auden tiden, CAST., C.
v. R. 188 [1548].

Avouweren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. avouer.
Goedvinden. In de aanh. beloven? ‖ Vreese veruijngh my, in mijns herten grond
Dies avouweerdic alzo elcken es cond Wies hy begheerde, op tselue saeisoen,
CAST., C. v. R. 8 [1548].

B
Babbe,
zn. Zie WNT i.v.
Grap, grol, streek? (vg. Babben) ‖ Adieu vul vreimde babben ende loose cockuwen,
DE DENE, Langhen Adieu 154 [1560].

Babbeltant,
zn. Uit babbelen en tant.
Babbelaar. ‖ Datter sulck babbeltant
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me spot en geckt, hy waer weert dat hy by Jan Vaer ginge, Bruyne 1, 30 [2e h. 16e
e.].

Babben,
ww. Zie WNT i.v. Babbelen.
Gekheid maken, gekken (vg. KIL.: B a b b e n . Fland. Garrire, nugari, cauillare). ‖
Dees geestkens ghecken en gabben, Si spotten altoos hoement verbiet; Si seggen
daer si met willen babben Ghi sijt mijn liefken, en sijdi niet, So haddijt mogen seggen,
ke siet doch siet, Doesb. 255 [vóór 1528].

Babelye,
zn. Zie MNW i.v.
Malloot, zottin? Lichtekooi? ‖ (Wyf:) Jc darfsme vermeten jnt gheduer So soudic
my houden vroom ende vast Jn swercx anthieren van Venus last Alzo wel als
eeneghe houde babelye zoude, EVERAERT 79 [1526].

Babeloens,
bn. Van Babeloen (contaminatie van Babel en Babylo(e)n?).
Babels, goddeloos. ‖ Den babeloensen mantel, tsieraet, de bloemen, daer hen
de godloose me tooyen & behangen, Bruyne 3, 122 [1556].

Babylonich,
bn. Van Babylon.
Babylonisch. ‖ Tbabylonich arch noyt gheen rouwere domineert meest, Smenschen
gheest 761 [ca 1560?].

Bachten,
vz. - Bachten nat, zie Nat.

Back,
zn. Zie MNW i.v. Bac, WNT i.v. Bak (I).
Van den back gebeten sijn, eig.: van zijn plaats aan de etensbak weggebeten
zijn, vervolgens: verdrongen zijn door een ander, weggejaagd zijn (zie Tijdschr. 72
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(1954) bl. 285). ‖ Sp. d. M. 4359 [beg. 16e e.]; St 1, 22 [vóór 1524]; Refrein bij V.
VLOTEN, Geschiedz. 1, 334 [2e h. 16e e.].
OPM. Ook in Antw. Lb. 63 [vóór 1544].

Backelic,
bn. Van backen.
(Gemakkelijk) kunnende gebakken worden. ‖ Een wel ghewrocht deegh es altoos
backelic, CAST., C. v. R. 102 [1548].

Backen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bakken.
Het op enen gebacken hebben, het op iemand gemunt hebben. ‖ Die twee ouders
hebben ons borst oeck ghesooghen, Diet op Susannam hadden ghebacken, Trudo
2600 [ca 1550].

Backere,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bakker (I)?
Enen den backere setten, iemand bespotten? ‖ Nu zet sy hem zoo deerlijck den
v

backere // En op hughen banck, als een Minnaer onweert, H.d.Am. D 2 [m. 16e e.].

Backtoereye,
zn. Zie MNW i.v. Bactreye.
Bakkes. ‖ Holla, hoe gaeptij alzo? Zuldij mij bijten? Ghij hebt emmers een gente
backtoereye, Ende daermede zijdij ooc wacker, ghije, In uwen mont en zal gheen
coppeghespin wassen, Man en wijf, 93 [eind 15e e.?].

Bacschaert,
zn. Oorspr.?
? ‖ Een bacschaert een ruselaert een outfrens coddaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Badderken,
zn. Zie MNW i.v.
Popje, troetelkindje? ‖ D.H.: Wij sullen noch midts deser condiciën Haer alder
liefste knechtkens zijn, I.H.: Huer dreelincxkens, D.H.: huer badderkens sijn, A.H.:
Huer uutvercorenste melcslabberkens sijn. Sacr.v.d.N. 817 [3e kw. 15e e.].
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Badich,
bn. als tegenw. deelw. gebruikt. Van baden.
Badend. ‖ Athamesia sach haren man onghenadich verslaen en brenghen ter
doot rebel; si puluerisierde dlichaem met tranen badich hem drinckende voor dranck
vroech en spadich, Doesb. 111 [vóór 1528].

Baenen,
ww. Zie Banen.

Baerblijcke,
bn., bw. Uit baer en blijcke.
Kennelijk. ‖ Baerblijcke verbidt ghy (t.w. Maria) menschen alle, DE ROOVERE 206
[3e kw. 15e e.]; Al waeric bouen moyses in gesonden baerblikere, Doesb. 10 [vóór
1528].
OPM. Ook in Invent. v. Brugge 2, 322 en 4, 227 (in de superl.) wel ten onrechte
door Verdam onder Baerblikent gerangschikt (resp. sub bet. 1 en 2).

Baers,
zn. Wvl. vorm van baas.
Kerel. - a. In gunstige zin. ‖ Dieder minst toe seydt die is de baers, DE ROOVERE
316 [3e kw. 15e e.]; - b. in ongunstige zin. ‖ En hy my onghenouchte wil doen den
baers Jc salhem vry wel doen waenen waers, EVERAERT 323 [1531?].

Baesseken,
zn. Van baes (< ofr., fr. base, grondtoon?)
Soort dans of lied? ‖ Siet jc hebbe hier twee jnstrumenten. Cunt ghy hier mede /
met sybtyle atenten Ghetydelic zonder eenich / veruelen Een liedeken voor huer
veynster spelen Van een leep baesseken dansken ofte rondeken? EVERAERT 270
[1530].

Baguenaude, Baguenauwe,
zn. Ontleend aan ofr. baguenaude.
Gedicht dat indruist tegen de regels en de goede smaak, bestaande uit rijmloze
verzen. ‖ Ricqueracken, Baguenauden,
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als qua iuweelen, CAST., C. v. R. 221 [1548]; Der Baguenauwen moet ghi ooc doen
swichtinghe: Want tes een ontstichtinghe, zonder pac of band. Zonder dicht of
redene, ald. 229 (Molinet heeft: ‘Baguenaude sont couples fais a voulente tenans
certaines quantité de sillabes sans rime et sans raison’, zie J.V. LEEUWEN, M. de
Castelein, enz. bl. 87).

Bakenvleesch,
zn. Uit bake en vleesch.
Varkensvlees. ‖ Zo maecken zij van eijers eenen vijstere Met baken vleesch,
ghebacken inde panne, Man en wijf 197 [eind 15e e.?].

Balade,
zn. Ontleend aan ofr. balade. Vg. WNT i.v. Ballade.
Gedicht bestaande uit een willekeurig aantal even lange en gelijk gebouwde
strofen, die doorgaans sluiten met een ‘sententie’. (DE CASTELEIN verstaat onder
balade een strofe van 7 tot 9 regels, vg. C. v. R. 53: Men vindttere leuende ind
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: Weder zij dit wel sustineren of qualic, Weder strictelick ofte weder
ruwelic, Ick hauwe balade name specialic Van zeuen, achte, neghene, zoomen audt
costumelic; vg (inz.. ook voor zijn afwijking van MOLINET) F. Kossmann in Tijdschr.
70 (1952) bl. 177 e.v.) ‖ EVERAERT 466 [1509]; A. BIJNS, N.Ref. 37, b, 11 [1e kw. 16e
v

v

e.]; CAST., C. v. R. 13 en pass., nz. 52, 53 [1548]; Antw. Sp. D iiij, V ij , Ll ij [1561],
enz.

Baladerene,
ww. Van balade.
Baladen dichten. ‖ Beghind dan eerstweerf te baladerene, CAST., C. v. R. 52
[1548].

Baladewijs,
bw. Uit balade en wijs.
In de vorm van een balade. ‖ Nu zuldy... weten my danck, Dat ic baladewijs...
Vertooghd hebbe diuaersche sneden van achten, CAST., C. v. R. 100 [1548].

Baladich,
bn. Zie Beladich.
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Balancij,
zn. Analogie- of rijmvervorming van balance, wel zonder invloed van ital. en vulg.
lat. bilancia.
Balans. ‖ Ick (t.w. Redelickheyt) sal v sijn gelyck een balancij (× instancij) daert
al dat men vint bij wert overgesleegen, Red. en Nat. 93 [2e h. 16e e.].

Balg,
zn. Zie MNW i.v. Balch, WNT i.v. Balg (I) en (II).
Eig. kwajongen (vg. KIL.: b a l g h . Puer. Per contemptum dicitur), in de aanh. m.
betr. tot zinnekens: schavuit, booswicht? ‖ Al dat hij sal spreecken // sullen wij
luijsteren ende hoorent dem (l. hem?) fluijsteren als twee mijdighe (l. nijdighe?)
v

balgen, Hs. TMB, B, fol. 89 [2e h. 16e e.].

Balsemierich, balsamierich
bn. Van balsemier.
Als van een balsamier (= balsemboom); heerlijk. ‖ O Jeuchdelijc opzien / pryeel
rosierich Zoet geurighe blomme balsemierich, CAST., Pyr. A v [ca 1530]; O
v

welsprekende mont! balsemierich van guere, H.d.Am. E 8 [m. 16e e.]; O licht der
gratien / Bloeme violierich Ghy doet vruecht balsamierich / mijn sinnen // winnen,
Antw. Sp. Zz 1 [1561].

Ba(n)ckboef, banckboeve,
zn. Zie WNT i.v. Bankboef.
Drinkebroer, brasser, doorbrenger (vg. KIL. b a n c k - b o e u e . Potator assiduus,
comessator, epulo, barathro, lurco, calicum remex, decoctor). ‖ Zij cunnen zoe
onnutten redenen spreken, Alleleens oft oude banckboeven waren, A. BIJNS, N.Ref.
312, d, 8 [1528]; zie ook A. BIJNS 138, 163 [1548].

Banckdicht,
zn. Uit banck en dicht.
Drinkgedicht. ‖ CAST., C. v. R. 67 [1548] (opschrift).

Banckreferein,
zn. Uit banck en referein.
Drinkrefrein. ‖ CAST., C. v. R. 184 [1548] (opschrift).
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Banckrondeel,
zn. Uit banck en rondeel.
Drinkrondeel. ‖ CAST., C. v. R. 64 [1548] (opschrift).

Banddoeck,
zn. Zie WNT i.v. Banddoek.
Zwachtel (vg. bandoucken, zwachtels, bij STALLAERT 1, 122 [1479])? ‖ Och! wy
leefden geerne & wy moeten sterven! De weirelt behaecht ons & wy moetense
derven! Ons en baet banddoeck, plaester noch medesynen, Bruyne 3, 34 [1e kw.
16e e.]. (De var. in Doesb. 193 luidt: ‘Ons en baet plaester, lecfrijt (l. leefcruyt?)
noch medecinen’).

Bane,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Baan.
Uuter banen rollen (vg. buten (buter) banen rollen, de verkeerde weg opgaan, in
MNW i.v. Bane, 1e art., sub bet. 4), ondergaan, vergaan, verdwijnen. ‖ V.: Sy wascht
haer aenschijn met heete tranen. D.: Och dies rolt mijn blijschap uuter banen, Sp.
d. M. 2443 [beg. 16e e.].
- In de aanh. mislopen met? ‖ O valsche tonghe ghy hebt gheloghen Den liefsten
/ die rollen mach uuter banen, Sp. d. M. 5001 [beg. 16e e.].
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Banen, baenen,
ww. Zie MNW i.v. 2e art., WNT i.v. Banen (I).
Heengaan, weggaan. ‖ Ick gae met mijnen lieve hier banen, Sp. d. M. 5249 [beg.
16e e.]; Alst goet weer is zal hy gaen banen, GHISTELE, Virg. Aen. fol. 136a [1556];
Hy soude v eenen drinckpenninck schincken Maer daer en schuylt gheen duymcruyt
v

/ dus gaet banen // nv, Antw. Sp. Xx i [1561]; Jae, Bruer Willeken, ick wil gaen
baenen En hangen die cappe op den tuyn, Br. Willeken 37 [1565?] (vg. ook ald. 40,
43).

Bangachtich,
bw. Van bang.
Bevreesd, bang. ‖ So en sach ick mijn daghen / noyt vreemder cueren Van sulck
v

auontueren // wort ick self bangachtich, Antw. Sp. E iij [1561].

Banghenesse,
zn. Van bangen.
Benauwdheid, angst. ‖ Sy heeft den sleutel om den gheest uyt banghenesse Te
hulpen, HOUWAERT, Gen. Loop 168 [ca 1590].

Baptiseerder,
zn. Van baptiseren.
Doper. ‖ Onse Baptiseerders van grooter ghewelt Sy zijn die den seghele van
Christo draghen, DE ROOVERE 126 [3e kw. 15e e.].

Baptizeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. baptiser.
Dopen (vg. KIL. 835: B a p t i s e r e n . Nominare, nomen imponere. q.d. baptizare).
‖ Ick bidde u, dat ghy doch wilt baptizeren Eenen ionghen soone, die my God heeft
gheiont. Trudo 128 [ca 1550] (Zie ook ald. 287, 2784).

Barbieren,
ww. Zie WNT i.v.
Onder handen nemen, toetakelen. ‖ Men salse barbieren, connen pylieren, Met
ruden hantieren, Dwerck d. Apost. 1108 [1e h. 16e e.]; Als hy gaet timmeren nae
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syn manieren Soo sullen wy hem soo aerdich barbieren Om den dwalenden syn
werck te begeckken, Huis v. Idelh. 309 [m. 16e e.].

Bardeersel,
zn. Van barderen.
Paardenharnas. ‖ Der peerden ghesmyde ende bardeersel verstroyden sy,
VAERNEWIJCK, Hist. v. Belg. 48a [1566].

Bardieren,
ww. Zie MNW i.v. Barderen, WNT i.v. Bardeeren.
Toetakelen. ‖ Dat wijf was heel vreemt gemaniert, Daerom hebbicse so rustich
ghebardiert, hubs en fijn, Maer hoe welcom salse haer man sijn, By Gans knijn! als
hy se dus siet bedreten! Kackadoris in Kluchtsp. I, 59 [eind 16e e.].
OPM. Ook bij R. VISSCHER, Brabb. 47.

Barmhertelick,
bw. Van barmen en hert + (e)lick?
Barmhartig. ‖ Matheus / Zachseus(!) / myts oock den pubblicaen Barmhertelick
heeft hyse in gratien ontfaen, Verl. Z. I, 381 [1583].

Baroogen,
ww. Zie Berooghen.

Bas,
zn. Zie WNT i.v. Bas (III).
Den bas hebben, eig. de laagste stem hebben, in de aanh. fig. voor het minst te
vertellen, in te brengen hebben. ‖ Ou ghij spetaelguijt gij en hebt maer den bas,
Berv. Br. 280 [ca 1520?].

Basannijt,
zn. Van Basan.
Inwoner van Basan; wellusteling? ‖ De wederspannicheit hardt van besnydene
der amoroesscher (toespeling op Amorieten?) ende basannijten... verrijst daghelycx,
Smenschen gheest 766 [ca 1560?].
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Batement,
zn. Zie Esbatement.

Bats,
tw. Bijvorm van bat, zie WNT i.v. Bat (III).
Uiting van bevestiging of verzekering. ‖ F.: Wilt hy oock noch zoo haestelijck
scheyen? I.: Bats hy en wilt toeven, blijven, noch verbeyen, H.d.Am. E 4 (m. 16e
e.].

Battatie,
zn. Van batteren.
Tegenwerping? ‖ Maar hoort my toch een woort // sonder battatie / Is dit
v

Natuerlijcke inclinatie? Antw. Sp. f 1 [1561].

Batteren,
ww. Gevormd naar ofr., fr. battre?
Betwisten, wraken? (vg. DE BO i.v.: batteren (tegen) ‘kijven en schelden’? Het
accent ligt hier echter op de eerste lettergreep). ‖ Thout meest scriftuere, som
scrivent clerke Met sconen redenen geapprobeert. Maer waermen tkersten gelove
bi sterke. Hi es onwijs, diet lichte batteert Soe verre alst redene consenteert, Sev.
Bl. prol. 44 [ca 1450].

Batteringhe,
zn. Van batteren.
Twist, gekijf, gekrakeel? ‖ Dus schout batteringhe / swaer van moleeste, Haagsp.
a ij [1561].

Batting,
zn. Van batten, een soort werpspel (MNW i.v. Batten, 1e art.)?
(Hoogste of gelukkige) worp bij het ‘batten’? ‖ Dats batting en troef voor de hand
gewonnen, Sotslach 200 [1550] (vg. HARREB. II, 345: ‘Het is al troef voor de de
hand’).

Baudegaerde,
zn. Ontleend aan ofr. *baudegarde (uit baudre, geven, schenken en garde?).
Rustplaats; schuilplaats? ‖ Desen Arent souckende vast een baudegaarde /
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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 [1548].

Beblixemt,
bn. Van blixem, vg. WNT i.v. Bebliksemen,
Stralend als de bliksem. ‖ Men zagh 't allen kanten beblixemde pijcken, Al omme
beefden zeer d'eerderijcken, CAST., Bal. A 5 [1521].

Bebloomen,
ww. Zie WNT i.v. Bebloemen.
Doen voorkomen. ‖ Al ist dat sijt met schijn en schoon woorden bebloomen, dat
se Godt kennen, haer leven est messaeckende, Brouwersg. 100 [ca 1560].
OPM. De bet. ‘verbloemen’ (bij DE HARDUYN, Uitgel. Dichtst. 30, in WNT i.v. bet.
2) zou in de aanh. van toepassing kunnen zijn, indien dat se Godt kennen niet
begrepen wordt als object bij bebloomen maar bij est messaeckende.

Bebrieven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
v

Mededelen, bekend maken.‖ CAST., Bal. A 3 [1521]; CAST., Lied. 54 [ca 1530];
CAST., C. v. R. 50 [1548]; VAERNEWIJCK, Vl. Audtvr. 28 [1562]; Wercken d. Barmh.
in Hs. TMB, C, fol. 26 [1596]; Bloem-hof v.d. Nederl. Ieught 52a [1610].

Bec,
zn. Op den- rijden, zie bij Rijden.

Bec-,
zie ook Bek-.

Becansen,
ww. Zie WNT i.v. Bekansen.
(Trachten te) verwerven (vg. DE BO i.v. Bekansen: ‘Beleggen, aanleggen, de
moeite doen en de middels gebruiken die er noodig zijn om de kans te winnen’). ‖
Daer de bruloft is soe dier becanst (dier becanst versta: armzalig) dat mer om
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tscrapen vanden rooster danst, St 1, 129 [vóór 1524]; Luttel vreuchden soudick daer
deur becanssen, Haagsp. e iij [1561]; Dus wilt vreucht becanssen, ald. o ij.

Becanst,
bn. Van becansen.
Qualijck becanst, ongelukkig (in het spel)? ‖ Passediex diet altemael wagen,
Nimmermeer ghelijcken, qualijck becanst En gheenen troef, Leenhof 214 [na 1531].

Becken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bekken (II).
1) Trekkebekken. ‖ Zu (Venus) vertierd gheerne, ghelijc een duue die beckt, CAST.,
C. v. R. 203 [1548]; Hinnen zonder hane, die amoureusheid halen Met beckene,
ald. 211.
2) Smaken (van spijzen). ‖ Hy es heel luy en lecker van stroten, Want wat ick
hem gheve, van egheens hem en beckt, Trudo 1852 [ca 1550].
3) Aanstaan, bevallen. ‖ B.: Soo wilt u dan spoen L.: En hem daertoe (t.w. tot
moord) verwecken. B.: Ja, dat sou my becken. Trudo 2015 [ca 1550].

Beclas(se),
zn. Van beclassen?
Gebruik, beschikking? ‖ Al haddy der Nymphen dienst tsijnen beclasse Sijns
leuensvreucht moet in drucke versmeuren, Antw. Sp. Kk iiij [1561].

Beclassen,
ww. Zie WNT i.v. Beklassen.
1) Bezoedelen, besmetten (in oneig. zin). ‖ St 2, 249, 253 [vóór 1524]; A. BIJNS
404 [ca 1540]; Trudo 652, 1507 [ca 1550]; HOUWAERT, Mil. Clachte 113 [1577-'78],
Vier Wterste 135 [1583], Gen. Loop 119 [ca 1590]; Wercken d. Barmh., in Hs. TMB,
v

C, fol. 30 [1596].
2) Bederven. ‖ B.: Bor! noyt meerder dangier. L.: Noyt meerderen last. B.: Dien
wolf, dien ghier, L.: Heeft ons werck heel beclast, Trudo 312 [ca 1550].
3) Vermorsen, verknoeien (van tijd). ‖ Na den tijt in die contreye beclast, Camp
v.d. Doot 765 [1493]; O iuecht / tijt / hoe hoe hebbick v beclast, V.D. DALE, Wre 734
[ca 1516].
4) Verwarren, vertroebelen (van de geest). ‖ Helas / mijn sinnen zijn soo beclast
/ Wat ick ordonnere / ten houdt gheen ste, Sp. d. M. 42 [beg. 16e e.]; Mijn sinnen
beclast // ghi, ald. 2235 (zie ook ald. 4567, 5625).
v
v
5) Bezwaren; benauwen, kwellen. ‖ Gentse Sp. 194 [1539]; H.d.Am. N 3 , O 5
[m. 16e e.]; GHISTELE, Ant. 51 [1555], Virg. Aen. fol. 16a [1556], Ovid. Sendtbr. fol.
14a [1559]; Antw. Sp. k iiij [1561]; Vers. Maelt. 205 [2e h. 16e e.].
- Sonder eenich beclassen, zonder enige reserve, restrictie. ‖ L.: Mach m' er op
passen? M.: Jae ghy, vrylick, Sonder eenich beclassen, Minnevaer 228 [1583].
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Becleeden,
ww. Zie MNW i.v. Becleden, WNT i.v. Bekleeden.
Bedenken, verzinnen? In de aanh. is exscusacie becleeden wellicht een
contaminatie van waerheit becleeden (= bemantelen, zie WNT i.v., bet. B, 4) en
exscusacie versieren. ‖ Alsser hyement comt bij gheualle Die my gheerne zoude jn
taveerne leeden Jc can ter stondt myn exscusacie becleeden. Jc bem sieck of elders
dach gheleyt, EVERAERT 137 [1528?]

Beclijf, beklijf,
zn. Zie MNW i.v.
1) Voordeel. ‖ Daer esser van een ander ghyse Die den crychghe volghen om
wat beclyfs, EVERAERT 215 [1528?]; Sullen
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wy niet mueghen om ons beclyf Den crych ghecreghen, ald. 229; Ons oorden es
van zulcken beclyve, Dat alle de ghuene die begraven werden Int heligh habijt,
zullen verheven werden Int rijcke des hemels, Gentse Sp. 183 [1539].
2) Resultaat? ‖ Vind ick een vast beclijf (= zeker, positief resultaat) sonder ghekijf
// om u is guet ende lijf, Smenschen gheest 157 [ca 1560?]; Nu meesters / een
vraghe moet ic ulien vraghen, Wilt my daer of zegghen / dyn verstants beclyve // al,
Jezus i.d. tempel 296 [ca 1575?] (hic? of l. beclyven (× bedryven)?).
3) Gedaante, gestalte? ‖ De verloren zoon tot de waardin:) Ach schoonste van
beclyve, Brinckt spyse / ende dranck, Verl. Z. I, 952 [1583].

Beclyfsele,
zn. Van beclijven.
Versterking, versteviging; bestendiging? ‖ Wysheyt heet dese (t.w. deze balk) om
een beclyfsele // Verstyft met hoede / ende verkies van wercke, EVERAERT 334
[1530].

Beclijvelijck,
bn. Van beclijven.
Bestendig? ‖ U beclijven (t.w. van Maria) // is soe beclijvelijck Dat ghy vrouwe der
vrouwen // weert blijft ende zijt, DE ROOVERE 179 [3e kw. 15e e.].

Beclijven, beklijven,
ww. Zie MNW i.v. Becliven, WNT i.v. Beklijven.
1) Winnen, verkrijgen, verwerven (vg. Loquela i.v. bet. 3: ‘aanwinnen, bijwinnen,
vereuveren’). ‖ Mar.v.N. 557 [ca 1500]; Pir. en Th. 611 [1e kw. 16e e.]; Doesb. 236
[vóór 1528]; EVERAERT 332 [1530]; Gentse Sp. 33, 150 [1539]; Meest Al 174, 394
[1559]; Brouwersg. 370 [ca 1560]; Dryd. Ref. 57 [1561]; Red. en Nat. 674 [2e h. 16e
e.]; Meester Hoon 71 [ca 1600?].
2) Verwekken, teweegbrengen, doen ontstaan. ‖ Al lezic schriftuere, ic vinde my
in laste: Al troost my deen woord duer tghenadigh beclyven (versta met rhet. adj.
pro subst. tbeclyven van ghenade), Dander woordt verdomt my, Gentse Sp. 219
[1539]; Is sy (t.w. de geometrie) niet van Homerus becleuen? Antw. Sp. l ij [1561];
Een troostich voeytsele / Dat alle vernoeytsele // uyt my verdrijft / En vreucht in my
v

beklijft, Rott. Sp. M vj [1561].
3) Aanhangen, vieren? ‖ Alderhande Dieren Solaes en vreucht bedrijven, Men
ziet hun manieren Den Mey altoos beklijven, H.d.Am. C 6 [m. 16e e.].
- Met betr. tot vreugde en derg.: scheppen. ‖ Tis tijt om droeffnis en om vreucht
te beclijven, Lijs en Jan Sul, prol. 2 [eind 16e e.] (vg. ook Lijsgen en Lichthart, prol.
2).
OPM. In Elckerlijc 633: ‘Noch moetti hebben, zonder becliven, U vijf sinnen als u
beraders’ leze men met De Raaf zoudi becliven; anders is het een onzinnige stoplap.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Beclyvicheyt,
zn. Van beclyf.
Werking; kracht? ‖ Tleuen es anders niet dan een stryt vul ketyuicheyt hebbende
el anders niet // duer svleeschs beclyuicheyt dan zonde // die cause zyn van alle dit
verzeeren, Vader Onse 956 [1577].

Beclimmeren,
ww. Oorspr.?
? ‖ Aen alle myn lichaem can niet een lit uesen [?] Van sieckheden myn alle myn
leeden beclimmeren, Huis v. Idelh. 688 [m. 16e e.].

Beclissen,
ww. Van clissen (zie WNT i.v. Klissen (I)).
Bevestigen. ‖ Als was Anna by bemerckene Eerfsondich gheboren / ende heift
dit scip (t.w. Maria) beclist Nochtans es dien bandt an huer ghemist, EVERAERT 331
[1530].

Becluchten,
ww. Van clucht.
Foppen, beetnemen, bedriegen. ‖ Jc duchte wy sullen by hem beclucht zyn,
EVERAERT 385 [1512]; Gheloofseme / jc salse becluchten zaen, ald. 292 [1529].

Beclueteren,
ww. Bijvorm van bekleteren? Of beclutteren (zie WNT i.v. Beklotteren)?
Bevuilen, bezoedelen. ‖ Zij gaet achter becluetert gelijc een veerse, A. BIJNS,
N.Ref. 308, a, 8 [1528].

Becnau,
zn. Van becnauwen.
Knaging, in oneig. zin, in de aanh. afgunstig geroddel? ‖ Ten is altoos niet god
gruet v soete noch minlycke groete / daer hoort becnau toe, St 1, 198 [vóór 1524].

Becnoesen,
ww. Van cnoesen, klappen, verklappen (zie WNT i.v. Knoezen (I)).
Bekletsen, afkeurend spreken over? Of ‘verder vertellen, verklappen’ (Kruyskamp
in Jaarb. Fonteine 1946-'47, bl. 32)? ‖ Nu scort u voort queesten (l. scort voort u
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queesten?) Soe en wordet niet becnoest van deen of dandere, Alit en Lijsbith 96
[eind 16e e.?].

Becomte,
zn. Zie MNW i.v.
Genoegen, vreugde, pleizier. ‖ Te vele van een / en es gheen becomte, EVERAERT
252 [1530]; Jc hebbe becomte / jnt lieuelic spel. Alst hem lust / jc bem hem
gherieuelic wel, ald. 536 [1538?].
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Becoopere,
zn. Van becoopen.
Die ‘becoopt’ (t.w. ‘die doot’), die moet sterven. ‖ Dits (t.w. ‘Een audt grijs man’)
den vierden becoopere, Gentse Sp. 3 [1539].

Becraghen,
ww. Zie WNT i.v. Bekragen.
Schade, leed berokkenen? Of moet men in de aanh. voor becraecht lezen
beknaecht? Of becracht (= overweldigd)? ‖ Wie isse[r] Caims maledictie ontiaecht
Van Cayphas listicheit nu ombelaecht En van Jezabels ouerdaet niet becraecht, St
2, 250 [vóór 1524].

Becrayen, becraeyen,
ww. Zie WNT i.v. Bekraaien.
1) Bekijven, beschimpen. ‖ Haer valsce becken al de wereld becraeyen, A. BIJNS
35 [1528]; B.: By informatien L.: Wordt hy noch heel verhayt, B.: Bespot en becrayt,
Trudo 101 [ca 1550]; Sbiscops hoofmeestere, Wiens hertte es vol hoverdyen ghesayt,
Soo dat hy, als sy syn hun tweestere, Trudonem altyt beschimpt en becrayt, ald.
151.
2) Gispen. ‖ Ghij, die u ooghen laet draeyen oost en west Op u prelaten en haer
ghebreken becraeydt, Besiet u selven eerst, A. BIJNS 169 [1548].
3) Bejammeren, beklagen. ‖ Gheen huuttynghe en hebbic / van wercke of goede
By den Beroerlicken Tyt / dit moetic becrayen, EVERAERT 184 [1526].

Becreyten,
ww. Van creyten.
Zich ergeren aan? ‖ Die zijn broeders voorspoet niet becreyt Die van valschen
eeden hem ontsiet Die... enz., Dese wordt met gratien soe bedeckt Dat hem Godt
int herte zijn glorie ian, DE ROOVERE 253 [3e kw. 15e e.].

Becryten,
ww. Zie WNT i.v. Bekrijten.
Naroepen, uitjouwen? ‖ S.: Wat comt van Christus. V.: Niet dan versmaetheyt.
Elck toocht haer quaetheyt, wyuen en mannen. S.: Beclappen, becryten. V.:
Veriaghen, verbannen. S.: verachten, verwyten. V.: Vanghen en spannen, Dwerck
d. Apost. 1477 [1e h. 16e e.].
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Becrot,
bn. Van becrotten.
Bevuild (vg. KIL.: B e - k r o t t e n . Fland. j. b e - k l a d d e n , DE BO i.v.: ‘met krotte
bevuilen’). ‖ Busyris vlassin baerd, was altoos becrodt, CAST., C. v. R. 207 [1548];
Al laeght becrot In eenich cot Bynaest thien duymen dicke, PIETER LENAERTS,
Druyven-tros der amoureusheyt, uitg. P.J. Meertens bl. 82 [1602].

Becuer,
zn. Zie Bekuer.

Becuerd,
bn. Zie Bekeurt.

Becuerlijck,
bn. Van becueren, bekeuren (= beboeten; berispen, doorhalen)?
Laakbaar? ‖ U en sal geen schande van hem geschien Die onder tvolck becuerlijck
zijn, Sp. d. M. 4935 [beg. 16e e].

Becuerte,
zn. Van becueren, bekeuren.
Misleiding? ‖ Off de doeck (t.w. eigen verstand) mocht hem wel ontvallen Wyst
hij wat dander gebuerte (= geboorte, vg. r. 247: ‘Off ick most op ien ander manier
geboren syn’) waer maer wy weten geen een ander becuerte swaer aen bringen
sou (l. soo?) men in doghen loech ghiet, Huis v. Idelh. 253 [m. 16e e.].

Becusten,
ww. Zie Bekusten.

Becuussele,
zn. Van *becuussen, *becuuscen?
Zuivering, reiniging? ‖ Hier teghens (t.w. het zondigh ghespuusele) heift Christus,
voor een becuussele, U ghegheven tot de zonden qwijtschellijnghe Zijn vleesch en
bloet, Gentse Sp. 157 [1539]. (- Corrupt? De var. heeft bekintsele (× gespintsele).
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Bedacht,
zn. Van *Bedachten (vg. Dachten).
Overleg, beraad. ‖ Want met rijpen bedacht... Heeft Christus Petrum die sleutelen
bevolen Des hemels, Weer. Gheleerde 259 [1558].

Bedachtich,
bn., bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bedachtig.
1) Oplettend? ‖ Wat, grovaert gheplondert, duncket u een miere? Sijt bet
bedachtich: tis Cyrus, de eedele koeninck machtich, Charon 378 [1551].
2) Aandachtig. ‖ Brengt u ghescriften ende u pampieren Met u ende oversietse
bedachtich, Elckerlijc 88 [ca 1490?].
3) Eerbiedig? ‖ Dies hemel en aerde v seyt bedachtich lof Jesus verlosser
behouder almachtich, St 1, 251 [vóór 1524].
OPM. I. De bet. ‘gezind, genegen, bereid’ (in Ovl. Lied. en Ged. 333, MNW i.v.
bet. 3) nog in Elckerlijc 225, 483 [ca 1490?], EVERAERT 416 [1530] en CAST., C. v.
R. 226 [1548]. - OPM. II. De constructie bedachtich sijn (c. gen.) ter omschrijving
van bedenken, denken aan, o.a. in Prochiaen 724 [ca 1540]: ‘De Aerde is heylich,
weest dies bedachtich’.

Bedaeckt,
bn. Volt. deelw. van bedaken.
In verzwakte, vervaagde bet., nog slechts dienend ter accentuering en intensivering
van het voorafgaande bn. of bw. ‖ Noyt menschelic woort, hoe constich bedaect
Hoe wijs, hoe vermaert, men oyt beschoude... Sonder dwoort Gods, ten is niet dan
froude, Dwerck d.
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Apost., prol. 17 [1e h. 16e e.]; Sint Jan scrijft in zijn Epistel vierich bedaect: Waer
vreese is, daer en is geen liefde volmaect, Prochiaen 650 [ca 1540]; Van slams
wegen, dwelck wech neemt sweirels sonden, daer den sondaer duer troostelyc
bedaeckt // leeft, is hyse (t.w. ‘Christus geschoncken genade’) werdich, Bruyne 3,
183 [1559].

Bedaken,
ww. Zie WNT i.v.
A. BEDR. Begiftigen? ‖ Mits ghy Wijsheyt aenroept sal u Wijsheyt genaken. En
neffens Wijsheyt sal u Waerheyt oock bedaken, Met spraken, daer niet een tittelken
aen gebreckt, Vlaerd. Red. 108 [1617] (Hic? Of onz. en dan = ten deel vallen?).
B. ONZ. (Ten deel) vallen? ‖ Sout so zijn, soo moest God van zijn Santen
onderwesen zijn, Sou daer eenige ghenade op den mensche zijn bedect (l. bedaect,
× gemaect), Prochiaen 764 [ca 1540].
C. WEDERK. Omringen, beschermen? ‖ Vrolyck u maect, // met Venus u bedaect,
Naer haer altyts haect, // sy sal u doen bystant, Biedt haer altyt die hant, Ontr. Rentm.
616 [1588?].
OPM. Zie ook Bedaeckt.

Bedanckere,
zn. Van (hem) bedancken.
Die pleizier heeft, tevreden is? ‖ Sytge oock gheworden / een Venusjanckere Een
cleen bedanckere / een tytverliessere? EVERAERT 266 [1530].

Bedauwen,
ww. Zie Bedouwen.

Bedauwich,
bn. Van bedauwen.
Bedauwend en v.v. (als adj. pro subst.) van dauw. ‖ Elc bloemkin vol bedauwigher
v

dracht Zoo vriendelic lacht, CAST., Pyr. D iiij [ca 1530].

Bedect,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bedekt.
Zedig? ‖ Al ist datse simpel ende bedect is / Sy viel met onwaerdicheden int spel,
Sp. d. M. 5194 [beg. 16e e.].
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Bedegen,
bn. Volt. deelw. van bedien, bedijen.
1) In de volgende verbindingen met worden en zijn is de grondbet. van bedien
‘gedijen, slagen’ nog te herkennen. - Bedegen werden, vooruitkomen; welgesteld
worden. ‖ Aerm jnde Buerse: Jc hebbe hu gheleert spaerich wesen. Maer wanneer
Sulc Ghemeen Man / bedeghen wort Aerm jnde Buerse / om versteken gheneghen
wort, EVERAERT 285 [1529]; Nu (gij niet naar de kerk gaat) machmen (Daar gij niet
naar de kerk gaat)/ Machmen u (= uw) raetsman ofte renthe meester kiesen (t.w.
tot de even te voren genoemde ambten); Kerckelijcke lien werden so bedegen, Well.
Mensch 340 [2e kw. 16e e.]; Die derde crijght voorspoet, Daer hij met comescappen
bij wort bedeghen, Tielebuys 511 [1541].
OPM. In Tcooren 214 [1565]: ‘Elck sie (= sij, ben) ick even nae, nijemant
vuijtgesondert, Maer die Saeck, eijlaes! wert nu bedeegen (× genegen)’ schijnt
bedeegen corrupt te zijn, tenzij men mag lezen qualijck bedeegen.
- Bedegen sijn, geslaagd zijn, ‘binnen’ zijn. ‖ Q.: Den roof es buuten lande! Vreest
u niet van brande // ofte eenich bejeghen, Zyn goet es vercreghen. S.: Dies zyn wy
bedeghen, Verl. Z. I, 882 [1583].
- Luttel bedegen sijn, er slecht af gekomen zijn, weinig geluk gehad hebben. ‖ Al
ben ic door u liefte letter bedegen, Int vertieren es groot perikel gelegen, A. BIJNS,
N.Ref. 151, h, 19 [1525]; Ick (vreese) te meere dander twee Goddinnen, Die duer
v vonnisse (t.w. van Paris) luttel zijn bedegen, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 116a
[1559].
2) In de volgende verbindingen met zijn is de grondbet. van bedien ‘worden,
groeien’ nog te herkennen.
- Bedegen sijn op, Uitgelopen zijn op. ‖ Lacen, wachaermen, eyst hier op
bedeghen? Nu blyvic alleene, buter gracyen, Inden diepen poel van desperacyen,
Gentse Sp. 249 [1539].
- Bedegen sijn tot, geneigd, gezind zijn tot. ‖ Hoe seere / de twistighe daer sijn
teghen Wel hem die sijn tot vrede bedeghen, Antw. Sp. Bbb iiij [1561].
3) Als epith. ornans: voortreffelijk, enz. ‖ Christus Iesus es onzen Iuge bedeghen,
Van levende en doode over al ghezett, Gentse Sp. 210 [1539] (het lijkt minder gepast
hier met ‘is geworden’ te vertalen); Een wonderlijc raetghever // werdt zyn name
bedeghen, Jezus i.d. tempel 133 [ca 1575?] (hic? of sub bet. 4?) Hoe veel te bedt
/ zullen wy dit jonghelynck bedeghen Stellen te wandelen / boose doolende weghen,
Verl. Z. I, 724 [1583].
4) In volkomen vervaagde bet., een enkele maal te vertalen met ‘zijnde’. ‖
EVERAERT 248 [1530]; CAST., C. v. R. 25 [1548]; GHISTELE, Ter. Andr. 14 [1555];
Antw. Sp. k i [1561]; Verl. Z. II, 409 [1583]; MOERMAN, Cleyn Werelt 49b [1584].
OPM. Nog bij HONDIUS, Moufe-Schans 73 [1621] en in Z. Nachtegael 2, 39 [1623].
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Bedeimt,
bn. Zie MNW i.v. Bedemen.
Benauwd, gekweld? ‖ Dies my den zin te segghene gheteimt Als een die met
drucke sitte bedeimt, EVERAERT 151 [1523].

Bedelen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Bidden. ‖ Ic zal ons in eene plaetse leeden, Daer zullen wij zijn ut alle gheruchten,
In weenen, bedelen ende in ghezuchten, V. Vroede 82 [eind 15e e.].

Bedelf, bedelve,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Bedelf.
1) Gebied; nog alleen maar dienend ter omschrijving. ‖ Mijn ooghen zal ic op u
vesten, Zoo zult ghy ten Ierusalemschen bedelve (= in Jeruzalem) Zeer wel gheraken,
Gentse Sp. 102 [1539]; Al waerdy noch so erre, ghy moet mede in 't helsche bedelve
(= in de hel), Meyspel amoreus daer Pluto Proserpina ontscaect, in Belg. Mus. 10,
402 [m. 16e e.?]
- Zeer geliefd is swerelts bedelve, wereld. ‖ EVERAERT 40 [1512], 413 [1530];
v

Gentse Sp. 27 [1539]; Antw. Sp. K ij [1561]; Taruwegraen 1395 [1581]; Zeven Sp.
v
v
Bermh. A ij , B vij [1591].
- Binnen desen bedelve, hier. ‖ EVERAERT 111 [1513], 254 [1530].
2) Tijd, ogenblik. ‖ En laet u niet bedrieghen, Al hoordet ghy int staerven wonder
ghewaghen. Ia, al dat God niet en es, wilt van u iaghen, Maer alleene in Christo bin
dien bedelve (= op dat ogenblik, t.w. het stervensuur) U vast betrauwende, Gentse
Sp. 113 [1539].
- Binder bedelve, in desen bedelve, nu (of: hier?). ‖ Ghi sottinne, meent ghi dat
ic gheen latijn // can? Ghi zijt die mij druck binder bedelve // bied, Bijstier 397 [eind
16e e.?]; Lippen Slechthooft heeft wel sijn mart gedaen. Ick geefs hem prijs in desen
bedelve siet, Hij heeft u gehoont, al wist hijs selve nijet, Meester Hoon 475 [ca
1600?].
3) Opzet, toeleg, voornemen? ‖ Onmenschelick sietmen u de arme verdrucken,
Niet dan onghelucken spruten vvt uvven bedelve, Const-thoon. Juw. 27 [1607].

Bedellimt,
bn. Bijvorm van bedwelmd?
Ontdaan, verbijsterd. ‖ Dbloet borst mi ten nese midts ancxste stranck. So dat
ick bi fortsen van vare ontspranck Seer bedellimt / noyt / in meerder vreesen oft
leets, V.D. DALE, Wre 1312 [ca 1516].
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Bedelve,
zn. Zie Bedelf.

Bedelven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Onderzoeken? ‖ Om een pennisken zouw ic met desen steen // smiten. Al dinct
u dat mijn macht cleen int bedelven // is (= als men het onderzoekt, er op let, de
bekende rederijkersstoplap?). Bijstier 90 [eind 16e e.].

Bederfte,
zn. Van bederven.
Ellende, rampspoed. ‖ Aendoet hem (t.w. de mens die niet naar Goet Onderwijs
heeft willen luisteren) punicij / tot syn bederfte. Red. en Nat. 1098 [2e h. 16e e.].
OPM. Blijkens het verband mag hier niet gedacht worden aan ‘welzijn’ (van
bederven = behoeven).

Bedien, ww., Bediet,
zn. Vaet mijn bedien, vaet tbediet, vaet dit, mijn bediet, de bedieten, zie bij Vaten.

Bedijcken,
ww. Zie WNT i.v. Bedijken.
1) In zijn macht krijgen, beheersen. ‖ L.: Peynst: conste te leeren E.: En es gheen
schande L.: En qwalicken esse by ons bedijct, Gentse Sp. 181 [1539].
2) Winnen, verwerven. ‖ Opdat wy moghen onse salicheyt bedijcken. Hs. TMB,
v

B, fol. 118 [eind 16e e.?].
3) Bevestigen, getuigen, verklaren. ‖ Dit blyft vast dat hy, nae Schrifts bedycken,
werdich is... die geschoncken genade, Bruyne 3, 186 [1559]; Soo hoor ick wel na
des waerheyts bedijcken Dat alsulcke kennisse der consten weerdich Wel
tprincipaelste stuck... is, Antw. Sp. T iiij [1561].
4) Klaarspelen. ‖ Ick helsche nijdicheyt vol diversche practijcken Salt wel anders
bedijcken // dit wil ick wel sweeren, Deenv. Mensch 723 [2e h. 16e e.].
v
5) Gevoelen, lijden? ‖ Int harte ick bedijck // pijn, Hs. TMB, B, fol. 128 [eind 16e
e.?] (Hic? Indien ingressief, dan sub bet. 2).

Bedijdinghe,
zn. Van bedijden, bedijen.
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Het gedijen. ‖ Daer therte int herte mijns liefs voordachtich sy Gheert te zijne met
troostigher bedijdinghe (versta: met bedijdinghe van troost), Sp. d. M. 4209 [beg.
16e e.].

Bedouwen (I),
ww. Bijvorm van bedien, bedijen?
Worden. ‖ De natuer en mach niet iongher bedouwen, Camp v.d. Doot 987 [1493]
(het frans luidt: ‘Nature ne peut raverdir’).
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook EVERAERT 62 [1511]: ‘Bedauwen (= ontstaan,
opdagen?) zaen / zal troost thuwer baten’, ofschoon hier wel eerder gedacht zal
moeten worden aan de fig. toepassing van bedauwen, besproeien; het object is dan
niet uitgedrukt.
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Bedouwen (II),
ww. Van douwen, duwen (met het rhet. prefix be-)?
Verdrukken, kwellen? Of bedriegen? ‖ Ghij schijn van recht socht altijt u eygen
v

baet... Ghy cont het volck wel bedouwen, Hs. TMB, A, fol. 37 [eind 16e e.]
OPM. Indien bedouwen = bedauwen, treffen bedoeld is (WNT i.v. Bedauwen, bet.
6), ontbreekt de zaak, waarmee het volk ‘bedauwd’ wordt.

Bedouwen (III),
ww. Zie MNW en WNT i.v. Bedauwen?
Hem bedouwen met, zich bedruipen van, in zijn onderhoud voorzien met? ‖ Muecht
ghy u aen dit spinnen wel bedouwen, Hs. TMB, G, fol. 37 [eind 16e e?].

Bedouwenisse,
zn. Van bedouwen, bedauwen.
Besproeiing, bevochtiging. ‖ Dese verrysen mede als neije gheboren ende sullen
hier nae by gracien versmoren int bat syn heylichs bloits bedouwenisse, St 1, 261
[vóór 1524].

Bedragen,
ww. Van dragen (met het rhet. - inz. door LAWET geliefde - prefix be-).
Dragen. ‖ Niet achtende wye bedrouch tpyn, Judich 1658 [1577].

Bedralen,
ww. Van dralen, spotten; plagen, tergen.
Voor de gek houden, beetnemen. ‖ A.: Waer zijn die gheuanghenen? E.: Noyt
soo bedraelt. De gheuanghen daer ghy ons hebt ghestiert, Hoe wel si waren
ghesloten ghepaelt, Sy zijn van daer, wat batet ghetiert, Dwerck d. Apost. 1280 [1e
h. 16e e.].

Bedregen,
ww. Van dregen, dreigen (met het rhet. prefix be-)?
Dreigen? ‖ Lust en begeerte mijn hart nv verfrayt en van alles payt / oick hoet
mach bedregen, Red. en Nat. 593 [2e h. 16e e.].
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Bedreten,
bn. Volt. deelw. van bedrijten.
Goed vet? ‖ Dats boter kese / hij es seck bedreten, Berv. Br. 153 [ca 1520?].

Bedriechte,
zn. Van bedriegen.
Bedrog; (gemene) streek. ‖ Wat! soudi biden viant verkeeren!... Ende dan noch
voort, doer dijn bedriechten (= ‘listen en lagen’) So menighen [doen] dlijf verliesen!
Mar.v.N. 1054 [ca 1500]; Wilt ghy scuwen svyants bedriechte ziet De biechte en
mach niet zyn ghespleten, EVERAERT 322 [ca 1530?].
- Sonder bedriechte, oprecht. ‖ EVERAERT 31 [1509], 48 [1512], 321 [ca 1530?].

Bedriegich,
bn. Van bedriegen.
Geneigd te bedriegen (vg. PLANT.: B e d r i e c h a c h t i c h / b e d r i e g i c h .
Fraudulent, trompant. Captiosus, dolosus, fraudulentus, subdolus). ‖ Om dat ghy
zoo quaet zijt / pervers ende spytich Samblantich / bedriegich, enz., CAST., Bal. P
v

iij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521].

Bedrifte,
zn. Zie MNW i.v. Bedrift? Of van bedriften, inblazen, inspireren (zie WNT i.v. Bedriften
(I)?
Bedrijf, toedoen? Of inblazing, ophitsing? ‖ Boecius mids der niders bedrifte
Ghesent wten volke der romeynen... Wort berooft van sinen demeynen, Drie bl.
danssen 46 [1482].

Bedrijf,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Dienst (consecutief aspect van ‘heerschappij’?). ‖ Jc zalhu altyts / tot uwen
bedryfue zyn Jn rade / jn dade / dus weist ghesticht doch, EVERAERT 40 [1512].

Bedrijven,
ww. Zie MNW i.v. Bedriven, WNT i.v. Bedrijven.
Opvoeren, vertonen (t.w. van een spel.) ‖ Om vastelavonts vreucht te helpen
vermeeren, Sullen wij een boertige cluijt bedrijven, Lijsgen en Lichthart, prol. 4 [2e
h. 16e e.] (Zie ook Lijs en Jan Sul, prol. 4 [eind 16e e.?]).
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Bedroomen,
ww. Zie WNT i.v.
Verlangen, begeren. ‖ Wies zij (t.w. goede dichters) bedroomen oft iet begheerden
Zij durrent bestaen staut op elcke huere, CAST., C. v. R. 23 [1548].

Bedroopen,
ww. Zie MNW i.v. Bedropen, WNT i.v. Bedroopen.
A. BEDR. Bevredigen, voldoen. ‖ Sonder montcost can ick haer niet bedroopen,
Minnevaer 90 [1583].
B. WEDERK. Hem met enen bedroopen, het met iemand (moeten) stellen, tevreden
(moeten) zijn met iemand. ‖ Daarom zuldij u met mijn nu bedro[o]pen. Roerende v.
Meest Al 530 [ca 1564?].

Beduwe,
zn. Bijvorm van bedie, bediet, beduid.?
Mening, opvatting. ‖ De eerde es myn moedere... alzoo wel... als zou es de uwe
naer mynen beduwe, Taruwegraen 935 [1581].

Bedwancheyt,
zn. Van bedwanc.
Dwang, macht, heerschappij. ‖ Tot mij comende uut svleesch bedwancheyt, Werdt
ic gheware mijn onmechtich verstant, CRUL, Ps. 77, 106 [2e kw. 16e e.].

Bedwancxsele,
zn. Van bedwanghen.
Benauwenis, verdrukking. ‖ De boose werelt... die... gods kercke hout in
bedwancxsele daghelicxs de zelve brin-
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ghende jnt verdrucken, Taruwegraen 573 [1581].

Bedwanghelick,
bn. Van bedwanghen.
Dwingend. ‖ Wellust des vleeschs // dwelck es verganghelick ter zonde
bedwanghelick, Reyne M. 61 [ca 1575?].

Bedwanghen,
ww. Bijvorm van bedwinghen met praet. vocaal (vg. o.a. Dachten).
Benauwen, kwellen. ‖ Dyn sdroufheyts bedwanghen o, lieve vrindt... die zallick u
sercoesen, H. Sacr. 14 [1571]; Wee wee dynder ganghen ende wreede bedwanghen
/ o ghy crockezaet verwaten die ghy het taruwegraen / zyt doende, Taruwegraen
1034 [1581].

Beeldelijck,
bn. Zie MNW i.v. Beeldelic, WNT i.v. Beeldelijk.
Aanschouwelijk. ‖ Gij brengt het woort vanden vader int licht doort beeldelijck
gesicht, Hs. TMB, B, fol. 62 [2e h. 16e e.?].

Beelder,
zn. Zie MNW i.v.
1) Formeerder, schepper. ‖ O Beelde (l. Beelder?). der hemelen ende der
elementen, Mar. v. N. 822, var. [ca 1500] (de plaats is wel corrupt, men leze met
de twee andere redd. beleeder).
2) Beeldhouwer. ‖ So ghelijcke noyt schildere of beeldere en versierde, Smenschen
gheest 212 [ca 1560?].

Been,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Been (I).
Een been cnaghen, nadenken over iets, iets ter harte nemen. ‖ Elck knage dit
been: Dolen papen en muncken met grooten sommen, Die sonder sonde is, werp
den eersten steen, A. BIJNS 37 [1528].
OPM. Ook in Antw. Lb. 38 [vóór 1544].
Ten beene cnaghen, zeer ter harte gaan, diepe indruk maken. ‖ Hun ionst knaecht
my ten beene, Trudo 3010 [ca 1550].
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Iemants been knagen, zich op ongepaste wijze met iemands zaken bemoeien?
‖ Niet dat ick als Zoilus te knagen iemants been plege Maer dat ick hemlien geven
zou als volc verwaten, Haerlieder predicaten, CAST., Bal. 23 [1521].
Been hebben (c. gen.), vast-, beet-, in zijn macht hebben? (Vg. dat beenkijn
metten merghe hebben, veel invloed hebben, MNW i.v. Been, sub bet. 1). ‖ Hy was
my te root om te verhabelen sonder dien had icks redelyck been, Smenschen gheest
556 [ca 1560?].
Den buyck vol benen hebben, krijghen, zwanger zijn, worden. ‖ H.d.Am. I, 6 (m.
v

16e eeuw]; Antw. Sp. m iiij, iiij [1561].
Te bene trecken, zich aantrekken, ter harte nemen. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 68, c, 7 [1e
kw. 16e e.]; Drie Sotten 294 [1e kw. 16e e.]; Pir. en Th. 314 [1e kw. 16e e.?]; St 2,
206 [vóór 1524]; A. BIJNS 248 [ca 1540], 128 [1548]; CAST., C. v. R. 238 [1548];
v

Bekeeringe Pauli 777 [ca 1550?]; Antw. Sp. I ij, Nn iij, x 1 [1561]; Verl. Z. I, 445
[1583]; Zeven Sp. Bermh. H vj [1591].

Beenen,
ww. Zie bij Wijt.

Beeninghe,
zn. Van beenen, spotten, schimpen (MNW i.v. Benen, 2e art., WNT i.v. Beenen (III).
Spot, schimp. ‖ Laet of zulcke beeninghe, Judich 409 [1577].

Beerdt,
bn. Van erd(t), aard?
Geaard? ‖ Hy es emmers altyt beerdt // nes ic gheloove dat hy daghelicxs tallen
plasschen // valt, Judich 1629 [1577].

Beerven,
ww. Zie WNT i.v.
Ten deel vallen; overvallen? ‖ Wie zoude versieren Helser bestieren, dan mijn
komt beërven? Meest Al 43 [1559].

Beeu,
bn. Oorspr.?
Aangenaam, prettig? ‖ Dan hoor ick: salaetlie, salaetlie, wat dats wat beeus, Want
tghelyct my wel duer vele verseeus, Leuv. Bijdr. 4, 355 [beg. 16e e.]; Waer den
Christus oick (die ons nu meest is teghen) Soo diep begrauen / datter af werdt
ghesweghen / Wy (t.w. de twee zinnekens) soudent beeu ghenoech hebben sonder
smerten, Haagsp. f ij [1561].
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Befaemt,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Befaamd.
Eigenlijk ‘de faam bezittend van’, vervolgens verzwakt tot ‘bekend (als)’ en tenslotte
geheel verbleekt, zodat het - afgezien van de accentuering en intensivering van het
voorafgaande praedicaat - zonder schade kan worden weggedacht. ‖ Den loffelijcken
v

Peys zeer weerdich befaemt / Gheeft voorspoet, Haagsp. h iij [1561]; Daerom
seyde Xenophon seer notabele / Dat hem geen dinck en docht soo Coninclijck
befaemt Als Landwinninghe, ald. k i; (Veel menschen hebben) ganschelijck veracht
v

/ dit oirboirlijck werck ient Seer eerlijcken befaemt, ald. n i ; G.: Dan nu neem ick
oorlof. J.: Blijft vredelijck befaemt, Rott. Sp. E vj [1561].

Befamen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Beschuldigen. ‖ Ic en wil niemant besondert befamen Oft bringhen in blamen,
A. BIJNS 31 [1528].
2) In opspraak brengen; te schande maken, schandvlekken (vg. KIL.: B e -
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f a e m e n . Diffamare, infamiae nota aspergere). ‖ Alle vrouwen met uwer oneeren
befaemdi, Doesb. 154 [vóór 1528]; Niemant en mach doen den anderen befamen,
Bruyne 2, 24 [2e h. 16e e.] (hic? of onz.: in opspraak komen? Of sub 1):
beschuldigen?); Die zijn Landt qualijck boude werdt daer verschoouen / Befaemt
met dalder verwijtelijcxste schande, Haagsp. i iiij [1561].
3) Kwaad spreken van, belasteren. ‖ Es dat den sot ghemaeckt / dat ghy elcken
blaemt Siet wij (l. wie) ghy befaemt / ghy ontwetent cockijn, Drie Sotten 34 [1e kw.
16e e.]; In dy (t.w. Maria) en is gheen vilonije dies ick bescreije / die v aldus befamen,
St 1, 153 [vóór 1524]; Waer is hij nu die maryam befaempt en haer de erffzonde
v

smette aenstrijt, Menswerdinge Christi 1076, in Hs, TMB, B, fol. 30 [m. 16e e.?].

Befoeyen,
ww. Van foei of foeien.
Uitjouwen? ‖ B.: Merct hoe u tvolck misprijsen sal V.: Beschreeuwen B.: Befoeyen
V.: Met vingheren wijsen sal, Sp. d. M. 5890 [beg. 16e e.].

Begheerrynghe,
zn. Zie Begheringh(e).

Begheertsele,
zn. Van begheren.
Begerenswaardig iets; in de aanh. erenaam voor Maria. ‖ Blijtst Begheertsele /
Belemmertheyt Brekende, DE ROOVERE 189 [3e kw. 15e e.].

Begheeuwen,
ww. Van gheeuwen.
Bespotten, beschimpen? ‖ Al hebt ghy my begheeut // Ghy wort eer moorghen
van my bescreeut, EVERAERT 79 [1526]; Al wortse begheeut / zou eist wel weert,
ald. 177 [1527].

Beghele,
zn. Bijvorm van beugel.
Beugel (vg. DE BO: B e g e l ... ‘houten ring of goreel uit drie stokken bestaande,
rond den hals van hoenderen en zwijnen, om ze te beletten door de hagen te
kruipen’). ‖ Sijt ons hoede // voor tverstooren // der helscher pijne Den beghele
tsghespelcx, DE ROOVERE 204 [3e kw. 15e e.] (tot Maria).
OPM. Vg. Ontbeghelt.
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Beghent,
bn. Van ghent (voeg, fr. jointe, zie MNW i.v.).
Verbonden. ‖ De figuere Ons beilden. ontfanct gods beilde puere In dy (t.w. het
H. Sacrament). als een met hem beghent, DE ROOVERE 146, var. [3e kw. 15e e.].

Begheringh(e), begherringhe, begheerrynghe,
zn. Van begeren.
Begeerte, wens, verlangen. ‖ EVERAERT 56 [1511], 96 [1525], 130 [1525], 172
v

v

[1527] en pass.; CAST., C. v. R. 73 [1548]; Antw. Sp. h i [1561]; Rott. Sp. P v [1561];
Roerende v. Meest Al 38, 493 [ca 1564?]; Judich 174 [1577]; Taruwegraen 821
[1581]

Beghevinghe,
zn. Zie WNT i.v. Begeving.
Staking; onderbreking. ‖ Dese maeltyt gheduert noch // ten desen stonden en zal
tot swerels endinghe blyven gheduerich... zonder eenighe beghevinghe, H. Sacr.
328 [1571].

Beghinnighe,
zn. Van beginnen.
Zij die begint. ‖ Als de cluecsinnighe en svroechts beghinnighe // volg icx u bloot,
Smenschen gheest 194 [ca 1560?].

Beghoomen,
ww. Zie MNW i.v. Begomen.
Zeggen, opmerken, mededelen. ‖ Te Ghistele binnen Mach sulc prys verdienen/vp
myn beghoomen let, EVERAERT 236 [1526].

Beglent,
bn. Van *beglenden of rechtstreeks van glent, omheining (zie MNW i.v. Geglent en
Gelende).
Bevangen, omvangen? ‖ De figuere Ons beilden ontfanct gods beilde puere In
dy. (t.w. het H. Sacrament) als een met hem beglent, DE ROOVERE 146 [3e kw. 15e
e.] (de plaats is wrsch. corrupt, de lezing van de varr. St en Bre: beghent verdient
de voorkeur); Tsheylichs gheest ghiften hebdy (t.w. Maria) beglent vry, ald. 173 (de
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bet. nadert hier die van ‘ontvangen’); De ghebreken, daer wy inne beglent // zijn,
ald. 276.
- In de volgende aanh. in vervaagde bet. ‖ Ryst vp eerweerdeghe duechdelicke
van state Minsameghe aduocate / vul eeren beglent. Seght hu belieuen, EVERAERT
69 [1511].

Beglosen,
ww. Van glosen.
1) Overdenken, bepeinzen. ‖ Dit woort van ons vaders ghelovigh begloost was,
Gentse Sp. 66 [1539]; Ghy hebt my hier met troostelicken vermane Beghinnen
bewyzen, alst wel begloost es, Welc den mensche staervende den meesten troost
es, ald. 93; (hic? of begrijpen, verstaan?); Als hy zijn zonden begloost, Zo zijn zy
veil te zwaer ende staerck, ald. 95; Tooght hem dat natuerlic en wel begloost es,
ald. 179.
2) Letten op, denken aan. ‖ Dan bevoelic my staervelic, dit begloost, Gentse Sp.
47 [1539]; Heb ick niet... twoort goeds verdraijt // dit woort begloost, // maet,
Christenk. 358 [ca 1540]; Hem nu te vermanen, om volherden in dat propoost, Is
noodich begloost, om verhoeden
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veel smerten, Const-thoon. Juw. 11 [1607].
3) Aanzien, gedenken, zich ontfermen over. ‖ O God, vader, zone ende heligh
gheest, Sturtt u gracye meest, mijn allende begloost, Gentse Sp. 43 [1539]; D.: Ic...
zal u wel tooghen // verzadinghe en voetsele tot uwen verzoetsele... H.: Als de wel
beglooste zoo dancke ic u vrindt // dynder lyberalicheyt, H. Sacr. 22 [1571].
4) Waarnemen, opmerken? ‖ Al zulck vervloucken // achte ick niet twee vorte
doucken daer mede en zuldy myne tacken niet of snoucken die an tarwegrans
houcken // ten rechten zyn begloost zuudt west ende oost, Taruwegraen 1048 [1581].
5) Bedoelen. ‖ Tooght hier figuereelicxt, autentijckelicxt: Welcke de mensche
staervende meesten troost es, Zoot nu begloost es, Gentse Sp. 16 [1539].
OPM. Ook bij V. MANDER, G. Harpe 92 [1595].
6) Verwerven (via ‘najagen’ uit ‘letten op, denken aan’)? ‖ Hoe zuiver en reen
krijgen wij nu ons propoost, Daar wij zo dik om gereisd hebben West en Oost, Dat
werdt nu begloosd zonder vertrek, Roerende v. Meest Al 195 [ca 1564?].

Begoom(e),
zn. Zie MNW i.v.
1) Uitspraak, opmerking, mededeling? ‖ Het blyckt ant ghehinghen // en dat ten
waren begoome an papen en monicken // myts den boosen paus van roome,
Taruwegraen 1390 [1581].
2) Wil, wens, verlangen? ‖ Al treckende teesden // claer / zy my tharen begoome
en hebben my dus ghebonden an desen boome, Judich 823 [1577].

Begorden,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Enen begorden voor, iemand houden als? ‖ (Prochiaen tot Coster:) Wout ghy so
spreken, ick en soude u voor gheen knape begorden, Want ghy zijt schier loos
genoech paep te worden, Prochiaen 143 [ca 1540].
Begort hebben, beschikken over. ‖ Al hadde ghi alle der cruden cracht begort...
Nochtans so eest al niet om weten Leefdi anders dan so ghi sterven dort, Doesb.
161 [vóór 1528].

Begracien,
ww. Zie WNT i.v. Begratiën.
Adoreren; beminnen; liefde schenken, begunstigen (N.B. Deze bett. zijn niet van
elkaar te scheiden). ‖ St 2, 83 [vóór 1524] (= Doesb. 45, Rederijkersged. 59, 14);
v

v

Doesb. 12, 242 [vóór 1528]; H.d.Am. C 6 , D 2, G 5, H 1, K 5 enz. [m. 16e e.];
GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 47a [1559]; Bruyne 2, 202 [2e h. 16e e.]; C. VRANCX bij DE
BO i.v. Begratien [eind 16e e.?]
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Begraest,
bn. Zie Begrasen.

Begrasen,
ww.? Oorspr.
Verdwazen, gekmaken? ‖ Ten is noch niet al claer ick segt voerwaer // dit behoort
noch den dwasen dit (t.w. de schalmei ‘daermen in blasende swart wort’) is Sot
verstant hijer moet ghy in leren blasen het sal u begratien (l. begrasen) // wilt hijer
na haecken, Sotslach 316 [ca 1550].
OPM. WNT i.v. Begraasd, Aanm. citeert uit WESTERBAEN, Ged. 2, 435 begraest
i.d. bet. ‘gek’. Deze bet. lijkt niet van toepassing op Sotslach 220: ‘Dus wast ons
saet vruchtbaerlijck metter haest tis wel begraest // laet varen vrees en anxt’, waar
men begraest met ‘in orde’ of zo iets zou willen vertalen. Maar dan vraagt men zich
af, of begrasen in Sotslach 316 ook niet zou kunnen betekenen: voorzien (van het
nodige, van de eigenschappen die een zot moet bezitten).

Begrypich,
bn. Van begrypen.
(Hyper)kritisch of vitterig (vg. PLANT.: b e g r i j p i c h / b e g r i j p a c h t i c h .
Reprenant. Reprehendens, arguens). ‖ Esser iemandt die begrypich is van ghelate
v

Leere eer hy schimpt syn Etymologye, CAST., Bal. P iij (achter C. v. R., ed. R'dam
1616) [1521].

Begrijpsel,
zn. Van begrijpen.
Creatie? ‖ Wilt voor minlijck, zinlijck begrijpsel grijpen, // Ons jonstich, onkonstich
v

werckelijck werck, H.d.Am. V 6 [m. 16e e.].

Begrouwen,
ww. Zie WNT i.v. Begruwen.
Boeten voor, bezuren? ‖ Al quamer een Engel... en bracht ons een ander tijdinge
van boven dan wij hebben wij en sullens niet gelooven dat wy begrepen hebben
v

sullen wy begrouwen, Menschwerdinge Christi 977, in Hs. TMB, B, fol. 28 [m. 16e
e.?].

Begruten, begruyten,
ww. Van gruut, gruit?

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Bezuren. ‖ Phalaris overdadich en wreedich / Die den wercman zijn werck eerst
de begruten, CAST., Bal. A 8 [1521]; Midts dat ghy zijt een zoo obstinaet zaet / Moetty
v

d'overdaet quaet / dijnder Ouders begruten, ald. P i (achter C. v. R. ed. R'dam
1616); (zie ook ald. P iij: begruyten); Zidy ontrust ofte maeckt ghy onvrede... Om
dat ghy begruten moet
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dat Adam mesdede, CAST., C. v. R. 112 [1548].

Beguijcken,
ww. Bijvorm of rijmvervorming van beguigen?
Voor de gek houden, foppen, beetnemen. ‖ M.: Wat mochten wij versieren,
gesproocken naeckt, Dat wij hem uutrechten. H.: Ic weet dat gemaeckt, Laet mij
gebaeren, ic weet hem te beguijcken (× duijcken), Meer Gheluck 269 [eind 16e e.?].

Beguijten, beguten,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Beguiten.
Voor de gek houden. ‖ V. Vroede 341 [eind 15e e.]; Nyeuvont 38 [ca 1500]; Mar.
v. N. 348 [ca 1500]; Schuyfman 267 [vóór 1504]; Leuv. Bijdr. 4, 313 [beg. 16e e.];
EVERAERT 537 [1538?]; Smenschen gheest 5 [ca 1560?]; Goemoete 180 [eind 16e
e.?].

Begunte,
zn. Van begun, begin.
Begunte doen van, beginnen met. ‖ Laet sijen, ick wil gaen doen begunte Van
tellen, Crimpert Oom 213 [eind 16e e.].

Beguten,
ww. Zie Beguijten.

Behaeten,
ww. Zie Behaten.

Behaghen,
ww. Met h voor j (zie Tschr. 71, bl. 192) = bejaghen. Vg. Beheghenen.
Verwerven. ‖ Leeft soe datmen mach mercken Duecht ende goedt exempel
behaghen, DE ROOVERE 332 [3e kw. 15e e.]; Wat sallic beghinnen / om scosts
behaghen? EVERAERT 18 [1509]; Laet Liefde en Gracie v versellen Soo suldy deur
Conste den loon behaghen, Antw. Sp. Hh i [1561].
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Behandelen,
ww. Van handelen met het rhet. prefix be-?
Enen laten behandelen, iemand laten begaan, zijn gang laten gaan? ‖ Syt seck
tevreden. Jc salt wel doen / laet my behandelen, EVERAERT 105 [1513].

Behanden,
ww. Zie WNT i.v.
1) Aantasten, aanpakken. ‖ Dees (t.w. de maaiers) sullen haer spoen toncruyt te
behanden en bindent in boskens om te verbranden, Saeyere 156 [2e h. 16e e.].
2) Aantasten, kwellen. ‖ Die vroome Susanna liet hy (t.w. God) niet behanden
met doets punicij van die oude twee boeven maer sont danielem die... haer verloste,
Geb. Joh. Bapt. 275 [1578].

Behanssen,
ww. Van hanssen, hanzen (zie WNT i.v. Hanzen, Afl., Aanm.)?
Strekken, dienen (tot)? ‖ S.: Sout ghy my eenen hulper behanssen O.: Ja ick /
v

ick en ontsie mueren oft schanssen, Antw. Sp. Ee 1 [1561].

Beharden,
ww. Zie MNW i.v. Beherden, WNT i.v. Beharden.
Zwaar drukken? ‖ Nv ick niemant hier vin / die mijn troost senden // wil (t.w. in
zijn verdriet en benauwdheid) mijn dunct ick van hier tuijswaert wenden // wil en
sien op die dingen die nu beharden // al misschien watter int eynde noch aff gewerden
(?) // sal, M. Bedr. Hart 195 [1577].

Behaten, behaeten,
ww. Zie WNT i.v.
1) Haten. ‖ Mids dat ghy Een sAnders Weluaren versmaet Ende ooc behaet / om
Eyghen Wasdoms wille So bem jc (t.w. Ghethuge der Waerheyt) ghelaten / vp
sweerels hille, EVERAERT 69 [1511]; Menichte van Volcke dyveersch van staeten
Soude eer zyn heuen meinsche behaeten Dan Caritate te bewysene te zynder noot,
ald. 259 [1530]; Tgater al verloren daermen scheld of strijdt Behaedt of benijdt,
CAST., C. v. R. 13 [1548] (hic? of benijden?); Naer den gheest der doolinghe // vul
alder zwaerheyt behatende alle goet doen / helicheyt / ende waerheyt, Taruwegraen
157 [1581] (zie ook ald. 592, 714).
2) Bespotten. ‖ Jc mach my seluen wel versmaeden Dat jcker zo langhe naer
hebbe gheraden. Te rechten mochtic wel wesen behaet, EVERAERT 493 [1e h. 16e
e.].
3) Enen iet behaten, a) iemand iets kwalijk nemen, euvel duiden. ‖ Dus castijdt
v kindeken wel / iae by maten Gheen goedt mensche en salt v behaten, DE ROOVERE
261 [3e kw. 15e e.]; - b) op iemand afgunstig zijn wegens. ‖ Nu commick tot hu
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onghecesseerd Als daerin ghestileerd: wiedt hu behaten, Ghy hebd meer dichts
ghecomponeerd Dan eenigh leuende, CAST., C. v. R. 5 [1548].

Behaven,
ww. Van haven.
Vestigen, stellen. ‖ Elck waerpe tanckere (van zijn staervende storme) Van hope
in Christum midts u beslaven al; Elck zijn meesten troost in hem behaven zal, Gentse
Sp. 20 [1539].

Beheghenen,
ww. Van heghenen belemmeren, hinderen? Of (met h voor j, zoals in behaghen,
zie ald.) = bejeghenen?
Benadelen, schaden, hinderen. ‖ Noynt en wassic blyder / jc en weet wat bediet.
My dyncke / my en mach / beheghenen niet, EVERAERT 23 [1509]; Jc duchte hem
Menich / zal tachter stellen Met al dese taveernen / jn dyueersche plaetsen. Ooc
salt beheghenen / de ghuene die maetsen Of decken, ald. 91 [1525].
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Beheren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Beheeren.
Beteugelen, in toom houden, intomen. ‖ T'is waer, sy (t.w. de ‘corenbijters’) sijnder
(t.w. door het ‘mandament’) wat doer beheert, Maer dattet sles niet en keert weer
totten quaede, Want dees corenbijters, sonder genaede, Soecken elck te bescaden
doer haer bedrijff, Tcooren 1036 [1565].

Behermen,
ww. Van hermen?
Verdedigen, beschermen (vg. KIL.: B e - h e r m e n / b e - h a r m e n . Defendere,
tueri, seruare, conseruare à damno & malo). ‖ Myn heere, wilt der vrindekens
ontvermen, Op dat nyet en kermen by faulte van dien Die erme, die hun nyet en
connen behermen, Trudo 3138 [ca 1550].

Behoedeghe,
zn. Van behoeden.
Beschermster. ‖ Ghy zyt ons sondaers de behoedichste behoedeghe, EVERAERT
32 [1509].

Behoefheit,
zn. Van behoef.
Gerief, nut, baat, voordeel. ‖ Alle Venuskinderkens ter behoefheden Spraey ick
v

confoort, H.d.Am. T 8 [m. 16e e.]; Door den coopman sietmen voorsichticheyt rijsen
Weerdich om prijsen // tot elcx behoefheyt, Antw. Sp. Ss ij [1561].

Behoet,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Behoed.
1) Redding. ‖ T.: Ghy waert gheheel hu salicheyt quytte Verloort ghy my / wel
aerme bloet. S.: Syt ghy Trybulacie / mynder sielen behoet? EVERAERT 135 [1528?];
Gods barmhertigheden... Alleene zijn cause van tzondaers behoet, Gentse Sp. 296
[1539]; Christus moste zelve sturten het bloet // zyn Tot smenschen behoet // fyn,
Verl. Z. I, 133 [1583]; Ick die ghewassen bem uut dynen eeghen bloede Tot mynen
behoede, ald. II, 428.
2) Verzekering? God heeft u / met hem overghezedt... Int rycke zyns Zoons / tot
dyn zalicheyts behoet // goet, Verl. Z. II, 703 [1583].
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Behoethede,
zn. Zie MNW i.v. Behoetheit.
Hoede, veiligheid. ‖ Nu esser jnt achterste de compaengne Daer die vanden
scepe / jn behoethede Ruste jn nemen, EVERAERT 338 [1530].

Behoetsel(e),
zn. Zie WNT i.v. Behoedsel.
1) Bescherming. ‖ L.: In Gods behoetzele E.: Bevelende voort, Gentse Sp. 180
[1539]; Lof Iupiter die der natueren voetsel gheeft... Dat myn jeucht zulck behoetsel
v

heeft Teghen 't ghebruyck van Venus kueren, H.d.Am. G 1 [m. 16e e.].
- Eeuwich behoetsele, hemel. ‖ Dijn oogen slaet, twort v een boetsele, Tot gods
raet inder duecht versoetsele, Deewich behoetsele v dan bevrijt, Doesb. 150 [vóór
1528] (= X. Esels 24, 6); Hy (t.w. Christus) sal v ontfangen / in zijn rijck / int eeuwich
v

behoetsele, Zeven Sp. Bermh. E viij [1591].
2) Behoeder, beschermer (de bet. nadert soms die van ‘redder’). ‖ Die heylighe
gheest sy u behoetsele, Sp. d. M. 1117 [beg. 16e e.]; Een groetsele Tot heur die
ghedreghen heift ons alder behoedsele, EVERAERT 417 [1530]; M.: Wie es daer
waerdinne? A.: Der Zonden Voetsele (een personage), Smenschen behoetzele voor
al dat hem daert, Gentse Sp. 240 [1539].
3) Gerief, voldoening. ‖ Dmaken van den spelen om ons behoedsele Vuer een
verzoedsele op ons ghedaut, Hebben wy oock vanden poëetschen broedsele, CAST.,
C. v. R. 56 [1548]; Alle dese schreuen ditte metter hand, Met letteren ghefingierd
om ons behoedsele, ald. 108; Als de verwecte de Conste conde / Dat men dan niet
en vonde // sConsten voetsele / Als eere / prijs / en ander versoetsele / Twaer cleyn
v

behoetsele // voor de Constenaren, Antw. Sp. b iiij [1561]; Ick gaen ander spyse //
halen Om elcken te verzadene / tot zyn behoetsele, Verl. Z. I, 1022 [1583].

Behooricheit,
zn. Van behorich.
Betamelijkheid. ‖ Neemd u. exemple naer de behooricheit An beesten onredelick
als peerden en swijnen, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Behooven,
ww. Van hoven.
Swerels behooven, omschrijving voor wereld. ‖ Zouckende elcxs verslonden //
bin swerels behooven // al, Verl. Z. I, 142 [1583].

Behoudigh,
bn. Van behouden.
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Genezend, reddend. ‖ Dolye es den helyghen gheest warachtigh, olye der
verheughenessen behoudigh, Gentse Sp. 209 [1539]; O wyse medecyns myns
archs fenyns // driakle behoudich, Smenschen gheest 702 [ca 1560?].

Behouffinghe,
zn. Zie MNW i.v. Behoevinge.
Wat nodig, vereist is; behoefte. ‖ Nempt zonder eenighe touffinghe uut myne
scatten / ter oorlooghen behouffinghe gout ende zelvere, Judich 316 [1577].

Behuven,
ww. Van huven, huiven.
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Beetnemen, te pakken nemen. ‖ Seghtme / hoe hu / veynster te slutene pleicht. Dat
wetende / jc worde hem behuuende lichte, EVERAERT 537 [1538?].

Bejaen, beyaen,
zn. Zie MNW i.v. Beedjaen.
Dwaas, domoor (vg. DUCANGE: B e i a n u s , novellus studiosus academiarum,
homo rudis et indoctus). ‖ Deen is gheluckick (!) inder wapenstuck Dander anders
beyaen ydyote, Drie bl. danssen 42 [1482]; Meesters leeraers van wat sciencie
Beyanen ydeoten te samen roer, ald. 71; Ist al mit raesen // en blaesen te duen, ou
bejaene? S. Stadt 146 [ca 1535]; Wat dunct v van Sulck Veel, die bejaene? ald.
672; Holla hier compt hij (t.w. Werelt als nar gekleed en blijkbaar dronken) gaen /
eij arme bejaen / hoe muechdijt dus pijnen, Vers. Maelt. 274 [2e h. 16e e.].

Bek-,
zie ook Bec-.

Bekaent,
bn., bw. Zie Bekanen.

Bekanen (I),
ww. Zie MNW i.v. Bekaent.
Beschimmelen (vg. KIL.: B e - k a e m e n / b e k a e n e n . Incanescere situ,
mucescere); verzuren, bederven. ‖ Jc Menich dryncke daghelicx bier. Tsmaecteme
hier voortyts bekaent vermostelic, EVERAERT 90 [1525]; Alle maeghertueghen / die
tbier laeten bekanen, DE DENE, Langhen Adieu 148 [1560].

Bekanen (II),
ww. WNT i.v. schijnt identiteit met Bekanen (I) aan te nemen.
Bespotten, te schande maken. ‖ Bitter tranen Suermondich bekanen / Tmisbruyc
v

der amoureuse tysanen, CAST., Pyr. A vj [ca 1530]; Nerghens en sijn sy wel
ontfanghen, Allomme beghect, bespot, en becaent, Conste d.M. 68 [ca 1560].

Bekendelic, bekindelijck,
bn., bw. Van bekend.
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Duidelijk? (eig. kunnende gekend worden). ‖ Hierom heeft dopperste meester
bekendelijck Ons getoont een oopen boeck uutwendelijck In zijn bitter passie
elendelijck Door der liefden brandt, A. BIJNS, N.Ref. 103, a, 5 [1e kw. 16e e.]; Al dat
rondt es / dits elcken bekendelic Es zonder beghin alomme / onhendelic, EVERAERT
311 [1529]; Hy coemt hier gaende, onsen wech is gecort, Sijn visagie toont hem wt
ons seer bekindelijck, Prochiaen 175 [ca 1540].

Bekent,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bekend.
1) Zelfst. gebruikt; vriend; beminde. ‖ Hy (t.w. God) bewaert onder syn vleugels
de bekende, ghelyc den schelappel vander oogen, CRUL, AB in Bruyne 1, 184 [2e
kw. 16e e.] (Een bet.: ‘ingewijde, gelovige’ is hier theoretisch wel mogelijk, maar
acht ik minder waarschijnlijk); Wij (t.w. de twee sinnekens) sijn te gadere toch twee
bekinde Vol quader opinie van vremder sectie, Rederijkersged. 31, 404 [m. 16e e.?]
(hic? of ‘ingewijd, deskundig’, t.w. in het bedrijven van boosheid?); God es ghetrouwe
/ in woordt ende wercken die oyt zynder kercken // met een nerstich pooghen
bewarende bevryt heeft / als appele zynder ooghen in een lievelick verhooghen //
als zyn liefste bekende, Taruwegraen 48 [1581]; Compt, drynckt tlevende water /
liefste bekende, Verl. Z. II, 926 [1583].
2) In vervaagde bet., uitsl. in het rijm voorkomend en gewoonlijk nog slechts
dienend ter accentuering en intensivering van het voorafgaande. ‖ Hebt Dariusschadt
in patrimonien... Josephs graenderen / Machabeus boudtheyt Ende bouen Jason
bemint bekent Nochtans verdrijfdy niet drooghaerts coudtheydt, JAN MES in DE
ROOVERE, Reth. Wercken E 5 [ca 1500?]; Jc zal vernoughen Huwen aerbeyt met
loone / daghelicx bekent Naer tghewerck uwer handen, EVERAERT 502 [1533] (en
passim); Een wonderlick raet ghever // werdt zyn name bedeghen, Ja een prince
des vreedts // voor alle wyse bekende, Jezus i.d. tempel 134 [ca 1575?]; (hic? of,
‘ingewijde, gelovige’?); Dyne zoete gratie / my ter noot toe bekent // zent, Verl. Z.
II, 1215 [1583].
- Bekent sijn, zijn. ‖ Mynen hoet es excellenter / bekent bet Dan de uwe varre,
EVERAERT 414 [1530]; God, die rijcke in bermhertigheden bekent es, Gentse Sp.
333 [1539]; R.: Wije zijt ghi doch? S.: Sara, Rachels dochter ben ick bekend, Bijb.
Tafelsp. 16 [beg. 17e e.?].

Bekente,
zn. Van bekent.
Godsvrucht, devotie? ‖ Ghelyc Kaerle onsen keyser heift ghedaen Om wysselicken
voortghanc / jn al zyn wercken Heift processie doen draghen jn alle kercken Alle
weke jn grooter bekente Met den heleghen Sacramente, EVERAERT 126 [1525].

Bekentheit,
zn. Zie WNT i.v. Bekendheid.
Vriendschap? ‖ Wie es met charitaten nu bepeereld? Minne ende vriendscap zyn
al verkeereld. Waer es nu bekentheit? waer es trauwe? CAST., C. v. R. 151 [1548].
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Bekeuren, bekueren,
ww. Zie MNW i.v. Becoren, WNT i.v. Bekoren.
A. BEDR. - 1) Verlangen, begeren. ‖ Dits (t.w. de vijf zintuigen) alleen een goet
weerdich om bekeuren Daer den wijsen hem mede can behulpen Sijnen hongher
ende zijnen nootdurft stulpen, Antw. Sp. Kk iiij [1561].
- Zelfst. gebruikt: verlangen, lust. ‖ Al 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?]; Wanneer
zo zal den tijt ghebeuren Van onser minnelijcker verzame, Om de bloemkens van
minnen als Roosen-fleuren T'ontdeckene? ick hebber naer groot bekeuren, H.d.Am.
v

T 6 [m. 16e e.].
2) Zich toeleggen op, beoefenen. ‖ Dies ick nu Dalchimisterie bekeure / Gheen
conste ter werelt en prijsicker veure, Antw. Sp. a iij [1561].
B. WEDERK. Beseffen, ondervinden? ‖ 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. ‖ Tot caritaten zijn bekeurt, NUMAN, Striit d. Gem. 75a [1590]. Vremdelick becuerd, krachtens een vreemde neiging, aandrift? ‖ Molinet die dees
conste zeer verlichte, Hoe wel hyse dichte vremdelick becuerd, om dat hy dit weerck
in prosen beslichte, CAST., C. v. R. 5 [1548].
2) Verlangend. ‖ Elc was daer om wat vreemts te ziene bekeurt, GHISTELE, Virg.
Aen. fol. 130b [1556]; Begheerte altijt bekeurt sonder aflaten, Om troost te
versoecken, Conste d.M. 121 [ca 1560].
3) Becuerd op, behagen scheppend in? Of zich toeleggend op? ‖ Voord die op
dees conste zijd becuerd, Als ghy labuerd, tsij slicht weerck oft zwaer, En ghy naer
nieu snede van thienen spuerd, Weedt dat enz., CAST., C. v. R. 124 [1548].
OPM. Zie ook Bekeuren.

Bekiekelooghen,
ww. Van *kiekelooghen, uit kiekelen (zie WNT i.v. Kijken, afl.) en ooghe?
Voortdurend (verliefd?) bekijken? ‖ Sou mi yemant sulck venisoen afslaen,
knijfelen, pueselen, tasten borstkens aen, bekiekelooghen saen oft hem doochskens
int drayen ooc lustich staen int innelicke iolijs, Doesb. 71 [vóór 1528].

Bekindelijck,
bn., bw. Zie Bekendelic.
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Bekinlijck,
bw. Zie MNW i.v. Bekenlijc.
Erkennend? ‖ Mijn herte, mijn ziele u soo minlijck mint; Ic hoope, ghij mijn trouwe
bekinlijck kint, A. BIJNS, N. Ref. 98, d, 2 [1525].

Bekinnen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Bekennen.
Geen bekinnen hebben by, niet te vergelijken zijn met. ‖ Alle die schoonheyt van
Venus goddinnen... En heeft geen bekinnen // by mijns liefs vruecht, Sp. d. M. 4580
[beg. 16e e.].

Bekinnich,
bn. Van bekinnen, bekennen.
Erkennend. ‖ Wanneert yemant gebuert in eenige hoecken Dat hy zijn Leengoet
moet ontfanghen bekinnich, So salmen terstont zijn wapene soecken En lesen hem
zijn articulen rechtsinnich, Leenhof 757 [na 1531].

Bekinsele, bekintsele,
zn. Van bekinnen, bekennen.
1) Ervaring? ‖ Ghij (t.w. God) zijt in v zeluen ende in elken bi gracien Ghij beslaet
al dinc naer crachts bekinsele (d.i. zoals aan de ‘cracht’ (virtus) ervaren wordt?), DE
ROOVERE 112 [3e kw. 15e e.].
2) Inzicht, besef? Bekintsele doen, laten kennen, doen inzien? ‖ Hoe int
mestroostens noodt Es barmhertigheyt, naer dijn ontbindtsele, Den meesten troost
doet my bekintsele Schriftuerlic, figuerlic, van dein (l. dien) warachtigh, Gentse Sp.
294 [1539].

Bekiver,
zn. Van bekiven.
Beknibbelaar, kritikaster. ‖ Minen Martiael seid van zulcke driuers, Der Consten
bekiuers, die t'volck 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. Becladden, beclatteren en DE BO i.v. Beklateren). ‖
Dat die tonghe vuyt stroit zoe lichte Sulck woordt en voys, cranck van ghewichte,
Daer therte, becletert met looser vracht, Niet op en acht, Leuv. Bijdr. 4, 285 [beg.
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16e e.] (hic?); Als sleteren 't Hert ghesletert is... 't Welck met druckighe kleteren
zeer bekletert is, H.d.Am. K 8 [m. 16e e.].

Beklijf,
zn. Zie Beclijf.

Beklijven,
ww. Zie Beclijven.

Bekloppen,
ww. Van kloppen.
Berispen, afkeuren? ‖ Maer zoo de spillen gheern door den zack kijcken, En
Venus Kinderen quaet om verstoppen
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zijn, Moet ick van onder der vreuchden dack wijcken, Daer twerck van konsten mach
om bekloppen zijn, Maer al mach ons materie ruyt van noppen zijn, Smaect reden
v

en zin volmaecte keeste, H.d.Am. Q 2 [m. 16e e.].

Beknauwen,
ww. Zie WNT i.v.
Knagen, in oneig. zin. ‖ Och hoe zyt ge dus stout Meest Elc... Dat jc by hu
ofjunstich beknauwen (mogelijk te verstaan als ‘beknauwen (= knauwen) der ofjunst’)
Moet blyven vul rauwen, EVERAERT 65 [1511]; B.: Thauent washy vul glorie. G.:
Moorghen wort hy vul rauwen. Jnwendich beknauwen / Salhy houden te deele, ald.
113 [1513].

Beknesen,
bn. Zie Beknijsen.

Beknijsen,
ww. Zie WNT i.v. Bekniezen.
Beknellen, benauwen. In de aanh. onderdrukken, in toom houden. ‖ Eurealus op
Lucresia trouwelic wesen, die amoreusheyt sochten om drucs genesen, dies aderen
en pesen hielden anxt beknesen duer liefs ghebruken, Doesb. 56 [vóór 1528].
OPM. Vg. Onbeknesen.

Bekoffert,
bn. Van *bekofferen?
Verborgen, bedekt. ‖ U schalcheijt houdij bedeckt, bekoffert, Crimpert Oom 274
[eind 16e e.?].

Bekoutere,
zn. Van bekouten.
Die ‘bekout’ (d.i. overreedt, overhaalt tot, vg. WNT i.v. Bekouten, bet. 2?) ‖ Zoo
ons den psalmiste stelt / als sduechts bekoutere In zynen zoutere, Verl. Z. I, 491
[1583].

Bekuer, becuer,
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zn. Van bekueren, bekoren.
1) Verlangen. ‖ Of myn nichte / oock beweghen sal Den raet dien jc ghaf / alssic
van huer sciet? Om besceet van dien / hebbic bekuer ziet, EVERAERT 541 [1538?].
2) Vermaak, vreugde. ‖ (Hy wil) hem ofsnyden / van eerdschen bekuere, EVERAERT
528 [1534]; Neempt danckelijck van u onbekende geldeloose, Al moet u duer mijn
ruytheyt cleyn becuer naken, A. BIJNS 177 [1548].

Bekueren,
ww. Zie Bekeuren.

Bekuerich,
bn. Van bekueren, bekeuren.
Bekuerich sijn tot, voldoening, vreugde scheppen in. ‖ D.: De sulcke en cander
niet toe bekuerich wesen. C.: Waer omme? D.: Datse niet sal gheduerich wesen
Den pays vreesen zy / meer dan een, EVERAERT 546 [1538].

Bekuericheyt,
zn. Van bekuerich.
Streling, vreugde, vermaak? ‖ Aerdich ende fyn Staender twee leeukins / tot elcx
bekuericheyt Vp den vierden trap, EVERAERT 307 [1529].

Bekuert
bn. Zie Bekeurt.

Bekusten, becusten,
ww. Zie WNT i.v. Bekusten.
Tevreden stellen, bevredigen, voldoen.‖ O scriftuerlicke Predicatie, segt mij
ongesust, waerom ghij vertrecken wilt... Ick waende, ghij haddet lant hier heel becust,
S. Stadt 11 [ca 1535]; Diverse sinnen ghy syt quaet te becusten, Huis v. Idelh. 260
[m. 16e e.]; De Heer waerachtich / sprack om u (t.w. de ‘goede moordenaar’)
bekusten (versta: om U te bekusten) / Zuldy huyden in 't Paradijs met my rusten,
v

Rott. Sp. M v [1561]; Wij sullen v leyen en brengen te saemen bij sulcken eenen /
daer altoos bij naemen vraech (?) sonder blaemen sal werden becust, Red. en Nat.
436 [2e h. 16e e.].

Bel,
zn. Zie MNW i.v. Belle, WNT i.v. Bel (I).
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Enen (schoon) bellen in dooren hanghen, clincken, iemand iets wijs maken. ‖ A.
N. Ref. 234, b, 6 [1e kw. 16e e.], 253, e, 17 [1526]; A. BIJNS 168 [1548].

BIJNS,

Beladich,
bn., bw. Zie WNT i.v. Beladig.
1) Bezwarend, lastig. ‖ Tes den volwassen een beladich strick: Elc moet God
duer zijn gheloove behaghen, Gentse Sp. 322, var. [1539]; Ten is mynen wille niet,
te wijckene v stede, Dat kenne Godt en Mercurius mede, Die zelve 't mandaet my
beladich gaf, H.d.Am. E 2 [m. 16e e.].
2) Geladen, gevuld. ‖ Want icse nv vinde so onghenadich als een die de quale
mijnder herten (versta: mijn (quelent) herte?) met wanckelbaerheyt wil maken
beladich, so seg ic nv adieu met droevige smerten, Doesb. 50 [vóór 1528]; Vrouwen
souden (l. sonder) eenighe schaemte rebel Baladich (l. Beladich) fel, verfellende
met clappeyen snel, Ghelijcken wel quaet een peert X. Esels 13, 85 [1530] (de bet.
nadert hier en in de volgende aanh. tot ‘boosaardig’); Voor ons allen zeght
Augustinus: dat zulc een mesdadigh bat, Moordenare ende een groot beladigh vat
(versta: vat vol boosheid?), Qwijtscheldijnghe zo late vercreegh stervende, Gentse
Sp. 18 [1539].
3) Vervuld, vol (van). ‖ Alle volc... In ydel glorye zijnde beladigh, Gentse Ref. 106
[1539] (de bet. ontwikkelt zich hier van ‘vervuld van’ tot ‘behagen scheppend in’);
Wacht dat v herten onbesneden Niet beswaert en werden...
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met sorchfuldicheyt des leuens / hier beneden Op dat v den dach / met dese dinghen
beladich Onversins niet ouervalle moordadich, Zeven Sp. Bermh. C vij [1591].
4) Bekommerd, bezwaard. ‖ Beladich en spoedich tsondaers tribuyt (van Maria)
DE ROOVERE 209 [3e kw. 15e e.]; Bedouwen met trooste wilt die beladighe, Doesb.
104 [vóór 1528]; Die stervende benaut, beancxt, beladigh es, Gentse Sp. 61 [1539];
Goethertigh zoude zy my ziende beladigh, Ionstigh zijn ghenadigh, Gentse Ref. 130
[1539]; Voor mijn schoonheyt vreest hy en is beladich, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol.
114a [1559].
5) Verlangend? ‖ Nu ben ick om weten recht beladichst Welck dmeeste is / dat
Godt in u daelde Of dat Godt enz., DE ROOVERE 168 [3e kw. 15e e.]; Sijnse (t.w. uw
handen) nu beladich Om mynen wille te doene... sacrificie? GHISTELE, Ovid. Sendtbr.
fol. 139b [1559].

Beladicheyt,
zn. Van beladich.
Verlangen? Of nood, kommer, bekommernis? ‖ Zulcke maeltyden (t.w. de
typologische Oudtestamentische) naer myn beladicheyt // groot, gheven mynen
gheest // al gheen verzadicheyt // bloot, H. Sacr. 67 [1571].

Beladijnghe, belaeyinghe,
zn. Van beladen.
Bezwaardheid, druk, rampzalige toestand. ‖ O mensche, wie heift u aldus
ontwueght in deis beladijnghe, Gentse Sp. 49 [1539]; Jck ben soo beswaert / my
dunckt dat my de doot // schomt Door de belaeyinghe / van deser miserie, Antw.
Sp. F iiij [1561].

Belaecht,
bn. Van belaghen.
Begiftigd, gezegend; behept; lijdende (aan). ‖ Dies ic in rauwe Riep op u, mijn
trauwe, Metten curts belaeghd, CAST., C. v. R. 125 [1548]; Edel prinsche... vol
dueghden belaecht, Trudo 1312 [ca 1550]; Wist gij te voren, Hoe ick met schalckheyt
ben belaecht, Crimpert Oom [eind 16e e.?].

Belaeghdigh,
bn. Corrupt voor beladigh?
Bezwarend, lastig. ‖ Tes den volwassen een belaeghdigh stick: Elc moet God
duer zijn gheloove behaghen, Gentse Sp. 322 [1539] (zie ook Beladich, bet. 1).
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Belaeyinghe,
zn. Zie Beladijnghe.

Belaghen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Belagen.
1) Begiftigen, begenadigen. ‖ Wilt ons met audiencie belaghende zyn, EVERAERT
346 [1531] (met audiencie belaghen = gehoor schenken); U danck ick, hemelsghe
coninck goederthieren, Dat ghy Trudonem in allen manieren Met gratien belaecht,
Trudo 2240 [ca 1550]
2) Huldigen? ‖ Nyet dat ick u syn wille inobedient, Mynder zielen regent, die myn
hertte belaecht, Trudo 2660 [ca 1550].

Belanden,
ww. Zie WNT i.v.
Volhouden, bolwerken. ‖ Wy mogen 't langer aldus niet belanden, Maer souden
moeten verstranden op ander enden, Minnevaer 390 [1583].

Belangen,
ww. Bijvorm van belanden?
1) Belanden, terechtkomen. ‖ Waer sullen donnooselen dan mogen belangen en
int eynde bliven, Saeyere 30 [2e h. 16e e.].
2) Uitlopen. ‖ Nu, hoop ick, sal die saeck anders belangen, Minnevaer 286 [1583].

Belastich,
bn. Van belasten.
Bezwaard, bekommerd. ‖ Zo biddic doch: hoort mijn belastich bedien, Indien het
magh gheschien, Gentse Sp. 291 [1539].

Belasticheyt,
zn. Van belastich.
Bezwaardheid; (zonde)last ‖ Gheen / eerdsche belasticheyt En hadde Maria,
EVERAERT 336 [1530]; Noch ist hem goet, duer des vlees belasticheyt... dat hy duer
Christum bidde om stantvasticheyt, Bruyne 3, 213 [2e h. 16e e.].

Beleedscip,
zn. Van beleed, beleid.
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Beleid, gedrag. ‖ Quaet Beleedscip, EVERAERT 14 [1509] (naam van een personage
dat elders Quaet Beleedt heet).

Beleet,
zn. Zie MNW i.v. Beleit, WNt i.v. Beleid.
Aard. ‖ Alle creatuurkens groot ende kleen Zijn mijn, zeit die Heer, ook hoe van
beleet, Jezus o.d. leraers 668 [vóór 1580].

Beleetheyt,
zn. Van beleet, beleid.
Het handelen, optreden? ‖ Sy (t.w. Maecsel, hitte en claerheyt) moeten tsamen
inden beleetheyt sout syn een sonne puer ende volmaect, St 1, 277 [vóór 1524].

Beleeven,
ww. Zie Beleven.

Beles,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Les, vermaning, onderrichting (vg. DE BO i.v.: ‘Vermaning, berisping’, Loquela i.v.
bet. 1): ‘vermaninge, vaderlijke, herderlijke beleeringe’). ‖ Sacr. v.d.N. 352 [3e kw.
15e e.] (‘ons claer beles’ lees ‘om claer beles’); Camp v.d. Doot 1030 [1493]; Leuv.
Bijdr. 4, 187 [beg.
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16e e.]; St 1, 65 [vóór 1524]; Charon 587 [1551].

Beleuren,
ww. Van leuren.
v

Bedriegen. ‖ Hoe makent dan Die onwetens beleurt zijn, Antw. Sp. m 1 [1561].

Beleven, beleeven,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Beleven.
1) Verkrijgen, verwerven, winnen. ‖ Wie in vastenauond... werd ghesien... Om
zinen prijs commen achter noene ten drien, eenverdichst, vremdst, zotst, zulc als
daer mach ancleuen. Een half vat vleghelmost sal hy beleven, CAST., C. v. R. 103
[1548]; Wie soudt hemlien (t.w. de ‘hertekins coraiues’) weigheren dees
camerierkins? Sy draghen hem zoo statelick. Hemlien diedt beleven cuenen vallen
zy batelick, Ende bieden hemlien ghemack, ald. 198 (hic?).
2) Najagen, nastreven? ‖ Dat den loon meest verwect can men niet weerlegghen
Die int sweet huers aenschijns consten soecken Men siet elcken loopen in straten
en hoecken En hem vercloecken / door den loon beleeft, Antw. Sp. Hh 1 [1561];
Holla vrienden tis langgenoch gekeeven laet eens sijn verdreeven v twist en discoort
daer is wat anders / datmen behoort te beleeven wilt v daer toe geven / sonder meer
geknoort, Geb. Joh. Bapt. 35 [1578].

Belickken,
ww. Zie WNT i.v. Belikken (I).
Voor de gek houden, er in laten lopen (vg. WNT i.v. Likken (I), bet. 7? Het object
is dan in de aanh. niet uitgedrukt.) ‖ Ons cloeckheyt moeten wij beij nv wel te werck
// stellen en hem wat sterck quellen / sullen wij belickken // conen (× beschickken
// conen), Red. en Nat. 173 [2e h. 16e e.]

Belydelick,
bw. Van belijden.
Eig.: belijdend en v.v. uitdrukkelijk? ‖ De hooghste dryvuldicheyt danckic belydelick,
Die my vander eeuwigheyt Iesum schanck, Gentse Sp. 122 [1539].

Belijnen,
ww. Zie WNT i.v.
Bedenken, berekenen, overleggen. ‖ Dat en is certeyn niet al te wel belijnt,
Minnevaer 538 [1583].
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Bellaert,
zn. Van bellen, blaffen?
Drukteschopper? ‖ Twelc dede een dronckaert een bijster bellaert, Doesb. 247
[vóór 1528].
OPM. Kruyskamp (Doesb. 1, bl. 46) is geneigd verband te leggen met belle, kelk,
beker en bellaert op te vatten als zuiper, maar dit belle is slechts éénmaal
aangetroffen (zie MNW i.v., 3e art.) en ook het verband maakt het minder
waarschijnlijk.

Belle,
bn. Ontleend aan ofr., fr. belle.
Mooi, schoon. ‖ Siedi een wellustige dille In vrijen plecke, gay en belle, Stommeltse
rasschelic in eenen hoeck, Doesb. 258 [vóór 1528].

Bellen,
ww. Zie MNW i.v. 2e art., WNT i.v. Bellen (I).
1) Een hoge toon voeren; gebieden? ‖ Ic (weet) niet beters om hoge te rijsene,
Om over al de werelt triumphantich te bellene, Dan loose liefde elck bysonder te
wijsene, B.d.Scr. 9 [1539].
2) Bevelen te vertrekken; verdrijven? ‖ Myn heere, Trouve moet syn wt uwen
lande gebelt En te niete gevelt // doer u sententie, Trauwe 230 [1595?].
3) Inblazen, influisteren; raden (t.w. iets verkeerds). ‖ Dat ick my om u te raedene
quelde... My selven ick in groeten pericule stelde; Want oft dan iemant der Werelt
belde, Verstaet wel myn gewach, Die Werelt in meerder valschyt men noyt en sach,
Trauwe 529 [1595?]; Wat u Listich Vondeken in dooren belt, Oft wat u Bedrochelyck
Geest int hertten spelt, Wilt er niet na hooren, ald. 1665.

Belock(e),
zn. Bijvorm (rijmvervorming?) van beluik (zie MNW i.v. Beluuc, WNT i.v. Beluik).
Besloten ruimte, gebied. ‖ Hare taruwegraen hare / ghy wertere ghestreken ende
wel ghekeken // ja min gheacht dan een docke binnen mynen belocke, Taruwegraen
987 [1581].

Belommeren,
ww. Bijvorm van beslommeren? (Vermoedelijk wel niet van lommerd, zoals v.d.
Laan in een aant. bij de aanh. wil; evenmin van lommer (= schaduw), waartoe WNT
i.v. Belommeren, bet. 3 PORJEERE, Dichtmengel. 76: ‘Ik, bekommerd, door druk
belommerd’ rekent, dat echter om de ongunstige bet. wel niet onder Belommeren
= be-, overschaduwen thuishoort).
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Belasten, bezwaren, drukken. ‖ Dus hebdij uw evennaasten belommerd, bezet,
bekommerd in grote lastage. Roerende v. Meest Al 508 [ca 1564?].

Belover,
zn. Zie WNT i.v.
1) Die dankbaar is. ‖ Helpe / helpe nichte. Ic sal my van hu / als belovere rommen,
EVERAERT 541 [1538?].
2) Die gelukkig, tevreden is. ‖ Wy zullen 't u redden / Ghy raeckter by te bedden
v

/ als een belovere, Rott. Sp. G viij [1561].
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OPM. In Bruyne 2, 77 [1564]: ‘Opdat ick u goetheyt een belover sy’ is belover sy =
belove, love.

Belroen,
zn. Uit berloen, bijvorm van berlan (< ofr. berlan, fr. brelan), vg. Kruyskamp, Doesb.
1, bl. 23.
Speeltafeltje? ‖ Amoreuslic hoortmen met saysoene flincken want si met
campioenen mincken, alle belroenen clincken, Doesb. 94 [vóór 1528].

Belueteren,
ww. Van lueteren (vg. KIL.: L o t e r e n , j. l e u t e r e n . fallere, decipere).
1) Beetnemen, bedriegen. ‖ Noijt man en was noijt bet beluetert, Katm. 317 [vóór
1578].
2) Kwellen? ‖ Och hoe menichsins is sijn herte ghequelt die dagelicx waect en
die hueren telt en met die mutse is beluetert, Doesb. 112 [vóór 1528].

Beluyckinghe, beluuckynghe,
zn. Van beluycken, beluiken.
1) Eig. omsloten ruimte; v.v. gebied in 't alg. ‖ Jc hebbe vryers by hooppen groot...
Om dat jc in Rycquaerts / beluuckynghe beete Ende om dat jc / Couuer
Ghebruuckynghe heete, EVERAERT 292 [1529]; Omdat ghy (t.w. Jupiter) als Rechter
der natuerelijckheyt Inden Troon des levens houdt beluyckinghe (= zetelt? Of:
heerschappij voert?) Zoo eysch ick vander Natueren misbruyckinghe Iustitie, H.d.Am.
v

O 1 [m. 16e e.].
2) Macht. ‖ Alsmense (t.w. Couvre van Gebruuckynghe) binnen uwe beluuckynghe
weet Dan sult ghy met Elckerlyc lief ende weert zyn, EVERAERT 291 [1529].

Beluucxsele,
zn. Van beluken, beluiken.
Benauwdheid. ‖ Voor troost de meeste in tstaervens beluucxsele Werdt hope
vast, om tGoddelic ghebruucxsele Aenschijn in aenschijn claer toorboorne, Gentse
Sp. 19 [1539].

Bemaercken,
ww. Zie Bemercken.
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Bemaercsel,
zn. Van bemaercken, bemerken.
Beschouwing? Of ondervinding? ‖ Beseffende tdangier van tzinlic anraden, Zo
vindic inwendigh den gheest beladen Duer het bemaercsel swaerelts raedt venynigh,
In dit dal van weene, Gentse Sp. 291 [1539].

Bemasselen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Bemasscheren.
Bezoedelen (vg. KIL.: B e - m a s c h e l e n / b e - m a s c h e r e n . Maculare,
commaculare, contaminare en PLANT.: B e m a s s e l e n / o f t b e m a s c h e r e n .
Barbouiller, maculer le visage, &c. Maculare, commaculare faciem, labem imponere,
inquinare). ‖ Oude quenen... Bemasselt, berompelt tot in haer fronsse, Doesb. 234
[vóór 1528]; Hue is smenschen gheest beplect hue vuylijck bemasselt hue lelyck
bevlect, Smenschen gheest 356 [ca 1560?].

Bemeerelen,
ww. Van merel?
Verhogen, verheerlijken? ‖ Bepeerelt es hy die de sinlycheyt / dwinct, Bedwinctse
tot dueghden / zoe wordy bemeerelt, Bemeerelt daer deuwighe soeticheyt clinct,
Leuv. Bijdr. 4, 305 [beg. 16e e.].

Bemerc, bemerck,
zn. Zie MNW i.v. Bemerc, WNT i.v. Bemerk.
1) Ruimte die men kan overzien. ‖ Jc zye onsen coster / ghunder jnt bemerc,
EVERAERT 169 [1527].
- In elcx bemerc, voor ieders ogen. ‖ Hier voortyts plochtic / met Voorspoede te
winnene Eenen goeden pennync / jn elcx bemerck, EVERAERT 137 [1528?].
- Int bemerck, duidelijk. ‖ Prouerbiorum / twee ende twyntich jnt bemerck staet
Siet ghy eenen man, enz., EVERAERT 511 [1533].
2) Ruimte in het algemeen. - Swerrelts bemerck, de wereld. ‖ Dat machmen
daegelijckx int swerrelts bemerck // sien, Well. Mensch 251 [2e kw. 16e e.].
3) Beschouwing, opmerking, aanmerking (vg. KIL.: B e - m e r c k . Consideratio,
conspectus, inspectio, ratio en DE BO i.v. Bemerk: ‘Bemerking, fr. remarque,
observation’). ‖ Ofjunstich Bemerck (naam van een personage), EVERAERT 147
[1523].

Bemerckelijck,
bn. Van bemercken.
Opmerkelijk, groot, aanzienlijk. ‖ Hierom heb ick in my selven ghedacht / Dat ick
die bemerckelijcke cracht Van vierigher liefden... haer toonen sal, Sp. d. M. 31 [beg.
16e e.].
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Bemercken, bemaercken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Bemerken.
1) In het oog krijgen, ontdekken en v.v. vat krijgen op. ‖ Al dat ter waerelt lepel
lecken magh, Can icze bemaercken, zy werden verbust, Gentse Sp. 235 [1539].
2) Aandacht schenken aan (met een persoon als object.) ‖ Noch heb ick veel
boelen die my bemercken & jonste dragen, al om te vryen, Bruyne 1, 150 [1556].
3) Verkennen? ‖ Int ronde tallen percken zoo wil ick die stat van Bethulien gaen
bemercken, Judich 1076 [1577].

Bemerckheyt,
zn. Van bemerck.
Aanschouwing, waarneming. ‖ sHeeren ooghen / daerderyck duere tallen tyden
// ziet, Ja, al smenschen ghedachten / zyn
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in zyne bemerckheyt, Verl. Z. II, 829 [1583].

Bemindich,
bn. Van bemind.
Bemind. ‖ Ghy zijt mijn Moeder weert, ick ben dijn kint bemindich, Vlaerd. Red.,
in WNT i.v. Beminnen, Afl. [1617].

Beminsele,
zn. Van beminnen.
Liefde. ‖ Yeghelicx cracht gheeft hu beminsele, DE ROOVERE 112 [3e kw. 15e e.];
Gheeft ghewinssele sen verzinssele, Dat Narcissus krijghe d'omrinssele en
'tbeminssele, H.d.Am. K 8 [m. 16e e.].
- In beminsele hebben, beminnen, liefhebben. ‖ Alzoo hy ghehadt heift ons in
beminsele In hem voor des swaerels beghinsele, Gentse Sp. 301 [1539].

Bemoetsele,
zn. Van bemoeden.
Mening, opvatting, gedachte. ‖ (Ten besluite van een gegeven raad:) Dits myn
bemoetsele, Judich 1132 [1577].

Bemudsen,
ww. Zie WNT i.v. Bemutsen.
Verliefd maken. ‖ Den valschen God van minnen bemudst my zoo, Dat icks myn
daghen en zal ghenesen, CAST., C. v. R. 138 [1548].
OPM. Zie ook Bemutst.

Bemueren,
ww. Oorspr.?
Uitbeelden? ‖ Tiamon en Demea, die makent daer (t.w. in ‘labirintus huys’) al
confuys; sy en achten Pigmalium niet een gruys, naer dlustich bemueren // der
steenen figueren, Bruyne 3, 148 [2e h. 16e e.].

Bemulen,
ww. Van mulen, muilen.
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Een zuur gezicht zetten, knorren, schelden tegen. ‖ Jc zoudse (t.w. de mannen)
den pronckaert / vutter tote wryuen Als zy huer wyfs / bemulende zyn, EVERAERT 46
[1512].

Bemuren,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Swerelts bemuren, de wereld. ‖ Elck een begeert mijnders in swerelts bemuren,
Red. en Nat. 693 [2e h. 16e e.].

Bemutst, bemudst,
bn. Van muts of bemutsen.
Verliefd. ‖ St 1, 31 [vóór 1524] (bemuft, l. bemust, bemutst); Doesb. 112, 113
v

[vóór 1528]; CAST., Lied. 50 [ca 1530], C. v. R. 62 [1548]; H.d.Am H 3 (hier wrsch.
v

algemener: op vrouwen gesteld), H 4 [m. 16e e.].

Benaerstyghen,
ww. Zie WNT i.v. Benaarstigen.
Aandachtig luisteren naar, ter harte nemen. ‖ Ic biddu, wilt benaerstyghen mijn
onsluten, Gentse Sp. 291 [1539].

Benauwer,
zn. Van benauwen.
Sukkel, stakker, arme drommel. ‖ Daarom is er Nering ontsprongen Met Welvaart,
zo men ziet certeen, Evenwel zij en zijn 't niet alleen, Al moeten ze nu lopen als
arme benauwers, Roerende v. Meest Al 278 [ca 1564?].

Benefitie, beneficie, benefycye,
zn. Zie WNT. i.v. Beneficie.
1) (Kerkelijk) ambt; inkomsten daaraan verbonden. ‖ Gheestelijc waerlijc van van
wat possessien Wel gheprebent of sonder beneficien Tmoet al ter doot, Camp v.d.
Doot 1629 [1493]; Gheestelick waerlick die coopen groot en smal Offycyen,
benefycyen by crachte, Gentse Ref. 76 [1539]; Waer sy (t.w. prochianen, Dekens,
Canonicken) van een benefitie hooren vermaenen, Daer sullen sy om stryen als
hanen, Trauwe 1199 [1595?].
2) Weldaad. ‖ De heere die zijn waercken waerct naer dwenschen, Hem danckic
van zijnder beneficye, Dat ic niet en ben als veil ander menschen, Gentse Sp. 309
[1539]; Dese benefitien (t.w. van God door Christus) Vaste ghelooft van God / in
hem gheschiet te wesen, Zoo wordt hem... Den Helighen Gheest ghegheven, Verl.
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Z. II, 724 [1583]; Ghy (t.w. God) hebt u volck gegeven veel benefitiën, Ontr. Rentm.
321 [1588?].

Benetsele,
zn. Van benetten.
Besproeiing, bevochtiging. ‖ Den dauw' van minnen zy myn benetsele, H.d.Am.
S 7 [m. 16e e.].

Benevolentie,
zn. Ontleend aan lat. benevolentia.
Welwillendheid, goedgunstigheid. ‖ Neemt in 't goede haer benevolentie, H.d.Am.
O 7 [m. 16e e.] (zie ook ald. Cc 3, Dd 4); Door 't ghelts prezentie Zijn benevolentie
hier is ghebleken, COORNHERT, T'roerspel 1649 [3e kw. 16e e.].

Beniesen,
ww. Zie WNT i.v. Beniezen.
Een bewering bekrachtigen door te niezen. ‖ Ke sorght niet, tsal wel sijn, moghen
v

wijt beniesen, Haagsp. f 1 [1561].
OPM. Nog bij Z. HEYNS, Dry Hoofdeuchden 11 [1625].

Benigne,
bn. Ontleend aan ofr., fr. benigne.
Welwillend, goedgunstig. ‖ Elc meinsche verwacht Gods benigne gratie, CAST.,
C. v. R. 227 [1548].

Benoyen,
ww. Zie MNW i.v. Benoot, WNT i.v. Benood. - Zie verder over de ww. benoyen en
benoden mijn Lexicologische Kanttekeningen (III), in Tijdschr. 73 (1955) blz. 296
e.v.
In nood brengen, verdrukken. ‖ Door Ciscrelanus Werden de goede seer benoyt,
Antw. Sp. H 1 [1561].
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Benoocht,
bn. Van benooghen?
Arm, behoeftig. ‖ Den armen nootdruftighen al is hy benooght, vercoopen 'tcaf
voor coorne, Const-thoon. Juw. 374 [1607]; Den benoochden deelt milde spaert
gelt noch gout, ald. 380.

Benooghen,
ww. Zie WNT i.v. Benoodigen. Er bestaat aanleiding om de juistheid van de
gelijkstelling van deze beide werkwoorden in twijfel te trekken (zie Tijdschr. 73 (1955)
blz. 296 e.v.).
A. BEDR. In nood brengen, benauwen. ‖ CAST. Lied. 22 [ca 1530], C. v. R. 7, 83,
110, 167 [1548].
OPM. Nog bij V. MANDER, Olijfb. 113 [ca 1605].
B. WEDERK. Zich inspannen? Zichzelf dwingen? ‖ Dan eist een cuenste hem
cuenen benooghen Om tdichts vertooghen zonder infractie, CAST., C. v. R. 59 [1548].

Benoost,
bn. Zie WNT i.v. Benoosd.
Treurig, bedrukt, benauwd, bezwaard (vg. PLANT.: B e n o o s t . Oppressé.
Oppressus, anxius). ‖ Camp v.d. Doot 996 [1493]; Sp. d. M. 4423, 4467 en pass.
v

[beg. 16e e.]; Gentse Sp. 190 [1539]; H.d. Am. Ee 5 [m. 16e e.]; Conste d.M. 100
v

[ca 1560]; Antw. Sp. Ss 1 [1561]; Reyne M. 1178 [ca 1575]; Verl. Z. II, 932 [1583];
HOUWAERT,

v

Vier Wterste 77, 93 [1583]; Hs. T M B, C, fol. 69 , 82 [eind 16e e.?].

Beoochsaemicheyt,
zn. Van *beoochsaem (van beoghen) of *beoochsaemich.
Beschouwing, oplettendheid? - Jnde beoochsaemicheyt, als men het (goed)
beschouwt, als men er op let? ‖ Jn weerden en canse (t.w. de munt) huer hooghen
noch neren. De munte blyft munte / jnde beoochsaemicheyt, EVERAERT 254 [1530].

Beperelt,
bn. Van beperelen, beparelen.
1) Kostbaar. ‖ Dit princhelyc lieff (t.w. Christus), diamantich bepeyrelt (versta:
kostbaar als (een) diamant?), Bruyne 1, 155 [1556]; Voorts zachdy texploot // groot
Hoe onnuttelick dat hy verdede / Gods gaven beperelt Met Overdaet, Verl. Z. I, 1285
[1583].
2) Als epith. ornans: edel, heerlijk e.d. ‖ Al haddi een peert soe net bepeerlt hi en
dede gheen loosheyt om xx vlieghen, St 1, 76 [vóór 1524] (hic?); Ick (t.w. Wijsheyt)
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bent / daer Gods gheest / allen consten beperelt / Inden mensche oyt wrochte // wijt
en breet vermaert, Antw. Sp. L ij [1561]; Zoo wye datte (t.w. zijn leven) verliest //
om myns te verkiesen die zal datte vinden / jnden hemele beperelt, Taruwegraen
380 [1581]; Hoewel Patria de stroomen dede drijven Over Hollant door storm en
tempeest, Wat waer dat in hem selven geweest Sonder trepublijc der Hollanders
en Seeuwen, Die den vijant verdreven vechtende als leeuwen, Boven alle gifte en
contributie beperelt? Leerl. Taefel-sp. 221 [beg. 17e e.] (hic?).

Beplec,
zn. Van beplecken.
Bezoedeling, vlek(ken), smet(ten). ‖ Hu selven dan voucht Dat ghy Gode
ghenoucht / van tsondich beplec, EVERAERT 72 [1511]; Tdeen habyt was reyn /
tdander hadde beplec, ald. 511 [1533].

Beplecken,
ww. Zie WNT i.v. Beplekken.
Bezoedelen (in fig. zin). ‖ Hoe deerlijc haer siele daer duere beplect es, Sij blijven
hertneckich, A. BIJNS 13 [1528] (zie ook ald. 35); Wee my hue is smenschen gheest
beplect, Smenschen gheest 355 [ca 1560?].

Beprachen,
ww. Van prachen.
Weeklagen over, bejammeren? (vg. Prachen). In de aanh. zelfst. gebruikt en met
causatief aspect: ellende? ‖ (Valsch Propheet, een sinneken, spreekt:) Ach nv (t.w.
nu de apostelen het spreken verboden is) lach ick dat my by na therte schuert, Hoe
si zijn (l. zijn si?) besmuert, noyt sulck beprachen, Dwerck d. Apost. 823 [1e h. 16e
e.].

Bepraemen,
ww. Van praemen, pramen.
Prangen, benauwen. ‖ Considereert te rechte, sonder ijet te faelen, wat siecte
haer therte dus gaet bepraemen, S. Stadt 1331 [ca 1535].

Bepruijcket,
bn. Van pruik.
Bepruikt. voorzien van een pruik (haardos). ‖ Het hooft gailjaerdich, eel beoorringt
en bepruijcket, Verm. Bruyloftssp. 140 [beg. 17e e.].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Bequamicheyt,
zn. Van bequamich.
Geschikte, gepaste gelegenheid. ‖ In als staet t' aenmercken de bequamicheyt,
NUMAN, Striit d. gem. 80 b [1590].

Bequaminghe,
zn. Van bequamen (in de zin van strelen, veraangenamen)?
Streling, veraangenaming? ‖ Al sydy comen ter ionstigher versaminghe / Tis een
bequaminghe // voer hert / moet / en sinnen / Als vruecht ten besten is / te scheydene
v

met minnen, Antw. Sp. o iiij [1561].

Bequeeckene,
ww. Van queeckene, kweken?
Een greijse bequeeckene, blijkens het verband een bepaalde straf. ‖ Men behoorse
levend in een pit te steeckene, Of een greijse (= gruis: zemelen of
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zand?) te bequeeckene // eij vals ghedrochte, Bijb. Tafelsp. 7 [beg. 17e e.].

Bequelder,
zn. Van bequellen.
Die doet ophouden, doet verdwijnen. ‖ Ic hoorde daer alle drucx bequelders
Trompetters claroeners en fluters, Camp v.d. Doot 1961 [1493].

Bequelen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bekwelen.
ONZ. Lijden, smart, verdriet hebben. ‖ Alle minnaers in amourueser aert Worden
beswaert in zijn (t.w. Diericks) bequelen, Sp. d. M. 3158 [beg. 16e e.].
WEDERK. Verdriet hebben? ‖ Ook Salomon zijn sone dit neerstich beueelt (t.w.
de beoefening van wetenschap of kunst) Om dat hy door leecheyt hem niet en
v

bequeelt, Antw. Sp. Bb ij [1561]

Bequelich,
bn., bw. Van bequelen.
Treurig, verdrietig. ‖ Q.: Als den moet ghecoelt es C.: Wordense scloosters
vervelich. Dus levense bequelich / by sulker kueren S.: Met weenen en claghen Q.:
Met suchten en trueren, EVERAERT 23 [1509]; Den Tyt van Nv maect my bequelich
Duer zyn quaetheyt putertiere, ald. 268 [1530].

Bequellen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bekwellen.
Kwellen. ‖ Waerschudick Vlissem niet voor Circeets bequellen? CAST., C. v. R. 7
[1548].

Bequeteren,
ww. Van queteren (zie ald.).
Berokkenen (eig. door praten bewerken, vg. hd. be-sprechen?). ‖ Tzijn al ander
veteren Die ons bequeteren, duer toecomenden druck, Een menichfuldich ongeluck,
Prochiaen 95 [ca 1540].

Beradelic,
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bn., bw. Van beraden.
1) Behulpzaam. ‖ Hy zal hu beradelic / als een goet troostere Hopic bevroeden,
EVERAERT 19 [1509]; O troost ende hope / den onberaden beradelic Ons sondaers
ontweicht / weist jnt beweghen weghelic, ald. 33 [1509].
OPM. In Const-thoon. Juw. 15 [1607] ‘Ons sijnde beradelick in al dat ons misluckt’
is sijnde beradelick wel een rhet. omschrijving van beradende.

Beradicheyt,
zn. Van beradich.
1) Hulp. ‖ (God) wiens ghenadighede Christum gheift tot mijnder beradighede,
Gentsc Sp. 121 [1539]; Also ghy daer saegt by beraedicheit hue hy (t.w. Christus)
die gheestelycke ziele nam vanden strick des werlts (versta: hue hy by beraedicheit
enz.), Smenschen gheest 835 [ca 1560?].
2) Welwillendheid, genegenheid. ‖ Deedelste dier onder alle dieren van sueter
manieren gracelicxst verchiert en daer proper wesen ghenade in stiert wt alder
beradecheyt, dat is van puerder wreetheyt gheregiert vol alder versmadicheyt,
Doesb. 78 [vóór 1528]; Hy en zal zijn ooghen vol alder ghenadigheyt Van u niet
slaen, maer met beradicheyt U beschaermen voor de helsche nacyen, Gentse Sp.
193, var. [1539]; Een helighe maeltyt... die Christus... zelve ghemaeckt heeft // uut
der liefden beradicheyt, H. Sacr. 274 [1571] (hic? of: raad, aansporing?).
3) Welberadenheid. ‖ Dus laedt God anroupen met neerstigher bede, Dancken
en loven met wyser beradicheyd, Van dies hy ons toe sendt duer zyn ghenadicheid,
CAST., C. v. R. 74 [1548].

Beradinghe,
zn. Zie WNT i.v. Berading.
Raad? ‖ Ghy zyter alle gheroupen... die gheloovich leeft // inder liefden beradinghe,
H. Sacr. 467 [1571]; Drinck Styf, dits myn beradinghe. Ick hebts noch gadinghe,
Verl. Z. I, 1070 [1583].

Beraedtheyt,
zn. Van beraedt, beraad.
Raad. ‖ Dus myn beraedtheyt / volcht by besceede Ende dese twee scuut,
EVERAERT 73 [1511].

Beraedtzaem,
bn. Van beraden, zie MNW i.v. Beraetsaemheit.
Behulpzaam. ‖ Wy zullen u helpen... Als vrienden beraedtzaem, Gentse Sp. 100
[1539].
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Beraeyen,
ww. Zie WNT i.v. Beraaien.
Bestralen; koesteren. ‖ DE ROOVERE 395 [3e kw. 15e e.]; Gentse Ref. 147, 166
[1539]; Charon 637 [1551].
OPM. In Gentse Ref. 149: ‘My en roucx al werdic van elcken mesprezen, Benijdt,
begrezen, bespott en beraeyt’ leze men becraeyt. - In Taruwegraen 667 [1581]: ‘O
goddelick berayen zoet’ (gezegd door Aarde, terwijl de Landsman zaait) vatte men
berayen op als beraden.

Beraestheyt,
zn. Van beraest.
Uitzinnigheid, razernij. ‖ Ic greep onbedachtich Harnas en sweert / wtzinnich met
beraestheyt Gheen zinnen hebbende door de verbaestheyt, GHISTELE, Virg. Aen.
fol. 31b [1556].

Beramper,
zn. Zie WNT i.v.
Smader. ‖ Tfy moet hulien werden die vrauwen versmaden, Berampers,
hinnetasters, qualick beraden, CAST., C. v. R. 193 [1548].

Beraute,
zn. Van berauwen, berouwen.
Berouw. - Zonder beraute, zonder scrupules. ‖ Menich Leeck / wat een goet
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jaer Die dwynghic ten cryghe / zonder beraute, EVERAERT 212 [1528?].

Berauwen,
ww. Van rauwen (met het rhet. prefix be-) dus niet identiek met mnl., nnl. berouwen.
Smart gevoelen. ‖ Zy weenen ende screyen // in groot zwaer berauwen, Judich
1408 [1577].

Berckstoff,
zn. Uit berck, berk en stoff?
? (Erné, Twee Spelen 101 vergelijkt berckestruijff, berckencalve, berkenrijs in
WNT en vertaalt met ‘pak slaag’). ‖ Dus sal die hel sijn eewijge val // sijn ende onder
Lucifers staert sal sijn sijn kerck // hoff; dies sal hij gelaeden sijn met deese
berck//stoff en inder eewicheijt van ons werden beseten, Gr. Hel 949 [ca 1564].

Bereije,
zn. Van bereiden.
Tenes bereije, tot iemands beschikking. ‖ Sucht met tranen devoot. // goeds gracie
groot es tuwen bereije weer, Christenk. 1565 [ca. 1540].

Beryeuwicheyt,
zn. Van beryeuwich, berouwig.
Berouw. ‖ Hy (t.w. de hoed) es seker jent Diene cochte / en creghes / gheen
beryeuwicheyt, EVERAERT 413 [1530].

Beryghen,
ww. Van *ryghen (van ryghe, rij?).
Sweerels beryghen, in de aanh. omschrijving voor de wereld. ‖ O Heere en God,
v moet toenyghen Hemel ende aerde, als die volmaecste, Ende al datter is in
sweerels beryghen, Dwerck d. Apost. 744 [1e h. 16e e.].

Berijt,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Berijd.
1) Gebied. - Uitsl. rhet. is de omschrijving swerelts berijt voor: wereld. ‖ EVERAERT
141 [1528?]; Gentse Ref. 3 [1539].
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2) Macht. - Uitsl. rhet. is de volgende meton. toepassing op Christus. ‖ Zalich zyn
dijn borsten, die thooghste berijt Sooghden, CAST., C. v. R. 228 [1548].
3) Toestand. ‖ Ic (sitte) quaet ghenoech... in dit berijt, Om mi seluen eewich te
vermalendiden, Mar. v. N. 145 [ca 1500]; Eurealus zijnde' in synen strijt,... vlouct'
hem selven deur tswaer berijt, CAST., Lied. 20 [ca 1530].
4) Conversatie? ‖ Vele deser Baladen stellick... Om dat ghy lien (t.w. de jonge
kunstenaars) hebben soudt veel berijts, Vele occupatien ende vele iolijts, CAST., C.
v. R. 101 [1548]; Onderlijnghe hilden wy vroeyelick berijt, zonder molestatie, ald.
168.

Beringen (I),
ww. Zie MNW i.v. 1e art., WNT i.v. Beringen (I).
Uitsl. rhet. is de onb. wijs als zn., gebruikt: a. in sweerels beringen, omschrijving
van: de wereld. ‖ RAMMELEERE 118 [2e h. 15e e.]; - b. in de bet.: macht. ‖ Ghi (t.w.
God) hebbet al in u beringen, Sev. Bl. 347 [ca 1450].

Beringen (II),
ww. Zie MNW i.v. 2e art., WNT i.v. Beringen (II).
1) Overhalen, er toe krijgen. ‖ Ic keere Tot Yeven, Canicser toe beringen, Si salre
Adame wel toe bringen, Niet jegenstaende dat God verbood, Eerste Bl. 182 [ca.
1440?].
2) Kwaadspreken, lasteren? ‖ Tfy, nydighe gronden, die in dichten minghen
Vieleynighe dinghen, / schimpich beringhen, Leuv. Bijdr. 4, 252 [beg. 16e e.].

Beroemen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Hem beroemen (c.gen.), verzekerd zijn (van). ‖ Ghij sult u gaen maecken seer
sieck... En seggen... dat ghij moet eeten om u. verfraijen Pasteijkens, taerkens,
roffioelen en vlaijen,; Ghij sullet so schrijgen (l. crijgen), ic derffs mij beroemen,
Leckert, 252 [1541].

Beroer,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Uiterlijke beroering: leven, beweging, opschudding; in de aanhh.: oploop. ‖ Jan
Bautoen vant (t.w. het H. Sacrament) inden moer, Des tvolc van vruegden maecte
beroer, Sacr.v.d.N., prol. 14 [3e kw. 15e e.]; Tvolc maect van vreuchden een beroer,
Om dat si vanden sacramente hebben vernomen, ald. 185.
2) Innerlijke beroering: ontsteltenis. ‖ Alle die mi desen dach ontmoeten, Die sal
ick antwoerden, dwelck mi dit beroer doet, Alleens ghelijck die duuel zijn moer doet,
Mar.v.N. 123 [ca 1500]; Soo doet vrij en neempt na geen beroer goom, Pir. en Th.
417 [1e kw. 16e e.?].
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3) Bewogenheid, stemming? ‖ Swaermoedich ghepeyns / drucsinnich beroer /
Inwendich last / hertsweerich remoer... komt my bestrijden, CAST., Pyr. C iiij [ca
1530]; Yemant, hopic, zal... Mijn mestroostigh beroer commen in staden, Gentse
Sp. 291 [1539].
4) Ophitsing (in de aanhh. door de duivel). ‖ Godt heifse (t.w. Maria) so
ghepreserueirt bewaert Dat gheen vyandich beroer / vploopic aert An huer als scip
mochte vestich beclyuen, EVERAERT 331 [1530]; De welcke (t.w. de geest) tvleesch
lochent / en twerltlijck confoort met dinblasinghe van sduvels beruer, Smenschen
gheest 718 [ca 1560?].
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OPM. Nog bij HEEMSEN, Nederd. Poëm. 11 [1619] (in de bet. 2?): ‘Hoe u hert is
ontspronghen Met selsamigh beroer.’

Berommenesse,
zn. Van berommen, beroemen.
Overtuiging, mening. ‖ Sou (t.w. Couuer Handelynghe) en es niet gheordoneirt
Van Godt om hu / naer myn berommenesse, EVERAERT 278 [1530].

Berommenheijt,
zn. Van berom, beroem?
Overtuigdheid. ‖ Nu zeg ick voordachtich vut liefde crachtich // met grooter
berommenheijt god lof ende danck // van deser vulcommenheyt, Vader Onse 1226
[1577].

Beromte,
zn. Van berommen, beroemen.
Mening, overtuiging. ‖ Ghy behoort nv thooghene boven al Tryonphe groot naer
myne beromte, EVERAERT 252 [1530].

Beroncken,
ww. Van roncken mompelen (WNT i.v. Ronken, bet. II, 1)?
(Be)naderen, aanspreken? ‖ Waere hem (t.w. de mens) den moet ghesoncken
// Dan sallic (t.w. Practyckeghe List) hem beroncken / fray ende blyde, EVERAERT
73 [1511] (zie nog ald. r. 712); (Een schuldeiser spreekt met betr. tot een
schuldenaar:) Jc ghae hem toe / dats vry ghecloncken. Maer jnt eerste beroncken
/ sallic van heesschene spennen, ald. 106 [1513].

Berooghen, baroogen,
ww. Van berren (= bernen) en ooghe.
Vurig, hartstochtelijk kijken (vg. KIL.: b e r n - o o g e n . Oculis ardentibus intueri,
lumina immota & ardentia tenere, scintillantibus & flammae instar subsilientibus
oculis intueri), in de aanhh. van verliefden. ‖ Ick lache als ick sie in die baleye (var.
valleye) Baroogen en schieten met Venus schichten, Doesb. 208 [vóór 1528]; Sy
v

berooghen als een Spaensche Katte In elcx anders ghezichte, H.d.Am. × 4 [m. 16e
e.].
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Berost,
bn. Van berosten, beroesten.
Vuil, smerig. ‖ Haer cleeder dorscuert ende al berost, Haer scoen dorgaet, haer
cousen vermost, Eerste Bl. 949 [ca 1440?].

Bersteken,
ww. Uit ber, beer en steken.
Sekreten ruimen (vg. WNT i.v. Beersteker). ‖ B.: Way nefken, hoeyt schape! L.:
Neen, leert ghy bersteken, Trudo 397 [ca 1550].

Beruck,
zn. Van berucken, berokken.
Opzet, voornemen? ‖ Wilt v dan wel wachten van alle quaet beruck, HOUWAERT,
Vier Wterste 165 [1583].

Beruerelijckheyt,
zn. Van beruerelijck, beroerlijk.
Indrukwekkendheid, grootheid, majesteit? ‖ O Prince reene (t.w. Iupiter), // De
v

zake is kleene na v beruerelijckheyt, H.d.Am. O 1 [m. 16e e.].

Beruericheyt,
zn. Zie MNW i.v.
Beroering. ‖ Ick Saturnus in drucx beruericheden / Sal dieric de hollander / en
katharina sheermertens Doen sterven vol druckelijcke smertens / Van jalousien in
desperacien, Sp. d. M. 236 [beg. 16e e.].

Beruerlijc,
bw. Zie MNW i.v. Beroer(e)lijc, WNT i.v. Beroerlijk.
Bewogen, geestdriftig? ‖ Beruerlijc zelen ons kelen (Maria) loven eendrachtich,
A. BIJNS, N. Ref. 330, j, 10 [1e kw. 16e e.].

Berut,
bn. Zie MNW i.v.
Berooid. ‖ Dronckescip maect / menich meinsche berut, EVERAERT 116 [1513].
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Besaten,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bezaten.
A. BEDR. - 1) Hopen, verwachten, vermoeden? ‖ T'en sal nijet roeren (t.w. 't
plakkaat), hoop ick, van mijn Noch oick van dijn, nae ickket besaet, Tcooren 532
[1565].
2) Schenken, bewerken, veroorzaken? ‖ Wie sow om v (t.w. Goet Onderwijs) al
dees vruecht verlaeten ghij coent niet besaten dan alle verdriet, Red. en Nat. 1054
[2e h. 16e e.].
B. ONZ. Zich gedragen, leven? ‖ Door mijn toedoen coomen eerst alle staten int
sondich besaten, Vers. Maelt. 183 [2e h. 16e e.].
C. WEDERK. - 1) Zich matigen? ‖ Int timmeren van Babels toren, wilt wat besaten
dijn, Deenv. Mensch 143 [2e h. 16e e.].
2) Verzadigd, bevredigd zijn? ‖ Wat dunckt u Lust om weten / zult ghy u besaten?
v

Oft dunckt u dat den zin noch is ghefaelt? Rott. Sp. O iiij [1561].
3) Zich begeven. ‖ Nu wil ic mij besaten // na huys met mijn kinderen, O.L.H.
Minnevaer 574 [ca 1550].

Besaticheyt,
zn. Van besatich of rechtstreeks van besaten.
Bedaardheid, matigheid, beheerstheid? ‖ Wilt ooc, Heer, verlichtten des jongen
Prinssen hert... idelhheyt van hem weeren; geeft hem besaticheyt, REAEL, in Bijdr.
v. Vad. Gesch. en Oudh. 3e reeks, dl. 10, blz. 115 [1592].

Bescadelic,
bn. Van besc(h)aden.
Bescadelic vallen, benadelen. ‖ Hueren onghelycken ghanc (t.w. van dOnghelycke
Munte) gheseyt goet ront Valt Menichte
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van Volcke / ende my bescadelic, EVERAERT 254 [1530].
OPM. De rhet. omschrijving van het verb. fin. door -lic + copulum is hier
gehonoreerd, omdat in vallen wellicht niet onmiddellijk het verb. subst. herkend zal
worden.

Bescaet,
zn. Zie Beschaet.

Bescansen,
ww. Zie WNT i.v. Beschansen, Aanm. 2.
Beslag op iets leggen, tot zich nemen? (vg. Loquela i.v. Beschansen: ‘=
bekansen’). ‖ M.: Hout daer, neempt dat (t.w. een kan bier). B.: Ick mach's
bescansen; Al quammer meer, ick souts mijn niet belgen, Tafelsp. v.e. kwakzalver
en een boer, in Dietsche Warande 10, 111 [2e h. 16e e.?].

Bescaute,
zn. Van bescauwen, beschouwen.
Beschouwing. ‖ Den Beroerlicken Tyt bedryft nv wondere So elc mercken mach
jn sweerls bescaute bloot, EVERAERT 184 [1526].

Bescauw(e),
zn. Zie Beschouw(e).

Beschadicheyt,
zn. Van beschadich.
Nadeel, schade. ‖ Elck sorcht voor 't zyne / elck sorcht beschadicheyt, Zeven Sp.
v

Bermh. A vij [1591]. Ghy (t.w. Gierige Onversadicheit) maeckt... dat die Vader 't
v
Kint doet groote beschadicheyt, ald. B ij .

Beschaet,
zn. Van beschaden.
1) Nadeel, schade. ‖ Eist dat hier roouers luusschen / twort myn bescaet, EVERAERT
28 [1509] (zie ook ald. 61 [1511], 266 [1530], 461 [1530]).
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- Beschaet doen, schade berokkenen, benadelen. ‖ Wilt elcken bescaet doen /
ende nyement sparen, EVERAERT 27 [1509] (zie ook 160 [1523], 247 [1530]).
2) Nadelige toestand. ‖ Wien salse claghen, Wanneer sy commen in hinderlyck
beschaet, Dboeck d. Am. 117 [1e h. 16e e.].

Beschauw(e),
zn. Zie Beschouw(e).

Bescheldere,
zn. Van beschelden.
Die berispt, bestraft. ‖ Ick moet v zyn verwytelick // als een bescheldere,
Taruwegraen 950 [1581].

Beschijten,
ww. Zie MNW i.v Besciten, WNT i.v. Beschijten.
Verleiden, onteren (van een vrouw). ‖ Sy en zal niet ophouden voor datse
v

bescheten is, H.d.Am. Cc 3 [m. 16e e.]; Datse heurlie hebben laten beschijten,
Conste d.M. 89 [ca 1560].

Beschijter(e),
zn. Van beschijten.
Bedrieger? ‖ Ghij hout u selffs heylich voor geen beschijtere o corenbijtere wadt
v

sijt ghij een gast, Hs. TMB, B, fol. 71 [2e h. 16e e.?].
- Bescytterken, verleidster. ‖ (Meisjes) Die de maerdtghanc doen / als fraye
cocxskins Die gheerne reyn ghaen / al zynt vule mocxskins Om te bekueren / deis
overvliegherkins. Tzyn puer bescytterkins, EVERAERT 443 [1e h. 16e e.].

Beschytich,
bn. Van beschijten.
Bedrogen, beetgenomen? Afschuwelijk, miserabel (er aan toe)? ‖ Sch.: Is dat
niet spijtich St.: Is dat niet verradich Sch.: En valt ons dat niet seer wel schadich
v

St.: Wa noyt so beschytich Sch.: Wa noyt so versmadich, Zeven Sp. Bermh. L iiij
[1591].

Beschinkenesse, bescynckenesse,
zn. Van beschinken, beschenken.
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Schenking. ‖ So heift hy (t.w. Christus) ze (t.w. de apostelen) ghehelicht / ende
ghewyt Met zyn eyghen lichaeme / ghebenendyt Jn testamente / als een
bescynckenesse, EVERAERT 426 [1e h. 16e e.].
OPM. Volgens WNT i.v. Beschenken, Afl. ook bij DE DENE 89 [ca 1560].

Beschoof,
zn. Van beschoven.
1) Opmerkzaamheid, oplettendheid; zorgzaamheid. ‖ Christus die ons met goeden
beschoove heift Verlost, Gentse Sp. 83 [1539]; Vaet mijn vermaen met goeden
beschove, ald. 84.
2) Wijze, manier? Of beschouwing, uitleg, verklaring? - Ten waren beschoove, in
waarheid? ‖ Die wapenen / van haren stryt / ten waren bescooue zyn alleene dat
warachtich victooriues ghelooue, Taruwegraen 1485 [1581]; Al wat men es doende...
Dat moet alleene gheschien / ten waren bescoove, Uut den reghele / van een
warachtich gheloove, Verl. Z. II, 1178 [1583].
OPM. Wellicht behoort hiertoe ook Verl. Z. II, 871: ‘In my heeft een beghinnen Den
goeden wille / myts hope / buuten alle beschoove’ (= op een onnaspeurlijke wijze?
Of zonder enige bedenking?). - Bij G. DE CONINCK, Lofz. 118 [1573], in WNT i.v.
Beschoven, Afl.: ‘Diversche Talen vremt van beschoove’ schijnt de bet. te naderen
tot: aard of soort.
3) Tijdstip? ‖ Dies ic wel zegghen magh tot elcken beschoove Doodt es mijn
gheloove, Gentse Sp. 44 [1539] (tot elcken beschoove = altijd? Of = in elk opzicht;
in het laatste geval hoort deze plaats thuis onder de bet. 2).

Beschot,
zn. Zie WNT i.v.
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1) Voordeel, baat, nut (vg. KIL.: b e s c h o t / g e - s c h o t . Proventus, incrementum,
accrementum, accretio, augmentum, momentum, pondus). ‖ DE ROOVERE 376 [3e
kw. 15e e.]; Vad. Mus. 4, 121 [beg. 16e e.?]; Doesb. 231 [vóór 1528]; Blinden 202
[2e h. 16e e.]; Haagsp. 1 ij [1561]; Lijs en Jan Sul 55 [eind 16e e.]; Taruwegraen
945 [1581].
- In de aanh. ironisch gebruikt. ‖ Die van onpaeys heet beschot Heynken peck
wuentter met zyn ghezellen, DE DENE bij DE BO i.v. Beschot [ca 1560].
2) In vage, veralgemeende bet., o.a. voor substantie en toestand. ‖ Niet ic, maer
al dat zondigh beschot Dat daer in my woont, Gentse Sp. 44 [1539], Es Abraham,
ons vadere, duer zijn waercken Rechtvaerdigh gheworden in zulc beschodt, Zo
magh hy hem berommen, maer niet voor Godt, ald. 73.

Beschotten,
ww. Zie MNW i.v. Bescoten. Of van schot, belasting (zie Kruyskamp in de aant. op
de aanh.).
Taxeren, waarderen? ‖ Mijn conste is bouen de uwe beschot, Doesb. 240 [vóór
1528].

Beschouw(e), besc(h)auw(e),
zn. Zie MNW i.v. Bescouw, WNT i.v. Beschouw.
1) De grondbet. ‘beschouwing, aanschouwing’ is nog te herkennen in de volgende
verbindingen.
- In elckx bescouwe, voor ieders ogen. ‖ Wat batet dat jc mij veel wijs wil maken
hier voor dweerelt jn elckx bescouwe, Drie Sotten 311 [1e kw. 16e e.].
- Ten claren bescouwe, duidelijk, kennelijk. ‖ David seit ten cleeren bescouwe:
Den tijt comt datmender ontfermen souwe, Eerste Bl. 1007 [ca 1440?]; Achten /
soude elc die oghen te claren bescouwe, St 2, 185 [vóór 1524].
- Soet van bescouwe, heerlijk. ‖ Sturt ons uwen gheest in, zoet van beschauwe,
Gentse Sp. 198 [1539] (zie. ook ald. 334]; Slaet gade dwoort (t.w. de H. Schrift?)
soet van bescouwe, Present 3 [1559].
- Met cloecken bescouwe, kalmweg, in koelen bloede? ‖ Wilt ghy dan tSondaechs
en Sheylichdaechs wercken? Ja? En avont en morgen met cloecken beschouwe?
Prochiaen 1430 [ca 1540].
2) Aanblik, (uiterlijk) voorkomen. ‖ Tdander leeuken jent van bescauwe Bediet
waerachticheyt, EVERAERT 309 [1529] L.: Soo moet hy carkens cryghen, B.: Reyen
(1. reyn) van bescouwe, Trudo 2742 [ca 1550].

Beschoven, bescooven,
ww. Zie WNT i.v.
1) Waarnemen, letten op, overwegen. ‖ Tis beter met rijpheyt alle dinck beschooft,
Te groote haeste maect dickwils onvrede, Conste d.M. 82 [ca 1560]; Duer dyt motyf
// myne woorden bescooft es my alle vruecht berooft. Reyne M. 430 [ca 1575?]; Die
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om v te verlossen compt ditte bescooft die doet ghy torment an, ald. 992; Ditte doch
beschooft, Verl. Z. II, 612 [1583].
- In de aanh. zelfst. gebruikt ter aanduiding van een ruimte (die men kan
overzien?). ‖ Gaet haeltse ter stont binnen dit beschouen, Dwerck d. Apost. 1298
[1e h. 16e e.].
2) Waarnemen, ontdekken, vinden. ‖ Gheen weldaet dat ic in my beschove,
Gentse Sp. 65 [1539]; Zy loopen dat heurlier bezaetsen clueteren Daer zy huerlieder
dreelkin hebben beschooft, Gentse Ref. 79 [1539]; Dat machmen claer bescooven,
Daer hy zelve zeght... enz., Verl. Z. I, 385 [1583].
3) Waarnemen, gebruik maken van. ‖ Cortelicx daer naer zoo (l. zy?) dien tijt
beschoofde Daer hy lagh slapende in haren schoot, Gentse Ref. 19 [1539] (hic?).
4) Denken, menen. ‖ Ick zwerdt by den eye // en zal hys naer myn bescooven
Niet zeere belooven, Verl. Z. II, 19 [1583]; Dies met een blyde beschooven (= intentie,
mening?), Ist dat u vyandt honghert / te spysen wilten ghedyncken, ald. 1081.
5) Willen, bedoelen, najagen? ‖ Byder vrecheyt / en was oock noyt dueght
beschooft, Leuv. Bijdr. 4, 303 [beg. 16e e.]; Prent in u herte vastelic dit woordt Dat
Christus ghesproken heift om ons confoort Dat es den wille mijns vaders beschooft,
Op dat... enz., Gentse Sp. 91 [1539] (hic? is beschooft imperatief, dan sub 1).

Beschrijden,
ww. Zie MNW i.v. Bescriden, WNT i.v. Beschrijden.
1) Begaan, verrichten? ‖ Hy (t.w. Ons Vader) weet te vooren // alle daets
beschrijden, Reyne M. 442 [ca 1575?].
2) Vinden, aantreffen? ‖ In syn herte mocht men dees twee woorden beschrijden
Verre, en By, MOERMAN, Cleyn Werelt 55 [1584].

Beschuijlen,
ww. Zie MNW i.v. Besculen.
Verbergen? Ontkomen aan? ‖ Nu toont eerst het sadeken syn rechte cracht gelijck
alst placht hoe soudment beschuijlen, Sotslach 226 [ca 1550].
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Beschutten,
sijn boeten -. Zie Boete.

Bescynckenesse,
zn. Zie Beschinkenesse.

Bescooven,
WW.

Zie Beschoven.

Bescouden,
Van *schouden (een door Verdam MNW i.v., 2e art. verondersteld ww. in de
bet. ‘voortstuwen, leiden, besturen’) of een fig. toepassing van mnl. bescouden ‘met
heet water overgieten’ (MNW i.v., 1e art.) en dan via ‘verwarmen’ tot ‘begunstigen’?
Of rijmvervorming van bescudden?
Begunstigen, helpen, belonen? ‖ Die my volghen bescoudic Met sghiericheyts
myeden, EVERAERT 54 [1511].
WW.

Bescoudenesse,
zn. Van bescout of (liever) van *bescouden. Mnl. bescout (MNW i.v.) is wel eerder
als volt. deelw. van dit te veronderstellen ww. te beschouwen dan als afl. van scout,
zoals Verdam doet.
Schuld. ‖ Om te beteren Adams sondeghe bescoudenesse, EVERAERT 519 [1533].

Bescouw(e),
zn. Zie Beschouw(e).

Bescreeuwen,
ww. Zie WNT i.v. Beschreeuwen.
1) Berispen, uitschelden (volgens WNT i.v. bet. 6 nog in Zuid-Nederland in
gebruik). ‖ B.: Merct hoe u tvolck misprijsen sal V.: Bescreeuwen B.: Befoeyen V.:
Met vingheren wijsen sal, Sp. d. M. 5890 [beg. 16e e.].
2) Beetnemen. ‖ Al hebt ghy my begheeut Ghy wort eer moorghen van my
bescreeut, EVERAERT 79 [1526].
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Bescrooden,
ww. Zie WNT i.v. Beschrooien.
1) Zich zetten tot? ‖ Dus wilt v zeluen tot alder ghehoorzaemheyt bescrooden,
Taruwegraen 1667 [1581].
2) Benauwen? ‖ Tot ancxts / tot slaghen / tot sghevanghenessen bescrooden tot
vproer... enz., Taruwegraen 1466 [1581].
3) Bepalen; in de aanh. zelfst. gebruikt in de zin van uitspraak, sententie? ‖ Metten
adem zynder lippen / hoort dit bescrooden, Zoo zal hy over al / de ongoddelicke
dooden, Jezus i.d. tempel 202 [ca 1575?].

Beseffinge,
zn. Zie WNT i.v. Beseffing.
1) Begrip. - Die beseffinge vaen, begrijpen. ‖ Gheminde vrienden vaet die
beseffinghe Die ick v hier sal te kennen gheven, Nyeuvont 372 [ca 1500].
2) Genieting (vg. Besefsele)? Of besef, kennis, ervaring? ‖ S.: God verleene
Tghemeene H.: Zijns beseffijghe (l. beseffijnghe × Leffijnghe), Gentse Sp. 20 [1539].

Besefsele,
zn. Van beseffen.
Genieting (vg. beseven hebben, proeven, smaken)? ‖ Lof glorieuse hostie. godlic
besefsele, DE ROOVERE 141 [3e kw. 15e e.].

Beseuren, besueren,
ww. Zie WNT i.v. Bezeuren.
Bedriegen (vg. KIL.: B e - s e u r e n . Fallere, decipere). ‖ Nyeuvont 423 [ca 1500];
A. BIJNS, N. Ref. 195, b, 13 [1e kw. 16e. e.], 253, c, 11 [1526]; A. BIJNS 71 [1528]; X.
Esels 7, 21 [1530]; Smenschen gheest 420 [ca 1560?]; Antw. Sp. Ii ij [1561].
OPM. Vg. Seuren, Ontsueren, Versueren.

Beseven,
bn. Van beseffen.
De eig. bet.: ‘beseft, ervaren, verstaan’ is doorgaans geheel verbleekt, zodat het
woord alleen nog dient als rijmlap. ‖ Spieghelt v slijm der aerden beseuen, DE
ROOVERE 277 [3e kw. 15e e.]; Zo verstaetmen dat geen persoon int leuen Tsij bij
aelmissen oft ghiften beseuen Enich betrouwe in anderen houwe, Camp v.d. Doot
2308 [1493]; Tzoetmondigh groetzel dat Gabryel braghte Der zuver draghte Maria
beseven, Gentse Sp. 161 [1539]; Ha Moerbesienboom / onsalich beseven, CAST.,
v

Pyr. D v [ca 1530]; tGoet dat hem zal ghebueren, Werdt de rechte cause / dat hy
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in zyn doen beseven Grootelicxs zal sneven, Verl. Z. I, 732 [1583] (vg. ook ald. 1228
en II, 422); Troost en Hoepe verlieten my int gequel En ghy oock seer snel, // reyn
vrouwe beseven, Trauwe 709 [1595?]; Ick hebbe ackers, huysen, en hoven beseven,
Const-thoon. Juw. 12 [1607].
OPM. Beseven sijn = zijn, dat in rederijkersteksten nog veelvuldig wordt
aangetroffen, is reeds mnl., vg. MNW i.v. Beseffen sub bet. 5. - In Gentse Sp. 55
[1539]: ‘Gheheel los van trueren Es mijn herte beseven duer zulc bevroetzele’ staat
beseven blijkbaar voor bedegen.
- Op sommige plaatsen, inz. die met de constructie beseven sijn krijgt men de
indruk, dat beseven de waarde heeft van een modaal bijwoord, dienend ter
intensivering en perfectivering van het voorgaande. ‖ Dat es een zonderlijnghe
dueght die troost verstijft Inden staervende mensche voorwaer beseven, Gentse
Sp. 199 [1539]; Hi (t.w. Christus) es troost beseuen ende soetheijt in alle salighe
ghedachten, St 1, 247 [vóór 1524]; Jheronimus die soe heylichlick leefde soemen
vint bescreuen Duer sorch des ordels eenpaerlick beefde dats claer beseuen, ald.
2, 175; Dats waer ende amen beseuen, Taruwegraen 403 [1581]; Dats
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warachtich beseven, Verl. Z. II, 604 [1584].
- Een enkele keer zou men beseven willen opvatten als epith. ornans. ‖ Lustich
es hij den wijnstoc beseuen, DE ROOVERE 142 [3e kw. 15e e.] (hic? of: waarlijk de
wijnstok?); Haer lieder (t.w. van de priesters) cruyne / is de croone beseuen Daer
alle de vyanden voor beuen, ald. 126; Der maghet vul gracie / wiens naeme beseuen
Es Maria verheuen, EVERAERT 147 [1523]; O dagheraet beseuen, Christenk. 844
[ca 1540]; Dese drie spinnende goddinnen beseven ghelijcken juyste smenschen
leven, Charon 170 [1551] (hic? of: bedoeld, genoemd?).

Beslach,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Beslag.
Slag, soort? ‖ Jae ghij syt een sant // maer tis van een laet beslach, Deenv.
Mensch 152 [2e h. 16e e.].

Beslaegen,
bn. Van beslaen.
Zwanger. ‖ Tes nv haer seste maent / dat sij is beslaegen, Geb. Joh. Bapt. 684
[1578].

Beslaven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Uitsl. rhet. is het onz. gebruik in de bet.: zijn uiterste best doen, zich bijzonder
inspannen. ‖ Pooght clouc te beslavene, Ghewilligh in duuterste tribulacye, Gentse
Sp. 12 [1539]; Elck waerpe tanckere... Van hope in Christum midts u beslaven al,
ald. 20; Exempel ghenoech aen de bie alleene Die suyuer en reene // is in haer
beslauen, Antw. Sp. Mm ij [1561]; Duer myn beslauen // hebbick te zegghen in
memoorie: Helle waer es dyn perikel? Reyne M. 1283 [ca 1575?].

Beslaver,
zn. Van beslaven.
Eig.: die bijzonder zijn best doet, in de aanhh. blijkbaar: die (goed) kan drinken,
drinker. ‖ Hey! laet dryncken vanden wyne, Dats uwe / dits myne, // als stouten
beslaver // wat (× claver // blat), Verl. Z. I, 1008 [1583]; Tsya dan, met dat masekin
Zoo spoelt u blasekin // als fray beslaver // glat (× claver // blat), ald. 1067.

Beslechten,
ww. Zie MNW i.v. Beslichten, WNT i.v. Beslechten.
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Mededelen, vertellen. ‖ Meestere / ick bidt v wilt ons toch beslechten Wat spel
v

salt zijn dat men hier sal vertooghen, Zeven Sp. Bermh. H ij [1591].

Beslets,
zn. Zie WNT i.v.
Belemmering, hindering. ‖ Want men mach breken metten wille Alle het natuerlijck
v

beslets, H.d.Am. G 3 [m. 16e e.].

Besletsen,
ww. Zie WNT i.v.
WEDERK. Zich verbinden? In de aanh. in omschreven vorm. ‖ Als Menichte van
Volcke hem wort besletselic Den coopman zyn waere an te hanghene Omden
pennync ten hoochsten te ontfanghene Tes te bemoedene hy stelter de waere naer,
EVERAERT 248 [1530].

Beslicht,
zn. Van beslichten, beslechten.
Gezag, invloed. ‖ T.: God en acht niemant E.: Dan daer wijsheyt inne woont T.:
Hoe groot ghepersoont // oft van veel beslichts, Antw. Sp. K ij [1561].

Beslueteren,
ww. Bijvorm van belueteren (zie ald.)?
Bedriegen? Kwellen? ‖ Die mutse heeft menigen mensche besluetert, Doesb.
112 [vóór 1528].

Besluijpen,
ww. Zie MNW i.v. Beslupen, WNT i.v. Besluipen.
(Op een listige wijze) verkrijgen. ‖ Gheen meerder ghemack en meughdij
besluijpen, Tielebuys 315 [1541].

Beslutynghe, besluuttynghe,
zn. Van besluten, besluiten.
Macht (vg. mnl. besluut in dez. bet., MNW i.v., bet. 1). ‖ Die tydelycke nyeuwicheyt
jn zyn besluuttynghe Eerst cryght / die heift / den meesten loop, EVERAERT 413
[1530]; Alle dync blyft / jn myn beslutynghe, ald. 440 [1e h. 16e e.].
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Besmetsele,
zn. Van besmetten.
Smet, vlek (vg. KIL.: b e - s m e t s e l . Contaminatio, maculae). ‖ Saturnus dunct
ons / dat wederom regneert Door die violieren / sonder besmetsele, Antw. Sp. Dd
v

iiij [1561].

Besmuerynghe,
zn. Van besmueren, besmeuren.
Bezoedeling, besmetting. In de aanh. smet? ‖ Jn huer (t.w. Maria) en was noynt
gheen besmuerynghe, EVERAERT 373 [1527].

Besneden,
bn., bw. Zie MNW i.v.
1) Geneigd, genegen? ‖ Gheloofden perfect alle menschen coene sy souden
meer ter duecht besneden sijn, St 1, 106 [vóór 1524]; Want 'sdaechs tien male zeer
besneden (= vol genegenheid, liefde?) Zoo komt sy voor myn deure gheleden,
H.d.Am. I i [m. 16e e.].
2) Edel, voortreffelijk (epith. ornans). ‖ Patriarken ende propheten besneden,
Eerste Bl. 1265 [ca 1440]; Lof hebbe sijn gracie groet besneden, ald. 1523.
OPM. Zie ook Besnijden.

Besneven,
ww. Zie WNT i.v.
Zich getroosten, bezuren, smaken? ‖ Blocquierd zeer stranghe weest aerbeid
besneuende, CAST., C. v. R. 58 [1548];
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Als moestick... Besneuen, de dood, ghelijck Actheon te dier hueren, ald. 150.

Besnijden,
ww. Zie MNW i.v. Besniden, WNT i.v. Besnijden.
A. BEDR. (Geldelijk) uitpersen. ‖ Den eenen coopman besnijt ons op 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, Antw. Sp. M iiij [1561].
B. WEDERK. Zich vormen, ontwikkelen (tot)? ‖ Rethorica is een conste vol vreden
daer Cicero hem prinche af heeft besneden en constich gheuoijt, St 1, 110 [vóór
1524].
OPM. Zie ook Besneden.

Besnicken,
ww. Van snicken, snikken.
Kwaken. ‖ Queck, queck, queck, is der eynden besnicken, Leuv. Bijdr. 4, 347
[beg. 16e e.].

*Besnoden,
ww. Zie Besnoot.

Besnoot,
bn. Van *besnoden (van snood).
In armoede, ellende, narigheid verkerend; rampzalig. ‖ Menich meinsche ghy (t.w.
Den Beroerlicken Tyt) besnoot laet, EVERAERT 188 [1526]; Noynt man en zach den
tyt dus besnoot zyn, ald. 285 [1529]; O zin besnoot Met cranc ghelooue / twyffelic
van erruere, ald. 426 [1e h. 16e e.] (hic? of volt. deelw. van *besnoden, krenken of
bederven?).

Besoecken,
ww. Zie MNW i.v. Besoeken, WNT i.v. Bezoeken.
1) Schenken (vg. ‘iemand bejegenen met weldaden’, WNT i.v. Bezoeken, bet. 6).
‖ Dits de beke die ons al tsaemen ghecocht heift Ende besocht heift vrede ende
ruste, EVERAERT 385 [1521].
2) Besoecken van, voorzien van? ‖ Eer hiit (t.w. God) ter effectien al heeft
ghebrocht Heeft zeere subtilick de nature besocht, Van al dat sienlick es en
lichamelick, CAST., C. v. R. 136 [1548].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

3) Proeven (m. betr. tot spijzen). ‖ Wij sullen tavont eeten boeckweijde coecken
Oft besoecken een haeringsopgen, Lijs en Jan Sul 104 [eind 16e e.?].

Besoeignieren,
ww. Zie Besoigneren.

Besoetsele,
zn. Van besoeten.
Genot en v.v. ondervinding, ervaring? ‖ Lijdt met den ghenen die aldus sneeft In
minnen hebdy zijns smaecx besoetsele, Sp. d. M. 1116 [beg. 16e e.].

Besoeven, bezoeven,
ww. Zie MNW i.v. Besoeven, WNT i.v. Bezoeven.
A. BEDR. - 1) Bezorgen, verschaffen (vg. KIL.: B e - s o e v e n . j . b e - s o r g h e n ).
‖ Moetmen u al dine voer besoeven, Sev. Bl. 992 [ca 1450] (hic? de bet. is: ‘kun je
niets uit je zelf?’); Hij sal u spijsen genoch besoeuen, Twee Sotten 157 [vóór 1519].
OPM. Deze bet. ook in (de vroege rederijkersklucht?) Playerwater 75, aang. in
MNW i.v.
2) Van het nodige voorzien; helpen.‖ Hij soude my tsruplus toonen dus wordic
besoeft, Camp v.d. Doot 547 [1493] (hic? of onderrichten?); Hoe soudemen connen
backen oft brouwen Waert datmen van hem (t.w. de landman) niet en werde bezoeft?
Haagsp. i ij [1561].
3) Smaken, ondervinden. ‖ Hy (heeft) de doot... moeten besoeuen Duer sulck
poppen ruyter, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 64b [1559].
B. WEDERK. - 1) Zich voorzien. ‖ Ick duchte mi sal noch goet behoeuen Ha ick tijt
/ ick sou mi bat besoeuen, V.D. DALE, Wre 1285 [ca 1516].
- Hem besoeven met, zich verschaffen. ‖ Dus wilt met trooste u selven besoeven
soet, Al en condij noch aen geen troost geraecken; De somer can alle droeve harten
vermaecken, Pir. en Th. 57 [1e kw. 16e e.]; Alle die haer hier wel hebben besoeft
Met goede / met eeren / in grooten state Practijckelijck crijghende profijt en bate,
v

Antw. Sp. Fff ij [1561].
2) Zich beijveren, zich inspannen? ‖ Die inden noot es moet hem besoeuen. Om
onderhouden den heilighen staet van eeren, V.D. DALE, Stove 627 [1528].

Besoigneren, besoeignieren, besongieren,
ww. Ontleend aan ofr. besoigner, fr. besogner.
A. BEDR. Verrichten, bezorgen, behartigen. ‖ Zeker zoo hebbick oock myn zaken
wel ghebesongiert, Taruwegraen 729 [1581].
B. ONZ. Arbeiden, werken, bezig zijn (vg. KIL. 835: b e s o n i é r e n . Operari, operam
dare). ‖ Jn tsweet mijns aensichts moet ick besoigneren Om winnen mijn broot,
Antw. Sp. h i [1561].
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- In de aanh. ongunstig (intrigeren?). ‖ Verraders souden onderlinghe besoigneren
/ Soo dat den Paus lyden sou... Veel tribulatien, CAST., Bal. B i [1521].
- In de aanh. euphemistisch voor coire. ‖ De Indoisen, besoeignierden opt bloote
veld, CAST., C. v. R. 205 [1548].

Besommen,
ww. Zie WNT i.v.
Vaststellen, bepalen. In de aanh. m. betr. tot loon. ‖ Heere de wercklieden / hier
alle staen Om loon des aerbeyts /
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naer tbesommen dyn, EVERAERT 514 [1533].

Besongieren,
ww. Zie Besoigneren.

Besorghen,
ww. Zie MNW i.v. Besorgen, WNT i.v. Bezorgen?
Wegdoen, opruimen? ‖ 2. J.: Hangt hem hangt hem D.S.: besorcht hem B.V.:
v

versmacht hem, Hs. TM B, B, fol. 56 [m. 16e e.?] (Corrupt, l. worcht?).

Bespecken,
ww. Zie WNT i.v. Bespekken (I).
Bevuilen, bezoedelen. ‖ (Die werelt) met veel sonden die ziele bespeckende,
Trudo 3048 [ca 1550].
OPM. Nog bij COORNHERT, Odyss. 1, 25a [1561].

Bespeerelen,
ww. Zie WNT i.v.; zie ook Besperelen.
Versieren. ‖ Want hy was Monarche vul deughden bespeerelt, Van alder weerelt,
CAST., Bal. 22 [1521]; Wie essere met dueghden nu bespeereld, CAST., C. v. R. 151
[1548].

Besperelen,
ww. Van sperelen. Wellicht identiek met Bespeerelen (vg. DE JAGER, Frequent. 1,
678); men vergelijke dan voor de betekenisontw. besp(r)oeien.
Besprenkelen, bespatten? In de aanh. zou dan besperelt ‘met bloed overdekt’
moeten betekenen. ‖ Den dranck (es) zyn warachtigh bloet // naer den heesch //
fyn, twelcke hy ghegheven heeft //, ter doot besperelt, uut ghecochter (l. gherechter)
liefden // voor tleven der werelt, ende dat anden cruuse, H.Sacr. 420 [1571].
OPM. Vg. Wtsperelen.

Bespeuren, bespooren, besporen, bespueren,
ww. Zie WNT i.v. Bespeuren.
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A. BEDR. - 1) Najagen, vervolgen. ‖ V.D. DALE, Wre 695 [ca 1516]; H.d.Am. A 8
[m. 16e e.]; Bruyne 1, 17 [2e h. 16e e.]; GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 32 b [1559];
Tcooren 11 [1565]; Reyne M. 697 [ca 1575?]; Verl. Z. I, 1173 [1583] (druckich
bespooren, versta: achtervolgen van verdriet); HOUWAERT, Gen. Loop 87 [ca 1590].
OPM. Nog bij COORNHERT 1, 17c, 242 d.
- In de aanh. zelfst. gebruikt in de bet. voornemen, bedoeling. ‖ Wilt vroom labueren
// gaen naer u bespueren // zaen, Reyne M. 889 [ca 1575?].
2) Inhalen, in zijn macht krijgen. ‖ Bekeeringe Pauli 386 [ca 1550?]; Blinden 330
[2e h. 16e e.]; Meest Al 357 [1559]; GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 35b [1559].
OPM. Nog bij COORNHERT, Boccat. 131c.
3) Verschaffen. ‖ Bedrogh zalt ons by hopen, Door koopen en verkoopen ghenoegh
besporen, COORNHERT, T'roerspel 683 [3e kw. 16e e.].
B. ONZ. Overwegen, denken, menen? ‖ Verlaet zulcke bespueren ghy menich
mensche / die cranck zyt jnt anmercken want god es ghetrauwe (versta: laat zulke
gedachten - t.w. dat God de Zijnen heeft verlaten - varen?), Taruwegraen 43 [1581].

Bespien,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bespieden.
1) Het toeleggen op. ‖ Touwen en Cabels... Die al verbrant waren deur des vyers
bespien, GHISTELE, Virg. Aen., fol. 94b [1556].
2) Bespien na(er), omzien -, staan -, streven naar; zoeken. ‖ Valt dat te loone my
So moetic / naer ander logyst bespien, EVERAERT 191 [1526]; Nv Meest al de Werelt
v

/ na hoocheyt bespiet, Zeven Sp. Bermh. H v [1591].
3) Bezorgen, verschaffen. ‖ De tacken des booms... Die voechden hun selven in
mijn aensien Als die my een sate wilden bespien, DE ROOVERE 372 [3e kw. 15e e.].

Bespysen,
ww. Van spysen.
(Geestelijk) voeden? ‖ Waer in sal ick myn herte connen bespysen? Bruyne 3,
45 [2e h. 16e e.].

Bespoeysele, bespoysele, bespoysels,
zn. Van bespoeien.
Iets dat verkwikt. ‖ Ten zeuensten / so wasser de fonteyne Om coelte ende
bespoysels / vut te vloeyene, EVERAERT 374 [1527]; O edel medicinael bespoeysele
v

/ Rijfstroomich vloeysele, CAST., Pyr. A v [1530]; Den wasdom vulherdich // compt
zonder vernoysele duer dyn zoete bespoysele, Taruwegraen 675 [1581].

Bespooren, besporen,
ww. Zie Bespeuren.
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Besprecksele,
zn. Van bespreken?
Voorwaarde? (vg. besprek in deze bet., WNT i.v. bet. 3). ‖ Bidt mij ghenae, u en
baet gheen kermen. Cermen van paijse maeckt enich besprecksele, Tcalf v. W. 120
[eind 16e e.?].

Besproeytsele,
zn. Van besproeyen.
Het besproeien in fig. zin, t.w. met genade, geluk, vreugde e.d. (Deze fig.
toepassing van besproeien o.a. bij CAST., C. v. R. 51, 201, 237, aang. in WNT i.v.,
bet. 6). ‖ Oft ghy verblijen muecht // door besproeytsele Van Rhetorica, Antw. Sp.
v

Pp iij [1561].

Bespueren,
ww. Zie Bespeuren.

Bestandelijck,
bn. Van bestand?
Standvastig? ‖ Bestandelijckste Broederlicheyt Best sprekende (l. Besprekende)
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DE ROOVERE

189 [3e kw. 15e e.] (corrupt voor bijstandelijck?).

Bestecken,
ww. Van besteck?
(Listig) beramen? ‖ Watter u af comt, tis wel besteckt. Ic stelle u teghen eene en
laete u ghebaeren, Ende luystere, hoe dattet voort zal vaeren, Tcalf v. W. 442 [eind
16e e.?].

Bestedelick,
bn. Van besteden.
Bevestigd, bekrachtigd; krachtig? Of (bijw.) standvastig, constant? ‖ Dhelighe
kercke ... daer dat jhesus christus / vul godheden bestedelick den houcksteen of is
/ zonder eenich veranderen, Taruwegraen 1452 [1581].

Bestedigen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Bestedicht sijn, zich bevinden, geplaatst, gevestigd zijn? ‖ De goddelicke vreden,
diet al bevredicht Met soeten seden, den sinen bezedicht, In haren patiencien, In
welcker steden, zijn si (l. si zijn?) bestedicht, Bedruct van leden, in haer ontledicht,
Met zijnder protencien, Dwerck d. Apost. 1231 [1e h. 16e e.].

Besteent,
bn. Van steen.
Voorzien van (edel)stenen. ‖ Tjacob dat hoedekin / moet ommers goet zijn. Et es
ghepresen al waert / besteent bepeerelt, EVERAERT 416 [1530].

Bestieren,
ww. Zie MNW enWNT i.v.
1) Slecht behandelen; toetakelen (vg. DE BO i.v.: ‘Ongehavend maken, toetakelen,
slecht behandelen’). ‖ EVERAERT 85 [1526], 178 [1527]; CAST., Lied. 49 [ca 1530],
C. v. R. 19 [1548]; Crimpert Oom 294 [eind 16e e.?].
OPM. Ook bij V. VLOTEN, Geschiedz. 2, 293.
2) Gereed maken, bezorgen (vg. DE BO i.v.: ‘De kalanten bedienen’). ‖ EVERAERT
105 [1513]; A. BIJNS 236 [ca 1540]; GHISTELE, Virg. Aen., fol. 70a [1556]; DE DENE
358b [ca 1560].
3) Bedriegen in de liefde, ontrouw zijn. In de aanh. van de man (een bijz.
toepassing van de bet. bedriegen, misleiden in het algemeen, MNW i.v. bet. 3). ‖
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Myn amoureus herte dat wilt nu splijten In vier quartieren, Wt vreese dat hy als ander
hypocrijten My wilt bestieren, H.d.Am. Ee 4 [m. 16e e.].
4) Verleiden. ‖ Sy (t.w. de amoureuse Mans) loopen... over alle zijen in 't ravot
De Dochters bestieren, H.d.Am. Ee 5 [m. 16e e.].

Bestierich,
bw. Van bestieren.
Ingetogen, bescheiden, beleefd. ‖ Jc hebbe hem ghesien / dus willic bestierich
Een groeten verchierich / hem gheven wysselic, EVERAERT 68 [1511].
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook de volgende - bedorven, althans mij niet
duidelijke - plaats. ‖ Verzekert ooc met ‘apetyte vierigh’ Goet propoost met
vereenijnghe bestierigh, Met beghaerte om leeren wt doctryne Den weg en tleven
in wijsheyt regierigh, Gentse Sp. 176 [1539].

Bestierichede,
zn. Van bestierich.
Bedwang, macht. ‖ Doen haddic Weilde / jn myn bestierichede, EVERAERT 138
[1528?].

Bestierken,
zn. Van bestier.
In de aanh. blijkbaar (een niet nader te bepalen) laakbare toestand of handelwijze.
‖ Bruer Willeken sey my een ander bescheet, Dat men daegelycx sweert menighen
eet Waer uwt dat rysende syn veel bestierkens, Br. Willeken 340 [1565?].

Bestierlijck,
bw. Van bestieren.
Beheerst? ‖ (De heraut tot de ridders voor de aanvang van het toernooi) Staet,
zegh ick, al stille en leeft bestierlijck, Ende en slaet niet voor de Trompetten slateren,
H.d.Am. L 4 [m. 16e e.].

Bestijven,
ww. Van stijven.
A. BEDR. Sterken. ‖ O genadige Konink, vol alder eren, U moet bestijven die
Wijsheid des Heren, Meest Al 296 [1559].
B. ONZ. Sterven? ‖ Heere syt des een ghehingher myns leuens mijn uren en
mijnder daghen Dat ick mach ghewaghen eer ick bestijve lof salighe bloedighe
wonden vijue, St 2, 234 [vóór 1524].
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Bestincken,
ww. Zie WNT i.v. Bestinken.
Stinkende maken. ‖ Al moghen u dongheloeveghe becrayen, En acht nyet, dat
sy u werck bestincken, Trudo 2837 [ca 1550]; (Ick) heb ghezondicht tot hemel eerde
luchts bestyncken, DE DENE 246a [ca 1560].

Bestoppelen,
ww. Zie WNT i.v.
A. BEDR. Bedotten. ‖ Hebdy mi niet wel bestoppelt? Ja tegen minen danck aen
een wijf ghecoppelt? GHISTELE, Ter. Andr. 59 [1555]; zie ook Ter. Adelph. 94, Ter.
Phorm. 54 [1555].
B. WEDERK. Zich verbergen, verstoppen? ‖ Nu gaen wy ons secretelijck
bestoppelen En zoo hittich het vyer van minnen doen blaken, Dat dees twee
v

Amoureusen by een gheraken, H.d.Am. T 7 [m. 16e e.] (hic? of l. se i.p.v. ons? In
dat geval hoort de plaats thuis onder A; bedotten).
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Bestoppen, bestuppen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Zoeken te verkrijgen, najagen; vangen, te pakken krijgen. ‖ Jc wil naer zeden
In andre steden / profyt bestoppen, EVERAERT 10 [1509]; Wy zullen 'tHerte van Echo
wel bestuppen (vg. enkele regels verder: ‘Ick ligghe hier ter zijen, Als die 'tHerte van
Echo zal bestoppen’), H.d.Am. K 5 [m. 16e e.].
2) Bedotten (vg. KIL.: B e - s t o p p e n ... Fallere). ‖ Schuyfm. 399 [vóór 1504]; Sp.
d. M. 2875 [beg. 16e e.]; CRUL, Heynken 12 [ca 1540?]; Katm. 552 [vóór 1578];
Meester Hoon 465 [ca 1600?].
OPM. Reeds in (de vroege rederijkersklucht?) Playerwater 183.

Bestraelt,
bn. Van bestralen.
Ingenomen (met)? ‖ Ic peijse, ghi zult den hond selve ghemaeckt // hebben Zoo
ic u hoore hier metten hond bestraelt// dan, Bijstier 148 [eind 16e e.?].

Bestralicheyt,
zn. Van *bestralich of rechtstreeks van bestralen.
Bestraling, verlichting. ‖ Als de heylige Magdalena soo verandert myn sinnen,
met Jeremias, duer ons (l. uws?) geests bestralicheyt, Bruyne 2, 166 [2e h. 16e e.].

Bestranden,
ww. Van strand.
A. BEDR. Bereiken? Of najagen, nastreven? ‖ Dit was haer concept / dit meendense
te bestranden om ons soo met / scanden // te doen ruymen onsen baen, Deenv.
Mensch 740 [2e h. 16e e.].
B. ONZ. Ten deel vallen, overkomen. ‖ Hoe zuldy noch branden, in droefheyts
banden, als schaey en schanden, U komen bestranden, Rott. Sp. H ij [1561]; Jammer
v

en verdriet zal hem haest bestranden, ald. H v ; 'Tes u niet door uw eigen wijsheid
komen bestranden, Roerende van Meest Al 85 [ca 1564?]; Waar is nu Capharnaüm,
dat ten hemel was verheven... Door Nering en Welvaart, die haar kwam bestranden,
ald. 752; Gelyck alst toe ginck bij Loth en Noys tyden doent volck... desen dach
scielick quam op handen soo salse ons mee bestranden / elck wil hem toch hoeden,
Vers. Maelt. 1046 [2e h. 16e e.].

Bestrangen,
ww. Zie WNT i.v.
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In de aanh. zelfst. gebruikt in de bet. gedrang. ‖ Aldus daer sittende docht my dat
ick hoorde Van volcke een wonderlijck groot bestrangen, DE ROOVERE 372 [3e kw.
15e e.].

Bestrecken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bestrekken.
A. BEDR. - 1) Voegen, keren, wenden. ‖ Therte verodmoedighende // willet
bestrecken tot god almachtich, Judich 1463 [1577].
2) Bezorgen, beheren, behartigen. ‖ Als d'Officier naer zyn eyghen proffijt niet en
spoort, Maer tghemeyn goet wel bestreckt, HOUWAERT, Gen. Loop 201 [ca 1590].
3) Brengen, beschikken, bepalen. ‖ God den Vadere (zendt) Hemlien Aermoe
toe / om haer vander werelt te treckene, Veele lastighe slaghen / over hemlien
bestreckende, Verl. Z. I, 1334 [1583].
4) Raken, betreffen. ‖ De duve zonder malicien spoet Heift drye zonderlynghe
condicien goet So men bevynt an huer bestreckende zede, EVERAERT 353 [1531]
(hic?); Mids dat wy van Baladen, Refereynen, Rondeelen Halue metten gheheelen
dees const bestreckende Spreken, CAST., C. v. R. 52 [1548].
5) (Tot zich) trekken; bestreckene in zijn behout, zich toeeigenen. ‖ Achan...
Nam... Dieftelick zeluer ende root gout, Om te bestreckene in zijn behout, V.D.
MEULEN, Ketiuigh. 83 [ca 1500].
6) Uitgeven, besteden (vg. KIL.: B e s t r e c k e n ... Erogare). ‖ Ick ben een sulcken
mensch die niet weet te bestrecken 'tgeen vanden Heer my is gegheven en ghegont,
Const-thoon. Juw. 184 [1667].
OPM. Niet duidelijk is de bet. op de volgende plaats. ‖ Drye crachten men jn Maria
bemercte. Deerste een gheloove / jn Godt almachtich perfect. Dander huer hope /
van Salicheyt bestrect Die Christus ons verlosser / gheift tonser bate, EVERAERT 369
[1527].
B. ONZ. - 1) Zich voegen, keren, wenden tot. ‖ Eenen conync die heift / den wille
vry Tot goet ofte tot quaet / te bestreckene, EVERAERT 414 [1530]; Voor Bethulien
en Israel... willick nu gaen nemen / tbestrecken, Judich 478 [1577]; Al eist schoone
dat de godloose / quaet jnt bestrecken hare booghen spannen, Taruwegraen 530
[1581] (hic? of: bedoelen?).
2) Dienen? ‖ Sulck een bestrecken Der liefden / uut eenen waren gheloove
rysende, Es een werck ter zalicheyt / es Paulus wysende, Verl. Z. II, 1135 [1583]
(hic? of zich uitstrekken tot, richten op (t.w. het aan de aanh. voorafgaande)? Is Der
liefden gen. obj., dan zou bestrecken thuishoren onder A, 6: besteden, aanwenden).
3) Handelen, omgaan met? ‖ Voorsieneghe disscrecie... dat wy hu gheuen Om
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met zinnelicheit / te bestreckene redelic, EVERAERT 415 [1530].
C. WEDERK. Zich voegen, keren, wenden tot. ‖ Achior wilt u bestrecken // met
moede vlugghe om aen desen boom te stane met uwen rugghe, Judich 793 [1577];
De waerheyt van dien // wilt my doch ontdecken up dat wy ons bestrecken // als nu
ten keere om bidden god den heere, ald. 1412.

Bestrecksels,
zn. Van bestrecken.
Werking? ‖ Alsoo wierd hu naeckende tsdunders bestrecksels, DE DENE 124a [ca
1560].

Bestremen,
ww. Van streme, striem, in de bet. van ‘ontsierend of onteerend merkteeken’ (WNT
i.v. Streem, bet. 4).
Bezoedelen, onteren. ‖ Die Schriftuur, na mijn dunkt, maakt hij verleemd, Bevlekt,
bestreemt na zijn oorkonden, Jezus o.d. leraers 700 [vóór 1580].

Bestrictheyt,
zn. Van bestrict.
Verstrikking. ‖ (Deenvoudige mensch) wert doer valsche perswacie en schoon
voor oogen verleyt ende gebrocht bij schijn van deuchden woonachtich int
vuytwendich gebaer daer door hij compt in bestrictheyt van herten, Deenv. Mensch
5 [2e h. 16e e.] (zie ook ald. 7, 514, 516, 566, 625, 647, 652, 660).

Bestrijdinghe,
zn. Zie WNT i.v. Bestrijding.
Het ‘bestrijden’, overvallen, treffen (van een ramp e.d., vg. WNT i.v. Bestrijden,
bet. B). ‖ 't Herte doet my zeere, // Door de vreesselijcke bestrijdinghe // Van een
v

d'alderquaetste tijdinghe, H.d. Am. Dd 7 [m. 16e e.].

Bestringhen, bestrijngen,
ww. Zie WNT i.v. Bestringen.
Boeien (vg. KIL.: B e - s t r i n g h e n : Vinculis coërcere), in de aanh. fig. ‖ Eerst
moeten wij haer soet ancoemen sonder sij, sonder enich geckernij // daer in te
mingen, om haer sinnen te bestrijngen, S. Stadt 1023 [ca 1535].
OPM. Ook bij V. MANDER, Grondt d. Schilderc. 13, 1.
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- In de aanh. zelfst. gebruikt in de zin van benauwdheid (vg. bestranghen). ‖
Daerom leven wij in een swaer bestringhen // hier; T'is al waermen om dinghen
//dier,// daer is luttel te winnen, Heymelic Lijden 54 [1557].

Bestromen, bestroomen,
ww. Zie WNT i.v. Bestroomen.
1) Overkomen, overvallen, bezoeken (van iets ongunstigs, bijv, een ramp). ‖ Was
dat een bestromen // van een swaer verdriet, Heymelic Lijden 130 [1557]; Ick zal u
noch te kennen gheven bloot / Hoe dat lijden en droefheyt Job quam bestromen,
Rott. Sp. K 1 [1561]; Wij waren beducht, dat eenich scroomen U mocht bestromen
en vallen quaelick, Tcooren 991 [1565].
2) Ten deel vallen (van iets gunstigs). ‖ Rust sout hem bestromen en overal
ontmoeten, M. Bedr. Hart 145 [1577].
3) Vinden; verwerven, verkrijgen. ‖ Hy meent zoo my dunckt heel te bestromen
/ baet / Maer al syn dromen / gaet / door ons gantsch te niete wis, Rott. Sp. G vj
[1561]; Duechtsamiger heer isser niet te bestromen, Geb. Joh. Bapt. 360 [1578];
Op alle hoecken der straeten ontfanckt vanden vroomen tgeen sij u geven om
salicheyt te bestroomen, Rijcken Wrecke 209 [1596?].

Bestuct,
bn. Van stuc, lap, vod? Of van *bestucken (van stucken, (op)lappen of uit
verschillende stukken samenstellen, vg. WNT i.v. Stukken (II)?
Armzalig? ‖ Hij hilt hem bestuct gelyck als een slave soo dat hij gelt off have naw
dorst besitten, Red. en Nat. 764 [2e h. 16e e.].

Bestuppen,
ww. Zie Bestoppen.

Bestuucken,
ww. Van stuucken, betalen, dokken (DE BO i.v. Stuiken, WNT i.v. Stuiken (I), bet.
3)?
Betalen, belonen? ‖ Ach myn liefste dreelkins, Met gente juweelkins ‖ zallick
ulieden bestuucken Mach ick dyns ghebruucken, Verl. Z. I, 1088 [1583].

Besueren,
ww. Zie Beseuren.

Beswaren,
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ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bezwaren.
Beletten, verhinderen? ‖ Vercoren neve zijt voordachtich / Aensiende om oneere
te beswaerne / Den schat die ghy hebt te bewaerne, Sp. d. M. 1360 [beg. 16e e.].

Beswatelen,
ww. Van swatelen? Zo ja, dan in geen der van zwatelen bekende bett.
Toetakelen? ‖ (Dochter tot haar lief, die zich temidden van een aantal beelden
heeft opgesteld en zo aanstonds zwart geverfd zal worden) Och lacen lief, ghi zult
beswatelt // zijn, Boertelijck Sin 179 [eind 16e e.].

Beswerckinghe,
zn. Van beswercken.
Beneveling, sluiering. ‖ So mennich man beghint dat hy niet voleynden can dus
seer onsekere is stijts beswerckinghe, Charon 68 [1551].

Beswermen, bezweermen,
ww. Van swermen?
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1) Beschermen, verdedigen? ‖ Ontfermt / beswermt / bescermt / ons naeckte, St 1,
268 [vóór 1524].
2) Aanvallen, belagen? ‖ De duue vreessende / bezweermt tzyne // Van hueren
vyant om besceermt tzyne Vliechse / jn husen boomen / ofte in ghaeten steenich,
EVERAERT 355 [1531].

Beswyc, bezwyc,
zn. Zie MNW i.v. Beswijc, WNT i.v. Bezwijk.
Zonder bezwyc, zonder ophouden, voortdurend. ‖ Verhuust of jc zalhu zonder
bezwyc vloucken, EVERAERT 286 [1529]; Hiertoe (t.w. om alle nyeuwicheyt te
versierene) strect Zinnelicheyt zonder beswyc, ald. 411 [1530].

Beswijckelijck, bezwijckelijck,
bn. Van beswijcken.
1) In de steek latend, ontrouw. ‖ Cupido schijnt rikelic Maer hij beswikelic Die
qualic betaelt, Drie bl. danssen 29 [1482]; Dulcedo zijt ghy (t.w. Maria) niemande
beswijckelijck, DE ROOVERE 151 [3e kw. 15e e.]; Alse (t.w. Tvolck van Ysrahel)
bezwijckelijk Gods vergaten, Heeft Hij se verwaten, A. BIJNS, N.Ref. 90, c, 3 [1e kw.
16e e.]; Die ghelooven... In Iesum Christum, noyt yemant bezwijckelic, Gentse Sp.
206 [1539].
2) Dreigend te bezwijken; wankelmoedig; zondig? ‖ Ontfermt mijns, Heere, zieck
en bezwijckelijck, A. BIJNS, N.Ref. 285, b, 9 [1e kw. 16e e.].

Betamelheyt,
zn. Van *betamel? Of rechtstreeks van betamen? Of (minder juist) voor
betamelijcheyt?
Gepastheid, voegzaamheid. ‖ Vanden tweeden trap / my voor ooghen lecht
Tverstant van dien / naer de betamelheyt, EVERAERT 304 [1529].

Betegenheijt,
zn. Zie WNT i.v. Betegenen, Afl.
1) Verdwazing? ‖ Ghij brengt die herten niet dan betegenheijt (vg. enkele regels
verder: ‘Daer kennisse en reden hebben gelegentheijt, Cont ghijse verjaegen deur
dulle minnen’; indien daarop niet wordt geanticipeerd, is ook een algemener bet.
mogelijk en kan de aanh. onder de bet. 3): ‘rampspoed’ worden gebracht), Pir. en
Th. 23 [1e kw. 16e e.].
2) Ontmoeting? (vg. KIL.: b e - t e g e n h e y d . Occursus en GEULINCX, Hooftd. 205
in WNT i.v. Betegenen, Afl.). ‖ Neen, hertelijcke lust, ghij brocht de betegenheijt bij
quader fortuijnen rampsalich betorden, Pir. en Th. 507 [1e kw. 16e e.] (Een toespeling
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op de fatale ontmoeting der gelieven? Zo niet, dan kan de aanh. ook onder de bet.
3) ‘rampspoed’ worden gebracht).
3) Rampspoed? ‖ Door Adams misdaet soo bleef beloocken In 'smenschen natuere
die sinnelijcke genegentheijt; Dits origo pecatij, waer bij was gebroocken Die
volmaeckte natuer in 'smenschen betegenheijt, Pir. en Th. 605 [1e kw. 16e e.] (In,
versta ‘tot’? Anders zie ik alleen de mogelijkheid van een bet.: ‘wezen’).

Betemen,
ww. Van temen?
Verklaren, betogen? ‖ Christus es mensche worden / naer Paulus betemen, Up
dat hy duer die doot / de macht zoude nemen Die des doots ghewelt hadde, Verl.
Z. I, 430 [1583]; Dus alle zwaerheyt wilt zwichten // naer ons betemen, ald. 1355.

Beteren,
ww. Een, sijn hooft beteren, zie bij Hooft.

Betoghelyck,
bn., bw. Van betoghen.
1) Aannemelijk te maken, bewijsbaar. ‖ Hier toe te comen acht de Werelt
onmoghelyck. Hoe wel tselve geheel licht is betoghelyck, COORNHERT, Lief en Leedt
1439 [1567].
2) Metterdaad? ‖ De gheduericheyt // Die jn Maria als duecht bethooghelic //
Boven alle creathueren / gheweist heift hooghelic, EVERAERT 335 [1530]; Het
Landtbouwen Heere zal ick aenveirden En ghehoorzaem zijn / v beuel hoochlijck /
Wordende een Ackerman bethooghelijck, Haagsp. m iiij [1561].
BETHOOGHELIC,

Betoyen,
ww. Van toyen, tuien.
Vastleggen, funderen. ‖ Redene en Gods Wet die hebben verstroyt Den
verkeerden Zin, op ws zelfs waercken betoyt, Gentse Sp. 148 [1539].

Betoonen,
ww. Zie MNW i.v. Betonen, WNT i.v. Betoonen.
v

Aandoen of aanwrijven. ‖ Zout ghy my zulcken oneere betoonen, H.d.Am. Y 7
[m. 16e e.].

Betrapen,
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ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Begrijpen, doorgronden? ‖ Gheen felder wonder en ysser ghescapen Dan de
mensche / diet al can betrapen Stout van begrijp / vreemt van imaginatien, GHISTELE,
Ant. 31 [1555].
2) Bedenken, overwegen, ter harte nemen? ‖ So ben ic ons sheren minnevadere
sijnt sijn kinderen / noijt sulck betrapen, O.L.H. Minnevaer 79 [ca 1550]. Hy (t.w. de
mens) isser (t.w. van de conste) geheel nv afgheweken / En heeftse versteken //
dit nv wel betraept, Antw. Sp. f iiij [1561].
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Betrapijnghe,
zn. Van betrapen.
Het verrassen, overvallen (in fig. zin). ‖ Ind spel schuud slapijnghe, ende veel
ghetruers, Dat u niet en taste looreits betrapijnghe, CAST., C. v. R. 60 [1548].

Betraute,
zn. Van betrauwen.
Betrouwen, vertrouwen. ‖ Heere Godt waer salmen kiesen betraute, DE ROOVERE
315 [3e kw. 15e e.]; Jnschelicx hebbic met / goeder betraute Ende met grooter
onrusten / langhe ghesocht, EVERAERT 183 [1526] (zie ook ald. 189).

Betrecksele,
zn. Van betrecken.
Bestek, plan, opzet (eig. tekening, vg. WNT i.v. Betrekken, bet. 11)? ‖ Ghy (t.w.
de Overheid) diet tfondement zijt / ick (t.w. de gemeente) den muer / dwelck verdwijnt
v

Ist dat dwerck niet en bijnt // hoe goet van betrecksele, Antw. Sp. G iiij [1561].

Betreuren,
ww. Zie WNT i.v.
1) Ellende. ‖ Wij zullen hem brengen in zulk betreuren, Roerende v. Meest Al 364
[ca 1564?].
2) Pijn. ‖ Al haddense int lijff veel quade humeuren, Ick salse verdrijven sonder
eenich betreuren, Meester Hoon 41 [ca 1600?].

Betrost,
bn. Van tros, pak of van *betrossen, beladen.
Beladen. ‖ Die salige voorvaders als sij waren betrost met dusdanich ongeval,
Geb. Joh. Bapt. 103 [1578].

Betwijfelt,
bn. Van twijfel. (N.b. WNT heeft i.v. Betwijfelen twee verschillende ww.
samengevoegd).
1) Twijfelmoedig (vg. KIL.: B e - t w i j f e l t . Dubius, dubitans). ‖ Tvolc was betwijfelt
(vg. enkele regels verder: ‘O ghy arme borghers / dul / zot / en onbestierich’),
GHISTELE, Virg. Aen. fol. 25a [1556]; Dies ic bedruct en betwijfelt was hier inne, ald.
40b.
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2) Vertwijfeld, wanhopig? ‖ Beraest betwijfelt gaen ic achter lande, St 1, 88 [vóór
1524].

Bevaen,
ww. Zie MNW i.v.
1) Ontvangen (concipere). ‖ Van dat huer moeder / huer (t.w. Maria) bevync,
EVERAERT 373 [1527].
2) Bevaen van, beschermen tegen. ‖ Isser dan een decxel / diese (t.w. de lamp)
bevaet Van winde / soe ist al wel bewaert, DE ROOVERE 270 [3e kw. 15e e.].

Bevancheyt,
zn. Van bevanck.
Eig. omvang, gebied, in de aanhh. uitsluitend dienend ter omschrijving. ‖ (Die)
meest volbrengt der gelooften beuanckheyt sal hoochst gheloont sijn, St 1, 131
[vóór 1524]; Doer duecht der sinnen beuancheijt vresende pyne, ald. 2, 175; Een
weet ic noch in swerelts bedancheyt duer wien mijn herte seer in bedwanc leyt,
Doesb. 18 [vóór 1528] (vg. swerelts bevanc, de wereld, CAST., C. v. R. 154).

Bevanck,
zn. Zie MNW i.v. Bevanc, WNT i.v. Bevang.
1) Verstikking? ‖ Een wijf (t.w. Wellust) die haer dwaesheyt ouer al laet blijcken...
om der zielen beuanck, NUMAN, Striit d. Gem. 40a [1590].
2) Dood (vg. Loquela: B e v a n g e n e s s e .... doodstrijd, stervensnood). ‖ Elck
een duchte voer haestich bevanck, Smenschen gheest 860 [ca 1560?]; Carons
schip bracht niemanden in tbevanck, Antw. Sp. Dd iiij [1561] (hic?).

Bevecht,
zn. Van bevechten.
Gevecht. ‖ De sweerden waren wel gereet gestelt Om dat elck tbeuecht sou cort
beslechten, Camp v.d. Doot 1882 [1493].

Bevechtigheyt,
zn. Van bevechtigh of rechtstreeks van bevecht of bevechten.
Strijdperk? ‖ Christus es commen bin swaerels bevechtigheyt, Om dat hy de
zondaers zaligh zoude maken, Gentse Sp. 86 [1539].

Bevel,
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zn. Zie MNT i.v.
Hoede, bescherming. ‖ Syt doch behoedere van deser iongher iuecht! Tot synder
zielen vreught nempten in u bevel, Trudo 512 [ca 1550].

Bevelich,
bw. Van bevelen.
Bij wijze van bevel? ‖ Gheen glorye en zwichte Als den tempel vulmaect was zo
beuelich Godt gheboden hadde, EVERAERT 368 [1527].

Bevitten,
ww. Van vitten (zie ald.).
Overdenken, overwegen. ‖ Wat dinck is ditte / Als ickt bevitte // benemet my
thopen, Antw. Sp. k iij [1561].

Bevlaghen,
ww. Van vlaghe of *vlaghen?
Befloersen? ‖ Die vloet van tranen mijn oogen bevlaecht, St 1, 119 [vóór 1524]
(= Doesb. 100).

Bevlecsele, bevlecxsels,
zn. Van bevlecken.
1) Verontreiniging, bezoedeling. ‖ Zoo cunt ghy cureren der zielen bevlecxsels,
DE DENE 38b [ca 1560].
2) Verkeerdheid. ‖ Haer aentrecsele Sulck bevlecsele Den man doet schouwen
en laten dan, X. Esels 12, 53 [1530].

Bevrachten,
ww. Zie WNT i.v.
Eig. als vracht meevoeren en v.v. be-
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bezitten? ‖ Wat windt hy, die dat al bevracht (t.w. Hoogen naem, wellust, eere,
sryckdoms pacht enz.), dan een handt vol sonnen, ja, een ydel niet, Bruyne 3, 123
[1556].

Bevreder(e),
zn. Zie MNW i.v.
1) Behoeder, beschermer. ‖ Die hoochste beuredere Die wille dijn liden maken
so lancx so sochtere, Mar.v.N. 1096 [ca 1500]; Siet onsen noot, o hoochste bevreder,
aen, A. BIJNS 444 [ca 1540]; O euwich bevredere, Wye hoorde noyt / clerckelicker
onderwysen In een kindts dyvysen! Jezus i.d. tempel 325 [ca 1575?].
2) Die verlicht, onderwijst? ‖ Hoort dwoort der zaligheyt, ws gheest bevredere
Gentse Sp. 64 [1539]; Noch zeght ooc Christus voort ter zelver stont Vanden trooster
die God zal zenden nedere In zynen name als een bevredere: Die zal u al leeren
weten by zondere, ald. 203.

Bevredinghe, bevredynghe,
zn. Van bevreden.
1) Opbeuring, troost. ‖ Alse mi yet grieft of noost, Roep ic ter stont op haer (t.w.
Maria) om een beuredinghe, Mar.v.N. 299 [ca 1500].
2) Vrede, rust. ‖ Godt wil hem verleenen chanche ende zeghe... Dat kerstenrycke
mach blyuen jn bevredynghe, EVERAERT 257 [1530]; Hoe sal ick heere / dees wijsheyt
volmercken Onder haer vlercken // woont niet dan beuredinghe, Antw. Sp. K iiij
[1561].
3) Ruimte, gebied (vg. ‘omheining, afschutsel’ in WNT i.v. Bevreden, Afl.: nog in
Drente). - Binnen dese bevredynghe, hier (ter plaatse). ‖ Joncheyt hebt ghy niet eer
wy ghaen Omde Coneghinne / binnen dese bevredynghe Te presenteirenne?
EVERAERT 484 [1e h. 16e e.].

Bevrijden, bevrijen,
ww. Zie MNW i.v. Bevriën, WNT i.v. Bevrijden.
Voor zich in beslag nemen, bemachtigen. ‖ Nochtans wilt schier alleman... dees
hoeve besitten en bevrijen, Leenhof 264 [na 1531]; 't Gout can eere en liefde
bevrijden, Conste d.M. 44 [ca 1560].

Bevrijt, bevrij(e),
zn. Zie WNT i.v. Bevrijd.
1) Bescherming. ‖ Dat wij (t.w. man en vrouw) tot deen danders bevrije Hebben
minlijck dus na ons daghen volbracht, Antw. Sp. a i [1561].
OPM. Nog bij V. MANDER, Bucol. 65 en Olijfb. 74.
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2) Toevlucht. ‖ In dat doopsel des waters neimt ghy u bevrydt, Gentse Sp. 44
[1539].
3) Gebied, ruimte. ‖ Crycht hem met treken, jn dit bevryt, EVERAERT 10 [1509];
Binnen den goeden bevryde, DE DENE 306b [ca 1560]; Wie sach oyt yemant so
v

vreemt van seden Die hier ter steden // quam in dit bevrijt, Antw. Sp. e ij [1561].
- Shemels, themels bevrijt, de hemel. ‖ EVERAERT 12 [1509]; CAST., C. v. R. 228
[1548].
- Swerelts bevrijt, bevrije, de wereld. ‖ St 1, 177 [vóór 1524]; Well. Mensch 86 [2e
kw. 16e e.].
4) Omgeving, nabijheid? ‖ Ten Loue der reynder maghet Marie In wyens bevrien
(l. bevrie) Staen Inghelen ende Ceraphinnen Santen Santinnen, DE ROOVERE 174
[3e kw. 15e e.]; Dolen // ist quaet wt uwen bevrye, ald. 201; My en roucx / wat my
staet te doene Machic.. int bevryt zyn van huer dien ic minne, EVERAERT 59 [1511].

Bevrockken,
ww. Van *vrockken, *wrockken (van wrock = wronck, belediging, enz., vg. KIL.:
W r o c k , Holl. j. w r o n c k , simultas en W r o n c k , w r o n g h , inuria, simultas,
latens odium; vg. ook CORN.-VERVL. en SCHUERM. in MNW i.v. Wronc, bet. 2).
Onvriendelijk (of vijandelijk?) bejegenen? ‖ Tscheen dat die sommige wel was
haer begeeren ons te logeeren / sonder eenich bevrockken maer doen wij ons
naemen haer gingen vercleeren wast ruymt vuyt manneken / met vuysten met
stockken, M. Bedr. Hart 12 [1577].

Bevroedeghe,
zn. Van bevroeden.
Raadgeefster, in de aanh. erenaam voor Maria. ‖ Scoon roose ons alder /
bevroedichste / bevroedeghe, EVERAERT 32 [1509].

Bevroeder,
zn. Van bevroeden.
1) Raadsman. ‖ Jc zalhu verkiesen / voor myn bevroeder vry, EVERAERT 40 [1512];
Jc doese als bevroeder Vercooppen vp de doot / van vader ofte moeder, ald. 55
[1511]; Wat segt ghy, wilt ghijt my leeren? Ic sal u volgen, tsy soet oft suer, als een
bevroeder, Prochiaen 2561 [ca 1540]. (Indien bevroeder niet op u maar op Ic
betrekking heeft, zullen we moeten vertalen met ‘iemand die wijsheid, inzicht
verkregen heeft’).
2) Helper. ‖ Uut goehertigher gronden Willick dat vulcommen (t.w. de werken der
barmhartigheid) / als een milden bevroedere, Verl. Z. II, 1118 [1583].

Bevroedich,
bn. Van bevroeden.
1) Lerend, onderrichtend. (Geen der
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beide aanhh. biedt volstrekte zekerheid aangaande deze bet.; mogelijk blijft ook de
bet. 2): verstandig, wijs.) ‖ Ghenadich beuroedich goods liefste bryyt (l. bruyt), DE
ROOVERE 209 [3e kw. 15e e.]; Duer Lovelicke Mont gheift troost bevroedigh, Gentse
Sp. 61 [1539].
2) Verstandig, wijs. ‖ Scoon roose ons alder / bevroedichste / bevroedeghe (tot
Maria), EVERAERT 32 [1509] (hic? of sub 1): lerend, onderrichtend?); God wil ...
maken u bevroedich, Met zijn wijsheyt seer goedich, bij V. VLOTEN, Ned. Geschiedz.
2, 301 [1588].
3) Duidelijk, ontwijfelbaar. ‖ De zonne en heeft / huer luucht niet ghelaten, Dwelcke
werdt zynder toecompste vry moedich Een teeken bevroedich, Jezus i.d. tempel 55
[ca 1575?].

Bevroedicheyt,
zn. Van bevroedich.
1) Begrip, inzicht. ‖ Tbedietsels des vyfsten traps tmywaerts keert Vp dat my
ghescye / sverstants bevroedicheyt, EVERAERT 308 [1529]; Figueren, propheten die
gheven beuroedicheyt Alsomen v hier sal verthoonen blijckelic, Gentse Sp. 76 var.
[1539].
2) Betekenis, zin. ‖ Wie sal mi segghen die rechte beuroedicheyt van minen
droome, Mar.v.N. 1108 [ca 1500].

Bevroedinghe,
zn. Van bevroeden.
Begrip, inzicht, verstand. ‖ Zonder steuen en zoude tscip gheen // Fatsoen hebben
/ tot elcx bevroedynghe, EVERAERT 331 [1530]; Dus moet ghy (t.w. Treck der
natueren) hem (t.w. de mens) deerste nopinghe gheuen Soo sal hy door hope
v

crijghen bevroedinghe, Antw. Sp. Nnn ij [1561].

Bevroemen,
ww. Zie Bevromen.

Bevroetheyt,
zn. Van bevroet.
Mening, opvatting, begrip? Of inzicht, verstand? ‖ Dese berchoutten ende balcken
naer myn bevroetheyt Midsgaders de knyen daer wy of coutten Syn jn elc andren
vast / met yseren boutten Om te wederstaene alderande stuericheyt, EVERAERT 335
[1530].
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Bevroetsaem,
bn. Van bevroeden.
Verstandig, redelijk; aandachtig. ‖ De onbevroetsaemheyt met haer onsedicheyt
Veriaghende / stellende in haer stede Een bevroetsaem mercken, Antw. Sp. Hhh i
[1561] (vg. ook ald. Iii iiij; Dbevroetsaem mercken is de naam van een personage
v

in dit spel, vg. Ggg ij ).

Bevroetsaemlijck,
bw. Van bevroetsaem.
Verstandig; aandachtig. ‖ Nv ick bevroetsaemlijck merckende rame Haer edele
excellentie eersame (t.w. van de ‘consten’) Werden sy van my voorts bemint en
vercoren, Antw. Sp. Iii iiij [1561].

Bevroetsel(e),
zn. Van bevroeden.
1) Kennis, inzicht, verstand, begrip. ‖ Dat hooren dat crijcht bevroetsel Van dy.
daer hem tgheloove toe dwijnct, DE ROOVERE 137 [3e kw. 15e e.]; O sondich saet,
Adams broetsele, Die vroech noch laet en hebt beuroetsele, Doesb. 150 [vóór 1528]
(= X. Esels 24, 2); Souwen wij dan / die hebben tredelijck bevroetsele / Als tvalschs
v

gebroetsele // ons seluen den lof // geuen? Antw. Sp. o iij [1561]; Een beestelijck
wesen sonder bevroetsele, Proetus Abantus 17 [vóór 1589].
2) Inzicht, opvatting, mening. ‖ L.: Eerst om een verzoetzele E.: En om een accoort
L.: Naer ons bevroetzele, E.: Alzoot behoort... L.: Bieden wy groetzele, Gentse Sp.
180 [1539]; Dats (t.w. een gegeven raad) goet bevroetsele, Judich 1132 [1577].
3) Bedoeling, opzet? ‖ (De Vyant) daghelicxs in haer zayende // naer zyn
bevroetsele zyn eeghen quaet zaet / ende snoode vutbroetsele, Taruwegraen 138
[1581].
4) Getuigenis? ‖ Ick liet my liever vermaledijen... Dan die liefste op de tonghe
soude rijen... Principalijck duer mijns woorts bevroetsele, Sp. d. M. 604 [beg. 16e
e.]; Moyses slouch naer swoorts bevroetzele Up den steen, Gentse Sp. 54 [1539];
Gheheel los van trueren Es mijn herte beseven duer zulc bevroetsele (d.i. het zo
juist door Ontfermhertigheyt gesprokene), ald. 55.

Bevroyen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Bevroeden.
Inblazen? ‖ Tvy duyvels, u hooverdich bevroyen (versta: ‘bevroeden’ van hovaardij)
Quam my vermoeyen, Trudo 1015 [ca 1550].

Bevromen, bevrij(e),
xww. Zie WNT i.v.
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Van nut zijn, baten. ‖ Nv willic vutter steden / al zout cleene bevromen, EVERAERT
37 [1512]; Hoort ghij, diet volck regiert en tsal v bevroemen, S. Stadt 1431 [ca 1535].

Bevruchten,
ww. Van vruchten, vrezen.
Vrees aanjagen, met vrees vervullen? (vg. mnl. bevrucht, bevreesd, bang in MNW
i.v.). ‖ Druck en benoutheyt hem heel bevrucht // heeft, Deenv. Mensch 90 [2e h.
16e e.] (hic? of fig. toepassing van bevruchten, seminare?).
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Bewaent,
bn. Van bewanen.
Beroemd? ‖ Hoort communicacie van Homerus disputacie, de veele bewaende,
Charon 6 [1551].

Bewaerlijck,
bn. Van bewaren.
Blijvend. ‖ Een lief... te houden in v liefde bewaerlijck De meeste conste is, Conste
d.M. 38 [ca 1560].
OPM. In WNT (i.v. Bewaren (II), Afl.) ten onrechte betrokken op het
(exclusief-juridische) bewaren = hd. bewähren en voorts onjuist vertaald met ‘stellig’.

Bewaerte,
zn. Van bewaren.
Kraambewaring, bakerdienst. ‖ Wije sal mij dan voesteren Als ghij int kinderbedde
na die bewaerte Sult voldaen hebben, Tielebuijs 333 [1541].

Bewarringe,
zn. Van bewarren.
Verwarring. ‖ Ick schiet bewarringe daer ick in bevoel alder menschen herten soo
ben ick van aert, Deenv. Mensch 903 [2e h. 16e e.].

Bewecken,
ww. Van wecken.
Verwekken, het aanzijn geven aan? ‖ Dat wy v (t.w. tcrockezaet)... tot v
verdommen / moeten vutter tarwe trecken v bindende in bondels / met alle v
bewecken om ter helscher plecken... jnt vier tzyne ghesmeten, Taruwegraen 1273
[1581].

Beweerrynghe,
zn. Van beweerren, beweren.
Belemmering. ‖ Wy hebben varyncx / ouer al tregieren Dies wyt bestieren / zonder
beweerrynghe, EVERAERT 56[1511]; Sy stelen tvolc tghelt vutter buerse Gheveynsdelic
zonder eeneghe beweerrynghen, ald. 216 [1528?].
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Beweerte,
zn. Zie MNW i.v.
Belemmering. - Beweerte doen, beletten, verhinderen. ‖ Tmoet sijn gewroken,
Des en can nyemen doen beweerte, Eerste Bl. 308 [ca 1440?].

Beweghen (I),
ww. Zie MNW i.v. Bewegen, 2e art., WNT i.v. Bewegen (II).
Najagen, behalen, verwerven? ‖ Nu rijs/ wes wys / wilt prys / beweghen, St 1,
267 [vóór 1524].

Beweghen (II),
ww. Van wegen, pensare?
Belonen, vergelden? ‖ Met twee schoone kannen den tweeden beweghen ‘is,
Den derden zal met twee pinten betaelt ’zijn, Rott. Sp. *** v [1561].

Bewelven,
ww. Zie WNT i.v. Bewelven (I) en (II); Erné, Twee Spelen bl. 94.
A. BEDR. - 1) Opmerken, zien. ‖ Als ick niet en wist heb ick in een spiegel gesien
daer ick nimmermeer const bespien noch oick bewelven dan die volmaecte figuer
van myn selven, Werelt bevechten 816 [2e h. 16e e.]; Noch sij dij al meer bedurven
dan ghy selfs weet, veel meer ontmenscht en ontcleet // dan ghij coent bewelven,
L. JANSZ, Van tgeslacht der menschen 478 [2e h. 16e e.].
2) Overwelven (zie WNT i.v. Bewelven (II) en voor de fig. toepassing (ald. bet. 3)
inz. weer bij L. JANSZ, Erné t.a.p.). In de aanhh. zelfst. gebruikt en via de bet. ‘gebied’
nog slechts dienend ter omschrijving. ‖ Hoe zouden wy onder de stage des shemels
beweluen zyn Sonder clappen? EVERAERT 149 [1523]; Laetet hoerekynt loopen.
Sendet binnen spapen / beweluen, ald. 324 [1531?].
B. ONZ. Zijn, verblijven. ‖ Hebdij coren gebreck, siet dat ghijt crijght, En elders
stijght, sonder hier te bewelven, Tcooren 423 [1565]; Wie doetet u doch (t.w. de
schade), dat ghij dus moet bewelven (versta: er zo (treurig) aan toe moet zijn?), L.
JANSZ, Vrow Lors 784 [1565]; Soo moet ghij hebben een sonderlinge natuer mach
sulcken cuer / in v niet bewelven, M. Bedr. Hart 463 [1577].
- Laten bewelven, in de steek laten, laten ‘stikken’. ‖ Soo denct ghij niet om u
naesten, al heeft die nau drop, Ja broot off sop, ghij laet hem bewelven, Tcooren
935 [1565].
C. WEDERK. 1) Het klaarspelen. ‖ Hoe sal ick mijn bewelven om doot te schijnen,
Want Jan Sul sal hem haest thuijswaert schijer pijnen, Lijs en Jan Sul 157 [eind 16e
e.?].
2) ‘Zich verschansen’ (Erné t.a.p.; een verklaring in de zin van bet. C, 1 blijft echter
ook mogelijk). ‖ Dese scalck ginck hem in sijn versiertheijt bewelven en wilden van
hem eenen afgodt maeken, Gr. Hel 839 [ca 1564].
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Beweren,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
WEDERK. Zich onttrekken; ontgaan, ontkomen. ‖ Aldus en can hi hem niet beweren
Bi genen rechte, na ons vercleren, Hi en moet ons ewelic horen toe, Eerste Bl. 522
[ca 1440?].

Bewieren,
ww. Zie WNT i.v.
Bekijken, opmerken, letten op (vg. KIL.: Be-wieren. j. Be-kijken). ‖ Seker int voorby
gaen nam ick heden merck / Sijn ionghe seden sterck // ick daer wel bewierde, Antw.
v

Sp. e iiij [1561]; Bewiert Hoe ons calfken leit zijn hoot in rasten, Tcalf v. W. 361
[eind 16e e.?].

Bewijs,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Aanwijzing. ‖ Sa heer weert doet ons
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bewijs Van onser saten, EVERAERT 107 [1513].
2) Onderrichting; aansporing. ‖ Nu vinden wi ons te samen al, onwetens; dus lust
ons wel te hoorne Dit hoge bewijs, Sev. Bl. 865 [ca 1450]; Diuersche seeden
(spruyten) wten wille en sverstants diuersch bewijs, St 1, 168 [vóór 1524]; ‘scriftuerlic
Bewijs’ (naam v.e. personage), EVERAERT 161 [1523]; ‘Gheestelic Bewijs’ (id.),
Gentse Sp. 23 [1539].
3) Leerzaam voorbeeld, leerzaam verhaal. ‖ Van die schoone Penelope een...
bewijs, Der eerbaren vrouwen tot lof ende prijs (opschrift), MOERMAN, Cleyn Werelt
54a [1584].
4) Spel (d.i. het gespeelde leerzame voorbeeld of verhaal). ‖ Ons bewijs wilt in
dancken bekeren, Sacr. v.d.N., naprol. 45 [3e kw. 15e e.]; Wilt hooren, zwijghen
ende anscauwen Een gheestelic bewijs, V. Vroede 3 [eind 15e e.]; Opten dach van
v

u inkomst, komt naer ons bewijs by, Rott. Sp. *** iiij [1561] (hic?).

Bewysen,
ww. Zie MNW i.v. Bewisen, WNT i.v. Bewijzen.
Voorstellen. ‖ Dese figuere den Vrancxschen conync bewyst, EVERAERT 127
[1525].

Bewysenesse,
zn. Van bewijsen.
1) Betuiging. ‖ (Hopende) Op zijn passye vul sdueghs bewyzenesse, Gentse Sp.
202 [1539]; Die u dezen stoc ghaf tot eenen stuene... Dwelc es ghenadyghe
bewyzenesse (versta: bewyzenesse van ghenade), ald. 230.
2) Getuigenis. ‖ Als Godt en mensche zal hy ons iuge wezen, Levende, doode,
naer de bewyzenesse, Gentse Sp. 19 [1539].
3) Onderrichting. ‖ Zeght ons vrymoedich... Wat ghy daer zaecht / met goeder
propysenesse Tot uwer bewysenesse, Verl. Z. II, 997 [1583].

Bewinden,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Zelfst. gebruikt: bemoeiing. ‖ Het menschelicke gheslachte Is vol in t'
ondeuchdelick bewinden, V.D. MEULEN, Ketiuigh. 143 [ca 1500]; V quaet bewinden,
ald. 162; Alle de hanteringhe ende bewinden dat sy dat jaer int ontfaen ende
wtgeven... gehadt hebben, bij V. MELCKEBEKE, Peoene 74 [1617].

Bewinder, bewinderken,
zn. Van bewinden.
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Die zich met iets inlaat, iets onderneemt. ‖ Ja dats de practijcke / Om te vergaren
der vruechden bewinderkens, Sp. d. M. 4515 [beg. 16e e.]; Lettel achtick tbedryuen
/ van sulcke bewynders, EVERAERT 22 [1509]; Confoort accoort 't woort dat voort
verheucht, Bring ick ling ick ming ick voor reyn bewinderkens, H.d.Am. T 8 [m. 16e
e.].

Bewint,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bewind.
Van bewinde, van de aard van het voorgaande. ‖ Dan sal hy (t.w. de Oordeelsdag)
oprysen wreet van bewinde, V.D. MEULEN, Ketiuigh. 177 [ca 1500]; Sydy dus neerstich
van bewinde Jonstige sin? Sp. d. M. 14 [beg. 16e e.]; Hoe schraudy laes, droef van
bewinde, CAST., Lied. 60 [ca 1530].

Bewintsele, bewintzele, bewynsels,
zn. Van bewinden.
1) Bemoeiing, onderneming. ‖ Verkeerder (1. verkeren of verkeringhe?) alles
goets es haer bewintzele, Leuv. Bijdr. 4, 295 [beg. 16e e.].
- In de aanh. beoefening. ‖ O Maria claerheyt der duechden bewynsels Jn reyne
herten / ghy ouervloedich rayt, EVERAERT 403 [1511].
2) Beleid, bestuur. ‖ Dat es seker waer, lieve Waerlick Bewintsele, Gr. Hel 570
[ca 1564].

Bewreuwen,
ww. Van wreuwen, wreeuwen, schreeuwen, schimpen, schelden (zie MNW i.v.
Wreeuwen)?
Beschimpen? ‖ Alle dync zien wy met quaden ooghen an. Eist wonder dat wy
pooghen dan / tvolc te bewreuwene? EVERAERT 156 [1523].

Bezeten,
bn. Zie MNW i.v. Beseten, WNT i.v. Bezeten.
Gestemd? ‖ Den dienst die accepter ick / by uwer ghenade, Als tenden rade, //
zeer zwaerhertich bezeten, Verl. Z. II, 122 [1583].

Bezoetelen,
ww. Van bezoeten.
Genot hebben, voordeel trekken (van iets). ‖ Dyn aerdighe bosten // vry Die zullen
noch menighen penninck costen // my, Naer dat ghylieden u dus / om een bezoetelen
Wilt laten troetelen, Verl. Z. I, 1048 [1583].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Bezoeven,
ww. Zie Besoeven.

Bezueringhe,
zn. Van bezueren, bezuren.
Het lijden, het ondergaan (in de aanh. m. betr. tot de dood). ‖ Och! hoedt my voor
Atropos bezueringhe, H.d.Am. L 2 [m. 16e e.].
OPM. Indien Atropos niet zo zeer als het min of meer abstracte begrip ‘dood’, maar
als gepersonifiëerde vijandelijke macht is begrepen, dan zou bezueringhe als afl.
v. bezueren, bezeuren (zie Beseuren) ook ‘bedrog’ kunnen betekenen.
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Bezwaerte,
zn. Van bezwaert of bezwaren.
1) Bezwaardheid. ‖ Gheloouende heift (t.w. Maria) huer ghestelt subgect Met
consente / zonder stwyffels bezwaerte De Vpperste Mueghentheyt, EVERAERT 519
[1533].
2) Narigheid, ellende. ‖ Och lacij, dits den nacht die mij rout, dat ick gecomen ben
in dees groote beswaerte, Dove Bitster 320 [ca 1600].

Bezwaringe,
zn. Zie MNW i.v. Beswaringe, WNT i.v. Bezwaring.
Bekoring, verleiding, temptatie. ‖ Oft ghi uwen wille hadt Te doene, en consti dan
ons bezwaringe Niet wederstaen, tes al plaringe Dat ghier tegen te seggen moegt
weten, Eerste Bl. 490 [ca 1440?].

Bezweermen,
ww. Zie Beswermen.

Bezwercken,
ww. Zie WNT i.v. Bezwerken.
Bezoedelen. ‖ Thelich ghelooue / der kerstene kercken Dat jn eeneghe percken
Men ziet bezwercken Met de Lazerussche sonde der ketterye, EVERAERT 499 [1533].

Bezwyc,
zn. Zie Beswyc.

Bezwijckelijck,
bn. Zie Beswijckelijck.

Bezwyckenesse,
zn. Van bezwycken.
Zonder bezwyckenesse, a) zonder falen. ‖ Wilt ons thooghen zonder
bezwyckenesse... Eeneghe beke, EVERAERT 384 [1512] (zie ook ald. 364 [1527],
347 [1531]); - b) zonder ophouden, zonder einde. ‖ Propheteren De euwighe zalicheyt
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/ ende verryckenesse Zonder bezwyckenesse, Jezus i.d. Tempel 342 [ca 1575]?;
Zoo heeft god den mensche / voorziende gheordinert // ras Om hem te zyne / een
kercke // zondere bezwyckenesse, Taruwegraen 76 [1581].

Bibelen,
zn. mv. Verwant met bibbelen, babbelen (vg. JOOS: ‘Bibbelen en babbelen = veel
praten’)?
Praatjes? ‖ Hij steeckt vol consten, ten zijn gheen bibelen, Goemoete 206 [eind
16e e.].

Bibebrarie,
zn. Oorspr.?
Boekje over de ars bibendi? ‖ Adieu an alle epicurieneghe studenten Inde
duumdicke besmoutte bibebrarie Horologium quo eundi noch niet in prenten, DE
DENE, Langhen Adieu 231 [1560].

Biblist,
zn. Afl. van fr. bible, bijbel nóch van ofr. bible, werptuig schijnt evident.
Deugniet? ‖ Al heb ic met d'au biblisten, die noit duegt en deden Ditte al
duerwaeght totten dagh van heden, Tes noch goet, maer, ic en weet waert draeien
sal, CAST., C. v. R. 183 [1548].

Bidtbout,
zn. Oorspr.?
? ‖ Jan loeris, Jan albedryff, Jan hau snau, Jan dout my, Jan bidtbout, vliende
een vloo // niet, Bruyne 1, 94 [2e h. 16e e.].

Bierschole,
zn. Uit bier en schole.
Herberg (vg. bierkerke, MNW i.v., WNT i.v. Bier, Samenst.). ‖ In een bierschole
men ons dees materie boot, Leenhof 37 [na 1531].

Biersnare,
zn. Uit bier en snare.
‘Snaar (= darm) die met bier gespannen wordt’ (Kruyskamp, aant. op de eerste
aanh.). ‖ Mijn biersnare is my van dorst ontsoncken, CRUL, Dronckaert 11 [2e kw.
16e e.]; My splete van dorste liever myn biersnare, ald. 273.
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- De biersnaere roeren, drinken. ‖ Nachtdronckaerts... die gheerne Roeren de
biersnaere, DE DENE 365a [ca 1560].

Biesen,
ww. Identiek met bijsen (zie MNW i.v. Bisen, WNT i.v. Bijzen)? Zo ja, dan zou het
ww. in de aanh. bedr. gebruikt zijn en de bet. zich hebben ontwikkeld uit ‘jagen,
drijven’.
(Ver)bergen, (ver)stoppen? ‖ Laeten wij hem in desen kist gaen biesen, (×
v

verliesen, vervriesen), Hs. TMB, G, fol. 42 [eind 16e e.?].

Bijblijfvich,
bw. Van bijblijven.
Getrouw. ‖ Christus... ons schynckende bijblijfvich Zijn bloedt... en Zijn vleesch,
DE DENE 82a [ca 1560] (zie ook ald. 216a).

Byblyvelic,
bw. Van bijblijven.
Getrouw. ‖ Hy eyst, die in ons allen waerct byblyvelic, Gentse Sp. 266 [1539].

Byblivicheit,
zn. Van byblivich of rechtstreeks van bybliven.
Duurzaamheid, gestadigheid. ‖ Van al haerlier abelheit es dat tprincipale (t.w.
‘dat zy hem voughen cuenen onder den man’): Noch eist zonder bybliuicheit, CAST.,
C. v. R. 194 [1548].

Bybrenghere,
zn. Van bybrenghen.
Die iets tot stand brengt, bezorgt, verschaft (vg. JUNIUS, Nomencl. i.v.
Circumscriptor). ‖ Hier is ons by-brenghere, die 't wel maken zal, Dat in Echo 't vyer
der minnen blaken zal, H.d.Am. G 4 [m. 16e e.].

Bydicht,
zn. Uit by en dicht.
Benaming van een niet nader te bepalen toevoegsel in dichtvorm (als bijkomstige
prestatie op wedstrijden), blijkens de aanh. wel (gewoonlijk?) van hekelende inhoud.
‖ Leghd ooc gheen Charten vte, tot iemends Spite, In bydicht oft Naerdicht, zoomen
doet te Lande, CAST., C. v. R. 29 [1548].
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Byeenstaken,
ww. Uit byeen en staken.
Ophopen, verzamelen, bij elkaar ‘harken’. ‖ Tis al niet, daermen... groot goet,
gelt, lant, sant, by een wilt staken, Bruyne 3, 101 [1556].

Byeenwellen,
ww. Uit byeen en wellen.
Verbinden, samensmeden? ‖ Ghy die met den bant der lieffden by een syt gewelt.
V.D. BERGHE, Ref. 55, 45 [m. 16e e.].

Bijleggen,
ww. Zie MNW i.v. Bileggen, WNT i.v. Bijleggen.
Verklaren, uiteenzetten? ‖ Wat is u begeren? Wilt dit mij bij leggen, Dat ghi nu
coemt, Meer gheluck 197 [eind 16e e.?].

Bys,
zn. Van bysen.
Loop, gang. - Synen bys nemen, zich wenden, keren. ‖ Wy nemen ter stont
derwaerts onsen bys, EVERAERT 513 [1533]. - Zynen bys steken van, zich onttrekken
aan? (vg. DE BO i.v. Bijs: Den bijs steken... snel vluchten [versta: er vandoor gaan,
zijn biezen pakken]; vg. ook Bijsere). ‖ Wye sheeren wynghaert / doet mesprys Hy
steict zynen bys Van huer ghespijs, EVERAERT 499 [1533].

Bijsaerd,
zn. Van bijsen.
Sijnen bijsaerd van land stoten, er van doorgaan. ‖ Nu laeten wij onsen bijsaerd
van land gaen stoten, Alit en Lijsbith 600 [eind 16e e.?].
OPM. Vg. sijnen bys, bijsere steken in dez. bet. Zie Bys en Bijsere.

Bijsen,
ww. Zie MNW i.v. Bisen, WNT i.v. Bijzen.
Bijsen naer, zich keren, wenden tot, volgen? ‖ Ghy sult my groote vrientschap
bewijsen Wildy my openen en thoonen naer Wiens dienste / ick alderbest mach
bijsen, Antw. Sp. Ccc ij [1561].
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Bijsere,
zn. Van bijsen.
1) Die ‘bijst’, wildeman, dolleman? In de aanh. scheldnaam voor een sinneken. ‖
A.: Wel waer sydy? au! ghy dootzondich neckere? D.: Hier bem jc! wel goe afjonstich
bysere, Reyne M. 1153 [ca 1575?].
2) Den (sijnen, enz.) bijsere steken, er van door gaan (vg. den bijs steken [zie
Bys] en de bie steken [zie WNT XV, 1208] in dez. bet.). ‖ Sp. d. M. 6104 [beg. 16e
e.]; Appelboom 245 [1e kw. 16e e.]; EVERAERT 66 [1511]; Menschwerdinge Christi
v

880, in Hs. TMB, B, fol. 27 [m. 16e e.?].

Bijsetten,
ww. Zie MNW i.v. Bisetten, WNT i.v. Bijzetten.
Ter zijde stellen, niet achten (WNT i.v. Bijzetten, bet. 13 vergelijkt hd. beisetzen
in dez. bet.). ‖ Ick set alle dinck bij, mach ick hem behaghen, A. BIJNS 250 [ca 1540].

Bijslach,
zn. Zie MNW i.v. Bislach, WNT i.v. Bijslag.
In de aanh. in een onduidelijke obscene toepassing. ‖ Al hoorde ghi vanden
bijslach clincken al saechdi die raetcamer bloot ontdecken, enz. St 2, 170 [vóór
1524].

Bijstandelijck,
bn., bw. Van bijstand.
Bijstand verlenend, behulpzaam. ‖ V blijv'ic by / bystandelijc heden, CAST., Pyr.
v

A iiij [ca 1530]; Wie en zoude v niet met wercken en woorden, Met macht, met
v

goede, met ziele en lijve Bystandelijck helpen. H.d.Am. B 2 [m. 16e e.].

Bystanichede,
zn. Van *bystanich of rechtstreeks van bystaen.
Bijstand, hulp. ‖ Met alder bystanichede (× vermanichede) zallick daer toe helpen,
Judich 75 [1577].

Bijten,
ww. Van den back gebeten sijn. Zie Back. - Van den dake bijten. Zie Dak.

Bimoeder,
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zn. Uit bi, bij en moeder.
Blijkens de aanh. een of andere functionaris in een begijnhof. ‖ Ic sal pepercoeck
eten wient oyt mishaechde, Sprac douste bimoeder en ginc haer rasschen, Doesb.
249 [vóór 1528].

Binck,
zn. Zie WNT i.v. Bink (I).
Kerel (vg. KIL.: B i n c k / b i n g h e l . Rusticus). ‖ Waegeraers, schuijteboeven, dees
slimme bincken, Brouwersg. 507 [ca 1560]; Tierden ze meest niet al als onwetende
binken, Roerende v. Meest Al 269 [ca 1564?].

Binnelijck,
bw. Van binnen?
Binnen. ‖ Mocht ick haers persoons zijn ghewinnelijck, Zoo waer myn vreucht
v

beghinnelijck In 't herte binnelijck, H.d.Am. Cc 4 [m. 16e e.].

Bisschop,
zn. Zie MNW i.v. Bisscop, WNT i.v. Bisschop (I).
Metten bisschoprijen, zijn lusten volgen; coire? ‖ Ick sou nochtans oock wel metten
bisschop terstont // rijen, So wel als ons meester / die nu den cadet maeckt, Well.
Mensch 635 [2e kw. 16e e.].
- Sint Jooris bisschop, zie Vischsop(pe).

Black,
zn. Zie Doorployen.

Blaecooghen,
ww. Zie MNW i.v. Blaeckogen.
Met de ogen ‘blaken’, d.i. vonken schieten van toorn. ‖ Hulpe, Modicack, hoe ic
blaecooghende werde, Mar.v.N. 870 [ca 1500].

Blaecksele,
zn. Van blaecken.
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Vuur, gloed, hitte. ‖ In 't herte ghevoel ick zulcken blaecksele, Al zoud'ick haer ziel
en lijf nu schincken, Ick moet na 'tlieffelijck gheraecksele Metten hoofde in 't water
v

zincken, H.d.Am. O 6 [m. 16e e.].

Blaemen,
ww. Zie Blamen.

Blaer? Blare?
zn. Zie WNT i.v. Blaar (IV).
Dwaze (of lichtzinnige?) vrouw, malloot. ‖ Gaepteylen / Laudaten en sulcke blaren,
Veeld. Gen. D. 157 [16e e.].

Blaes,
zn. Zie MNW i.v. Blaes, WNT i.v. Blaas (III).
Arme sukkel, sloeber. ‖ Niemant en zachmen dees blasen // by ter noot // staen,
v

Rott. Sp. A vj [1561].
OPM. Het is niet duidelijk, of wij dit blaes mogen vergelijken met één of beide tot
dusver gevonden plaatsen, resp. in de bet. ‘blaaskaak’ (MNW) en ‘kinkel’ (WNT).

Blaet,
zn. Zie WNT i.v. Blaat (II).
Blaaskaak; pochhans (vg. KIL.: B l a e t . Blatero, inaniloquus, vaniloquus, ventosus,
bardus; blax: et Gloriosus, magniloquus en PLANT.: B l a e t . Vn babillard, vn criard.
Blatero). ‖ Mistmakerkens, nachtbrakerkens, wispeltuytkens, Blaetkens, maetkens,
die tsinte Reynuyts gheraken, Leuv. Bijdr. 4, 214 [beg. 16e e.]; Tginc bat te wercke,
doen dabdijen waren clusen, En doen de abten woonden als musen In gaten, in
holen, Nu maken sij den blaet met hoogen husen, A. BIJNS 39 [1528].

Blamatie, blamacie, blammacie,
zn. Van blamen of blameren.
1) Blamering, kwaadsprekerij (vg. MEYER, Woordenschat i.v.: ‘eerroof’). ‖ Scuut
scimp begryp ofte sulcke blamacien, EVERAERT 386 [1512] (zie ook ald. 261 [1530]);
Dus en beclapt niemande met blamatien, A. BIJNS, N.Ref. 2, b, 15 [le kw. 16e e.]
(zie ook ald. 125, f, 9 [1e kw. 16e e.], 310, d, 12 [1528]); Tnijdich bespien Kan niet
ghezien reyn conversatie / Ten moet in schimpigher blamatie Zulc arguatie / doen
pronuncieren, CAST., Pyr. B ij [ca 1530] (hic? of sub bet. 2?); Kent selve u gebreken
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alleene, & niemant doende blamatie geene, Bruyne 2, 53 [2e h. 16e e.] (zie ook ald.
3, 11).
- In de aanh. opspraak? ‖ Meerder druc mi die clapperts deden mi brengende
aldus in swerelts blamacien, Doesb. 12 [vóór 1528].
2) Belastering; te-schande-making; v.v. ook verachting? ‖ V moeder is in groote
grauatie mits dese mijnder blamatie, S. Stadt 16 [ca 1535] (zie ook ald. 796); Nv
wort geschent, des waerheyts predicacie, Als vanden gheleerden, nv lijdende
blamacie, Dwerck d. Apost. 1572 [1e h. 16e e.] (hic? of vervolging?); Ja so sullen
wijse allegaer brengen om den hals, die ons verachten met grooter blamatie, Paulus
en Barnabas, in Hs. TMB, B, fol. 57 [m. 16e e.?]; gheen schandalisatie// noch oock
v

blamatie En zal gheschien onder onse natie (t.w. van De zonde), Rott. Sp. K viij
[1561]; Sal sij dan meer van goede mannen maecken dieven En haer namen grieven
met schant en blamatije? Lijs en Jan Sul 399 [eind 16e e.?].
- In de aanh. het ‘schenden’ van de dood, schennis. ‖ Lof, God der gracye, Die
my noch in des doots blamacye U lieden in troost excellent zendt, Gentse Sp. 274
[1539]; (Christus) Die van my waert des doots blamacye, ald. 279.
3) Schande. ‖ Tis al blamacie dat sij mij doit een ander voer mij heeft sij vercoren,
St 1, 88 [vóór 1524]; Ten derden mueght schauwen hier in blamacye Figuerlic
hanghen sdueghs, beghaerdere, Gentse Sp. 299 [1539]; Noijt en geschiede meerder
blamatie Onse phariseeuse natie // van Godt vercoren, Bekeeringe Pauli 379 [ca
1550?]; O Venus moet ick v nu obedieren, En gherekent worden met blamatie Onder
v

v Scholieren, H.d.Am. C 1 [m. 16e e.] (zie ook ald. E 5 en pass.); Laets malkander
niet meer beschamen voor de luyden / Op den dach van huyden // tis groote blamatie,
v

v

Rott. Sp. A ij [1561] (zie ook ald. R i ); Daer moet een schut voor geschooten // syn
Off wij souden verstooten // sijn // met groote blamacij, Deenv. Mensch 114 [2e h.
16e e.] (zie ook ald. 116); Dede ick anders, my naecte blamatie, Ontr. Rentm. 271
[1588?]; Dat (t.w. gedood te worden) begeer ick (t.w. Trouwe) tot der Werelt
blamatiën, Trauwe 738 [1595?].
- Enen de blamatie doen, iemand het schandelijke (van zijn gedrag, zijn woorden,
enz.) onder het oog brengen. ‖ Waer es Ozias // laet my hem doch spreken up dat
ic hem // hier of mach doen de blamatie als nu ter spatie, Judich 1450 [1577].
4) Bezoedeling, besmetting, smet. ‖ O heilege ingele van hoger nacien, Sonder
blamacien sidi bi Waerheiden, miere suster, vonden, Eerste Bl. 1141 [ca 1440?];
Een wesen in drien vry van blamacien,
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DE ROOVERE 112 [3e kw. 15e e.]; Loff vercorene / gheborene in dauids name sonder

blamacie, St 1, 87 [vóór 1524]; (God) Die ons dat broot, los van blamacien... delende
nv zijt, Christenk. 13 [ca 1540] (zie ook ald. 783); Considereert u habijt en syn
blamacie, Smenschen gheest 414 [ca 1560?]; Hiermede (t.w. zekere instrumenten)
duersoect men tdiepste der gronden, En daermet houwicse net voor blamatie, Ontr.
Rentm. 923 [1588?]; Eer wij gaen in // so doen wij een salutacij aen onsen
Stadthouder graeff Mauritis sonder blamatij, Rijcken Wrecke, prol. 31 [1596?].
- In de aanh. naar het schijnt gebrek. ‖ Deen (t.w. van de twee pylaernen) was
verciert / mer cranck(er) van fundacien dander geen blamacie / en ha mer sterck
lach, St 1, 151 [vóór 1524].
5) Nadeel, ongemak; tegenspoed, rampspoed. ‖ Mordadighe quale vol der
blammacien hoe condi dus wreet te mywert wesen, St 2, 187 ]vóór 1524]; Die (t.w.
de toeschouwers) wenschen wij dat godt alle blamacije Van haer wil nemen, Well.
Mensch, prol. 73 [2e kw. 16e e.]; Hij moets zijn daghen crijghen blamatie,
Rederijkersged. 16, 227 [m. 16e e.] (zie ook ald. 35, 466); Ouer v zal commen eenen
winter zwaerlick die v benauwen zal met groote vecxsatien tot uwer blamatien,
Reyne M. 218 [ca 1575?]; Geen dinck en is den Coninck doch verhoelen. Daerom
naeken u groote blamatiën, Ontr. Rentm. 738 [1588?]; Niet rustende / voor ghy hem
v

gebrocht hebt / in blamatie, Zeven Sp. Bermh. M vj [1591].
6) Verderf. ‖ Vleysch ewelic moet nutten sonder fallacie Elc redelick dier op
deuwighe blammacie, V.D. DALE, Lof hostie 100 [1e kw. 16e e.]; U verworp ick, der
zielen blammatie, En gheeft my tot God na qualificatie, Trudo 3033 [ca 1550].

Blameerder,
zn. Van blameren.
Eig. schender, lasteraar; in de aanh. verachter? ‖ Te viere zal God noch u
blameerders (t.w. van Maria) verdoemen, A. BIJNS, N.Ref. 323, f, 6 [1528].

Blamelijc,
bn., bw. Zie MNW i.v. Blamelike.
Schandelijk; op schandelijke wijze. ‖ Eerste Bl. 1419 [ca 1440?]; Sev. Bl. 174,
748 [ca 1450?]; Mar.v.N. 101 [ca 1500]; EVERAERT 21 [1509]; Drie Sotten 197 [1e
kw. 16e e.]; X. Esels 39, 6 [1530]; Gentse Sp. 274, 327 [1539]; A. BIJNS 183 [1548];
v

H.d.Am. L 5 , Bb 6 [m. 16e e.]; Smenschen gheest 116 [ca 1560?]; Antw. Sp. Eee
iiij [1561]; Jezus i.d. tempel 365 [ca 1575?]; Taruwegraen 68 [1581]; Proetus Abantus
18 [vóór 1589].

Blamen, blaemen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Te schande maken, ongelukkig, rampzalig maken. ‖ Moyses sprack: doet my
wt den bouck des levens, Liever dan u volc zoude gheblaemt zijn, Gentse Sp. 58
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[1539]; Wie (t.w. die op God vertrouwt) wert oyt gheblaemt, en verlaten onghepaeyt?
FRUYTIERS, Ecclesiasticus 20 [1565].
2) Te kort doen, verminderen? ‖ Ghij moechtse (t.w. de druck) geneesen sonder
eenich blaemen, Tcooren 820 [1565] (sonder eenich blaemen, volkomen, geheel
en al?).

Blamerelic,
bn. Van blameren.
Afkeurenswaardig, laakbaar. ‖ Zy en hebben an hemlien niet een poinct blamerelic,
CAST., C. v. R. 193 [1548].

Blammatie, blammacie,
zn. Zie Blamatie.

Blanckaert (I),
zn. Van blanck.
Die ‘blank’ is in een of andere bet. ‖ Dies seyden abelaert cloeckaert en blanckaert:
Die niet en wil horen en dooch geen gabaert, Doesb. 246 [vóór 1528]; Ke wellecom
blanckaert (d.i. blanke, reine ziel, i.c.ironisch?), Menschwerdinge Christi, in Hs.
TMB, B, fol. 15 [m. 16e e.?].

Blanckaert (II),
zn. Oorspr.?
Deel van een wapenrusting, dijbeschermer? ‖ Blanckaerts en een stalen broec
fijn van maellie Moet gij hebben, Camp v.d. Doot 2257 [1493] (het frans luidt:
‘Cuissotz braconniere de maille Te fault’).

Blanden,
ww. Gevormd naar ofr. blandir of lat. blandiri.
Vleien, mooipraten (vg. KIL.: B l a n d e n . Fland.J. s m e e k e n . Blandiri; vg. nog
DE BO i.v. Afblanden). ‖ Men machse (t.w. kloosterlingen) jnt blanden / niet
verblooden, EVERAERT 149 [1523].

Blant,
zn. Van blanden? Of ontleend aan ofr. blande?
Vleierij, mooipraterij? ‖ Wie sel hem op tscoonste blant fonderen het is al abuseren,
St 1, 74 [vóór 1524].
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Blasphematie,
zn. Van blasphemeren.
1) Godslastering. ‖ En maect hier inne gheen lamentatie Tschijnt blasphemacie
// Gods wercken rebellich, Antw. Sp. Nn iij [1561].
2) Laster. ‖ Laeckt haer (t.w. Maria)
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niet, die God claer hiet... segt: vliedt, tempeest van blasphematien, A. BIJNS, N.Ref.
329, h, 14 [1e kw. 16e e.]; Nu siedy God syn cracht op u ontsluyten, Duer u nydich
muyten en blasphematie, Trudo 2152 [ca 1550].

Blasphemeringhe,
zn. Van blasphemeren.
Schande, smaad. ‖ Tyrannelijck... // Liet hyse daer mismaect van rouwen // Ter
blasphemeringhe van allen Vrouwen, H.d.Am. O 3 [m. 16e e.].

Blasphemich,
bn., bw. Van *blasphemen? Of van blaspheme, blaspheem (zie WNT i.v.
Blasphemeeren)?
Lasterend, lasterlijk. ‖ Hoort doch, Heere, huer stoutelyc dreygen, huer
blasphemich verwoedende quaet, CRUL, AB, in Bruyne 1, 177 [2e kw. 16e e.]; Van
Gods moeder, de hoochste verhevene, Sij blasphemich scrijven, A. BIJNS 114 [1548];
(Ghy) onteerde // Gods heylighe naem blasphemich, Smenschen gheest 513 [ca
1560?].

Blaten,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Proncken. ‖ Dan gaen sij blaten Met gefronsten halsdoeken, lampers oft floers,
Daer de borstkens doorschijnen recht op sijn hoers, A. BIJNS, N.Ref. 259, d, 13
[1527]; Sijde, damast, en mach hen niet ontdieren, Op dat sij mueghen na de weerelt
blaten, A. BIJNS 107 [1548].

Blauwaert,
zn. Van blauw.
Futloze kerel, slappeling. ‖ Flauwaert// blauwaert // zijdy ontcnoopt, DE ROOVERE
400 [3e kw. 15e e.].

Blauwelijck,
bn., bw. Van blauw.
1) Blauw, blauwachtig. ‖ Eest wonder, al sien mijn lipkens blauwelijck, A. BIJNS,
N.Ref. 135, d, 18 [1e kw. 16e e.].
2) Onthutst; ontdaan? Of smekend? (Dan is ook de 1e aanh. sub 3 hierop mogelijk
van toepassing). ‖ Si douden van onder in eenen hoeck Dat hi so bleeck wert als
een doeck Des hi seer blauwelick op haer sach, Doesb. 268 [vóór 1528].
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3) Verlangend, hartstochtelijk. ‖ Sij staet op hem en siet wel also blauwelijck, Well.
Mensch 26 [2e kw. 16e e.]; Wa sy ziet te flauwelijck, Van minnen blauwelijck vol
totten kroppe, H.d.Am. C 1 [m. 16e e.].

Blauwen,
ww. Zie WNT i.v. Blauwen (II).
Eig. plagen (vg. KIL.: b l a e u w e n / b l a u w e n . vetus. Lacessere, vexare),
vervolgens jokken, gekheid maken? ‖ Ons sotlijck blauwen sal noch iolijt maecken,
Sotslach 76 [ca 1550].

Bleecverwich,
bn. Uit bleec en verwe met-ich.
v

Bleek van kleur. ‖ Bleecverwich maect ghy t' aenschijn yselic, CAST., Pyr. B iij
[ca 1530]; Bleecverwich / mismaect ic puer verheene, ald. C ij.

Bleyne,
zn. Zie MNW i.v. Bleine, WNT i.v. Blein.
1) Doorn. ‖ Bloemken sonder bleyne (tot Maria), A. BIJNS 5 [1528]; roosken sonder
bleyne (id.), ald. 279 [ca 1540].
OPM. Vg. Ongebleynt.
2) Smet; gebrek. ‖ Aue rebecca vry alder bleynen (tot Maria), St 1, 207 [vóór
1524].

Blendich,
bn. Van blent, blind.
Blind. ‖ Weldaet reene die gods helighe kercke / bewyst de werelt blendich,
Taruwegraen 202 [1581] (zie ook ald. 594 en pass.).
OPM. Nog in Nederd. Helicon 55.

Blensteren,
ww. Oorspr.?
Kijken, zoeken? ‖ Wij aten den haen, Te wijle dat zij nae die coijen gingen
bl[e]nsteren (× vensteren), Meer gheluck 415 [eind 16e e.?].

Blieck,
zn. Zie MNW i.v. Bliec, WNT i.v. Bliek.
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Den blieck (of sijn bliecken) verlacken, (iemand) te pakken nemen, bedriegen. ‖
Ick sal u wel helpen, Dat ghij wel sult verlacken den blieck, Leckert. 244 [1541];
Brouwers, die vijff schellingsbier geven voor veertich placken, daer sij tvolck mee
verlacken / met macht sijn blijcken, Brouwersg. 354 [ca 1560].

Blier?
Corrupt voor fier?
? ‖ Elck twee stadts kannen wijns, wort zonder dangier blier (× goedertier hier),
Gheschoncken, als ghy van t'Taneel zult gaen saen Rott. Sp. ** vj [1561].

Blijck,
zn. Zie Blieck.

Blijckachtich,
bn. Van blijcken.
Duidelijk blijkend. ‖ 'tWelck ick v heel jonne, zoo het is blijckachtich, H.d. Am. C
5 [m. 16e e.].

Blijdeghelaetich,
bn. Uit blijde en ghelaten met-ich.
Met blij gelaat. ‖ Blijdeghelaetich sonder versaeghen Met weewijtich claghen: Zoo
salmen veriaeghen, Alle oprijsende grampschap wreedt, DE DENE, Fab. 41 [1567].

Blijen,
ww. Zie MNW i.v. Beliën, WNT i.v. Belijden? Of corrupt voor lijen, dulden?
Eig. erkennen en vervolgens via accoord gaan tot dulden (Daan)? of ‘lijden’
(dulden)? ‖ Ick en can de loogenen niet
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langer blijen, Dove Bitster 328 [ca 1600].

Blijncsel,
zn. Van blijncken, blinken.
Glans. ‖ Hy es dblijncsel vanden eeuwyghen lichte, Spieghel zonder smette,
vlammigh gloeyende, Gentse Sp. 268 [1539].

Blijsmoets,
bn. Koppeling van blij en moet.
Goedsmoeds, opgewekt. ‖ Och, lieve heere, wilt blijsmoets sijn, Sacr.v.d.N. 172
[3e kw. 15e e.].

Blinde,
zelfst. gebr. bn. - (Den) blinde int vleeshuys jagen, vangen, als blinde 't vleeshuys
besoeken, int vleeshuys weenen, zie Vleeshuys.

Blisse,
zn. - Van corten blisse, zie Tortelblesse.

Bloc(k),
zn. Zie MNW i.v. Bloc, WNT i.v. Blok.
(Den) bloc(k) slepen, er treurig aan toe zijn, ongelukkig, rampzalig zijn. ‖
Onghecesseerd moeten zij slepen den block Die ons meesters de poëten zo zeere
verhachten, CAST., C. v. R. 57 [1548].
- Inzonderheid ten gevolge van een hopeloze of dwaze liefde (t.w. jegens een
onbetrouwbare partner), vg. Leuv. Bijdr. 4, 343: ‘Hebdy een met herten vercoren,
En ghyse bemindt en zy u niet, Zoe es den arbeyt van dien verloren, Houdt zy u
dan gaende in dit orboren, En zy haer liefde elders betrect, Zoe es u dblocsleypen
aen gheboren, Want zy met uwer minnen ghect’. ‖ Sp. d. M. 4690 [beg. 16e e.];
Leuv. Bijdr. 4, 343 [beg. 16e e.]; St 1, 166 [vóór 1524]; X. Esels 14, 10 [1530];
H.d.Am. H 8 [m. 16e e.]. - Nog bij VISSCHER, Brabb. (V.d. Laan bl. 59).
- Vandaar ook verliefd zijn in het algemeen, met bijgedachte aan het lijden, dat
dit met zich brengt (vg. ook J. Grauls in Onze Taaltuin 3, bl. 111 e.v., 4, bl. 257 e.v.).
‖ A. BIJNS, N.Ref. 193, e, 2 [1525]; Doesb. 31, 208 [vóór 1528]; EVERAERT 266 [1530].
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Blockieren, blocquieren,
ww. Gevormd naar ofr. blocquer?
A. BEDR. Bedenken, concipiëren, samenstellen? ‖ Int blockieren en ghelooft gheen
vlaemsche boecken / Want zy meest valsch zijn, CAST., Bal. B 2 [1521]; Wild ghy
uwen zin voorder emploeihieren, Ende ghy droomen wild blocquieren, Int beghin
mijns bouckskins vindt ghy de vulle leden, CAST., C. v. R. 242 [1548].
B. ONZ. Nadenken, peinzen? ‖ Blocquierd zeer stranghe weest aerbeid
besneuende, Peinst langhe ende vele om dijn conclusie, CAST., C. v. R. 58 [1548].

Blockiersel, blocquiersel,
zn. Van blockieren, blocquieren.
Conceptie, opvatting, idee? ‖ Nemmermeer en hebt ghy blockiersels ghenough,
CAST., C. v. R. 22 [1548]; Eer oock eenigh dicht uwen mond ontlyde Hebd al u
blocquiersel ende u inuentie teest, ald. 34.

Blocsleper, blocquiersel,
zn. Van blocslepen. Of uit bloc en slepen met -er.
Hopeloze of dwaze minnaar. ‖ Sp. d. M. 3611, 3831 [beg. 16e e.]; St 1, 166 [vóór
1524]; Christenk. 881 [ca 1540]; H.d.Am. L 7 [m. 16e e.].

Bloeder, bloeyer,
zn. Van bloeden.
1) Die bloedt aan wonden in de strijd opgedaan; vervolgens ook strijder, krijgsman?
‖ Mars bataillen menich bloeder sweerdich Doen ter Plutonigher speloncken dalen,
CAST., Pyr. B vij [ca 1530].
2) Sukkelaar. ‖ Schier eer metten ratten // dan met yemant goeyers Telt mense
/ en meest soo blijuen arm bloeyers, Antw. Sp. k iij [1561].

Bloetsel,
zn. Hypercorrect (of corrupt?) voor bloeisel?
Bloeisel. ‖ O bloetsel der edelhyt (omschrijvende erenaam voor een adellijk
persoon). Con. Balth. 1028 [1591].

Bloncheit,
zn. Van blonc.
1) Stompzinnigheid. ‖ Camp v.d. Doot 792 [1493]; EVERAERT 477 [1e h. 16e e.];
CAST.,

v

C. v. R. 248 [1548]; H.d.Am. I 8 [m. 16e e.].
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2) Dwaasheid? ‖ Hoe iongh zy zijn, duer my (t.w. Verdwaesde iongheyt) bedryven
zy cloncheyt (1. bloncheyt × Iongheyt), Gentse Sp. 235 [1539]; De mensche, die
eerstwarf ghestelt es in state Van innocencyen, al schynet blonckeyt, Adhererende
daer naer verdwaesde iongheyt, ald. 253.

Blonckaerd,
zn. Van blonck.
Stompzinnige. ‖ Onzen Autheur Castelein (en heeft) voor alzulke Blonckaerds,
ditte niet gheschreuen, in CAST., C. v. R. 252 [1548].

Blooden,
ww. Rijmvervorming van blooten?
Beroven. ‖ Vreestse die van duechdedelicke vraeme blooden (× dooden) De siele
diesse jnt eeuwich torment stuenende es, EVERAERT 356 [1531].

Blootelijck,
bn., bw. Zie WNT i.v. Blootelijk.
A. BN. - 1) Blootelijck van, beroofd van, zonder. ‖ Wy vinden ons zelven van
v

deuchden blootelijck, Rott. Sp. M 1 [1561]
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2) Kennelijk, duidelijk, evident. ‖ Elck soude de hoofden des rechts dan eeren. Men
soudse helpen hoeden voor verseeren, Tleuen daer voren wagen, dat is blootlicst,
Om iusticie altoos te helpen meeren, Doesb. 189 [vóór 1528].
B. BW. Openlijk, ronduit. ‖ Sacr. v.d.N. 1227 [3e kw. 15e e.]; Elckerlijc 386 [ca
1490?]; Sp. d. M. 34 [beg. 16e e.]; Gentse Sp. 152 [1539]; H.d.Am. G 1 [m. 16e e.];
NUMAN, Striit d. Gem. 57b [1590].

Blootstellen,
ww. Zie WNT i.v.
Bekendmaken, openbaren. ‖ Zoo ons Jacobus, scryvende, de waerheyt bloot //
stelt, Verl. Z. I, 515 [1583] (het is niet helemaal duidelijk, of we blootstelt dan wel
bloot stelt moeten lezen).

Blusschersse,
zn. Van blusschen.
Zij die uitwist, te niet doet. ‖ Mijn herte ontpluyct, dat ics gewaghe, Dat de
blusschersse van onsen sonden (t.w. Maria)... Voer ons in dewige vruecht wort
vonden, Sev. Bl. 894 [ca 1450].

Bluts(e),
zn. De samenhang met de bnn. blut en bluts en het zn. blutte(n) is onduidelijk.
Opmerking verdient, dat in 't hd. naast de bnn. blutt en blott het zn. blutz staat.
Mogelijk is bluts(e) het zelfst. gebr. bn. bluts (zie WNT i.v. Blutsch) of een bijvorm
van blutte (zie MNW i.v., WNT i.v. Blutten).
Sukkel, domoor. ‖ Sp. d. M. 1217, 4627 en pass. [beg. 16e e.]; CAST., Pyr. A iij
[ca 1530]; DE DENE, Langhen Adieu 129 [1560].

Boech,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Boeg.
Juk? (Via “borstriem” uit “borst”? De bet. “borstriem” is in MNW echter alleen voor
voreboech opgetekend.).‖ Voer groete moeijte cleijn dominacie ende altyt te slepen
der slauen boech (× vroech), St 2, 204 [vóór 1524].

Boen,
bn. Zie MNW i.v., 1e art. en WNT i.v.
Goed, geschikt. ‖ Menichf. d. Bedrochs 137 [1e h. 16e e.]; Paulus en Barnabas,
v

in Hs. TMB, B, fol. 60 [m. 16e e.]; Rott. Sp. G vj [1561]; Roerende v. Meest Al 493
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[ca 1564]; M. Bedr. Hart 430 [1577]; Deenv. Mensch 149 [2e h. 16e e.]; Wercken
d. Barmh., in Hs. TMB, C, fol. 32 [1596]; Kackadoris 13, 19 [eind 16e e.]; Hs. TMB,
C, fol. 89 [eind 16e e.]; Constthoon. Juw. 321 [1607].

Boes,
zn. Bijvorm van buis (zie WNT i.v. Buis (I)?
Dorst (vg. TEIRL., Barg.: i k h e b b u i s , ik heb dorst). ‖ Een goet boes Crychter
elc of (t.w. van het kynckelen, smullen) zynt zuwersche of westelen, EVERAERT 108
[1513].

Boesen,
ww. Zie WNT i.v. Boezen (III).
Kussen. ‖ Hot daer boesten eens, Twee Sotten 71 [vóór 1519] (vg. ook ald. 74:
“Hot daer basten (1. boesten?) eens”); Wa, swyt ghy, en boest myn achterste cloove!
Trudo 2050 [ca 1550].
OPM. Vg. Poeselen.

Boetbe(e)teringhe,
zn. Uit boet en beeteringhe.
Boete. ‖ Wil my ter rechter boet beeteringhe bereeden, Verl. Z. II, 896 [1583]; Ter
goeder inventie Boetbeteringhe doende voor haere penitentie, ald. 1139.

Boete,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Sijn boeten beschutten, zijn plicht vervullen. ‖ Nu Schriftuer laet ons beschutten
onse boeten / Laet noch een rondeel van u zijn gheloost / Op dat ons gheen blamatie
en zal ghemoeten, Rott. Sp. O vj [1561].
OPM. In de bet.: “zijn zaken, zijn gewin behartigen” komt de zegsw. voor op twee
plaatsen uit het beg. v.d. 17e eeuw, aang. in WNT i.v. Beschutten, bet. 6).

Boetenesse,
zn. Van boeten.
Vergiffenis. ‖ Nv stellic myn hoedeken / vp thooft van Marien Ende [wille] ouer
knyen / huer bieden groetenesse Dat jc mach cryghen / van sonden boetenesse,
EVERAERT 11 [1509].

Boetschap,
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zn. Van boet.
Middel. ‖ Ick (t.w. Iolijt van ooghen) draghe boetschap daer jonste spruyten moet,
v

Ick betoone de vrientschap, H.d. Am. Q 8 [m. 16e e.].

Boetsel,
zn. Zie WNT i.v.
Genezing, (genees)middel. ‖ EVERAERT 14 [1509]; Doesb. 86, 150 [vóór 1528];
v

X. Esels 24, 4 [1530]; Christenk. 1208 [ca 1540]; Antw. Sp. F iiij, O iij , Nn iij [1561];
Red. en Nat. 915 [2e h. 16e e.]; COORNHERT, Abrahams Uytgangh 89 [3e kw. 16e
e.]; Bel.v.Sam. 1370 [eind 16e e.]; Leerl. Taefel-sp. 43 [beg. 17e e.].

Boetwijn,
zn. Uit boet en wijn.
Geneeskrachtige wijn; genezend middel. ‖ Tsal goet zijn / tis boetwijn / voor alle
pijne, Sp. d. M. 3294 [beg. 16e e.].

Boffen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Eig. zich opblazen en vervolgens te keer gaan, uitbundige vreugde bedrijven? ‖
Laet ons hoffen boffen en triumpheren seer vroelyck smeren en syn altoes blye,
Bel.v.Sam. 44 [eind 16e e.?].

Bogorgie,
zn. Wrsch. verwant met bugger, bogger, ketter, paederast, fielt
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(zie MNW i.v. Bugger, WNT i.v. Bogger).
Smeerlap, fielt? ‖ Ghi snoo bogorgie, doed ghi hier den heere// lieghen? Ic zal u
wel in stellen, ghi vuijlen Cabbelare, Bijstier 380 [eind 16e e.?].

Boken, buecken,
ww. Vlasch boken, buecken, zie bij Vlasch.

Bol(le),
zn. Zie MNW i.v. Bolle, WNT i.v. Bol (I).
Buik. ‖ Alst bollekin vul es therte ruste begheert, EVERAERT 77 [1526] (zie ook ald.
221 [1528?]); Hy behoeffden wel een werm suypen inden boll, Con. Balth. 1285
[1591].

Bond, bondt,
bn. Zie Bont.

Bonettenhoet,
zn. Uit bonette en hoet.
Soort hoofddeksel. ‖ Siet daer eenen bonettenhoet. Tfatsoen comt nyeuwe vut
der munte, EVERAERT 445 [1e h. 16e e.].

Bont,
bn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Bont (I).
1) Enen bont geven, iemand onaangenaam treffen, onaangenaam zijn. ‖ Ic vreese
't zal hemlieden gheven bont (t.w. dat de dwaze maagden aan de wijze zullen vragen
om haar olie met haar te delen), V. Vroede 386 [eind 15e e.]; Maer van vryheiden,
ten derf niemant geven bondt, Gheen soe rustich men daer ten spele vont Als wy,
van Merchtene, in Antiquiteyten der vryheydt ende prochie van Merchtene [1565]
(aang. in WNT i.v. Bont (I), bet. 3 uit De Klauwaert 2 [1856] bl. 31); De Stadt van
Mechelen thoonden oock den conste Wonnen den sesten prys, ten derf niemant
geven bont, ald.
2) Hem bont maken, stellen, zich opvallend gedragen? ‖ Hier stellen zy (t.w. de
vrouwen) hem bond, ende leeren den mond, Vriendelick lacchen alzoo elcken es
cond: Vvant zy in den grond zo valsch zyn tes iselick, CAST., C. v. R. 196 [1548];
Mesapus en Ufeus maecten hun zeer bont Als d'eerste aenvoerders, GHISTELE, Virg.
Aen., fol. 148b [1556]; Ghy maect u altijt int Spreken zeer bont Principalijc alst meest
met vechten is te doene, ald. 225a [zie ook ald. 188b, 238a, 247b).
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Boom,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Boom (I).
Kerfstok. ‖ W.: Siet daer een bier. D.: Dat anden boom // scryft, Verl. Z. I, 975
[1583]; Daer en es maer van wyne / dat anden boom // staet, ald. 1109.

Boonsluym,
zn. Uit boon en sluym.
Bonedop, boneschil. ‖ Een schotel boon sluymen niet half ghezoden, H.d.Am. Y
8 [m. 16e e.].

Boorden,
ww. Zie WNT i.v.
Boorden aen, vat krijgen op. ‖ Gheen eere en laet ghy aen v boorden, H.d.Am.
v

N 1 [m. 16e e.].

Boorghbier,
zn. Uit boorghen, borgen en bier.
Geborgd, niet betaald bier. ‖ Tandren tyden heeft my zomtyds boorghbier
huutghedaen Ick gheloofver noch vyf of zes bierkens staen, DE DENE, Langhen Adieu
106 [1560.]

Boort,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Boord (I).
Aen thoochste boort hellen, hogerop komen (op de maatschappelijke ladder) of
het met de aanzienlijksten houden. ‖ Sp. d. M. 551 [beg. 16e e.].
- Binnen boorde vlien, te vergelijken zijn met? ‖ Dese (t.w. de daden van Helena
en Medea) en vlien noch niet binnen boorde Teghen die quaetheyt lacen wacharmen
Die ick ghedaen hebbe, Sp. d. M. 3887 [beg. 16e e.].
- Over tboort drijven, wanhopig maken. ‖ Dat ic naer Gods rechtvaerdigheyt Moet
teeuwygher doot hebben sentencye; Tzelve ghetuught ooc mijn conscyencye, Dies
zulcke invencye my over tboort drijft, Gentse Sp. 283 l1539].
- Over boort vallen, omvallen. ‖ Nu gaen wy dan voort / Totdat de karre valt over
boort, Sp. d. M. 1270 [beg. 16e e.].
- Over boort wenden, wanhopig worden.‖ (God) heift om staercken u figuere
cranc, Op dat ghy niet heel zoudt over boort wenden, Willen my, Schriftuerlic Woordt,
zenden, Gentse Sp. 274 [1539].
- Tot sijnen boorden trecken, zich aantrekken. ‖ En treckes tot uwen boorden //
niet / Ten gaet u niet aen, Sp. d. M. 2768 [beg. 16e e.].
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- An enes boort vellen, zie Vellen.

Boot,
zn. Oorspr.?
? ‖ Ja sy (t.w. de bedroefde verlaten discipelen) mochten met de kruyck om broot
v

// gaen / Oft een tienden boot // slaen / aen haren armen. Rott. Sp. A vj [1561].

Bordecxkin,
zn. Zie MNW i.v. Bordessche, WNT i.v. Bordes.
Houten portaal; afdak (vg. KIL.: B o r d e s s c h e . Fland.j. B o r d - d e c k s ,
b o r d - d e c k s e . Flandr.j. l o o v e . Proiectum ligneum: umbraculum). ‖ Povre doet
my... tsavonts yewers zoecken een plecxkin Onder een bordecxkin / om te slumene,
CAST.,

v

Pyr. C. vj [ca 1530].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

77

Borsier,
zn. Ontleend aan ofr. boursier.
Die de financiën beheert, i.c. in een klooster; econoom. ‖ Deen wilt abt syn, dander
opperste der clercken, Deen abdisse, dander borsier int verstercken, Trauwe 1191
[1595?].

Borten,
ww. Bijvorm of rijmvervorming van borden (vg. KIL.: b o r d e n e n . Onerare en Teuth.:
b o r d e n lasten, borden, sarcinare)?
Onder een last gebukt gaan; zwoegen? ‖ Maer want God wilt elcx slauen en
borten Soo heeft hy door my (t.w. Orbore) den loon doen storten Wt sijnen lustighen
v

hemelschen rijcke, Antw. Sp. Ddd ij [1561].

Bossen,
ww. Zie WNT i.v. Bossen (III).
Verwijderen, wegnemen. ‖ Van u is gebost de zond' zeer vileynich, Rott. Sp. L vj
[1561].

Bot,
zn.? Identiek met WNT Bot (I)?
Enen bot geven, iemand verwonderen. ‖ Ist niet tot onser leeringen, al gevet u
bot? Prochiaen 1953 [ca 1540].

Botten,
ww. Zie WNT i.v. Botten (I).
Gulzig eten (volgens WNT i.v. Botten (I), bet. 3, c, met verwijzing naar V.D. VENNE,
Tafereel v.d. Belacchende Werelt 133 en TEIRL., eig. bargoens). ‖ Schuyfman 303,
366, 424 [vóór 1504]; Antw. Sp. Aaa iiij [1561]; Meer Gheluck 263 [eind 16e e.];
Rontsaet 10 [1636?].

Bot wt Roelken, roel, roele.
De oorsprong is tot dusver nog niet opgehelderd Blijkens de aanhh. dient de uitdr.
ter aanduiding van een verloren zaak of hopeloze toestand en v.v. ook voor een
afgewezen of hopeloze minnaar. Daar die afwijzing vrijwel altijd haar grond vindt in
geldgebrek, zou men voor bot kunnen denken aan ‘een partij van een of ander spel’
(zie MNW i.v., 1e art., bet. 6).
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Verloren spel en v.v. afgewezen minnaar, rampzalige. ‖ Ic droech in myn tassche
veel ydel camerkens doen wast bot wt roilken ghi moet verhusen, St 1, 31 [vóór
1524]; Jc moste daer spelen bot wt roelken Ende ic en wasser niet meer tliefste
boelken mits dat mij den budel qualic gheuult was, ald. 2, 201; Al maect hi misbaer,
en doet gheclach, tis arbeit verloren, tis bot wt Roelken, om datter maer een int
herte mach, Doesb. 32 [vóór 1528]; Al hadse hem te voren wat soets gherelt, Si
leerde hem speelen bot wt roelken, Hi moste gaen soecken een ander boelken, ald.
270; Vvuend bachten, daermen thaut tast met bot uut roele, CAST., C. v. R. 157
[1548]; Wa ghy zijt gheacht als bot uyt roel, H.d.Am. I 4 [m. 16e e.].

Boucken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Boeken.
Betuigen, verklaren, verzekeren. ‖ Ghy werdt verlooren // dit darf jck v vry boucken,
Taruwegraen 1044 [1581].

Bourgoys,
zn. Ontleend aan ofr. bourgois, fr. bourgeois.
Burger. ‖ Ghy machtighe Poorters ende Bourgoys... Ghy sult oock moeten trecken
logieren In dat landtschap vanden mollen, DE ROOVERE 297 [3e kw. 15e e.].

Bout (I),
zn. Zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Bout (I).
Menselijk excrement. ‖ Scutterlyck schytende ronde bouten, Leuv. Bijdr. 4, 359
[beg. 16e e.].
OPM. Vg. Ruggebout.

Bout (II),
zn. Mogelijk identiek met Bout (I); vg. de overeenkomstige dubbele bet. van drol.
Grap, klucht, mop? ‖ Ja, dat was een bout, door sulcken cout mocht men u prijsen,
Letter en Geest 163 [eind 16e e.?].

Bouvernie,
zn. Van bouf, boef.
Echtbreuk, overspel? ‖ Pirithous bruloft stonter in ghevvrocht edelick (t.w. in
Nestors cop) Met gheheel ende al Iuppiters bouvernie, CAST., C. v. R. 191 [1548].

Brack,
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bn. Zie MNW i.v. Brac, 1e art., WNT i.v. Brak (IV), zout.
Loszinnig, wellustig; geil; voor de overgang v. bet. vg. St 2, 194 [vóór 1524]: ‘Ghij
sijt veel bracker dan pekelsout Doer twriessen ende theffen aenden sack’. ‖ Belght
u niet, dat ick se lack en brack heete, Luerifers 33 [eind 16e e.?].

Bradelick,
bn. Van braden.
Bradend, gebraden wordend. ‖ Eer wy ons onder de helsche tourbisten bradelick
Vinden, laedt ons beteren onze snootheit, CAST., C. v. R. 178 [1548].

Braeckmaert,
zn. Ontleend aan ofr. braquemart ‘épée courte et large à deux tranchants’
(D'HAUTERIVE).
Kort en breed tweesnijdend zwaard. ‖ Met desen braeckmaert onmenschelic
zeere Doode mordreit vol quaets ghevult Den coninc Artueren, Camp v.d. Doot 449
[1493].

Braemhouwer,
zn. Uit braem en houwen met -er.
Kapper van ‘bramen’, d.w.z. doornstruiken. ‖ Braemhouwers / deluers / slauen,
DE ROOVERE 335. [3e kw. 15e e.].

Braggaert,
zn. Ontleend aan ofr. bragard (vg. WNT i.v. Brageeren, Afl.; bij
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komt het niet voor, LITTRÉ Suppl. i.v. Braguer citeert het 16e-eeuwse zn.
braguard; vg. ook haspengouws brag (WNT i.v. Brak (II), B), luikerwaels bragar
(WNT i.v. Brageeren, Afl., LITTRÉ t.a.p.), eng. braggart en het ofr. bn. bragart bij
D'HAUTERIVE in de bett. ‘pimpant’ en ‘fanfaron’).
Opschepper (vg. KIL.: B r a g g a e r d . Homo bullatus, elegans. Gal. braggard en
Synon. Lat.-Teut.: ‘fraeiaerd, moiaerd, grein, enz.’). ‖ (Een houeerdich Esel, die
zeer weelderig gekleed gaat) maect den braggaert, X.Esels 30, 9 [1530].
GODEFROY

Braken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Braken (I).
A. BEDR. Eig. breken (vg. KIL.: B r a e c k e n . vetus. j. b r e k e n . Frangere, rumpere)
en v.v. trachten te breken, af te breken, aanvallen? ‖ Paulus die de heylighe Kercke
vast braeckte, Rott. Sp. 129 [1561].
B. ONZ. Eig. zich een weg banen, moeizaam gaan, trekken en v.v. ook gaan,
trekken in het alg. ‖ GHISTELE, Virg. Aen. 65a, 113b, 179b, 222a [1556], Ovid. Sendtbr.
32b [1559]; Bierses 30 [2e h. 16e e.]; Bruyne 3, 202 [2e h. 16e e.].

Brakere,
zn. Van braken.
Die raast, te keer gaat? ‖ Sus sus crockezaet / ghy luutriestighen brakere,
Taruwegraen 880 [1581].

Brander(e),
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Brandend stuk hout; ook in fig. toepassing. ‖ Eerste Bl. 771 [ca 1440?]; GHISTELE,
Virg. Aen. 91b, 137a, 138b [1556]; HOUWAERT, Lusth. 3, 80; 4, 182 [1582-'83], Gen.
Loop 74 [ca 1590].
- Den brandere stoken, (de) brand stoken. ‖ B.: Ghy blusschet vier. V.: En ghy
stooct den brandere, Sp. d. M. 1264 [beg. 16e e.].
2) Minnaar? Of man, kerel in het alg.? ‖ O gheluckich brandere, Mintmen v zoo
zeere? H.d.Am. L 7 [m. 16e e.].

Brandicheyt,
zn. Zie WNT i.v. Brandigheid.
Minnedrift. ‖ Lof wijse verstandicheyt, wrake mijnder brandicheyt, Doesb. 65 [vóór
1528].

Brasseringhe,
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zn. Van brasseren.
Brasserij, slemperij. ‖ Brasseringhe die noyt cost en verveelde, DE ROOVERE 379
[3e kw. 15e e.].

Brassynghe,
zn. Van brassen.
Overdadig eten. ‖ Jc voede tlichaeme / met vulder brassynghe, EVERAERT 79
[1526].

Brauwen,
ww. Zie Brouwen.

Breebaert,
zn. Zie WNT i.v. Breebaard.
Grootspreker, pocher, snoever (vg. v. MOOCK, in WNT i.v. Breebaard, bet. 2). ‖
Adieu breebaerden maeckende groote mulen, DE DENE, Langhen Adieu 115 [1560].

Breecsel,
zn. Van breken.
Breking. ‖ Niet int vleis / mer int teyken dit breecsel stect contrarie tpaeslam
datmen te eten plach, V.D. DALE, Lof hostie 109 [1e kw. 16e e.].

Breet,
bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Breed.
Breet staen, bekend zijn (vg. mnl. breet maken, werden, bekend maken, worden,
zie MNW i.v. Breet, bet. I, 4). ‖ Wil ict verbergen? neen ic / naer dattet dus breet Nu
staet, Sp. d. M. 2781 [beg. 16e e.].

Breyken,
zn. Zie WNT i.v. Brei (I). (Is breyken = bredeken (van bret)? Vg. J.B. Drewes in
Tijdschr. 73, bl. 113).
Loopjongen, loopknecht, besteller. ‖ Se sonden een breyken met spyse gheladen
Dat hy bycans vanden / laste bucte, EVERAERT 106 [1513].
OPM. DE BO (i.v. Brei, 2e art.) kent het woord nog voor een jongen, die tegen een
vergoeding op de markt gekochte vis thuisbrengt.
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Bremen,
ww. Zie WNT i.v. Bremen (II).
1) Heftig begeren (vg. KIL.: B r e m ē . vet. Ardere desiderio. It. bramare). ‖
Splyttemytte / Ghaerpennync (gierige rijkaards) / met huer bremen Se houdense
(t.w. Couuer Handelynghe, welvaart) zo nauwe / ghecoffert ghekist Wy en cunder
niet an commen, EVERAERT 278 [1530] (hic?).
- Inz. met betr. tot geslachtsgenot. ‖ Jonste doet my thuwaerts verhitten. Venus
vier doet my gheheel waerm bremen, EVERAERT 207 [1528].
2) Zich luisterrijk vertonen; schitteren, pralen, prijken, pronken. ‖ Roome ende
Athenen / hebben ghebreimt Bydy Clergye / wiens wysheyt / elc verclaeren gheift
EVERAERT 151 [1523]; Al eist dat de Clergye / nv niet en breimt Ghelyc als hier
voortijts / pompues vutwendich, ald. 157; Menich Leeck nv daghelicx breimt Diet
onredelic neimpt / by scrychs anthieren, ald. 221 [1528?]; Jc waene nv wel te
bremene vry. Want jc bem aerdich ghemonteirt fyn, ald. 239 [1526].
3) Zich bewegen, leven? ‖ Noode zoudic / met dante of sletere bremen, EVERAERT
291 [1529]; Mids dat my / alle dynghen jn blyft So en muecht ghy / by my niet jnt
openbaere bremen, ald. 440 [1e h. 16e e.]; Zoo eist niet al ghenoech
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veel beghinnen Ter weerelt binnen Ende daer in onzoorchvuldich bremen, DE DENE,
Fab. 181 [1567].
OPM. Ook in Antw. Lb. 9 [vóór 1544]: ‘God gheef den vrouwen een vrolijc iaer die
sonder mans genoechlijck bremen’.

Bremer,
zn. Van bremen.
Die ‘breemt’ in een of andere bet. van dit woord. In de aanh. van een verliefde of
vrouwenjager: die achter de vrouwen aanzit of die zich heeft opgeschikt om te
behagen? ‖ Zijdy worden een Venus janckerkin / Een tijtverlieserkin / een
raepsolasekin / Een zingher / een springher / een bruloft dwasekin / Een vrou
slingherminne / een twisterkin / Een lytentijt / een zinne quisterkin / Een bremer /
een misterkin / zoo naect u swaer Menighe onruste, CAST., Pyr. A iij [ca 1530].

Brengen,
ww. Te voren brengen, zie Te voren.

Brieffelijck,
bn. Zie brieven.

Brielken,
zn. Zie Bril.

Brieven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Voorschrijven, gebieden, gelasten. ‖ Eerste Bl. 266 [ca 1440?]; Tcooren 559
[1565]; Red. en Nat. 747 [2e h. 16e e.] (was brieffelick, versta briefde); Hs. TMB,
C, fol. 27*[eind 16e e.?].
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook Conste d.M. 53 [ca 1560]: ‘Leydt uwe Jonghers
ongriffelijck Tot mijnen tempele schoon en gherieffelijck / Ouer al de werelt ghenoech
bekent Waer of dbeuel en den last is brieffelijck / Dat elck hem seluen sal kennen
present’; vg. het lat.: ‘Duc, age, discipulos ad mea templa tuos. Est ibi diversum
fama celebrata per orbem Littera, cognosci quae sibi quemque jubet’. De vert. blijft
mij duister. WNT vat brieffelijck op als ‘in den vorm van een brief vervat’, als vertaling
dus van littera (?), zie WNT i.v. Brieflijk. Een derde mogelijkheid is in brieffelijck een
afl. te zien van brief (uit ofr. brief, fr. bref, zie MNW i.v. Brief, 2e art.) = kort (en
krachtig?).
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Brievenisse,
zn. Van brieven.
Mededeling? ‖ Uut der conversatien brievenisse Trecken liefs herten in liefs
believenisse, Sp. d. M. 4381 [beg. 16e e.].

Brijne,
zn. Zie MNW i.v. Brine, WNT i.v. Brijn.
Rampspoed, leed, smart. ‖ O bitter bryne, in my gherezen, Dit lyden en magh ic
niet ghenezen, Gentse Ref. 152 [1539]; Zulck lacht, t'herte is vul bitter brijnen, DE
DENE, Fab. 189 [1567]; Tribulatie... doet den mensch verleen van des aertscheyts
brijne, NUMAN, Striit d. Gem. 59b [1590].
OPM. Ook in Antw. Lb. 96 [vóór 1544].

Brijnich,
bn. Van brijne.
(Smakend) als brem of pekel. In fig. toepassing naderend tot weerzinwekkend,
afschuwelijk. ‖ Becken brijnich, venijnich (t.w. van de ketters), die wat weten wanen,
A. BIJNS, N.Ref. 329, h, 7 [1e kw. 16e e.]; Brijnighe, azijnighe, venijnighe slindren,
Ketters vol etters, ald. 345, d, 9; Ach dit ghebruucken // amper brijnich van smaken
brinckt een zwaer ghenaken, Reyne M. 450 [ca 1575?]; Tware ons te hooren brijnich,
Judich 1391 [1577].

Bril,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Bril (I).
1) Bril. - Geen brillen behoeven, door de vingers zien. ‖ A. BIJNS 40 [1528]; Gheenen brille ghebruycken, hetzelfde. ‖ Pol. Ball. 97 [1581?]; - Sonder brille(n)
sien, hetzelfde. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 340, b, 3 [1e kw. 16e e.]; Conste d.M. 61 [ca 1560].
2) Gril? Kletspraatje? Waardeloze zaak? ‖ Dees spaerpots ghesellen... willen de
werelt... Naer huer doot regeren, met Testamenten Daer met sy den ghilden wt
sluyten willen... Maer ten helpt al niet, ten sijn maer brillen, Antw. Sp. Mmm i [1561].
3) Achterste. ‖ Laeter voer knielen mit naecten brielkens, St 2, 171 [vóór 1524];
Uyt den oghen wy tot onsen wil vlien, En laten ons van achteren in den bril zien,
v

Rott. Sp. B i [1561].

Brocken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Brokken.
Ontstaan, voortkomen. ‖ Tis Industria ... En begheerte oock tot sciencien Met
eere en Profijt / wat sal hier wt brocken, Antw. Sp. Xx iij [1561].
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Broddier,
zn. Ontleend aan ofr. brodier.
Achterste (vg. KIL.: b r o d d i e r . Podex turpis, anus stercore foedatus). ‖ Ter
vierder seer ialoers zijn op den broddier Omdat dwijf so lodderlijc siet uuten doecke,
Leenhof 609 [na 1531].

Broemen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Brommen (II).
Zuiveren. ‖ Die dlant geerne souden van dwalingen broemen, Heeten helsce
honden en eertsce vianden, A. BIJNS 51 [1528].

Broempot,
zn. Uit broemen en pot.
Potschuimer. ‖ Joncker Joos broempot die leeft opt schuymken, Leenhof 126 [na
1531].
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Broer (ken),
zn. Zie MNW en WNT i.v. Broeder.
Aanspreektitel - en mogelijk ook benaming - van een zinneken. ‖ Sp. d. M. 145
en pass. [beg. 16e e.]; H.d.Am. Aa 1 [m. 16e e.] (boerken, 1. broerken?); Antw. Sp.
Ee ij [1561]; Rott.Sp. A i [1561].
OPM. Sinds de 17e eeuw in N.Nederland benaming van de kamerzot, zie WNT
III, 1439 e.v.

Broesscelic,
bn. of bw. Zie MNW i.v. Broosscelijc.
Zwak, licht verleidbaar (vg. KIL.: b r o o s c h e l i c k . Fragiliter: & Debiliter). ‖ Uut u
(t.w. de duivel) es, lude en stille, Geresen den swaren overwille, Die wi in mensceliker
natie Broesscelic wrachten, Eerste Bl. 471 [1440?].

Bronckelen,
ww. Van broncken.
v

Pronken. ‖ Mynen scheel en staet niet recht naer dbronckelen, Antw. Sp. i iij
[1561].

Broodbiddeghe,
zn. Uit brood en biddeghe.
Bedelares. ‖ Nydeghe Clappeghe een persoonage ghecleet als een broodbiddeghe
aermelic jnt habyt wesende manc, EVERAERT 147 [1523].

Brooschmensschelick,
bw. Uit broosch en menssch(e) met -(e)lick.
Als een zwak, licht verleidbaar mens. ‖ Nu es hy verlost vander eerdscher pyne
daer inne hy brooschmensschelick heeft moeten slaven, DE DENE 155b [ca 1560].

Broot,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Brood.
Tot sinen broode hebben, tot zijn beschikking hebben? ‖ Ghy hebt al wat lievelicx
tot uwen broode, Sp. d. M. 3326 [beg. 16e e.].
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Brossen,
ww. Bijvorm van brassen?
Bezorgen, verschaffen? ‖ Als een man besorcht den cost, Prouande brost, en
alle schult quijt en lost, Den man ghemack doen is vrouwen daet, X. Esels 13, 74
[1530].

Brouwen, brauwen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Brouwen (I).
Vruecht brouwen, vreugde bedrijven. ‖ Dit slecht maechdeken daer hy om brout
Vruecht so men schout, Sp. d. M. 473 [beg. 16e e.]; Vrueght zoudic brauwen En
verfauwen, zwaer ymaginacye, Gentse Ref. 148 [1539].
OPM. Nog bij VISSCHER, Brabb. 28, aang. in WNT i.v. Brouwen (I), bet. 3, b, α,
Aanm.

Brouwet,
zn. Zie Bruwet.

Brouwyne,
zn. Zie Bruwyne.

Bruyschaert,
zn. Van bruisen, slempen (vg. WNT i.v. Bruisen, bet. B, 4)?
Slemper, drinkebroer? ‖ Een ruyschaert een bruyschaert een ientaert een slapaert
Een rijnschaert maecte int gelach den fellaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Bruwet, brouwet,
zn. Zie WNT i.v.
1) Ragout. - Een bruwet brouwen, koken, nadeel berokkenen. ‖ Wy zullen noch
zulc een bruwetken koken / Ter werelt zoken / en mach gheen quader, CAST., Pyr.
v

B iij [ca 1530] (zie ook ald. C vj: ‘om Pyramus ende Thisbe te bedrieghene, ende
theurlieder schade een bruwet te brouwene’).
2) Onaangename situatie. ‖ In wat brouwet ghy zijt, of in wat vare, CAST., Bal. P
v

iij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521]; Mits dat ghylieden verblent zijt in zulcke
bruwetten, Pol. Ball. 230 [1580].
OPM. Ook in Antw. Lb. 257 [vóór 1544].
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Bruwyne, brouwyne,
zn. Zie WNT i.v. Bruwijne.
Moeite, narigheid. ‖ Scuut sulcke bruwyne. Hoe muechge de pyne? / Neimpt
swaerheyts verdrach, EVERAERT 489 [1e h. 16e e.]; Om wederstaen der helsgher
pryen net, Die altyt stroeyen der valsgher brouwynen saet, Trudo 2459 [ca 1550].
- Helsche bruwyne, in de aanh. omschrijving van hel. ‖ (Lucifer) moest... dalen
Met al den zynen ter helscher bruwyne, EVERAERT 517 [1533].

Buckvysteghe,
zn. Uit bucken en vysteghe (of vysten met -eghe?).
Zij die ‘vijst’, als ze bukt? ‖ Dan esser noch een boucxken huut reverentien Voor
de buckvysteghen ende zom ruud plomp loer, DE DENE, Langhen Adieu 244 [1560].

Buecken, boken,
ww. Vlasch buecken, boken, zie bij Vlasch.

Bueraensicht,
zn. Uit buer en aensicht.
Eig. voorkomen van een buur en v.v. vertrouwd uiterlijk? ‖ Hij hadde so goeden
bueraensicht, Appelboom 209 [1e kw. 16e e.].

Bueseldicht,
zn. Uit bueselen, beuzelen en dicht.
Onbetekenend rijmpje. ‖ Simple bueseldichten heedt men Cocorullen, CAST., C.
v. R. 241 [1548].

Buetele,
zn. Bijvorm (of rijmvervorming?) van budel, buidel?
Buidel? ‖ Benaute houdt my jnder
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zoorghen buetele (× ruetele), EVERAERT 439 [1e h. 16e e.].

Buffelsch,
bn. Van buffel.
Als van een buffel, lomp, onbeschoft (vg. KIL.: buffelsch. Bubalinus). ‖ O rechte
Justicie, waer muechdy blijven, Dat ghy bluste de gramschap van onsen doctoren,
Want sy dagelijcx so veel schamps moeten hooren Van dese Buffelsche ambachters,
die botte beesten, Prochiaen 1022 [ca 1540].

Buijcken,
ww. Zie WNT i.v. Buiken (II).
Met loog wassen (vg. KIL.: B u y c k e n . Lintea lixiuio purgare siue lauare en PLANT.:
B u y c k e n . Buer, faire la buee. Lintea lixiuio purgare). ‖ Twaere beter, dat ghi
spronckt // in Den tobbe metten cleeren en holpt mij buijcken, Goemoete 411 [eind
16e e.?].
OPM. Zie voor de enige (onzekere) plaats in het mnl. WNT t.a.p.

Buijlsnijder,
zn. Uit buijl, buidel en snijden met -er.
Zakkenroller (vg. MELLEMA: ‘un coupebourse’ en Oude Tijd 1873, 14). ‖ Wacht
wel, dat u geen buijlsnijders en quellen, Goossen Taeijaert, prol. 35 [2e h. 16e e.?].

Buytertier(en),
bn., bw. Zie Butertier.

Bulcechtich,
bn. Van bulken?
Drukte-schopperig? ‖ Die brugom was bulcechtich en cort om sacken tsceen een
oprecht mercolfus by desen (t.w. om zijn drukte-schopperij, vg. WNT i.v. Meerkol,
bet. 2?). St 1, 105 [vóór 1524].

Buls,
zn. Van bulsen.
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Hoest. ‖ Al waere hemlieden / den huls den buls besweken Dese conserue
zoudese weder doen rysen, EVERAERT 201 [1528].

Bulsich,
bn. Van bulsen.
Hoesterig. ‖ Hoester hyement / jc worde bulsich mede, EVERAERT 137 [1528?].
OPM. Zie ook Hulsich.

Bulsicheit,
zn. Van bulsich.
Hoest. ‖ Slutende... Dat men hem vvel vvasschen zo, ieghen de bulsicheit, CAST.,
C. v. R. 90 [1548].

Busynghe,
zn. Van busen, buizen.
Drank. ‖ De weert moet thameer gheuen ons busynghe, EVERAERT 112 [1513].

Busisticx?
Oorspr.?
? ‖ Werrelt ghy sijt cause van veel gheschils ghy maectse som scamelder dan
busisticx (× tcrucifix), Smenschen gheest 608 [ca 1560?].

Bussen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.?
(Schriftelijk) vastleggen? ‖ Maect de quittancie / pynt verstant (l. tverstant, de
zaak (zie Verstant, bet. 3, t.w. de zaak, de kwestie van de kwijtschelding?) te bussene
// Vander quytsceldynghe, EVERAERT 112 [1513].

Buten,
bw. Zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Buiten (IV).
Enes dincs te buten sijn, iets kwijt zijn, missen, verloren hebben. ‖ Quaelic zye
jc hu te helpene thuwen ghelde Want consent maect wet / dus zytges te buten,
EVERAERT 116 [1513].
OPM. Ook in Antw. Lb. 2 [vóór 1544].
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Butertier, buytertier, butertiere, buuterthiere, buuterthieren,
buytertieren,
bn., bw. Bijvorm van putertier (zie Tijdschr. 73, bl. 127 e.v.).
1) Gemeen, slecht, boosaardig. ‖ Oyt waerdy t' onswaert naer u maniere Fel
butertiere, ende vol tyranschepen, CAST., Bal. 25 [1521]; Zomtijd moet een sprake
vallen amorues, Dan beleedt mense weder orguilues Fel buterthiere, CAST., C. v.
R. 59 [1548]; Hoe quaed hoe butertier Elck moet doordeel verweeruen, ald.
Schaeckberd t.o. bl. 224.
OPM. Verg. voor de eerste twee aanhh. mnl. fel putertiere (in MNW i.v. Putertier(e),
sub bet. 1); vat men niet fel maar butertiere op als bw. van graad, dan behoren de
aanhh. thuis onder de bet. 6.
2) Zinnelijk, wulps. ‖ Tvier Der liefden butertier // schier / maeckt groote smerte,
Verl. Z. I, 907 [1583].
- In de aanh. verdorven, onnatuurlijk, pervers. ‖ Niet en lieten De Zodomiten haer
zondighen buuterthiere // zwaer, Verl. Z. I, 310 [1583] (hic? of sub bet. 6?).
3) Onhandelbaar, weerspannig? ‖ Vrou Marie hebt ghy (t.w. Gent) niet willen
obediëren ... Dus buytertieren comt ghy in sneven, bij V. VLOTEN, Geschiedz. 1, 211
[ca 1540].
4) Buiten zichzelf, razend, woedend. ‖ Hy dit hoorende // wiert haestelicken
butertiere, Judich 930 [1577].
5) Rampzalig? ‖ Nu gaen ick logieren // metten verckens int veldt. Ach, van
honghere / zoo en weet ick wat verzieren! Zeer qwaelcke buuterthieren // zoo bem
ick ghesteldt, Verl. Z. II, 136 [1583] (hic? of sub bet. 6?).
OPM. Ook bij V. MANDER, Gulden Harpe 41 [1595]: ‘Als wy veel scheydens
overlegghen, Een scheyden buytertier Werdet voor haer, die men sal segghen Gaet
in dat helsche vyer’.
6) Buitenmate? Of op een onaangename, afschuwelijke wijze? ‖ Tkyndt (t.w.
Christus) had hem wel willen waermen het
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woeyer inne (t.w. in de stal) butertier, DE DENE 64b [ca 1560]; D'welck mijnen sin
beroert heeft buytertier, Ned. Hel. 310 [1610].
OPM. Vg. Verbuterthieren.

Butertierlick,
bw. Van butertier? Of bijvorm van putertierlijck?
Snodelijk? ‖ Waer hy (t.w. Holifernes) hem vermetende was butertierlick dat hy
thuus van Israel / zou dwinghen scoffierlick, Judich 869 [1577].

Buttachtich,
bn. Van but, bot.
Bot, plomp (vg. PLANT.: B o t a c h t i c h . Aucunement rebouché, ou stolide, lourdant.
Subobtusus, substupidus, vel bardus, plumbeus homo). ‖ Ghij zijt al buttachtich,
zoot mach blijcken, Man en wijf 31 [eind 15e e.?].

Buucksparich,
bw. Uit buuck, buik en sparen met -ich.
Zijn buik sparend, te weinig etend (uit gierigheid) (vg. KIL.: b u y c k - s p a e r i g h .
Fraudans genium). ‖ Een Rijcquaert boer en bijnghel hebbende groot rijckdom...
Buucksparich magher, gaende met een rabauts cleet, DE DENE, Fab. 175 [1567].

Buuterthiere(n),
bn., bw. Zie Butertier.

Buutertierich,
bn., bw. Van butertier? Of bijvorm van putertierich?
1) Afschuwelijk? ‖ Ook alle zonden buutertierich Broet ghiericheyt, want zij is God
revanchierich Int rapen, int schrapen, int caken, int stroopen, CRUL, Tweesprake 68
[2e kw. 16e e.].
2) In hoge mate, hevig, buitengewoon?‖ Om u schoon Kersauwe blaec ick zoo
butertierich, CAST., Pyr. 68 [ca 1530]; Deur synen (t.w. Cupido's) brandt ben ic verlieft
butertierich / Op een zoo schoon een beelde excellent, ald. 70; Twee pylaren zijn
Van 't hoogh Outaer vernaemt seer buytertierigh, Ned. Hel. 310 [1610] (hic?).

C
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(zie ook bij K of S)

Cabbelare,
zn. Van cabbelen, kijven.
Ruziemaker. ‖ Een cabbelare oft een cabbelere, X. Esels 12, 46 [1530]; Ic zal u
wel in stellen, ghi vuijlen cabbelare, Bijstier 381 [eind 16e e.?].

Cabeeuwynghe,
zn. Van cabeeuwen (zie WNT i.v. Kabeeuwen).
Getier, geraas. ‖ P.: Twyf es huer ganghen S.: Met al huer wreeuwynghe. P.: Wye
zoudse verstranghen? S.: Ses vul cabeeuwynghe, EVERAERT 67 [1511].

Cacabo, cakebo, kakebo,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kakebo. Vg. P. Maximilianus in N. Taalg. 44, 18.
Hel. ‖ Eerste Bl. 597, 765 [ca 1440?]; Mar.v.N. 885 [ca 1500].
- In de aanh. gepersonifiëerd? ‖ Al souwen de wijfs by Cakebo treden Sy hebben
v

met netelen deur tout mijn leden, Antw. Sp. Fff ij [1561].
OPM. De mlat. vorm cacabus is tweemaal aangetroffen, resp. in Nyeuvont 289
[ca 1500]: ‘Absoluat vuylvat / accipiatis in cacabus’ en (in een onduidelijk verband)
ald. 234: ‘Dat hi cacabus speelde niet met cleyne sommen Maer met groten soppen
was hi te vreden’.

Cackaert,
zn. Van cacken.
Homo cacans. ‖ Jan, laetse ons inden privaet gaen steecken, Op dat sij met haer
treecken ‘den cackaert vervaert Lijs en Jan Sul 219 [eind 16e e.?].

Cackspaender,
zn. Uit cacken en spaender.
Bil (vg. GALLEE 69b i.v. Kakspaan, aang. in WNT i.v. Kakken, Samenst.)? ‖ Help
cackspaenderen! Hs. TMB, G, fol. 70 [eind 16e e.?].

Caeck(e),
zn. Mogelijk (indien de gangbare etymologie onjuist mocht zijn) het 2e lid van
blaaskaak. Daarnaast kent KIL. nog een woord kaak in de bet.: galgenbrok’
(K a e c k e . j . g a l g h e n - a e s . Furcifer).
In de aanh. naar het schijnt ter aanduiding van een hooggeplaatst personage,
een ‘grote meneer’, ‘hoge Piet’, ‘Hans’ ‖ Dat mer duysent vint hooghe geraect, Die
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noyt dese trappen en hebben gesmaect; Nochtans synt hooghe verheven groote
caecken, Br. Willeken 264 [1565?].

Caeckharnasch,
zn. Uit caeck en harnasch.
Kakebeen, kinnebakken (vg. KIL.: k a e c k - h a r n a s c h . Fland. Maxilla, DE BO i.v.
Kaakharnas: ‘Het kaaksbeen, het kinnebakken, fr. máchoire’). ‖ Dat tcaeckharnasch
es gheel huter zwe ontschutst, DE DENE, Langhen Adieu 174 [ca 1560].
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OPM. Zie nog een plaats bij DE BO i.v. Kaakharnas.

Caeckinghe,
zn. Van caken (zie WNT i.v. Kaken (I).
v

Gepraat. ‖ Wie hoorde oyt dusdanige caeckinghe, Hs. TMB, A, fol. 113 [eind 16e
e.?].

Caeffkiste,
zn. Uit caeff (kaf), stro en kiste.
Strokist (vg. KIL.: k a f - k i s t e / k a f s o l d e r . Palearium, PLANT.: K a f k i s t e , o f t
k a f s o l d e r . Un paillier, Palearium)? ‖ Lijsken die leyen (t.w. de vrijer) om haer
gherieff Wat rouwelijck in een caue ...De caeffkiste es op strate ghebrocht Een
vrouken met lichten sinne Die heeft die oude cave ghecocht Al met den vryer daer
v

inne, Haagsp. o ij [1561].

Caelge, caelgie,
zn. Zie Caille.

Caerte, chaerte, charte, kaert(e), quaerte, qwaerte,
zn. Zie WNT i.v. Charte, Kaart en Kwaarte.
(Aanvankelijk in proza, later berijmd) programma (tevens invitatie) voor een
rederijkerswedstrijd. ‖ Belg. Mus. 4, 411 [1483]; EVERAERT 121 [1525], 235 [1526],
363 [1527]; Gentse Sp. 1, 17 en pass. [1539]; CAST., C. v. R. 29, 40, 52, 102 [1548];
Antw. Sp. V i [1561]. - Zie nog een aantal jongere plaatsen in WNT i.v. Kaart, bet.
IV, 3.

Caets(e),
zn. Zie MNW i.v. Caetse, WNT i.v. Kaats.
1) Een caetse slaen, een tegenwerping, een moeilijk te weerleggen opmerking
maken. ‖ Voorwaar heere, hy slaet u daer een selsaem caetse, Prochiaen 687 [ca
1540].
2) Oorveeg (vg. KIL.: K a e t s e . Ictus, percussio. & Colaphus, alapa; vg. ook
HEXHAM en DE BO i.v., aang. in WNT i.v. Kaats, bet. C, 2). ‖ B.: Wat sullen dees
heren hebben S.: Een gewonnen caets, Sotslach 393 [ca 1550].
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Cafcoenvagher,
zn. Uit cafcoen en vagher.
Schoorsteenveger (vg. KIL.: K a v e v a e g h e r / k a f k o e n - v a e g h e r . Fland.J.
s c h o u d - v a e g h e r ). ‖ Hanghemans / hondtslaghers / Cafcoenvaghers / En
Suypers ghewuene te lijdene druck, DE ROOVERE 404 [3e kw. 15e e.].
- In de aanh. mogelijk in obscene toepassing. ‖ Ick zacher een cafcoenvaegher
zonder leere, van tdeen cafcoen in tdander vlieghen aldaer, DE DENE 221a [ca 1560].

Caffen,
ww. Zie Kaffen.

Caille, caelge, kaelge, kailge, caelgie, calgie, calye,
zn. Zie MNW i.v. Caylge, WNT i.v. Caille.
Voornaam (schijnend) personage; ook man (of vrouw) van de wereld. ‖ Nyeuvont
v

16 [ca 1500]; EVERAERT 61, 63 [1511], 138 [1528?]; CAST., Pyr. A vij [ca 1530]; A.
v

BIJNS 113 [1548]; Smenschen gheest 601 [ca 1560?]; Antw. Sp. Kk ij

[1561]; Bierses
38 [2e h. 16e e.]; Schoorsteenvagher 15 [eind 16e e.?]; Crimpert Oom 157 [eind
16e e.]; Zeven Sp. Bermh. H vij [1591]; Hs. TMB, G, fol. 101 [eind 16e e.?].
OPM. Ook in Antw. Lb. 9 [vóór 1544] en Hs. Brussel II, 129, fol. 85b (aang. in WNT
i.v. Caille).
- Op de volgende twee plaatsen in gunstige zin gebruikt in de bet. dappere, flinke
kerel. ‖ Joab ende Abisay de Anonnoyssen Bevechtende waren in twee batailgen
Met sulcker cracht / als vrome kailgen Dat huer vyanden moesten /nemen vlucht,
EVERAERT 123 [1525]; In smetzen ben ick soo vromen caelgie Ick wou ghy my eens
saecht in een battaelgie Daer twelff schotelen pappen gericht // stonden, Haagsp.
v

1 i [1561].

Cakebo,
zn. Zie Cacabo.

Caken,
ww. Zie Kaken.

Calaem,
zn. Ontleend aan lat. calamus.
Kalmus. ‖ Moyses van (lees of versta vand) tcalaem en tcanneele, Dwelck hy
pulueriseerde ind gheheele, Met olie van oliue tot tsmenschen vromen, CAST., C. v.
R. 90 [1548].
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Calculant,
zn. Ontleend aan ofr. calculant of van calculeren.
Eig. die calculeert, berekeningen maakt, in de aanhh. met betr. tot de astrologie;
astroloog. ‖ Dees conjunctie zwaer... duerde byder calculanten sede / Niet luttel
minuten: maer menich jaer, CAST., Bal. B i [1521]; Den calculant by experientien,
siet Vten astren vele diueersche alteratien, CAST., C. v. R. 98 [1548].

Calculeren,
ww. Zie MNW i.v.
Beschouwen, menen, opvatten, het er voor houden? ‖ Al maect u tgheloove
ghesticht, ghevromdt... Nochtans, by Lucas notabel calculeren, En mueghdy dit
gheensins presumeren, Gentse Sp. 259 [1539]; Hoe ghijt ghy lien anders calculeerd
Ick haudt zoo, en dit es mijn opinie, CAST., C. v. R. 53 [1548].
- Onduidelijk is de bet. op de volgende plaats. Beoefenen? ‖ Dit zijn baladen
diemen nu vseerd Langhe ghecalculeerd en van grooter hauen, CAST., C. v. R. 75
[1548].84
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Calgie, calye,
zn. Zie Caille.

Calomnije,
zn. Ontleend aan ofr., fr. calomnie.
Kwaadsprekerij, achterklap, laster. ‖ Hier ben ick Poëtelijck gheest rechts te tije,
Om op de rije met konstighe clergije In spijt van calomnije vol van envije, V uyt
v

jonsten te helpen, H.d.Am. Z 3 [m. 16e e.] (zie ook ald. Bb 3 , Dd 3, Ee 1).

Calumnieren,
ww. Ontleend aan ofr. calumnier, fr. calomnier.
Kwaadspreken van, belasteren. ‖ Ick en zoeck niet dan... De Minnaers t'accuseren
en te calumnieren, H.d.Am. Dd 5 [m. 16e e.].

Camerlooghe,
zn. Zie WNT i.v. Kamerloog.
Urine (vg. KIL.: K a m e r - l o o g h e . Fris. j. p i s s e . Lotium en PLANT.:
C a m e r l o o g h e . Lescive de chambre, urine, pissat). ‖ Eens begoot zy my met
camer looghen, Om dat ic ons hinnen niet en hadt ghetast, Leuv. Bijdr. 4, 322 [beg.
16e e.].

Camos,
bn. Bijvorm van camus (zie MNW i.v. Camuus, WNT i.v. Kamuis (II)?
Platneuzig? Gebocheld? Uit het verband blijkt niet voldoende, welk (event. ook
geestelijk) gebrek (of onregelmatigheid) bedoeld is. ‖ Die bruijt hae enen ghescoren
bol en die brugom was camos en dapper int fracken dus saten sy tot den croppe
toe vol, St 1, 105 [vóór 1524].

Campelic,
bw. Van campen.
Dapper, moedig. ‖ Stelt u campelic te stryen, Gentse Sp. 187 [1539].

Canneelich,
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bn. Van canneel, kaneel.
Als kaneel (zo zoet). ‖ Tacxken abeelich Gheschorst canneelich (versta: abeletakje
v

met een schors (zoet) als kaneel?), CAST., Pyr. A vj [ca 1530] (erenaam voor een
beminde vrouw).

Canoyen,
ww. Zie Kannoyen.

Cant,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kant (I).
Van cante hem heffen, loopen, schoyen, zich wegpakken, weggaan, er van door
gaan. ‖ Rederijkersged. 21, 276; 23, 307 [m. 16e e.] (met heffen); ald. 30, 398 (met
schoyen); Blinden 331 [2e h. 16e e.] (met loopen).

Canteleckere,
zn. Uit cante en lecken met -ere.
Profiteur? (Vg. WNT i.v. Kant (I), sub bet. IV: ‘(mede) aan een kant, aan een of
het kantje lekken (likken), een weinig-, enigermate (mede) genieten, profiteren van
iets, (mede)deelen in iets, deel hebben aan iets.’ - Kantenlikker als zodanig kent
WNT slechts in de bet. schoenmakersgereedschap (zie WNT i.v. Kant (I), Samenst.
en Likken (II), Samenst.). ‖ Swycht! swycht! ghy muecht wel swygen! En kendtmen
v niet? ey ghy swaeck riet! // ghy canteleckere! Con. Balth. 154 [1591].

Cantere,
zn. Van canten.
Kampvechter, mededinger? (vg. WNT i.v. Kanten (IV), bet. 2: ‘om den prijs
kampen’). ‖ Weedt dat ick de wareid segghe (t.w. aangaande de drinkebroers) als
aud cantere (versta: als iemand die deze dingen uit ervaring kent, die vroeger zelf
heeft meegedaan?), CAST., C. v. R. 189 [1548].

Cantfyghe,
zn. Uit cant en fyghe, vijg.
Eig. vijg die aan de kant van de korf heeft gezeten en enigszins beschadigd is
(WNT i.v. Kant (I), Samenst.), v.v. iets dat waardeloos is? ‖ Sullen wy niet anders
dan een lettre jn dhant cryghen? So achtich ons dynghen al voor cantfyghen,
EVERAERT 278 [1530].
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Cantknagher,
zn. Uit cant en knaghen met -er.
Korstenknabbelaar? ‖ Cruepele / blinde / steinders ende claghers Makelghen /
potspinneghen ende cantknaghers Staet betacht men saeydter gheluck, DE ROOVERE
404 [3e kw. 15e e.].

Capaert,
zn. Zie Cappaer(d)t.

Capeeuken,
zn. Oorspr.?
Hoedje? Jasje? In de aanh. mogelijk in obscene toepassing. ‖ Adieu alle die onder
tcloterspaen schulen Wiens capeeukens zyn becleed met een bieseken wit, DE
DENE, Langhen Adieu 117 [ca 1560].

Capelle, cappelle,
zn. Zie WNT i.v. Kapel (III).
Scheldnaam, in de eerste aanh. voor een vrouw, t.w. Tvleesch, die als hoer
fungeert (vg. SCHUERM., Bijv. 147a: K a p e l , k a p e l l e k e n domhoofd, dwaas
vrouwmens), in de tweede voor een man, t.w. Svyants temtatie, die als zinneken
fungeert. ‖ Smenschen gheest 583 [ca 1560?]; Rott. Sp. Cv [1561].

Capoen, cappoender, capuijn,
zn. Zie MNW i.v. Capoen, WNT i.v. Kapoen.
Arme drommel, stakkerd. ‖ Cappoenders teender oude placke weerdich geboren,
DE ROOVERE 405 [3e kw. 15e e.]; Helpt toch ons arme capuijnen ter noot, Schuyfman
240 [vóór 1504]; Desen Capoen/ is van passen te recht om slane, Zeven Sp. Bermh.
v

G v [1591] (zie ook ald. G vij).
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Cappaer(d)t,
zn. Zie WNT i.v. Kappaard.
Eig. die een (monniks)kap draagt (vg. KIL.: K a p p a e r d t . Cucullatus, capitio
indutus), v.v. schimpnaam voor een monnik (vg. Tschr. 35, blz. 300). ‖ A. BIJNS,
N.Ref. 171, d, 11 [1525] (var.: capaert); VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 68 [ca. 1568].
OPM. Nog bij COORNHERT 1, 468 d.

Cappelle,
zn. Zie Capelle.

Cappoender, capuijn,
zn. Zie Capoen.

Caresseren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. caresser.
Liefkozen (vg. KIL.: 837 C a r e s s é r e n . Blandiri). ‖ Hy zal schier arriveren en v
caresseren, Met v domineren en hoveren Zoo de Minnaers pleghen, H.d.Am. Cc 6
[m. 16e e.]; Syn amoureus jonstich herte dat groeyt Nu in vyerigher liefden door het
caresseren, ald. Cc 7.

Caritatijf, caretatijf, charitatijf, karitatyf,
bn. Zie WNT i.v. Caritatief.
v

1) Liefdadig, vrijgevig. ‖ EVERAERT 148 [1523]; Antw. Sp. Ii i [1561]; D'HEERE,
Boomg. d. Poësien 14 [1565]; Vader Onse 1067 [1577]; Const-thoon. Juw. 36 [1607].
- In de aanh. liefderijk? Of liefelijk? ‖ Lof, charitative Roose vul Iubilatien (tot
Maria), CAST., C. v. R. 159 [1548].
v

2) Caritative minne, geestelijke liefde. ‖ CAST., Pyr. E i [ca 1530]; Gentse Sp. 262
[1539].

Caritatyfvelecken, charitatyvelick,
bw. Van Caritatyf.
Barmhartig. ‖ Hy eyst, die in ons allen waerct byblyvelic, Dwaerck beghint ende
hendt charitatyvelick, Gentse Sp. 266 [1539]; (Poocht) De zelve (t.w. het geloof)
caritatyfvelecken (versta door (werken van) barmhartigheid) te bewysene, Verl. Z.
II, 1035 [1583].
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Caritativigh,
bn. Van caritatijf.
Barmhartig, liefderijk. ‖ Caritativighe (t.w. Maria) die teewigher tijdt Ons voren
strijdt, DE ROOVERE 157 [3e kw. 15e e.].
- In de aanh. als adj. pro subst.: caritatiuigh vier, vuur der liefde. ‖ Hope, Ghelooue,
en t'Caritatiuigh vier, CAST., C. v. R. 235 [1548].

Carperkeyte,
zn. Uit carper en keyte, bier (zie WNT i.v. Keit).
‘Karper’-bier, water? (vg. Carpersnat). ‖ Adieu zomerkelder daer de acht leeuwen
up staen De carperkeyte drynctmer vry van assyse, DE DENE, Langhen Adieu 86 [ca
1560].

Carpersnat,
zn. Uit carper en nat. Water? ‖ (Den Dorstighen:) Byloo mijn vrient / ghy hebbet
goet singhen Most ghy carpers nat drincken / ghy sout selden verblyen (Goet
Onderwijs:) Drinct lieuer water / al v leven sonder vermyen Dan ghy om drinckens
v

wil prijst... Den dronckaert, Zeven Sp. Bermh. E ij [1591].

Carspelcrulle,
zn. Uit carspel, kerspel (krullend gebak, flensje, zie MNW i.v. Kerspelle en WNT i.v.
Kersp) en crulle.
Benaming voor een zeker soort gebak. ‖ Voer dese lustighe gaijkens moetmen
oec hebben ryckelick gheback Taerten boxbons ghesuijkerde vlaijkens coixkens
Carspelcrullen groot en vlack, St 2, 147 [vóór 1524].

Cas,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v.
Lot. ‖ Hem (t.w. Adam) dochte dat nemmermeer en zo verkeeren tcas, CAST., C.
v. R. 110 [1548]; Te bet zal zu elcken zyn cas bedyen, Mids haer doctoressen, ald.
134.

Casement,
zn. Zie Cassement.
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Casse,
zn. Zie WNT i.v. Kas (II)
Huis, enz. (vg. TEIRL., Barg. 31b: Kas, huis, boerderij en Kasse, huis), in de 1e
aanh. schuilplaats (?), in de 3e bedstede (?). ‖ Scoit uut der cassen, Meer Gheluck
1 [eind 16e e.?]; Gaet henen duijcken Achter desen casse, ald. 271; Wije is hier ter
cassen? Ist man of wijf, enz., Goemoete 333 [eind 16e e.?]; Die mos vanden casse
staet mij niet an, Alit en Lijsbith 84 [eind 16e e.?].

Casselen,
ww. Zie Kasselen.

Cassement, casement,
zn. Zie WNT i.v. Kassement.
Cachot, gevangenis (vg. TEIRL., Barg. 32: Kassement, gevangenhuis). ‖ Men vecht
men kijft dat doet den dranck dan leijtmense int cassement (var. Doesb. 209:
casement) seer boos, St 2, 133 [vóór 1524]; Men salse leyen op tcassement, Dwerck
d. Apost. 1006 [1e h. 16e e.].

Casseren,
ww. Van casse?
Opbergen, opsluiten? ‖ Indien die vlechten ghecasseert // staen Inden gordele
alsoomen ghewaecht Dien hy daghelijcx om zijnen lijve draecht Soo is die quaet te
ghecrijghen, Sp. d. M. 2870 [beg. 16e e.].

Cathoen,
zn. Enen cathoen uit (of in) de ooren spinnen, zie Catoen.

Catyver,
zn. Van catyven (zie Ketyven)? Of van catyf (met anal. -er)?
Stakker. ‖ Wat sechdy van deesen armen catyvers, Huis v. Idelh. 370 [m. 16e
e.].

Catoen, cathoen, katuyn,
zn. Zie MNW i.v. Cotoen, WNT i.v. Katoen (I).
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Enen catoen uit (of in) de ooren spinnen, iemand voor de gek houden, hem
bedriegen. ‖ Sp. d. M. 789, 4691 [beg. 16e e.]; Trudo 1860 [ca 1550]; Bruyne 1, 93
[2e h. 16e e.]; Trauwe 60 [1595?]; HOUWAERT, Trag. v.d. Orl. 260 [vóór 1596].
In dezelfde bet. ook enen de ooren met catoen vullen. ‖ Hy hanghet t'huycxken
teghen den wint Om haer ooren met catoen te vullene, HOUWAERT, in Tschr. 29, 173
[4e kw. 16e e.].

Cattenghespuijs,
zn. Uit catte en ghespuijs.
Hels gespuis? Of nietswaardig, verachtelijk volk? // V.: Wij waren eens vermaert
// fijn, H.: men macht vermanen // al. V.: mer hoe gheacht // nv? H.: als catten
ghespuijs // quaet, Christenk. 296 [ca. 1540].

Cause efficiente,
ontleend aan fr. cause efficiente.
‘Bewerkende oorzaak’, term uit de scholastiek (causa efficiens). ‖ Cause efficiente,
spruut uut Gods gratie groot, CAST., C. v. R. 93 [1548].

Causeren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Opgeven, t.w. een raadsel; deze bet. heeft zich kennelijk ontwikkeld uit de
zuiver-juridische, die MNW vermeldt (‘een rechtsstrijd beginnen, een actie instellen’).
‖ Vvelc dier es tweevoet, drievoet, en viervoet, Alzoomen dmonstre Spinx hoorde
causeren, CAST., C. v. R. 240 [1548].
2) Uitgaan van, zich baseren op, beslissend achten (vg. ofr. causer in dez. bet.).
‖ Dan esser van volcke een ander sorteersele... Zij causeren alleenlick het
deduceersele, Segghende... Dat de termen moeten syn van eender laghen, CAST.,
C. v. R. 46 [1548].

Cauwetten,
ww. Zie WNT i.v. Kawetten.
Te keer gaan, zich verzetten. ‖ Tuum es dmyne, ghy moetet ghedooghen, Seght
elck bysondere, ten baedt gheen cauwetten, Leuv. Bijdr. 4, 312 [beg. 16e e.]; Se
hout huer tmywaerts / jnt cauwetten smal, EVERAERT 533 [1538?]; Myn wyf es
gheworden stuer rebel. Sy ghelaet huer te my waerts fel. Want zou wel cauwetten
can, ald. 540.

Cauwettere,
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zn. Van cauwetten.
In de aanh. naar het schijnt iemand die onrechtvaardig, onbillijk, is, die iemand
niet geeft, wat hem toekomt; mogelijk heeft zich deze bet. ontwikkeld uit die van
lasteraar, kwaadspreker, eerrover, die men op grond van de artt, kauwetteren /
kauwetten, kauwetterer en kauwetstere bij Kiliaen (zie MNW i.v. Cauwetster, WNT
i.v. Kawetten) mag aannemen. ‖ Ontbeyt jc zalhu beghiften ghesellen. Jc en wil niet
bekent zyn / als een cauwettere, EVERAERT 277 [1530].

Cavage,
zn. Zie WNT i.v. Caveete, Aanm.
Kerker. ‖ Mijn ziele in tslichaems cavage Hoopt te commene in haer blyvende
stede, Gentse Sp. 15 [1539].

Cave,
zn. Ontleend aan ofr., fr. cave.
In de aanh. blijkbaar in dez. bet. gebruikt als caeffkiste (zie ald.). ‖ Lijsken die
leyen (t.w. haar vrijer) om haer gherieff Wat rouwelijck in een cave... De caeffkiste
es op strate ghebrocht Een vrouken met lichten sinne Die heeft die oude cave
v

ghecocht Al met den vrijer daer inne, Haagsp. o ij [1561].

Caveren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. caver, lat. cavere.
1) Het onderspit delven? ‖ Herte ende zinnen // zyn my lastich verstrobert hoorende
hoe tgoede cauert // en tquade domineert, Taruwegraen 1110 [1581].
2) Zie Onghecavert.

Ceborie,
zn. Zie Ciborie.

Celebratie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. celebration, lat. celebratio.
Heerschappij? ‖ Het es ghesciet // onder des wedts celebratie (t.w. de geschiedenis
van Ahasverus), H.Sacr. 220 [1571].

Celebricie,
zn. Bijvorm (rijmvervorming?) van celebracie?
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Het opdragen van de mis? ‖ Vp den dach van heden Heift een Gods rudder / met
celebricie Gode ghedaen een nyeuwe sacreficie, EVERAERT 423 [1e h. 16e e.].

Centepluere, sentipluere,
zn. Ontleend aan ofr., fr. chantepleure.
Gieter. ‖ Ick salse bespraeyen... met deser centeplueren / Die jonstighe wille heet
by namen, Sp. d. M. 250 [beg. 16e e.]; Nu sal ick met mijnen centeplueren Die
jonstighe willicheyt int verdueren / Spraeyen, ald. 349.
- In de aanh. gebezigd als naam voor Maria. ‖ Suuerste Salichste Sentipluere, St
1, 280 [vóór 1524].

Ceremonialyck,
bn. Van ceremonie.
Ceremoniëel, vormelijk, uiterlijk. ‖ Tphariseeusche // nyghen en sluypen (1.
stuypen?) ceremonialyck knielen en cruypen offeren en singen, Smenschen gheest
697 [ca 1560?].

Certeyn, serteyn,
bn. Zie MNW i.v. Sertein, WNT i.v. Certein.
1) Standvastig. ‖ Hets (t.w. Maria)...
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De gehorsamste den here ende de serteynste, Die noyt op groyende was in
duechden, Eerste Bl. 1892 [ca 1440?].
2) Betrouwbaar. ‖ Ick en hoorde noyt anders dan hy certeyn is, Sp. d. M. 2833
[beg. 16e e.].

Certeynich, serteynich,
bw. Van Certeyn.
1) Stellig, zeker, beslist. ‖ EVERAERT 122 [1525], 334 [1530]; Gentse Sp. 163
[1539]; CAST., C. v. R. 116 [1548]; Rott. Sp. L vj [1561].
2) Onbeschroomd, schaamteloos? ‖ Twy zijt ghy soo grootsch van tsyne vileynich,
Dat ghy v dort stellen certeynich Omme met my te houdene communicacie? DE
ROOVERE 374 [3e kw. 15e e.].

Certeynicheyt,
zn. Van certeynich of rechtstreeks van certeyn.
1) Zekerheid. ‖ Ghij zijt tempelen Gods, weet de certeynicheyt (versta: weet dat
voorzeker), A. BIJNS 319 [ca 1540].
2) Standvastigheid. ‖ In ons bevoelen is cleyne certeynicheyt Dat doet onser
broosheyt heerschappye, DE ROOVERE 273 [3e kw. 15e e.]; Tis recht dat icse
begracie... Om haer gestadicheit, om haer certeynicheyt, Doesb. 45 [vóór 1528] (=
St 2, 83 en Rederijkersged. 59, 17); Ic tooch haer ionste en certeynichede, ald. 123.

Certeynlijck, certeynelic, serteyndelick,
bn., bw. Van certeyn.
Stellig, zeker, beslist, vast, inderdaad (vg. KIL. 837: c e r t e y n l i c k . Certè,
enimuerò). ‖ A. BIJNS, N. Ref. 142, d. 3 [1e kw. 16e e.]; Appelboom 121 [1e kw. 16e
e.?]; Leenhof 603 [na 1531]; Gentse Sp. 122, 188, 285, 329 [1539]; Weer. Gheleerde
426 [1558]; Antw. Sp. Pp iij [1561]; Judich 853, 1435 [1577].

Certificatie,
zn. Zie WNT i.v.
Verzekering, bevestiging. ‖ Ziet noch een figuere tot meerder certificatie, Rott.
Sp. D vij [1561].

Certifieren, sertifieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. certifier.
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Verzekeren, naar waarheid verklaren. ‖ Wie leefd nu die mi sal certifieren, Of hy...
My al heeft vergheten? CAST., C. v. R. 175 [1548]; Met dien eedt // hy hem ten
rechten certifierde dat tzelve warachtich was// dat hy alegierde, Vader Onse 1015
[1577]. Eer dat ick slapen gaen / ick wil u sertifieren. Zoo zallick naer ulieder advys
/ my zeer snel // spoen, Verl. Z. I 689, [1583].

Cesseren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Zonder cesseren, zonder talmen, onverwijld, terstond. ‖ Elckerlijc 58, 379 [ca
1490?]; EVERAERT 22 [1509]; Doesb. 140, 285 [vóór 1528]; CAST. Pyr. C vj [ca 1530];
Gentse Sp. 210 [1539]; Dwerck d. Apost. 615 [1e h. 16e e.]; CAST., C. v. R. I 133
v

[1548]; Bekeeringe Pauli 353 [ca 1550?]; Antw. Sp. n ij [1561]; Rott. Sp. L i [1561]
(hic? of zonder ophouden?); Jezus i.d. Tempel 93 [ca 1575?] (hic?).
2) Zonder (eenich) cesseren, zonder mankeren, stellig, beslist. ‖ Een quaet
ghedochte... Sal altyts zyn quaetheyt huten Met nydegher clappynghe / zonder
cesseren, EVERAERT 157 [1523] (hic?); Twort u gheloont zonder eenich cesseren /
freerlijck / Ist dat myn baet uyt dit convent / went, Rott. Sp. P v [1561] (hic? of
onverwijld?); Uwe zoonen/ ende dochteren... Zullen droomen droomen / zonder
eenich cesseren, Jezus i.d. tempel 340 [ca 1575?].

Cesseringhe,
zn. Van cesseren.
1) Einde. - Cesseringhe doen, maken (van), ophouden, uitscheiden (met). ‖ Van
alle onrusten nu cesseringhe // doet, Antw. Sp. n i [1561]; Maeckt daer af
v

cesseringhe, Rott. Sp. Q i [1561].
v

2) Uitstel. ‖ Bestaetten daerby sonder cesseringhe, Antw. Sp. b i [1561].

Chaerlick,
bw. Van chaer (zie WNT i.v. Kaar (I).
Vriendschappelijk, broederlijk? ‖ Dies willen wy tot dien (t.w. blide tueghen) den
zin ghewueghen, Ende lauen ons chaerlick, CAST., C. v. R. [1548].

Chaerte, charte,
zn. Zie Caerte.

Chanche, charte,
zn. Zie Sanche.
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Chare,
zn. Zie MNW i.v. Care, WNT i.v. Kaar (I).
Wellusteling, ‘snoeper’. ‖ Vvie saude verclaren, Suzannen mesbaren? Om dat
zu haer reinicheit wilde bewaren Ieghen daude charen, CAST., C. v. R. 200 [1548].

Charitatijf,
bn. Zie Caritatijf.

Charitatyvelick,
bw. Zie Caritatyfvelecken.

Charte,
zn. Zie Caerte.

Chartilage,
zn. Ontleend aan ofr., fr. cartilage (vg. mnl. cartilagine uit een verb. vorm van lat.
cartilago).
Kraakbeen. ‖ Chartilagen, vleesch, vel en beenen, CAST., C. v. R. 217 [1548].

Chief,
zn. Ontleend aan ofr. chief.
Hoofd, leider. ‖ Coninck Kaerle / chief ende souuereyn. Vander oerdenen het
ghulden vlies. Heeft dees feeste ghecelebreert, SMEKEN, Gulden Vlies 49 [1516].

Chierich, cierich, sierich,
bn., bw. Van chieren, sieren.
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Eig. sierend, tot sieraad strekkend, v.v. ook heerlijk, prachtig, schitterend. ‖ EVERAERT
194 [1526]; A. BIJNS, N.Ref. 337, c, 5 [1529]; Gentse Sp. 71, 275 [1539]; H.d.Am. A
v

v

6 , Aa 6 [m. 16e e.]; Bruyne 2, 167 [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. N iiij, Q ij [1561];
v

Haagsp. g iiij , n iij [1561]; H.Sacr. 224 [1571]; Reyne M. 1257 [ca 1575?].
OPM. Ook bij VISSCHER, Brabb. (uitg. N.v.d. Laan bl. 16) [ca 1600].

Chijs(e),
zn. Tegen gelijkstelling met sijs, sies, six (de worp) of cijs, cijns schijnt zich de bet.
in de aanh. te verzetten, tenzij cijns in ruimere zin, bijv. als waardering zou mogen
worden opgevat. Men zou geneigd zijn ghijse te lezen, indien dit woord niet in de
voorafgaande strofe was gebruikt.
Blijkens het verband in de aanh. zekere gestemdheid van het gemoed; - met
goeder chijse, welwillend. ‖ Op dat ghy Violieren met goeder chijse In dancke ontfaet
der Lelien Deuijse, Antw. Sp. Dd iij [1561].

Christiaen,
zn. Ontleend aan lat. Christianus.
Christen, in de aanh. als spotnaam gebezigd? ‖ Hoe sal hyse ringelen, dees
beroofde christianen, Bekeeringe Pauli 211 [ca 1550?].

Ciborie, cyborie, cijborie, siborie, ceborye, seborie, zeborie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Naam voor Maria; deze bet. heeft zich ontwikkeld uit omschrijvingen als gods
ciborie (o.a. in St 2, 25, A. BIJNS 98) en soons ciborie (A. BIJNS 275). ‖ Eerste Bl. 63
[ca 1440?]; Sev. Bl. 946 [ca 1450]; DE ROOVERE 189 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 33
[1509], 518 [1533]; CAST., Bal. B 2 [1521]; A. BIJNS, N.Ref. 320, a, 1 [1528], 334, q,
2 [1528]; A. BIJNS 305 [ca 1540].
2) In bep. verbindd. toegepast op God of Christus. ‖ Gentse Sp. 190 [1539]
(goddelicke c.); Bruyne 1, 159 [1556] (reyn c.); Bruyne 3, 103 [1556] (onser sielen
c.).
- Die edel ciborie, in de aanh. omschrijving van de ‘godt Cistoroel’. ‖ Con. Balth.
458 [1591].
3) In toepassing op een heilige, in de aanh. S. Geertruydt. ‖ O eedel princesse,
Gods weerde cyborie, A. BIJNS, N.Ref. 84, f, 1 [1e kw. 16e e.].
4) Ere- of vleinaam voor een beminde vrouw. ‖ Mijn alderliefste ciborie, Doesb.
25 [vóór 1528]; Myn weerdste ciborie, CAST., C. v. R. 170 [1548]; De weertste ciborie,
v

Rott. Sp. K vij [1561].
- In de aanh. voor een man. ‖ Hi en comt niet wat ic wacht... mijn glorie blijfdi
sonder ynsel, tsi verlies oft winsel, o schoone siborie, Doesb. 58 [vóór 1528].
5) In veralgemeende bet.: iets van grote waarde. ‖ Rethorica de schoon ciborie,
v
Rott. Sp. C ij [1561].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

- Der herten ciborie, de schat (of het schatvertrek) des harten; mogelijk ook niet
meer dan een omschrijving van hart, zoals in shemels c. en sweerelts c. (zie ben.).
‖ RAMMELEERE 118 [2e h. 15e e.]; A. BIJNS 442 [ca 1540]; CAST., C. v. R. 106 [1548];
v

Rott. Sp. D i [1561]; Con. Balth. 1535 [1591].
6) In geheel vervaagde bet., nog slechts dienend ter omschrijving, uitsl.
v
aangetroffen in shemels ciborie, de hemel (Rott. Sp. R ij [1561]) en sweerelts
v
ciborie, de wereld (H.d.Am. S 5 , Z 3 [m. 16e e.], HOUWAERT, Gen. Loop 107, 258
[ca 1590]).

Cierich,
bn., bw. Zie Chierich.

Cijspenningh,
zn. Uit cijs en penningh.
Belastingpenning. ‖ Ist den vis die Sinte Pieter vingh, Daer hij den dubbelen
cijspenningh uut heeft ghehaelt? Bijb. Tafelsp. 169 [beg. 17e e.].

Circumstancie,
zn. Ontleend aan lat. circumstantia.
Toebehoren? ‖ Walghinge van sonden // daer tvleesch by verdwijnt de werlt
versmaet is de duvel ghepijnt met alle circumstancien versmacht, Smenschen gheest
744 [ca 1560?].

Cirkel,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Hemel; - onder den cirkel, op aarde. ‖ Tquaetste dat onder den cirkel meest hindert
Is dat ghi tallen plaetsen staet int verleeden, Dal s. wederk. 435 en pass. [eind 15e
e.?].

Cyropygh,
bn. Van cyrope, siroop.
Zoet (als siroop). ‖ Dit es tfonteynkin van cyropygher mynen, Gentse Sp. 193
[1539].

Clabotshoot,
zn. Zie WNT i.v. Klabotshoofd.
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Domkop. ‖ S.: Ou claddorie O.: Wat ist clabotshoot? S.: Rasch coemt hier buyten,
Antw. Sp. Ff ij [1561].

Clachtich,
bn. Zie Klachtich.

Clachticheit,
zn. Van clachtich.
1) Clachticheit maken, klagen. ‖ Weygertmen hem si maken clachticheit Ouer
den man met wien hi gaet oft sit, Doesb. 274 [vóór 1528].
2) Narigheid, ellende. ‖ Oorlogs banieren vol droeviger klachtigheid, Meest Al 433
[1559].
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Clachtinghe,
zn. Van clacht.
Het klagen, klacht. ‖ Haer clachtinghe // geschiede doen te laet, Antw. Sp. p i
[1561].

Clackaerd,
zn. Van clacken.
? Geen der bekende bett. van klakken schijnt in de aanh. van toepassing te zijn;
ook de gelijkstelling met klakker, (kleer)borstel (vg. KIL.: K l a c k e r . Flan. Brug. j.
k l a d d e r . Peniculus) lijkt niet evident. ‖ Bij trouwe/, tis (t.w. de hond) wel enen
jenten clack // aerd. Ic zal hem wel doen hier voer ons tween // criten, Bijstier 86
[eind 16e e.?].

Claddaert,
zn. Zie MNW i.v.
1) Smeerlap. ‖ Hadse ghij aff ghesedt, Sondich Becoren, stunckende claddaert!
Sacr. v.d.N. 1300 [3e kw. 15e e.].
2) Soort kledingstuk? ‖ Een crimpaert met enen gescuerden claddaert, Doesb.
247 [vóór 1528].

Claddorie,
zn. Van clad (zie WNT i.v. Klad (I).
Scheldnaam voor een vrouw (in de aanh. een ‘nichtken’ (= zinneken), slet? ‖ S.:
Ou claddorie O.: Wat ist clabots hoot? S.: Rasch coemt hier buyten, Antw. Sp. Ff ij
[1561].

Cladsalve,
zn. Uit cladden en salve.
Knoeier (vg. kladsalver, dat Kiliaen en Hexham vermelden als synoniem met
kwakzalver, zie WNT i.v. Kladden (I), Samenst. afl.; ook in de aanh. zou - ofschoon
de samenst. cladsalve wel te verdedigen is - cladsalver gelezen kunnen worden).
‖ Meester cladsalue v botte scheere Die trect al waer sy in thien iaren niet gheslepen,
Antw. Sp. F ij [1561].

Claer,
zn. Oorspr.?
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Benaming voor zeker soort ongedierte in het graan? ‖ Tot som plecken heb ick
(t.w. het koren) wel geleegen... twee off drie jaer, Soo dat ick van binnen vanden
claer Veel op ben gegeeten, die mijn ginck rijten, Tcooren 692 [1565].

Claerckelic,
bn., bw. Zie Clerckelijc.

Claercken,
ww. Van claerck, clerck.
Onderwijzen, opvoeden? ‖ Als met pharyzeeusche doctryne gheclaerct Hebt haer
(t.w. de Wet) ghegheven alleen dwaerc wtwendigh, Gentse Sp. 315 [1539].
OPM. Vg. Gheclaerct en Verclercken.

Claerschijnich,
bn. Uit claer en schijnen met -ich.
Helder schijnend. ‖ Haer (t.w. van Liefde) croone (heet) ionste soet / vol
confortacien By haer claerschijnich / tgroot licht der gracien, Antw. Sp. Yy i [1561].

Claetere,
zn. Zie Clater(e).

Clamatie,
zn. Ontleend aan ofr. clamation.
1) Geroep, gekerm, geweeklaag. ‖ Vlien naeckt desolatie. Dies te vergheefs doet
ghy nv huwe oratie. Van dyne clamatie // zwyghende weest rustich, Reyne M. 472
[ca 1575?]; Eer zy roupende doen huere clamatien, Zoo willicxse verhooren/ zeght
den Heere ghenadich, Verl. Z. II, 746 [1583].
2) Scheldpartij? ‖ T.: Ghy zyt onprofytelick jck moet v zyn verwytelick // als een
bescheldere C.: Dyne eedele natie noch v clamatie / es niet machtich my tonterfuene,
Taruwegraen 954 [1581].

Clamnie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. calomnie, lat. calumnia.
Achterklap, laster. ‖ Clamnie en kijuen // can Voorcoop te degen, S. Stadt 290
[ca 1535].
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Clanck,
zn. Zie WNT i.v. Klank (II)?
Boei, kluister (vg. WNT i.v. Klank (II), bet. 6), in de aanh. helse kluister, hel? ‖
Laetse vry commen te clancke, Weer cruepel of mancke, // zy werder ghekeken
Duer onse treken, Verl. Z. I, 113 [1583].

Clapheylighe,
zn. Uit clappen en heylighe.
Iemand die vroom is met zijn mond. ‖ Clapheylighen, twaer noot dat men u
verniste, A. BIJNS 147 [1548].

Clappeghe,
zn. Van clappen.
Kwaadspreekster. ‖ Nydeghe Clappeghe een persoonage ghecleet als een
broodbiddeghe aermelic jnt habyt wesende manc, EVERAERT 147 [1523].

Claptaertgen,
zn. Uit clappen en taertgen.
Naam van zekere soort appel. ‖ O.: Wadt leckerder appelen! J.: Sij sijn seer soet,
beter dan soeteneven oft niuschirlingen. O.: Ja, oft claptaertgens oft pippingen. Ick
en proeffse (I. proeffde) mijn dagen noijt beter sap, Appelboom 285 [1e kw. 16e
e.?].

Claratie,
zn. Van clareren.
Verklaring, opheldering, uitlegging. ‖ By rechter claratien es desen dan ghezeyt
// de wysheyt vul gratien, H. Sacr. 397 [1571]; Wilt ghy ten rechten weten claratie
wye van beeden ghelyck heeft jnde zaken zoo wilt v een weynich ter zyden maken,
Reyne M. 119 [ca 1575?].
- Claratie maken, verklaren. ‖ Twy maeckt David claratie Daer hy es zegghende...
Dien heere / heeft tot mynen heere ghesprooken, enz., Jezus i.d. tempel 117 [ca
1575?].
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Clareringe,
zn. Van clareren.
Eig. zuivering of verheldering, in de aanh. zuiverheid of schittering? ‖ Liefs reyn
clareringe is hemels int gronden, Doesb. 126 [vóór 1528].

Clater(e), claetere,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Klater (III).
1) Ratel, rinkelbel (als narrenattribuut) in de zegsw. enen een clater(e) coopen,
als nar, zot behandelen, voor de gek houden? ‖ Gelooft ghij dat ick u coop een
clater, Abr. Off. 693 [eind 16e e.]; Bay! sydy sot men coept v een claetere, Bel. v.
Sam. 1060 [eind 16e e.].
2) Snater, mond. ‖ Sotteghem en schieloose / ghy sijt die beste Die beyde wel
v

cont met uwen clater / rallen, Antw. Sp. Y i [1561].
3) Schreeuwlelijk? Of kwebbel? (vg. CORN.-VERVL.: K l a t e r , babbelziekevrouw).
‖ Ke! wilt v lyen // ghy magher clatere! Snoert uwen snatere, Bel.v. Sam. 466 [eind
16e e.].

Clebbeck, clibbeck,
zn. Uit cleppen (zie WNT i.v. Kleppen, bet. A, I, C, 2, a en vg. kleps, praatziek, KIL.:
K l e p s . vetus. Dicax, loquax, futilis, garrulus en Teuth.: c l e p s die vele onnutlick
callet) en beck?
Kwebbel, kletser; praatjesmaker. ‖ Onnuttich clebbeck, hoort wat ick peyse, Ontr.
Rentm. 26 [1588?]; Nu goy clibbeck/dat ghy soe lang geswegen // hebt dat gheeft
my wonder bouen maeten, Bel. v. Sam. 740 [eind 16e e.].

Cleergesse,
zn. Zie Clergesse.

Cleesen,
ww. Zie MNW i.v. Clesen, WNT i.v. Kleinzen (I). Volgens Kiliaen is de vorm cleesen
Zeeuws (K l e e s e n . Zeland.j. k l e y n s e n ).
v

1) Uitzijgen. ‖ Verslint eenen kemel, maer een mugge wilt cleesen, B.d.Scr. C iiij
[1539].
2) (Nauwkeurig) onderzoeken. ‖ Waer om wildij nu ander lien gebreken cleesen,
A. BIJNS 36 [1528].
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Cleynsteken,
ww. Zie WNT i.v. Kleinsteken.
Graveren (vg. PLANT.: K l e y n s t e k e n , k l e y n s t e k e r e t c . v o y e z
G r a v e r e n )? Op grond van het verband in de aanh. lijkt deze bet. waarschijnlijker
dan ‘het vervaardigen van klein beeldwerk, enz.’ (vg. KIL.:
k l e y - s t e k e n / k l e y n - s t e k e n . Incidere in marmore, scalpere; zie ook STALLAERT
2, 75a). ‖ (Thandtwerck der pennen) / in hen begrijpt veel consten en stucken / Als
Schijlderen / cleynsteken/ Snyen/ en Drucken, Haagsp. i i [1561].

Clekere,
zn. Van clekeren, drillen of trillen (zie DE BO i.v. Klekeren).
Die met de billen drilt, klekerbil, klikkebil? ‖ Sietse my staen kiken de leelicke
clekere. Zu beghind haer naer den man te rasschene, CAST., C. v. R. 234 [1548].

Clerckelijc, claerckelic, klerckelijck,
bn., bw. Zie MNW i.v. Clerkelijc en Clerkelike, WNT i.v. Klerkelijk.
Geleerd; wijs; verstandig. ‖ Nyeuvont 50 [ca 1500]; Leuv. Bijdr. 4, 279 [beg. 16e
e.]; EVERAERT 71 [1511], 152 [1523]; A. BIJNS, N.Ref. 150, g, 2[1525]; Doesb. 205
[vóór 1528]; S. Stadt 48 [ca 1535]; Gentse Sp. 116, 187 [1539]; A. BIJNS 346 [ca
v

1540]; H.d.Am. V 6 [m. 16e e.]; Antw. Sp. Ppp ij [1561]; COORNHERT, Abrahams
Uytgangh 1089 [3e kw. 16e e.]; Jezus i.d. tempel 247, 326 [ca 1575?]; Goemoete
316 [eind 16e e.?].

Clergesse, cleergesse,
zn. Zie MNW i.v.
Eig. geleerde vrouw (zo nog bij A. BIJNS 115 [1548] en CAST., C. v. R. 12 [1548],
in de aanhh. meesteres, gebezigd als erenaam voor een vereerde of beminde vrouw.
‖ Aue princesse Aue clergesse Aue voochdesse (tot Maria), St 2, 31 [vóór 1524];
Myn zinnen ic messe, duer dyn fier bedriif: Dies bliifd ghy eeuwelick myn cleergesse,
CAST., C. v. R. 150 [1548]; (Ick) sal eens obtineren van myn clergesse Mids
pacientien, verwinsterigghe der swaereid, ald. 209.

Clespen,
ww. Rijmvervorming van clessen (vg. KIL.: k l e s s e n ... Adhaerere, adhaerescere)?
Vg. WNT i.v. Klespen.
Haperen, blijven steken? ‖ T.: En salt heden niet syn, genoch gesaecht; Men
hoort u niet eens in u tonghe clespen. O.: Ghy segges ommers meer dan u werdt
gevraecht Ghy staet hier en biest al waerdy al wespen; Ick sienwel aen u muylgaeters
en staen geen gespen, Anders mocht men uwen snaeter snueren, Ontr. Rentm.
814 [1588].
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Cleutermeerse,
zn. Uit cleuteren, cloteren en meerse, mars. De samenst. is blijkbaar opzettelijk
gevormd met obscene bedoeling. Voor meerse in obscene toepassing zie EVERAERT
174, 465, 469.
In de (corrupte?) aanh. in een onduidelijke, maar kennelijk obscene bet. ‖ Ick (t.w.
Luxurie, een vrouwe als een hoere gecleet) heeffe (l. heffe, vg. de aanh. i.v.
Wriessen,) veel te geern aen die cleuter meerse, Ick soppe veel te geern in de
achter//sop, Well. Mensch 611 [2e kw. 16e e.].
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Cleven,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kleven.
Zijn. - A. Als zelfst. ww. (al naar gelang het verband verschillend weer te geven,
o.a. door verkeren, gebeuren, enz.). ‖ Den honghere hier nu / onder cleen en groot
// cleeft, Verl. Z. I, 1191 [1583]; Haest werdt hy in sneven, Zoo ickt cleven // zien
daer met stranghe vlaghe // gaen, ald. 1197; Schoyter in, wel ghestaeckt // ves.
Want het esser al beter pacht / als ghy in onspoet // cleeft Desen bloet // heeft, ald.
II, 281.
B. Als hulpww. ‖ Ic biddu tandwoorden // tmywaert vernert // cleeft, Judich 1432
[1577] (hic?); Met al datter in begrepen // cleeft, ald. 1578; Willet vry bedyncken //
ghy er oock ghenoot // cleeft Verl. Z. II, 521 [1583].
C. Als koppelww. ‖ Dat ons Godt jondt... is onse & syn wy; dit vast ongelaeckt //
cleeft, Bruyne 3, 184 [1559] (hic? Of = vasthouden?); Zulckdanigher woorden
uut//gheven die zonder virtuut// cleven, Judich 1640 [1577]; Lieuer zat ick in
tauerrenen // daer den ryncxsche bay // cleeft en daermen fray // leeft, Taruwegraen
1294 [1581]; Desen hadde twee zoonen / zoo by Lucas gescreven // cleeft, Verl. Z.
I, 1233.

Clibbeck,
zn. Zie Clebbeck.

Click,
zn. Zie WNT i.v. Klik (II).
Ten eersten clicke, bij de eerste klop, de eerste aanmaning, onmiddellijk, terstond.
‖ Waer ick zijns beschuldich in eenighen sticke Ick souder gaen ten eersten clicke,
Sp. d. M. 4926 [beg. 16e e.]; Daer heb ick nv thien pont groot ghegheuen Voor mijn
dochtere ten eersten clicke, GHISTELE, Ter. Heaut. 80 [1555].
- Telken clicke, telkenmale, telkens; steeds, altijd. ‖ Vaerken het mij ock sone
telken clicke, Twee Sotten 18 [vóór 1519].

Clickoyken,
zn. Zie Klickoyken.

Clientelijck,
bw. Van client.
Onderdanig? ‖ Och ick valle v te voet reuerentelijck Doende clientelijck // mijn
salutacie Mij beuelende in v milde gracie, Antw. Sp. Nn iiij [1561].
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Cliesterhout,
zn. Uit cliester (zie WNT i.v. Klijster (I) en hout.
De tonge en is met gheen cliesterhout behangen, de tong weet zich te roeren. ‖
Ey, de tonge en is met gheen cliesterhout behangen, Sy gaet so wackere, al waert
een roepende iagere, Prochiaen 735 [ca 1540].

Clijnckant,
zn. Zie WNT i.v. Klink (VI), Aanm.
Klap, slag. ‖ Breeckt ghy een canne, ghy zullet besteruen: Ende crijgt clijnckanten,
in dien ghy eedt vuer noene, CAST., C. v. R. 156 [1548].

Clyncke,
zn. Zie MNW i.v. Clinke, WNT i.v. Klink (V).
Inde clyncke slaen, te pas komen, goed uitkomen (vg. in dez. bet. in de clincke(n)
vallen, in MNW III, 1552, WNT VII, 4087-8, waarnaast ook up de clincke vallen,
Taruwegraen 1090-1 [1581]). ‖ Mochtic Elckerlyc vynden / tertyt van nu schier Dat
waere my rechs / jnde clyncke slaende, EVERAERT 286 [1529].

Clincke,
zn. De(r) clincke slaen, zie Klincke.

Clincken (I),
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Klinken (I).
Betalen? ‖ Dat bier moet gedroncken sijn; Maer tis quaets, daer nae moet
gecloncken sijn, Preecker 91 [2e h. 16e e.].

Clincken (II),
ww. Zie MNW i.v. 2e art., WNT i.v. Klinken (II)?
Gelukken. ‖ B.: T'en sal, sag, nyet clincken. L.: Hoe! myns werx voortsetten? B.:
Neent nyet, niet twee vincken, Trudo 1038 [ca 1550].

Clinckwerck,
zn. Uit clincken (II) en werck.
Geslaagde onderneming, succes. ‖ Sonder den tooch compere / twas al clinck //
werck elck hadder af ghehoort van hier doer ingelant, Smenschen gheest 551 [ca
1560?].
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OPM. Ook in Hist. v.d. Jongen Jacke 37 [ca 1525], aang. in WNT i.v. Klinkwerk
(II).

Clippertant,
zn. Zie Klippertant.

Cloetelen,
ww. Van *cloeten of rechtstreeks van cloet?
Beslapen. ‖ Ghy mueght niet meswroetelen. Als wildet ghy my cloetelen, // tware
den heeschs // myn, Verl. Z. I, 1050 [1583].

Cloffeiren,
ww. Van cloffe, claffe, babbelaar, kwaadspreker (zie MNW i.v. Claffe)?
Uitklappen, rondvertellen? ‖ Wat ghy ghezien hebt / binnen hyemends huse Dat
wort by hu ter stont ghecloffeirt, EVERAERT 411 [1530].

Cloyaert,
zn. Van cloyen, krabben of slaan, kloppen (WNT i.v. Klooien, bet. 1) of beslapen
(ald., bet. 2).
Die ‘cloyt’ in een der bovengenoemde bett. ‖ Men vint veel aerden: vrolickaert
stueraert Cloyaert loyaert cackaert en prollaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Cloken,
ww. Grondwoord van clokeren (zie WNT i.v.Klokeren)?
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Liefkozen, kittelen? ‖ Heeft hi dan een loos weerdinneken Die clooct hem minlic
onder sijn kinneken, Mer vier voor twee scrijft si eenpaer, Doesb. 209 [vóór 1528].

Clokerynghe,
zn. Van clokeren.
Liefkozing, kitteling? ‖ Dese clokerynghe onde[r] tkinnekin Bediet vry wat / al stille
te zwyghene, EVERAERT 77 [1526].

Cloosterbouck,
zn. Uit clooster en bouck.
Boek zoals in kloosters wordt gelezen, blijkens het verband in de aanh. geleerd,
wetenschappelijk (theologisch?) geschrift? ‖ Ic ben simpel, my en helpen gheen
clooster boucken, Noch libraryen en commen te baten my, Gentse Sp. 1 [1539].

Cloot,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kloot (I).
1) Bal in fig. toepassing, in de zegsw. daer leyt de cloot, zo is het, dat is de kwestie,
daarop komt het aan. ‖ EVERAERT 148 [1523]; A. BIJNS, N.Ref. 9, b, 16 [1e kw. 16e
e.]; A. BIJNS 22 [1528]; Bruyne 2, 100 [2e h. 16e e.]; Werelt bevechten 293 [2e h.
16e e.].
2) Zaak waar het om gaat; cardo quaestionis, in de zegsww. verstaet den cloot.
‖ EVERAERT 43, 48 [1512], 380 [1512]; Pol. Ball. 10 [1581]; - den cloot weten. ‖
EVERAERT 42 [1512]; Verl. Z. I, 314 [1583]; - dit is den cloot. ‖ Berv. Br. 218 [ca
1520?]; - hoort nu den cloot. ‖ Prochiaen 2175 [ca 1540].
3) Manier (van doen)? ‖ Volgt Martins leeringhe en zyn conroot, Zoe hebdy om
saecht te leven den rechten cloot, Leuv. Bijdr. 4, 236 [beg. 16e e.]; De steerten
nochtans bachten staen Van allen vueghelen / naerden ghemeenen cloot, EVERAERT
241 [1526].

Clopherynghe,
zn. Van *clopheren.
Blijkens het verband in de aanh. achterklap, lasterpraat? ‖ Met ofjunsteghen nyde
/ wy alle dync bescicken So men wel hooren mach / an onse clopherynghe, EVERAERT
160 [1523].

Clossen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Klossen (I).
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Coire. ‖ Een amorues vrouken van auontueren beriep my te clossen al
moedernaect, St 1, 67 [vóór 1524].

Cloubroeck,
zn. Uit clouwen en broeck.
Scheldnaam voor een man. ‖ Ghij cloubroeck, ghij sult hem wel bederven! Koster
Joh. 79 [m. 16e e.?].

Clouwenachtich,
bn. Van clouwen (zie WNT i.v. Klouwen (I).
Lomp, boers. ‖ Icke ben clouwenachtich, straf, taey, en drooge Die nauwelijc en
derf van mijn eygen goet leuen, GHISTELE, Ter. Adelph. 86 [1555].

Cluchtisch,
bn. Van clucht.
Cluchtische wijse, kluchtsgewijs. ‖ Het Leenhof der Gilden... Op rijme cluchtische
wijse met belachelijcke boerden / stichtelijck ende seer rustich ghestelt door Jan
van Diest, Leenhof, titel [na 1531].

Cluchtslager,
zn. Uit clucht en slager.
Grappenmaker (vg. PLANT.: K l u c h t e r k l u c h t s l a g e r , k l u y t e r . Plaisanteur,
compteur de sornettes, farceur). ‖ Eenen cluchtslager / duer zijn lueghenen stout
Crijght meer volcx om hem / dan een predicant, Zeven Sp. Bermh. F viij [1591].

Cluchtzinnich,
bn. Uit clucht en zin met -ich.
Aardig, geestig, vrolijk? ‖ Ghy ionghers... Die lustich zijt, cluchtzinnich ende
appeerd, Ionstich tot const, CAST., C. v. R. 9 [1548].

Cluijtenaer,
zn. Van cluijten of cluijt (vg. kluchtenaar, in WNT i.v. Klucht, Afl. in de bet.
grappenmaker).
Kluchtschrijver, in de aanh. minachtend gebruikt. ‖ Tgheeft mij vreemt oft dees
cluijtenaers weten tsecreet vanden heeren nae tgheen dat sij singhen Sij waren al
werdich mit stocken ghesmeten, St 2, 134 [vóór 1524].
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Cluter(e),
zn. Van cluten.
Grappenmaker (vg. PLANT.: K l u c h t e r , k l u c h t s l a g e r , k l u y t e r . Plaisanteur,
compteur de sornettes, farceur). ‖ Een Rutere // een clutere // wel vroom int stijueken
sprack tot haer enz., DE ROOVERE 399 [3e kw. 15e e.]; S.: Tscynt rechs een clutere.
Q.: Hy en acht gheen gherucht. S.: Wat dats een rutere, EVERAERT 8 [1509].

Cluven,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kluiven.
Met betr. tot woorden: ernstig overwegen, ter harte nemen (vg. knagen en knauwen
in dez. bet.). ‖ Zijt dit woordt een cluvere, Christenk. 147 [ca 1540].

Cnabbelinghe,
zn. Van cnabbelen.
Vervelende, verdrietige zaak; narigheid? ‖ O.: Compt aent leeren niet S.: Want
groote cnabbelinghe Soude smoorghens vroech uwen inbijt wesen, Antw. Sp. Ee
ij [1561]; Laet henen lijen // sulcke cnabbelinghe (t.w. Gods woordt, waarover een
v

der sinnekens wil gaan spreken), ald. Ll ij .

Cnag(h)en,
ww. Zie bij Been.

Cnapen,
ww. Zie Knapen.

Cnobbele,
zn. Zie WNT i.v. Knobbel.
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Stuk, homp. ‖ Noch ghaf jc hem van vleessche een goede cnobbele, EVERAERT 85
[1526].

Cnolhaen,
zn. Uit cnollen en haen.
Drinkebroer (vg. Kuythaen), in de aanh. als eigennaam. ‖ Tsij Jan Driebuijck offte
Gherrit Cnol//haen, die altijt vol//gaen sonder romppen, Gr. Hel 815 [ca 1564].

Cnollen,
ww. Van cnol (zie MNW i.v., WNT i.v. Knol (II).
Zich bedrinken (vg. KIL.: k n o l l e n . Ingurgitare se potu, cumulatè & confertim
ingerere cereuisiam). ‖ (Eenen huysman) halff droncken doer dnadt, want hy hadde
een poose int ste sitten cnollen, Bruyne 1, 101 [2e h. 16e e.].

Cnoorten,
ww. Wisselvorm van gnorten?
Knorren. ‖ Dat hy moet ingaen die helsche poorten als een varcken ginck cnoorten
v

op mijn selven siet, Paulus en Barnabas, in Hs. TMB, B, fol. 58 [m. 16e e.?].

Cobber,
zn. Zie Kobber.

Cockelueris, cockolueris,
zn. Zie WNT i.v. Koekeloer (II).
Scheldnaam voor een man: sul, lummel? ‖ Den man... int werck sijns wijfs
verfraeyt, Een cockolueris, een hinnentaster wort hi ten fyne, in Tijdschr. 14, 149
v

[16e e.]; Wat sou hy meynen die cockelueris, Hs. TMB, G, fol. 28 [eind 16e e.].

Cockuwe,
zn. Ontleend aan ofr., fr. cocu?
Hoorndrager? ‖ Adieu vul vreimde babben ende loose cockuwen, DE DENE,
Langhen Adieu 154 [ca 1560].
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Cocorul,
zn. Van cocorullen (zie WNT i.v. Kokkerellen (I).
Beuzeldicht. ‖ Parabolen, cocorullen en magh ick niet helen, CAST., C. v. R. 221
[1548]; Simple Bueseldicht heedt men cocorullen, ald. 241 (zie ald. 234 drie
‘cocorullen (rijmpjes) op Alle Kinderen dagh’).

Cocxskin, coxken,
zn. Zie WNT i.v. Kok (III).
Meisje dat houdt van opschik (om de man te behagen). ‖ Joncwyfuekens Die de
maerdtghanc doen / als fraye cocxskins Die gheerne reyn ghaen / al zynt vule
mocxskins Om te bekueren / deis ouervliegherkins, EVERAERT 443 [1e h. 16e e.].
OPM. Ook in Musyckb. van TIELM. SUSATO 11: ‘Dese coxkens en aerdighe moxkens,
si gaen al lonckende onder haer cloxkens.’

Coddaert,
zn. Van codde, klucht, grap (zie WNT i.v. Kodde (III)?
Grappenmaker? ‖ Een bacschaert een ruselaert een outfrens coddaert, Doesb.
246 [vóór 1528].

Coeye,
zn. Zie Koye.

Coeken,
zn. Zie Keucken(e).

Coelpap,
zn. Uit coelen en pap.
Eig. ‘die de pap laat koelen’, wacht tot het ergste voorbij is, de kat uit de boom
kijkt (zie WNT i.v. Koelen (I), bet. B, 1, b, α) in de aanh. scheldnaam voor een
benauwde, gierige (jonge) man? ‖ Dien coelpap en zoude niet dorven een corte
verteeren, Rederijkersged. 44, 25 [m. 16e e.].

Coesijn(tgen),
zn. Zie Cousijn(ken).
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Coffere,
zn. Zie MNW i.v. Coffer, WNT i.v. Koffer.
Vleesschelic coffere, in de aanh.: lichaam. ‖ Den tijt van mynen slape es by
ghecomen En dat mijn ziele zal worden ghenomen Wt dit aerdtsche huus en
vleesschelic coffere, Gentse Sp. 232 [1539].

Cohiberen,
ww. Ontleend aan lat. cohibere.
Beheersen, in bedwang houden. ‖ Ick sal my selven, hoop ick, wel cohiberen, &
refuseren // u prepareren, Bruyne 3, 152 [2e h. 16e e.].

Coye,
zn. Zie MNW i.v. Cooye, WNT i.v. Kooi (I)?
Geldbuidel, beurs? ‖ Naer datte ghespeelt es schoye Met de vulle coye // als
jonghen valjande, Wy (t.w. de zinnekens Quaden Wille en Sinnelick Ingheven)
moeten hem volghen tot binden lande, Daer hy (t.w. de Verloren Zoon) nu ghereyst
es, Verl. Z. I, 859 [1583].

Coyen,
ww. Zie WNT i.v. Kooien.
Hem coyen, zich veilig stellen, een toevlucht zoeken? ‖ Die haer hebben in Gods
genade gecooyt, die heeft Godt in huer stede (t.w. van de verstotenen) willen
vergrooten, Bruyne 3, 189. [2e h. 16e e.]

Cokene,
zn. Zie Keucken(e).

Colacelijck,
bw. Van col(l)acie.
Eig. onderhoudend, in de aanh. genoeglijk? ‖ Een gracelijck // brief //
misericordioes colacelijck // hief // ick buel doloroes, Smenschen gheest 156 [ca
1560?].

Colacie,
zn. Zie Collatie.
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Colacien,
ww. Van colacie, collatie.
Een maaltijd houden (vg. KIL.: K o l l a c i e n . comessari), bijeenkomen. ‖ Wy sullen
noch tsaemen / elders colacien Den coster ende jc / onder ons beeden, EVERAERT
176 [1527]; Zoo wie collaeyt (l. collacyt?) ofte drijnct op de camere, die en sal noch
wupelen, crijsschen, noch roupen, ghelijck men op de banck doet, in Belg. Mus. 7,
259 [1556].
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Colacioneren,
ww. Zie WNT i.v. Collationneren.
(Samen)spreken. ‖ Waer of willen wij colacioneren Vercoren vriendt, DE ROOVERE,
Quicunque 176 [3e kw. 15e e.].

Colatie, colatije,
zn. Zie Collatie.

Collatie, colatie, colatije,
zn. Zie MNW i.v. Collacie, WNT i.v. Collatie.
1) Vertoning. ‖ Hoort voort een soete collacie, Sp. d. M. 3982 [beg. 16e e.]; Beter
collacie, verre noch nare, En was ghesien, dan hier up zal vallen, Drie Minners 116
[beg. 16e e.?]; Wilt danckelic nemen / ons slichte colacie, EVERAERT 86 [1526] (zie
v

ook ald. 116, 119 en pass.); Wilt ons collatie in 't goede verstaen, H.d.Am. Z 1 [m.
16e e.]; Ter eeren Rethorica de schoon ciborie... gheschiet dees collatie, Rott. Sp.
v

C ij [1561]; Neemt dancklijck... ons boertige colatije, Meester Hoon 499 [ca 1600?].
2) Grap, aardigheid? - Vuijt colatie, voor de grap? ‖ Ick bid u, hoort aen sijn
lamentatijen pladt, So mogen wij antwoorden vuijt colatie wadt, Pir.en Th. 186 [1e
kw. 16e e.].

Colligieren, collegieren.
Ontleend aan ofr., fr. colliger, lat. colligere.
Verzamelen, bijeenbrengen. ‖ (Andries van der Meulen) Collegierde vele vten
fleur van Historien / Eenen boeck zoo gheheeten / men vinten publijck, CAST., Bal.
2 [1521]; Soo ick can maeyen, soo can ick colligieren, Dwerck d. Apost. 951 [1e h.
16e e.] (hic?).

Collusie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. collusion.
Geheime verstandhouding tussen twee of meer partijen (teneinde nadeel te
kunnen berokkenen of om te misleiden). ‖ Alle concepten en vreemde aenslaegen,
Collusien, mauijterijen, hoe die sijn, Waer doer men het coren dus hooch op jagen,
Heer, doet die te niet tot dees termijn, Tcooren 1124 [1565].

Coloreren,
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ww. Zie MNW i.v.
Voorstellen? ‖ Tis verloren hoe dat ghy't coloreert / Wie doot is ick sweert / mach
niet weder verrijsen, Rott. Sp. A vj [1561].

Colueren,
ww. Zie WNT i.v. Kleuren.
Kracht geven, versterken. ‖ Drye zaken ons propoost colueren wel, Gentse Sp.
338 [1539]; O mijn rose, comt en boet mijn daerlick trueren en wilt v corenbloomken
weder colueren, tot flouwicheijt gheneghen, Christenk. 593 [ca 1540].

Comandaduer,
zn. Ontleend aan sp. comendador.
Commandeur. ‖ Nae hem (t.w. Alva), een weinich dagen //, quam de comandaduer,
die Hollant & Seelant, nae der papen behagen, met listige lagen // bracht in groot
labuer, Bruyne 2, 98 [ca 1578].

Comerynghe,
zn. Van comeren (zie MNW i.v. Comméren, WNT i.v. Commeer, Afl.).
Achterklap, kwaadsprekerij. ‖ Hy es wys die scuwen can onse comerynghe. Want
ons en rouct / wien wy bescaet doen, EVERAERT 160 [1523].

Commandatie,
zn. Ontleend aan ofr. commandation? Of van commanderen?
v

Bevel. ‖ Volcht naer den vrede tis Gods commandatie, Antw. Sp. Mmm iij [1561].

Commande,
zn. Ontleend aan ofr., fr. commende.
In commande nemen, (als leen) aanvaarden. ‖ Metter herten ooc het lichaem
neemt in commanden, Doesb. 140 [vóór 1528].

Commendatie,
zn. Zie MNW i.v.
Aanbeveling. ‖ Dese hooghe commendatien verheuen... Beuestighen by auctoriteyt
/ dats bloot Landthanteringhen / bouen alle natien Eerlijckst / oirboirlijckst tsijne
v

telcker spatien, Haagsp. d i [1561].
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Commenderen,
ww. Gevormd naar ofr. commander onder invloed van lat. commendare?
1) Aanbevelen, toevertrouwen, overgeven. ‖ Christus, staervende, u en vergat
noyt; Hy heift ons zynen vader ghecommendeirt Met luder stemmen, met tranen
verstorbeirt, Gentse Sp. 340 [1539].
2) Verkiezen, prefereren? ‖ Claerlijck commendeert Godt de Landtwinninghe
groot Bouen ander hanteringhe / in sweerelts pleyn Midts dat hy alleen wt deser
v

natien reyn Sijn stadthouders / heeft gheroepenen vercoren, Haagsp. c iiij [1561].
3) Voorschrijven? ‖ De rondeelen brijnghen haere vulle leden Vut poêten,
commenderende tghetal van dryen voord, CAST., C. v. R. 54 [1548].
4) Bevorderen? ‖ Rethorisiens, Factuers, zoo elck magh weten Heeten Poêten...
Vviens principal voordstel ende vermeten Es, properlick ende eerlick den tijd
verghéten, Der meinschen profict zoucken ende commenderen, CAST., C. v. R. 24
[1548].

Commentelijck,
bw. Van ofr. comment.
Eig. met of bij wijze van commentaar, in de aanh. helder, duidelijk. ‖ Indien ghy
de expositie doet commentelijck / Tmywaert presentelijck / zal ick u dancken, Rott.
Sp. P iij [1561].
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Commocie,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Commotie.
1) Ontroering. ‖ Die priester metten commuyn vol commociën Vielen op haer
knyen uut vueriger minnen, in Leendertz, Middelned. Dram. Poëzie bl. 467 [3e kw.
15e e.].
2) Omslag, drukte. ‖ Hangt dit (t.w. een hoofddeksel?) op u hooft sonder commocie,
B.d.Scr. 25 [1539].
3) In commocie vallen, kwaad worden? ‖ Jc biddu doch myn verlanghen boet Eer
jc tjeghens hu valle / jn commocie, EVERAERT 417 [1530].

Commoditeyt,
zn. Gevormd naar ofr., fr. commodité.
Gerief. ‖ Ghehoorsaemheyt den ondersaten baert Rust / vrede / en groote
commoditeyt, GHISTELE, Ant. 54 [1555]; Gheen eerlijcker ghewin en mach den rijcken
Beter ghelijcken tot sijnder commoditeyt Dan daer niemant duere... Schade / oft
hinderlijckheyt / is nakende, Antw. Sp. R ij [1571].

Communiquieren,
ww. Ontleend aan aan ofr., fr. communiquer.
Bedrijven. ‖ Gheen vrueghd en salmer communiquieren Dan dlijf wel fasen, CAST.,
C. v. R. 189 [1548].

Commuun,
bn. Zie MNW i.v.
1) Gemeenschappelijk, voor allen beschikbaar. ‖ Compasselijckste / Conserue /
Commune / Confectie (tot Maria), DE ROOVERE 195 [3e kw. 15e e.].
2) Gewoon, algemeen, alledaags. ‖ Grise en zwarte baerden, syn te commuun,
CAST., C. v. R. 206 [1548].

Comparatie,
zn. Ontleend aan lat. comparatio of van compareren.
1) Vergelijking. ‖ Hij zeide my mit comparacie doeruloten (fr. pour comparison)
Int ouerblijf is dobbel verstant te rapene, Camp v.d. Doot 2350 [1493]; Die comparacie
duecht niet twee mytten, EVERAERT 492 [1e h. 16e e.]; Vvelcke dijnghen, Christum,
niet en mueghen laten, Zoo elck magh, uut dees comparatien vaten, CAST., C. v. R.
143 [1548]; Dat was die alderbeste comparatie (de bet. nadert hier tot verklaring,
interpretatie), Letter en Geest 164 [eind 16e e.?].
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- Als litterair genre. ‖ Moralen, Regheldicht, noch Comparatien, CAST., C. v. R.
221 [1548]; Vveereldlic, moedt ghy de Comparatien hantieren, ald. 235 (zie een
voorb. ald. 236).
- Comparatie hebben, te vergelijken zijn. ‖ Dlijden der werelt en heeft geen
comparatie Byde onsienlijcke vruecht en consolatie, Die God den geloovigen sal
bereyden, Prochiaen 1995 [ca 1540]; Gheen prince en heeft comparacie by hem,
Charon 381 [1551]; T'heeft gheen comparatie bij dese historie, Heymelic Lijden 126
[1557]; Lucifer noch Judas... En heeft by thuys gheen comparatie Van onwetentheyt,
v

Antw. Sp. Ee iij [1561]; Dat en heeft al geen comparatie voor tghebruken van einen
belde, Bierses 25 [2e h. 16e e.].
- Comparatie sijn (c. gen.), te vergelijken zijn (met). ‖ Piraems fonteyne en waerds
gheen comparatie, CAST., C. v. R. 2 [1548].
- By comparatien, bij vergelijking, in beeldspraak (uitgedrukt). ‖ Ic prisze (t.w. de
ghesteerdte balade) vuer peerlen of vuer Cipers gaud Ia by comparatien hebbe icse
ghetraud Inder cuensten ghelijck een man zijn wijf, CAST., C. v. R. 113 [1548].
- By comparatie, in de aanh.: desgelijks? ‖ S.: Ghy kent ymmers Cramers... Die
men siet naer alle Kermissen seylen D.: Wa die ken ick wel S.: By comparatie/ Dus
zijn de Cooplieden... Die auont en morghen / die wijt en verre / Goet halen, Antw.
v
Sp. c iij [1561].
2) Datgene waarmede vergeleken wordt voorbeeld, symbool, type. ‖ Wiens
nederhede (t.w. van de ster der Wijzen) / dijn (t.w. van Maria) comparatie syn, DE
ROOVERE 161 [3e kw. 15e e.]; Lof sterre der sterren daert alle op lije alle comparacie
by v niet een stro, ald. 184; Dese comparacie / waere te cleene Maria te ghelyckene,
EVERAERT 365 [1527]; Om te wetene... Van wat claerheyt dat ghy meenynghe Maria
te louen hebt te deser spacien Daer ghy huer by ghelycken wilt met comparacien,
ald. 392 [1511] (hic?); Dits (t.w. Abigaïls verzoening van Davids toorn) ter comparacie
/ des pays voor ooghen, ald. 555 [1538] (hic?).
- Enen (of iet) een comparatie setten, een beeld, symbool voor iemand (of iets)
gebruiken. ‖ Gheen comparatie ick haer (t.w. de ‘hemelse’ kunsten) en sette Dan
v
een claer locht oft hemels lichtinghe, Antw. Sp. Ooo iij [1561].
3) (Gunstig) resultaat der vergelijking: gelijke, weergade. ‖ Ghy Maria zijt
comparatie Den auondt der sonnen by v tslichts gratie Af doende / ende puer
vertroosten zaeyende, DE ROOVERE 162 [3e kw. 15e e.]; Maer ommers esser meer
lichts / dan donckers Comparacie des eer ougsts, DE ROOVERE, Quicunque 111
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[3e kw. 15e e.]; Ick zien een Figuere in dese Fonteyne Zoo schoone, 'ten is gheen
v

comparatie, H.d.Am. O 5 [m. 16e e.]; Onder der philosophen nacie nes comparacie
van u beseven, Charon 552 [1551].
- Sonder comparatie, met niets te vergelijken, onvergelijkelijk, zonder weergade.
‖ Sonder comparacie... ist meer te beclaghen dat enz., Drie bl. danssen 27 [1482];
Den sanck en tspel / was sonder comparacie, SMEKEN, Gulden Vlies 299 [1516];
Als ic thuyswaert moet nemen mijnen ganck, Zoe es ons droefheyt zonder
comparatie, A. BIJNS, N. Ref. 310, d, 15 [1528]; Sonder comparatie / al haer wesen
v

// is, Antw. Sp. O ij [1561].
- In de aanh. ondenkbaar? ‖ Wat ware die werelt en daden die vrouwen? tis sonder
comparacie, Doesb. 85 [vóór 1528].
- Gheen comparacie hebben, in dez. bet. als sonder comparatie sijn éénmaal
aangetroffen. ‖ V lof en heeft gheen comparacie, DE ROOVERE 184 [3e kw. 15e e.].
4) In de aanh. naar het schijnt (via overeenstemming, gelijkheid?) stel, paar. ‖
(Leander en Hero) zoude zijn zeer goede comparatie, Sy zijn beyde jonck, wellustich,
en schoone, H.d.Am. Aa 4 [m. 16e e.].
OPM. Onduidelijk is de bet. in Gentse Sp. 119 [1539]: ‘Zouden zy die comparacyen
stellen, Die onze imaginacyen qwellen, zonder proffijt, ten zou niet ghefondeert zijn.’

Compareren,
ww. Zie MNW i.v., 2e art.
1) Vergelijken; gelijkstellen. ‖ Maria te compareren / by sclaerheyts virtuut Tpasseirt
jnt verstant / smeinschens zins nathuere, EVERAERT 389 [1511]; Dellef blommen...
v

Compareric biden steden, CAST., Bal. A 3 [1521]; Machmen eenich lijden bij dmijne
Compareeren? A. BIJNS, N.Ref. 303, e, 5 [1528]; Nochtans machse (t.w. Maria) wel
worden ghecompareirt doer Eeneghe fygueren thuerder / weerdicheyt strecken,
EVERAERT 300 [1529]; Sinte Pieter ghecompareirt byder duue, EVERAERT 343 [1531];
By wit compareren zij d'atrament, CAST., C. v. R. 18 [1548] (zie ook ald. 126, 143);
Sy (t.w. Rethorica) te ghelijcken is en te compareren Voor d'onverstandighe by bitter
v

medecijne, H.d.Am. F 6 [m. 16e e.]; Is dese tijt iet // hier bij te compareren? Heymelic
Lijden 329 [1557]; Christus compareerde (Petrus) bijden steen, Weer. Gheleerde
v

268 [1558] (zie ook ald. 393); Venus en is by v nau compareerlijck, Antw. Sp. i iiij
[1561].
2) (Allegorisch) voorstellen; verbeelden? ‖ Drie spinnende... de smenschen leven
compareren, Charon 214 [1551]; Tonverganghelick woordt gods... datmen als
tarwegraen / compareert, Taruwegraen 1361 [1581].
3) Noemen, kwalificeren? ‖ Al ydelheyt der ydelheyt es de waerelt Te comparerene,
Gentse Sp. 15 [1539].
OPM. De laatste bet. reeds in Ovl. Lied. en Ged. 506: ‘Kint, ne wildi excuseiren
niet Ic mochte di nidich compareiren’?

Compareringhe,
zn. Van Compareren.
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Gheen compareringhe sijn, niet te vergelijken zijn (zie een overeenkomstige
constructie bij Comparatie); het verband in de aanh. is gewrongen en mogelijk ook
corrupt. ‖ Bouen Paris oft Viennen vseringhe // en is die sustineringhe gheen
compareringhe, Doesb. 126 [vóór 1528].

Compasselijck,
bn., bw.? Zie MNW i.v. Compasselijk.
Medelijdend. ‖ Dy groetic Noemy compasselick schijn, DE ROOVERE 183 [3e kw.
15e e.]; Compasselijckste Conserue / Commune Confectie (tot Maria), ald. 195; V
compasselike oghen die zijn verduystert, Doesb. 54 [vóór 1528]; Wie zal my
compasselic moghen aenhanghen Eenighe troostbarighe mantelijne? CAST., Pyr.
C ij [ca 1530]; D'ooghe door d'ooghe der herten klaecht Het lijden dat t'herte
v

verborghen draecht, Compasselijck zonder 'twoort te uytene, H.d.Am. V 4 [m. 16e
e.] (hic?); Met compasselijcke ooghen desen brief aensiet, Conste d.M. 93 [ca 1560].

Compassieus, compassiues,
bn. Ontleend aan ofr. compassieus.
Medelijdend; barmhartig. ‖ En vreest niet. Jn een / compassieus anscauwen
Thuwen vervoorderen / staet Godt by hu, EVERAERT 130 [1525]; Al es hy vroom,
wonderlic coragyeus, Nochtans hy es zeer compassyeus, Gentse Sp. 251 [1539];
U loovende seg ick zeer compassieus: Loff schoen fonteyne met vyff vloeyende
beecken! Trudo 2496 [ca 1550]; Vuyt rechter minnen synde compassieus, Soe moet
ick ghenade thoenen Trudonem hues, ald. 3210; O welcken liefde hy my noch al
toonde, desen compassiuesen Samaritaen, Bruyne 1, 130 [1556].

Compassieusich,
bn. Van compassieus.
Barmhartig. ‖ Goddelijcke liefde op die daer kermen // swaer Compassieusich in
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alder noot groot Milde gratie behulpich beschermen // waer Schinck ick den mensche
v

teghens die doot bloot, Antw. Sp. Mm iiij [1561].

Compassiues,
bn. Zie Compassieus.

Complexioneren,
ww. Ontleend aan ofr. *complexionner? Of gevormd van ofr. complexionné?
Het temperament vormen, bepalen? ‖ Sanguis / sperma / tuycht inder waerheyt
/ Dat hy van melancolieuse swaerheyt Alder meest ghecomplexioneert // is, Sp. d.
M. 2291 [beg. 16e e.]; Na der natueren // In hun beyen complexionerende // Zoo
meyn ick niet dat sy (t.w. Narcissus en Echo) zijn accorderende, H.d.Am. G 3 [m.
16e e.].

Complyste,
zn. (Rijm)vervorming van ofr., fr. complice?
Eig. medeplichtige of deelgenoot, in de aanh. blijkens het verband: gast. ‖ Ghy
(t.w. de Verloren Zoon) zult huer (t.w. van de waardin De Werelt) liefste complyste
(× vryste) // zyn; Want zou ziet zeer gherrene dusdanighe labareelkins Voor hare
deelkins, Verl. Z. I, 1085 [1583].

Componist,
zn. Zie WNT i.v.
Kunstenaar, inz. woordkunstenaar, dichter. ‖ Rethoricam spaerdt, ghij componisten,
Voor stinckende misten const achtende cleene, A. BIJNS, N.Ref. 282, a, 5 [1528];
Cicero seid... Dat des oratuers actie, vul excellentien, Niet gheleghen en es, in de
radactie, In de handelijnghe, noch in de contractie Der rechter const, oft vander
scientien: Maer in de opinien ende de inuentien Van den componiste, CAST., C. v.
R. 22 [1548] (zie ook ald. 82); Op dit studoor hebben Poeten / Artisten... Oratueren
en oprechte Componisten Eenmoedelijck / en vredelijck ghestudeert, Antw. Sp. Xx
v

iiij [1561]; Sy (t.w. de Kooplieden) sijn behulpers van alle Componisten, ald. Zz iiij.

Compositie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Geschrift. ‖ Den geleerden Erasmus, seer rijc int verstande, Eenen nieuwen
Cicero in zijn compositien, Prochiaen 54 [ca 1540].
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2) Dichterlijke schepping, dichtwerk (in de 2e aanh. het zojuist vertoonde spel),
‖ Nieuërs met en mueghen de Ionghers bet leeren Dan dat zij hem keeren tot elcks
compositie, CAST., C. v. R. 101 [1548]; Ons simpel Compositie / van Consten cleyn
v

Ontfanght seer danckelijck wijse gheeerde, Haagsp. d ij [1561].

Compozeiren,
ww. Zie MNW i.v. Composeren.
In de aanh. naar het schijnt toe(be)delen. ‖ Ecclesiastes schrijft ons by advyze
Datter rechtvaerdyghe zijn en wyze Ende in Gods handen zijn haerlieder waercken;
Nochtans en connenze weten noch ghemaercken Weder hem haet of minne werdt
ghecompozeirt, Gentse Sp. 260 [1539].

Comuije,
zn. Oorspr,?
In de aanhh. naar het schijnt een aristocratische staatsgreep ter uitschakeling
van de volksinvloed. ‖ T.: Wat duuel is er doch op handen? H.: Maer die comuije,
S. Stadt 724 [ca 1535]; Waer duer ghij (t.w. Amsterdam) benaest waert tonder
getoogen door een comuije vp v gedrongen uijt allen swaer, ald. 892.

Concederen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. conceder, lat. concedere.
Toegeven, erkennen. ‖ Elke mynneur concedeert Dat hij tgheluc voer hem
begheert, Drie bl. danssen 44 [1482]; Jc concedere dat die goede Hem bet bewaren
dan die ledich sijn, ald. 85.

Conceptie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. conception of lat. conceptio.
1) Ontvangenis. ‖ Al ons weluaerd vrueght en iolijt, Heeft ons dyn conceptie (t.w.
van Maria) toe ghesonden, CAST., C. v. R. 158 [1548].
2) Oorspronkelijke, eigen gedachte, idee? ‖ Gheenrande meesters ooc... En
hachtmen niet een haer... Die niet en bedichten dan haer texten claer volghende
Historien oft legenden... Ick pryse hemlien die conceptien by brijnghen, CAST., C. v.
R. 21 [1548].

Concille,
zn. Zie Consilie.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Concluderen,
ww. Ontleend aan ofr. concluder, lat. concludere.
1) Een beslissing nemen, een vonnis vellen; beslissen, besluiten (vg. KIL. 839:
C o n c l u d é r e n . Decernere, in pauca conferre, perorare, concludere, clausulam
addere; voor het gebruik in strikt jur. zin, zie WNT i.v. Conclusie). ‖ Wilt van die
arguatie cesseren, En laten 't den Heeren concluderen... Wie sy de meeste autoriteyt
v

zullen gheven, H.d.Am. M 4 [m. 16e e.]; Waer op zijt ghy dan concluderende? ald.
v

P 5 ; Om deze zake te brengen ten enden, Laat ons concluderen zonder simulatie,
Meest Al 624 [1559].
2) Besluiten, in zich bevatten? ‖ Gheenen zin en can zu (t.w. de ricqueracque)
concluderen, CAST., C. v. R. 228 [1548].

Concluderinghe,
zn. Van concluderen.
Conclusie, besluit, slot. ‖ Dus en laet ons niet in ons concluderinghe Ondanck-
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baer sijn / maer den Heere nv dan // louen, Antw. Sp. Aaa i [1561].

Concluys,
zn. Ontleend aan lat. conclusum.
1) Conclusie, besluit. ‖ Dus ghevick tconcluys, al schynet stanckelyc: De weerelt
raest met al datter in // es, Leuv. Bijdr. 4, 311 [beg. 16e e.]; Ghenouch van dien /
voor een concluus, EVERAERT 68 [1511].
2) Uitspraak; oordeel. ‖ Die daer noch seggen alsulcke concluijsen, Die meugen
wel dencken om een cort leuen, Bekeeringe Pauli 49 [ca 1550?]; Hoort wat Christus
haer // seyt, // t' sijn vremde concluysen: Wee u ghij hijpocrijten, enz., Weer.
Gheleerde 154 [1558]; Weijnich warender die met alle goedicheijt mijn (t.w. de
Schriftuer) recht gebruycten in haer concluysen, M. Bedr. Hart 687 [1577],
- Hierbij wellicht de zegsw. (?) verstaet tconcluus, hoor dit woord, luister goed. ‖
S.: Hoe maect ge dat? P.: Verstaet tconcluus. Tes een abuus / jn swoorts belyden,
EVERAERT 55 [1511].
3) Strekking, bedoeling; in de aanhh. slechts dienend ter omschrijving? ‖ Nu weit
ghy mynder meenynghe concluus (versta: waar mijn mening op neerkomt), EVERAERT
326 [1531?]; Naer dyns woordts concluuse Zullen wy doen, Verl. Z. II, 174 [1583].
4) Raad, advies. ‖ Jc biddu jnwendich/doch myn concluus somt, EVERAERT 40
[1512]; Dats een woordt van concluuse, Judich 215 [1577] (hic? of een verstandig,
juist, afdoend woord?).
5) Wens, verlangen. ‖ Wat is doorzaeck dat ghij herwaerts compt pijnen Wat wildij
toch crijnen / wat is v concluse, Red. en Nat. 725 [2e h. 16e e.]; Onvoorzienich / wel
tonser concluuse (t.w. van de zinnekens) Es (t.w. menich meinsche) vallende in
ruuse, Verl. Z. II, 40 [1583].

Concordant,
bn. Ontleend aan ofr., fr. concordant.
Eensgezind? ‖ Syt concordant // om loven bekandt //, sonder spodt, Bruyne 3,
141 [1556].

Concordantie,
zn. Zie MNW i.v.
Eensgezindheid? ‖ Hoe sal ick v vollouen ghij constige gheesten / Die tot mijnder
feesten // met fraey ordinantie By concordantie Elckeen verheucht hebt, Antw. Sp.
o iij [1561].

Concquesteren,
ww. Zie Conquesteren.
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Concubijnen, conkebijnen,
ww. Van concubijn.
(Geheime) geslachtelijke omgang hebben, (ongeoorloofd) samenleven. ‖ Al heb
ick met eertsche solaesheyt geconkebijnt ...Ontfangt mij als den sondigen pubblicaen,
Well. Mensch 1111 [2e kw. 16e e.]; Sy kleyn gheacht zijn, Die met Vrouwen ligghen
en concubijnen, H.d. Am. N 1 [m. 16e e.].

Condecentelick,
bw. Van ofr. condecent.
Behoorlijk, gepast, geschikt. ‖ Ghelijc schaermers hauwen haer contenantie Zoo
condecentelick moedttj syn belaen Om vroeylick te dichtene dijn remonstrancie,
CAST., C. v. R. 19 [1548].

Condemnatie,
zn. Zie MNW i.v. Condemnacie.
1) Oordeel, vonnis. ‖ Nu moet ic ghenieten sdoodts condempnacye, Gentse Sp.
61 [1539], H.: Gramschap, benautheyt en tribulacye Den ghenen die qwaet doen.
S.: Dats condemnacye Van die voort zonder berou in zonden sneven, ald. 329; Ghy
hebt voor ons voldaen Gods condemnatie, Rott. Sp. Ov [1561].
2) Verdoemenis. ‖ Desperatie... wijst mij ter eewigher condemnatie, A. BIJNS,
N.Ref. 288, a, 4 [1528].
3) Rampzaligheid. ‖ By nae verslonden //, in condemnacie, was ick duer des
vyants insperatie, Bruyne 1, 157 [1556].

Conduceren,
ww. Gevormd naar lat. conducere?
Geleiden. ‖ Eere die conduceerde hem euen sterc Ende en schiet van hem noit
te geenen tije, Camp v.d. Doot 1748 [1493] (vg. fr.: ‘Honneur le conduit et en songne
Et ne laisse tost ne tard’).

Conduyt,
zn. Zie MNW i.v. Conduut, WNT i.v. Conduit.
1) Blijkens het verband in de aanh. een muziekinstrument. ‖ Al hoor ick alle
vruechdelijcke conduyten / Santorien en fluyten // harpen en luyten Tis al niet, Sp.
d. M. 2255 [beg. 16e e.].
2) Richting? Oorsprong? ‖ L.: Een vliegende daerken B.: Van eenen virtuyte L.:
Wt eenen conduyte, Trauwe 17 [1595?].
3) Route, weg? - Ten lesten conduyte, tenslotte? ‖ Duer dit ambacht woort ten
lesten conduyte Menich man bedrooghen, Trauwe 1119 [1595?].
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Confirmatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. confirmation, lat. confirmatio.
Standvastigheid? ‖ Consciencelijckste/Confirmatie (tot Maria), DE ROOVERE 195
[3e kw. 15e e.] (hic? of bevestiging, versterking, t.w. in het geloof?); Den eersten
vanden tween (t.w. leeuwen) ... Beteekent de confirmacie / als duecht der duechden
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Daer Maria jn ghestelt was / als juecht der juechden. Want zou en mochte noynt
bestaen wesen Met de minste sonde, EVERAERT 314 [1529].

Confondatie,
zn. Van confonderen.
Verwarring? ‖ En zijn sy niet dit die haer leven was in onser estimatie / niet Zotheyt
v

/ raserije / confondatie / iet, Rott. Sp. Q vij [1561].

Confonderen,
ww. Zie MNW i.v.
Hem confonderen, in verwarring raken? ‖ Mids dlanghe verbeien en wilic mij,
Heere, niet confonderen, V. Vroede 437 [eind 15e e.].

Confortabelijc,
bn. Van confortabel.
Versterkend, bevorderlijk? ‖ W.: Wild nae mij spooren // twerd medicinabelijcxt
D.: Confortabelijcxt T: en aggreabelijcxt W.: accordabelijcxt // tot uwen verstijve,
Smenschen gheest 242 [ca 1560?].

Confortable,
bn. Ontleend aan ofr., fr. confortance.
Versterkend, medicinaal? ‖ O Inlicste reyn rose zoo confortable (tot Maria), DE
ROOVERE 209 [3e kw. 15e e.].

Confortancie,
zn. Gevormd naar ofr. confortance of confortant.
Troost, bemoediging, steun. ‖ De canchelier hiet vreese sonder confortancie,
Camp v.d.Doot 1710 [1493].

Confortatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. confortation.
Versterking, vertroosting, bemoediging. ‖ Sev. Bl. 878 [ca 1450]; DE ROOVERE
195, 223, 303 [3e kw. 15e e.]; Camp v.d. Doot 1633 [1493]; Pir. en Th. 304, 555 [1e
kw. 16e e.]; A. BIJNS, N.Ref. 206, a, 8 [1e kw. 16e e.]; EVERAERT 95 [1525], 455
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[1530]; Doesb. 28, 47, 102, 129, 222 [vóór 1528]; Well. Mensch 838 [2e kw. 16e
e.]; Gentse Sp. 61, 110, 193, 203, 283, 287 [1539]; B.d.Scr. 11 [1539]; Prochiaen
v

v

1957 [ca 1540]; H.d.Am. F 8, L 2, 2 , N 3 en pass. [m. 16e e.]; Smenschen gheest
v

792 [ca 1560?]; Antw. Sp. Bb i [1561]; Rott. Sp. N v , R v [1561]; Bruyne 3, 1, 164
[2e h. 16e e.]; Bierses 25 [2e h. 16e e.]; Vader Onse 1152 [1577].

Confortatijf,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Confortatief.
Versterking; versterkend, opwekkend middel. ‖ Al eest dat syropen oft
confortatyven... Den dorst des menschen eens deels verdryven, Alderbest can
drincken den dorst verderven, Leuv. Bijdr. 4, 255 [beg. 16e e.]; De vijfste (t.w.
ioncfrouwe) mi int aensicht swanck Waterken hebbende hemelschs confortatijf, V.D.
DALE, Wre 151 [ca 1516]; De sesste specie... Es een vutnemende / confortatyf,
Versterckende smeinschens / zinnen jnt lyf, EVERAERT 459 [1530]; Ic prisze (t.w. de
ghesteerdte balade) vuer dalder beste confortatijf, CAST., C. v. R. 113 [1548]; Die
salue gheeftse oock confortatijf, Antw. Sp. Y ij [1561].
- In de aanh. voor Maria. ‖ Door de Balsame uut u gedropen, Sijn wij genesen,
reyn confortatijve, A. BIJNS 273 [ca 1540].

Confortatyvelyck,
bn. Van confortatijf.
Versterkend. ‖ Walghe van sonden is wel gheordineert in seven pillekens bitter
om verdouwen met dit confortatyvelyck knouwen van snelle beteringhe so gods
liefde meent, Smenschen gheest 799 [ca 1560?].

Confortatyvich,
bn. Van confortatijf.
Versterkend. ‖ O confortatyueghe / bouen des conseruens conseruen (tot Maria),
EVERAERT 33 [1509]; O Elck bysonder, confortativighe succaden Heeft u lief bereet
tot eender medecyne, B.d.Scr. 34 [1539].

Confortelic,
bn. Van confort.
Versterkend, opwekkend. ‖ Een vat vol honichs der godlyker nacien sydi maria /
ende suuerste lelije Confortelicste oliue, St 1, 283 [vóór 1524].

Conforteringe,
zn. Van conforteren.
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Versterking, opwekking, vertroosting. ‖ Tis wel reden te desen male Dat ic mijn
auentuere te berge te dale Oopelic segge om v conforteringe, Camp v.d. Doot 109
[1493]; Van sulc saluich / waterkin Magdaleene Vp Jhesus hooft sturte / ter
conforterynghe Van al zyn leden, EVERAERT 458 [1530]; In Venus Tempel daer
conforteringhe is, Kome ick allendighe, die bevreest is, om raet, H.d.Am. L 2 [m.
16e e.]; Ik ben Nering, Die tot confortering hier ben gesteld, Roerende v. Meest Al
40 [ca 1564?].

Confueris,
zn. Oorpr.?
Schimpnaam voor een man. ‖ Mijn daegen en sach ick noijt sullcken confueris
v

wadt sou hij meijnen die cockelueris, Hs. TMB, G, fol. 28 [eind 16e e.?].

Confusichede,
zn. Zie MNW i.v. Confusicheit.
Smaad, schande. ‖ Na dat ic bevroede, Soe en waest niet goet, datmen hem
dede Ja alsulken onwerde ende confusichede Ende vor alle tvolc alsoe bescaemde,
Eerste Bl. 1555 [ca 1440?].

Confutatie,
zn. Ontleend aan ofr. confutation of lat. confutatio.
Eig. weerlegging, bestrijding, in de aanh. naar het schijnt (met caus. aspect)
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gebrek, fout. ‖ Niet dat ick vrij ben der confutatien, Als ben ic een die vander cuenste
spreeckt: Vvant, by dat de zelue leerd, te vele spacien, Ic ghebiede wel anderen
dat my ghebreeckt, CAST., C. v. R. 247 [1548].

Congnicie,
zn. Ontleend aan ofr. cognition of lat. cognitio.
Inzicht? ‖ Redens congnicie / en der kennisse raet verworven voor mijn een borge
/ ende een advocaet dat was chrystus den heer, Werelt bevechten 838 [2e h. 16e
e.].

Congregatie,
zn. Zie WNT i.v.
Vergadering; gezelschap. ‖ Verwaent cadet // houdij Financij in v congregatie?
Tfij, tis een hoer der hoeren, S. Stadt 792 [ca 1535]; Maect gheen turbacie in u
congregacie, tot twiste raende, Charon 13 [1551]; Wat comt te baet // die omsittende
congregatie? Weer. Gheleerde 322 [1558]; Daer houden onse heren nu congregatie,
Judich 1327 [1577].

Coniam,
zn. Zie Quoniam.

Coniunctie,
zn. Ontleend aan lat. coniunctio.
Samenvoeging? Toevoegsel? ‖ Op zulcke termene als men vte steld Meerckt wat
consonante daer best met speld Tsy ijnckele of dobbele, tuwer officien, Coniunctien
moett ghy nemen in dijn gheweld, Mids praepositien ende Compositien, CAST., C.
v. R. 51 [1548].

Conkebijnen,
ww. Zie Concubijnen.

Conkestreren,
ww. Zie Conquesteren.
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Connieveren,
ww. Ontleend aan fr. conniver.
Door de vingers zien. ‖ Isser gefaelt v fauueur syn wy ons wenschelyck.
Connieueert en dinckt: dolen is menschelyck! Bel. v. Sam. 1650 [eind 16e e.?].

Conquest(e),
zn. Ontleend aan ofr. conqueste.
1) Verworven bezit (vg. KIL.: 839 C o n q u e s t . Quaesitum, partum, acquisitum,
conquisitio), doorgaans ongunstig: op onrechtvaardige wijze verkregen. ‖ Midts
zijnen conqueste (t.w. van de rijkaard) schijnt dat in niemant ghelegen es Eenighe
wetenheyt, CRUL, Tweesprake 18 [2e kw. 16e e.]; Den rijcken conquest doet alle
zaken, ald. 177; Wacht v van quade onrechtueerdighe conqueste, Zeven Sp. Bermh.
v

C v [1591] (zie ook ald. L vij , N vij).
2) Macht? ‖ Crancheit (nam) op hem (t.w. coninc alphonse) sijn reste Int stercste
van sijnder hooger conqueste, Camp v.d. Doot 1472 [1493].
3) Uitrusting? Wezen, aard? ‖ En zijt niet hovaerdich maer altijt gezeedsaem
Ootmoedich gerustich ende vreedsaem. Dit behoort der maechdelijcker conqueste,
Sp. d. M. 1477 [beg. 16e e.]; An my Traechaerts conquest vest, CAST., C. v. R. 65
[1548]; Ick zach ende hoorde Dat den vadere / zyn knechten dede brynghen tbeste
// cleet, Dat men hem an dede uut sliefden conqueste // heet, Verl. Z. II, 768 [1583]
(hic? of slechts dienend ter omschrijving: sliefden conqueste, liefde?).

Conquesteren, concquesteren, conquisteren, conquestreren,
conkestreren,
ww. Ontleend aan ofr. conquester.
1) Verkrijgen, verwerven, bemachtigen (vg. KIL.839: c o n q u e s t é r e n .
Conquirere, acquirere, rem facere, adipisci). ‖ Datse te samen souden conquesteren
En verkiesen de glorie, DE ROOVERE 216 [3e kw. 15e e.]; Wat batet, datmen veel
goeds conquesteerdt, A. BIJNS, N.Ref. 176, a, 6 [1525] (zie ook ald. 187, a, 9 en
246, e, 4); (Nabugodonosor) Hem verheffende in hoocheyt die hi conquestreerde,
Doesb. 217 [vóór 1528]; Al mochtij na uwen eesch conquesteren Frissche abijten
en daer met braggheren, V.D. DALE, Stove 99 [1528]; Die manschap sal wijns genoech
zijn conquesterende Voor haer drincken, sonder eenich te coopene, Leenhof 777
[na 1531]; Het stof wert van mijn voeten gesleegen dat ick vp ter straeten in steegen
// heb gaen conquesteeren, S. Stadt 120 [ca 1535] (zie ook ald. 336, 1128); Diana
vol alder reynicheden, Narcissi schoonheyt laet v conquesteren Den schat vol
deuchden, H.d.Am. H 4 [m. 16e e.]; So menich innocent // hebbense ghelogeert,
Die den cost in Amsterdam hebben gheconquesteert, Heymelic Lijden 112 [1557]
(zie ook ald. 214); O ghij gierighe wraten, wat gaedij hier door al conquesteren,
Weer. Gheleerde 238 [1558] (zie ook ald. 250); (Woecker) Waer door dat groot goet
wert gheconcquesteert, Antw. Sp. M iiij [1561]; Groot en cleyn / elck gherne
conquesteert // eere, Haagsp. c ij [1561].
- Ook in omschreven vorm: conquisteerlick sijn. ‖ Tsgeests inspieracy compt ons
bet naer Int openbaer // siet // inspecteerlick dinwendighen mensch // dat hij mach
v

raeken tot daer hij rust eenpaer // te (1. is) conquisteerlick, Hs. TMB, F, fol. 164
[eind 16e e.?].
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2) Verdienen. ‖ Een ander salder in succijdeeren (t.w. in Uw bezit), Diet sal
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vertrijumpheren // oft verhoereren Dwelck ghij int suer sweetich laboereren Most
conquisteren, Well. Mensch 456 [2e kw. 16e e.]; Sij moeten selffs tadvijs geven,
dats pracktiseren; hiermede sij heur halve pacht wel conquesteren, Brouwersg. 237
[ca 1560]; Wat heb ick al goets geconkestreert Metter Comenschap / binnen acht
oft thien Jaren tijts, Zeven Sp. Bermh. D viij [1591].
3) Winnen. ‖ Een vriendelijck ghesichte dat conquesteert Mijn jonste, Sp. d. M.
924 [beg. 16e e.].
4) Veroveren, onderwerpen (vg. KIL. 839: c o n q u e s t é r e n ...Debellare, subigere,
subiugare, superare). ‖ Twas de turck diemen sach mit zijnder haesten Twalef
conincrijcken subiugeeren Ende twe keyserijcken conquesteren, Camp v.d. Doot
1590 [1493].

Conquisteren,
ww. Zie Conquesteren.

Conroot,
zn. Zie MNW i.v. Conreit, WNT i.v. Conroot.
1) Strijdgewoel, strijd. ‖ Dees vroom Nijmphe gratie (was) Aldaer van Godt
ghesonden in t' conroot, HOUWAERT, Gen. Loop 91 [ca 1590]; Een camper... Leert
schermen eer hy teghen syn vyant compt in t'conroot, ald. 240.
2) Wereld (eig. werelds gewoel?). ‖ De zonde... vulbrocht zynde bin tconroot //
bloot Baerst zy het sdoot // noot, Verl. Z. I, 1283 [1583].
- Swerelts conroot, (de) wereld. ‖ CAST., C. v. R. 11 [1548]; GHISTELE, Ovid.
Sendtbr. 81a [1559]; HOUWAERT, Mil. Clachte 92, 131 [1577-'78], Gen.Loop [ca
1590]; Zeven Sp. Bermh. R v [1591].
3) Land, streek. ‖ Onlanghs wandelende... Vonden ons indhende ind Italiaensche
conroot, CAST., C. v. R. 77 [1548]; Mannen bekent Tsi binnen Ghent, oft in ander
conroten, VAERNEWIJCK, Vl. Audtvr. 13 [1562] (zie ook ald. 20 en 66).
OPM. In de aanh. in zeer vage, onduidelijke bet. ‖ (Als) v die wormen te strije
Sullen doen aenstoot, doorknagende tconroot, So en werdi mer gerekent inden
aertscen crije Eenen sack vol moren, een stinckende prije, Doesb. 184 [vóór 1528].

Conscilie,
zn. Zie Consilie.

Consenteren,
ww. Zie MNW i.v.
Hem consenteren, zich ter beschikking stellen. ‖ Thuwaerts consenterick // my,
Verl. Z. I, 995. [1583]
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Conserflijck,
bn. Van conserve.
Heerlijk (als conserven)? ‖ Soect glorie naer v doot onsterflijck Door der loflijcker
consten conserflijck, Antw. Sp. Nnn iij [1561].

Consideratie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. consideration. Of van considereren.
Consideratie nemen van, acht slaan op? ‖ Van uwer verdoelthyt neempt
consideratie, En wilt u bekeeren! Trauwe 1510 [1595].

Considereren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. considerer.
A. BEDR. Be-, overdenken, overwegen beschouwen. ‖ V. Vroede 793 [eind 15e
e.?]; A. BIJNS, N.Ref. 224, g, 7 [1526]; EVERAERT 440 [1e h. 16e e.]; CRUL, Tweesprake
v

3 [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. Bb 4 [m. 16e e.]; Smenschen gheest 169, 414 [ca 1560?];
v

Antw. Sp. Yy iiij [1561].
- In de aanh.: het er voor houden? ‖ Als ick smenschen gheest wel imagineere
ick mercke en ick considereere Dat onse regnacie muet corts faelgieren, Smenschen
gheest 66 [ca 1560?].
B. ONZ. Considereren op, letten op, be-, overdenken, overwegen. ‖ Hier op
considereert, Weer. Gheleerde 339 [1558]; Hier op considereert reyn, ald. 357.

Consilie, conscilie, consillie, concille,
zn. Zie MNW i.v. Consile, WNT i.v. Concilie.
1) Vergadering. ‖ Compt hier mijn kinderkens voer dees famillie op ulieden sal
hier werden een consillie, Berv. Br. 313 [ca 1520?].
2) Gezelschap. ‖ Hier wert so over grote geeringe Vanden sielen, die hier
zweymen, Wi en selense waer weten heymen. Mijn buuc sal bersten int verblien
Van deser conscilien Eerste Bl. 745 [ca 1440?]; Vliegen wij ter helsscher concillen
(versta: naar de hel), Sacr. v.d.N. 63 [3e kw. 15e e.?]; My dunct 'tis een vreemde
consilie: Gantsch doot 'tis den Troyaen met al syn familie, H.d.Am. E 8 [m. 16e e.].

Consistacie,
zn. Van ofr. consister, weerstaan?
Tegenstand, verzet? ‖ Lof Sterre der zee altoos tonswaert spoedich Lof targe
voer die helsche consistacie, St 2, 225 [vóór 1524].

Consocie,
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zn. Gevormd naar lat. consocius?
Gezelschap? ‖ Tot uwen gheboden ben ick al ghedwee, snel, Danckende hartelijc
van u goede consocie (× commocie), B.d.Scr. 24 [1539].

Consoleren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. consoler.
Troosten. ‖ Gentse Sp. 62, 76, 280, 292, 298 [1539]; Prochiaen 1948 [ca 1540];
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H.d.Am. T 5 [m. 16e e.]; Bruyne 1, 26 [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. Vv ij [1561]; Haagsp.
n i [1561]; Rott. Sp. D i, P v [1561]; Verl. Z. II, 162 [1583].

Consoleringe,
zn. Van consoleren.
Consoleringe doen, troosten. ‖ Godt haer berede / spijs ende dede haer
v

consoleringe, Rott. Sp. Q v [1561].

Consolideren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. consolider.
Krachtig maken, gezond maken. ‖ Dat verloren was sal den heere reduceren: Dat
sieck was sal hy consolideren, CAST., C. v. R. 73 [1548].

Consonant,
zn. Ontleend aan ofr. consonant of aan een verbogen vorm van lat. consonans.
Medeklinker. ‖ Ghy weedt wat consonanten zijn en vocalen, CAST., C. v. R. 30
[1548].

Consone,
zn. Ontleend aan fr. consonne of aan lat. consona.
Medeklinker. ‖ De consone vuer de vocale moet tdicht maken, CAST., C. v. R. 30
[1548]; Als es nochtans de consone, zuuer en net, Diueersch altemet ind scrifts
verclaren, Daer es corruptie in ende oock belet Van goeden dichte, ald. 44.

Constant,
bn. Zie WNT i.v.
1) Standvastig. ‖ Syt constant, // niet ignorant, Bruyne 1, 162 [1556]; Lydy smaet,
blyft Constant, ald. 2, 18 [1568]; Wy (moeten goede zorge dragen) zouden wy als
den constanten // vercryghen eere, Taruwegraen 753 [1581].
2) Duurzaam. ‖ Noit man en sagh gheen weerck constantere, CAST., C. v. R. 192
[1548]; Niet meer up tydelicke dinghen voorwaer // zien, maer zoucken // dat euwich,
vrom en constant // es, H.Sacr. 442 [1571].

Constantelick,
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bn., bw. Van constant.
1) Standvastig. ‖ Ghezyn hebbende pacient en constantelick deze zullen zy (t.w.
de engelen) triomphantelick // met victoorie behulpsamich wesen / ter hemelscher
gloorie, Taruwegraen 1549 [1581].
2) Zeker, beslist? ‖ O maeltyt christi... waer of... melchisedechs bestel... ende
tmanna... maer fygueren of en waren//, ghezeyt constantelick jeghens u playsantelick,
H.Sacr. 455 [1571]; Dyne wysheyt en sterckheyt streckt zeer constantelick Booven
alle machtighe coninghen rycke, Judich 188 [1577] (hic? of duurzaam, blijvend?).

Constellatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. constellation.
Sterrenbeeld; gesternte. ‖ Deen seyt dit (t.w. waarom de mensen diuersch van
zeden zijn) doen die constellacien, St 1, 168 [vóór 1524]; Ghebooren onder een
goede constellatie, A. BIJNS, N.Ref. 282, d, 12 [1527].
- In de aanhh. van planeten: stand, bep. gunstige stand (en dan ook
genegenheid?). ‖ Wie dat heeft goede constellatie Der Planeten / heeft goede gratie,
DE ROOVERE 302 [3e kw. 15e e.]; De wijse (can) beheren alle constellacien oft alle
gheneghentheyt der planeten, Drie bl. danssen 36 [1482].

Constghierich,
bn. Uit const en ghierich.
Kunstbegerig. ‖ Therte Constghierich // dat sonder ghescil // is / My vrouwe de
Waerheyt altoos te wil // is, Antw. Sp. l i [1561].

Consuleren,
ww. Zie WNT i.v. Consulteeren.
1) Handelen, optreden? ‖ Om cloeckelic, hier in te consuleren, Ist notelic, dat wijt
al remedieren, Met machten grootelic, Dwerck d. Apost. 978 [1eh. 16ee.].
2) Raad, advies geven. ‖ Noch isser een saeck / daer ghy my op moet consuleren,
Zeven Sp. Bermh. B v [1591].

Consultacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. consultation.
Onderrichting? ‖ Up dat ghijt verstaet den rechten draet // onser consultacien ghy
saegt daer vlus, enz., Smenschen gheest 664 [ca 1560?].

Consummacie,
zn. Ontleend aan lat. consummatio.
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Vernietiging. ‖ Deen hiet persecucie goet ront En dander consummacie daer hij
mede doerwont Al dat hem voercompt sonder ontfermen, Camp v.d. Doot 1740
[1493].

Consummeiren,
ww. Ontleend aan ofr. consumer (in de bet. van fr. consommer en consumer).
1) Voltooien, vervolmaken? ‖ Dat ooc sgheests tughenesse... Tgheloove vulmaect
ende consummeirt, Es voren ghenarreirt en ontdect al naect, Gentse Sp. 268 [1539];
Den troost by onslieden gheexibeirt En was niet volmaect, noch gheconsummeirt,
ald. 270.
2) Verteren, doen vergaan. ‖ De pas der doot... Daer menighe doode pry leit
consumeert, Camp v.d. Doot 1227 [1493]; Ic sach daer twe engelsche capiteynen
Sij laghen consumeert ende al verrot, ald. 1338; Den mens dan gestorven, dlichaem
geconsumeert, mach blyven in deerde veel duysent jaren, Bruyne 2, 41 [2e h. 16e
e.].
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Contelueren, conteilieuren,
ww. Zie Contuleuren.

Contemplatijf,
bn. Ontleend aan ofr., fr. contemplatif.
Beschouwend, bespiegelend. ‖ Onder desen boom (t.w. van het Kruis) daer
schuylen alle beesten ... Voghelen des hemels, contemplative gheesten, Wonen
opte tacxkens, A. BIJNS, N.Ref. 294, d, 4 [1528]; (Ick) beveele u scherpelyck datghy
noteert... te blievene in uwen gheestelycken sin contemplatijf, Smenschen gheest
449 [ca 1560].

Contemplativelijck,
bn., bw. Van contemplatijf.
A. BN. Bespiegelend? ‖ Contemplatiuelijckste Consistorie (tot Maria), DE ROOVERE
189 [3e kw. 15e e.].
B. BW. Geestelijk, in de geest? ‖ Hier makick een persse vul hemelscher iueghden
Daer wy in perssen sullen veruuld met vruegden, Contemplatiuelic dat zoete veriuus,
CAST., C. v. R. 118 [1548].

Contempleren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Beschouwen, zien (met betr. tot profane zaken). ‖ Mijn ionstelijck werck (t.w.
een minnedicht) doch niet en blameerdt. Als amorues clerck hier inne studeerdt
Ende contempleerdt Mijn groote liefte, A. BIJNS, N.Ref. 201, e, 8 [1e kw. 16e e.]; Hier
nam ick vreughd in, als die contempleerd Hoedt hem al gouuerneerd, ende elc in
tzijne, CAST., C. v. R. 3 [1548].
2) Bedenken. ‖ Wilt u niet verwonderen van mijn aenschijn. Out ben ick en
nootsaecklijck, wilt dit contempleren, Leerl. Taefel-sp. 13 [beg. 17e e.].

Contenantie, continancie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. contenance.
1) Houding (vg. KIL. 839: C o n t e n a n c i e . Habitus, status). ‖ Ic hadde ouer zeer
ghaerne ghesien De continancie van mijn teghen partie, Camp v.d. Doot 594 [1493].
- Sijn contenantie hauwen, zich in postuur zetten? ‖ Ghelijc schaermers hauwen
haer contenantie Zoo condecentelick moedttj syn belaen Om vroeylick te dichtene
dijn remonstrancie, CAST., C. v. R. 19 [1548].
2) Gemaakte, geveinsde gelaatsuitdrukking? (Vg. KIL. 839: C o n t e n a n c i e ...
Vultus, os, facies). ‖ Maeckt den hipocrite niet, noch contenantie, CAST., C. v. R. 91
[1548].
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3) Leven, kabaal? (vg. KIL. 839: C o n t e n a n c i e ... gestus, actio). ‖ Dan comen
de Joden als sijt horen (t.w. Maria's uitvaart) en maken contenancie, Sev. Bl.,
toneelaanw, nar. 1397 [ca 1450].

Contenentie,
zn. Zie Continencie.

Content,
zn. Ontleend aan ofr. content.
Naar het schijnt het tegenovergestelde van resolutie (zie ald.), dus verbinding,
samenbinding, opeenhoping, stolling. ‖ Sanguis / sperma / tuycht inder waerheyt /
Dat hy van melancolieuse swaerheyt Alder meest ghecomplexioneert // is / Die dit
water toebehoort / hoet gestudeert // is: Soo contenten en resolutien bewijsen, Sp.
d. M. 2293 [beg. 16e e.].

Contenteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. contenter.
Tevredenstellen, voldoen. (vg. KIL. 839: c o n t e n t é r e n . Satisfacere alicui, explere
animum alicui). ‖ Lof zy onsen behoedere Die de herten der conynghen / heift
ghejnspiereirt Dat hyse beede heift ghecontenteirt, EVERAERT 555 [1538]; O
gheluckighe Maecht wilt v contenteren... V Lief is onderweghen, H.d.Am. Cc 6 [m.
16e e.]; Hy is rijck en machtich... En sal, so ick bevroe, u wel contenteeren Van als
dat u compt, Minnevaer 439 [1583]; Dus werdt Belij nu wel gecontenteert, Goossen
Taeijaert 129 [2e h. 16e e.?].

Contentie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. contention of lat. contentio.
Onenigheid, strijd? ‖ Laban ende Iacob sloughen paeis op eenen steen, Maer
daer was van woerden groote contentie, CAST., C. v. R. 93 [1548].

Continancie,
zn. Zie Contenantie.

Continencie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. continence of ontleend aan lat. continentia.
Ingetogenheid; onthouding. ‖ Ghi hielt de weduwen in continencien, St 1, 250
[vóór 1524].
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OPM. Hetz. woord heeft mogelijk door het hoofd gespeeld van de wargeest, die
het Schiedamse spel schreef voor de wedstrijd van 1561: T.: ‘Ons zaken zijn obscuer,
v

W.: En tenebrose contenentie’, Rott. Sp. P ij [1561].

Continentelic,
bn. Van continent (‘onthoudende, matig, ingetogen’, MEYER).
Ingetogen? ‖ Conduut Continentelicste Consecracie (tot Maria) DE ROOVERE 195,
var. St [3e kw. 15e e.].

Continuacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. continuation, lat. continuatio.
1) Volharding, voortgang, t.w. in zonden? ‖ Vergheeft ons schuldighe continuacie,
Dwerck d. Apost. 775 [1e h. 16e e.].
2) Handhaving? ‖ Ghy smenschen gheest laet vaeren Costuyme des vleesch en
hoer continuacie, Smenschen gheest 413 [ca 1560?].
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Continueel,
bn. Ontleend aan ofr., fr. continuel.
Voortdurend, standvastig? ‖ Conduyt /Continuele / Confortacie (tot Maria), DE
ROOVERE 195 [3e kw. 15e e.].

Continueren,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Voortzetten. ‖ (Den Gheest) Die de waercken beghint ende
continueirt, Gentse Sp. 271 [1539].
2) Handhaven. ‖ Soudy v om vreets continueren Tot een slecht goet woort niet
connen verueren (1. verneren), V.D. DALE, Stove 423 [1528]; (Meest alle clercken)
mij (t.w. Quaet Gelove) continueeren // met alle gedoocheijt, Om datse blijven souwen
in haer hoocheijt, Well. Mensch 211 [2e kw. 16e e.].
OPM. Onduidelijk is de bet. in Camp v.d. Doot 325 [1493]: ‘Dmissael was van
beloften ghecontinueert’ (vg. fr.: ‘Le messel estoit de promesse’).
B. ONZ. Voortgaan. ‖ Wilt... altyts in duechden contynuweren, EVERAERT 128
[1525]; Het is beter soberlic te drincken dan te continueren dach op dach, Doesb.
105 [vóór 1528].

Contoor,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kantoor.
Cunnus. ‖ Haer fronse was bedect met eender rosen; Tcontoer onder de rose...
Doet den menighen sijn siluerwerck losen, SMEKEN, Dwonder 323 [1511]; Hi ontdecte
vast haer witte dien Om tcontoor tontsluten dat daer ontrent staet Doesb. 237 [vóór
1528]; Dan maecktmen die vrouwe vrolijck ende droncken / ende dan soo verliesen
sy ghemeynlijck den sluetel van haren contoore, X. Esels 44, 31 [1530].

Contractie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. contraction.
Behandeling (vg. ofr. contracter, ‘manier’)? ‖ Cicero seid... Dat des oratuers actie...
Niet gheleghen en es, in de radactie, In de handelijnghe, noch in de contractie Der
rechter const, oft vander scientien: Maer in de opinien ende de inuentien Van den
componiste, CAST., C. v. R. 22 [1548].

Contradiceren,
ww. Ontleend aan lat. contradicere.
Tegenspreken; zich verzetten tegen. ‖ Oft gebuerde dat sulck door ontrouwe Zijn
leengoet niet en wilde kennen met allen... En hem in manscappen door geen spreken
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noch callen En wilde overgeven, maer rebelleerde en duytsprake vanden selven
contradiceerde, enz. Leenhof 803 [na 1531].

Contrarieren,
ww. Zie WNT i.v. Contrarieeren.
A. BEDR. Strijden tegen, bestrijden (vg. KIL. 839: c o n t r a r i e r e n . Contrarium
esse, aduersari, repugnare). ‖ Gentse Sp. 263 [1539]; B.d.Scr. 5 [1539]; H.d.Am.
v

B 2 [m. 16e e.]; Heymelic Lijden 242 [1557]; Smenschen gheest 435 [ca 1560?];
Antw. Sp. P iij [1561]; Tcooren 574 [1565]; Red. en Nat. 453 [2e h. 16e e.].
B. ONZ. Onderling strijden (vg. mnl. contrarien in dezelfde bet.). ‖ Ghy moet
dijncken Dat tvleesch en den gheest hier contraryieren, Gentse Sp. 51 [1539].

Contreliefde,
zn. Uit contre en liefde.
Wederliefde. ‖ In contreliefden... Wild my dogh een hopelick wordeken scriuen,
CAST., C. v. R. 202 [1548].

Contreman,
zn. Uit contre en man.
Tegenpartij, partner (vg. KIL. 839: C o n t r e m a n . Aduersarius). ‖ Ghelijck sy die
dwostelen of wapen antieren Niet alleene vieren ofte gade en slaen Hoe zij haren
contreman zullen bestieren, Syn slaghen schuwen, oft hem schoffieren, Maer peinsen
oock, enz., CAST., C. v. R. 19 [1548].

Contreregel,
zn. Uit contre en regel.
Tegenregel, t.w. corresponderende, aanvullende halve regel. ‖ Maeckt ooc gheen
halfreghels duer consts gheweld In midden van een Clause... Of daer en zij contre
reghel ieghen ghesteld, CAST., C. v. R. 28 [1548].

Contribueren,
ww. Zie WNT i.v. Contribueeren.
Contribueren met, verbonden zijn met, samengaan met? ‖ Ick verwacht hier lieden
die binnen Hollant / wonen / Ofte die met Hollandt contribueren / ziet, Rott. Sp. N
v

ij [1561].

Contributie,
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zn. Zie WNT i.v.
Wat er bijbehoort. ‖ Scheyd' ick vande werelt en haer contributie / Naeckt my
v

persecutie, Rott. Sp. A viij [1561].

Controlueren,
ww. Zie WNT i.v. Controleeren.
1) Vergelijken, gelijkstellen? ‖ (Ick sou) wel willen bidden / mocht mi ghebueren
Al en ben ick dontfermens niet weert int clare Dat ghi mi doch teghen den
moerdenare. Wout stellen en met hem controlueren, V.D. DALE, Wre 1083 [ca 1516].
2) Tegengaan, keren, verstoren, tot zwijgen brengen? Deze bet. zou verklaard
moeten worden uit contaminatie met contuleuren (zie ald.). ‖ O menschelick
gheslaghte schoon van figueren, Ghy mueght wel trueren, dwelc tallen hueren
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Zonder controlueren int verstranghen leift, En dat u de doot aldus bevanghen heift,
Gentse Sp. 181 [1539]; Dees Const (t.w. de dichtkunst) en mach niet zijn
ghecontroluerd, Maer op dicht ghesteld naect en perfect, Vvie anders doet, weedt
dat hyse versmuerd, Vvant het es een repugnantie ind adiect, CAST., C. v. R. 5
[1548] (hic? de bet. van controlueren komt hier feitelijk neer op ‘in proza stellen’).

Contuleuren, contulueren, contelueren, contelören, conteilieuren,
ww. Van onbekende oorsprong, tenzij het terug mocht gaan op controleuren (zie
een plaats met contluer voor controluer in MNW i.v. Controleur).
1) Bestrijden, zich verzetten tegen, keren. ‖ Ken [ben] niet gecoomen om pais ter
werlt te senden, maer tswaert, sprack Chrijstus, wie cant contulueren, S. Stadt 558
[ca 1535]; Niemand darf ons verstueren, noch ons contulueren // in enige manieren,
ald. 681; Dit ist dat mijn duet trueren omt contulueren // van Euangelijce Predicatie,
ald. 1273; Ic en can by reden // dit kindt niet contelueren, Want het sprickt wysheyt
// en die booven natueren, Jezus i.d. Tempel 162 [ca 1575?].
2) (Met vijandige bedoelingen) aantasten, aanpakken. ‖ Niemant can ick hier van
herten soe cloeckelick, die v sou sijn vervloeckelick // of men sou hem contulueren,
S. Stadt 222 [ca 1535]; Blijft hier bij ons bekenden, u mocht daer iemant scenden
off contuleuren, Hs. TMB, F, 11, 797 [eind 16e e.].
3) Straffen; vonnissen. ‖ Godt sal dieselfde (t.w. de huurlingen) swaerlick
contulueren hier en hiernaemaels, mit een swaer verdoemen, S. Stadt 1427 [ca
1535]; Joannes baptista hoort na skonincx contelören den doot metten sweerde
muet ghy besören, St. Jans Onthoofdinghe 535 (in Hs. K.B. Brussel 21650) [m. 16e
e.]; Deese saecke moet aen mijn en noch een leenman sijn gebleven, off ghij wert
als een misdader swaerlijck geconteilieurt, Brouwersg. 256 [ca 1560].

Contusie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. contusion, lat. contusio.
Het fijn wrijven, fijn stampen. ‖ Moyses van tcalaem en tcanneele, Dwelck hy
pulueriseerde ind gheheele, Met olie van oliue tot tsmenschen vromen: Vut welcker
contusien, als van goeden iuweele, De aude hebreeusche, eerst de conste nomen,
CAST., C. v. R. 90 [1548].

Convencie,
zn. Zie WNT i.v. Conventie.
Gezelschap. ‖ Om datter discencie in menighe conuencie duertyt pestilencie
coemt mitter spoet, St 1, 25 [vóór 1524].
OPM. Vg. de bet. ‘gilde’ in Friesch Placaatb. 3, 664 b [1566], aang. in WNT i.v.
Conventie, sub bet. 1).
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Converseeringhe,
zn. Van converseeren.
Omgang. ‖ Vertrect vileyne // valsche tempteringhe vuyle onreyne // snoode
bueleringhe converseeringhe // van oncuysghen aerde, Smenschen gheest 161 [ca
1560?].

Coocxkene,
zn. Ontleend aan ofr. coccine: eig. dierlijke stof (t.w. van de cochenille, die de
scharlaken verfstof levert) en v.v. mogelijk ook scharlaken kleed.
Zeker soort mantel? ‖ Sy gaet met eenen bruynen Coocxkene Ende vanden
Roocxkene Soe zijn haer handekens peper wit, DE ROOVERE 398 [3e kw. 15e e.].

Coordeelich,
bw. Van coordeel, kordeel (leizeel).
Als met een leizeel. ‖ Verlanghen zal my den zin gorreelich / Aen spannen zeelich
Tlamoen coordeelich / Begheerlijc treckende / naer u gheheelich Schoon prijs
v

juweelich / in Venus banen, CAST., Pyr. A vj [ca 1530].

Coorneweeldeke(n),
zn. Zie Corenweeldeke(n).

Coosten,
ww. Bijvorm van coosen (zie MNW i.v. Cosen, WNT i.v. Koozen), spreken?
Klagen, kermen, jammeren (vg. SCHUERM. i.v. Koozen... ‘kermen, klagen’). ‖ Wie
v

hoor ick dus met droeffheijt coosten (× propoosten), Hs. TMB, G, fol. 38 [eind 16e
e.?].; Gij hoorde mijn coosten (× vertroosten) // en ongeneucht rapen, ald. 40.

Coppecarnoelgye,
zn. Uit coppe en carnoelgye (dat in verband is gebracht met barg. karnoelje, feest,
maaltijd, kermis, zie Neurdenburg, aant. op de aanh., met verwijzing naar TEIRL.,
Barg.).
Eig. benaming voor zeker spel? In de aanh. fig. gebezigd, naar het schijnt in de
bet. een goede boel, botertje tot de boom. ‖ Segdi dat thuerent al scijnt
coppecarnoelgye So doeghet oec, Nyeuvont 278 [ca 1500].

Corage, -gie,
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zn. Zie Couragie. - Corageus, -gieus, -ieus, bn., bw. Zie Courageus. Coragieuselijck, bn., bw. Zie Couragieuselijck. - Coragioosheyt, -ieusheyt, zn.
Zie Couragieusheyt.
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Corden,
ww. Rijmvervorming of dissimilatie van korren?
Knorren, brommen? ‖ Die op haer maerten altijt kijven en corden Als hen een
ander gedaen heeft eenich leet, Leenhof 675 [na 1531].

Corderen,
ww. Ontleend aan ofr. corder.
A. BEDR. Schikken, voegen? ‖ T.: Hy (t.w. de mens) sal ordonneren L.: Al sijnen
staet maet T: Sijn zinnen corderen L.: Alzoo tghelaet gaet T.: Elck sin naer schicke
L.: Gheuende zijn werck, Antw. Sp. Ll i [1561].
B. ONZ. Onderhoudend praten, gezellig babbelen, zich amuseren? ‖ Memorie die
my vast sach museren Onderhiel my mit huerer soeter spraken Het stont huer zeer
wel dit corderen, Camp v.d. Doot 2123 [1493] (vg. fr.: ‘Memoire qui me vit muser
Mentretint de beaux ditz et contes Moult bien lui seoit a parler’); Myn ionst ontstect
doer v corderen, St 1, 74 [vóór 1524]; (Thisbe) peynst hoe... dat sy mochte met
v

Pyramus corderen oft yet boerdelicst voort stellen, CAST., Pyr. D ij [ca 1530] (vg.
ald. D iij: ‘Verbeydende / peynse ic in wat manieren Ick eenighe zake mochte
verzieren Om met Pyramus te cordeerne: Wist ic yet boerdelicks te fantaseerne Ick
zout doen’).

Corenwachtere,
zn. Uit coren en wachten met -ere.
Eig. krekel (vg. KIL.: K o r e n w a c h t e r . Fland.J. v e l d - k r e k e l . Gryllus), in de
aanh. gebezigd als scheldnaam voor een slechte muzikant. ‖ Die scriuer sey: wel
wt ghi coren wachtere Oft ic iaech v met stocken ter dueren wt, Doesb. 246 [vóór
1528].

Corenweelde,
zn. Uit coren en weelde.
Brooddronkenheid, overdaad, bandeloosheid? ‖ Wie sijn uwe maghen (t.w. van
Pays) op alle trouwe? Tsijn brootdronckenschap en corenweelde, Brasseringhe die
noyt cost en verveelde, DE ROOVERE 379 [3e kw. 15e e.].

Corenweeldeke(n), coorneweeldeke(n),
zn. Uit coren en weeldeke(n).
Brooddronken, overdadig, bandeloos levend persoon. ‖ Ghy nachtridders ghi
coorne weeldekens ghi wittebroots kinderkens, St 1, 159 [vóór 1524]; Ghi ionge
wellustige coren weeldekens, Doesb. 135 [vóór 1528].
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Corisijf,
zn. Zie Corrosyf. - Corisijvich, COREZYVEGH, bn. Zie Corrosijvich.

Cornuyt,
zn. Zie MNW i.v. Cornuut, WNT i.v. Kornuit.
Hoorndrager. ‖ Hy is als een cornuyt begheckt, Die zijn wijfs vuylheyt ghedoocht,
of deckt, V.D. MEULEN, Ketiuigh. 43 [ca 1500].

Cornutelen,
ww. Verwant met cornuut, hoorndrager, zot, sukkel?
Eig. voor zot spelen en v.v. spotten, gekheid maken? ‖ Ten baet ghecornuteelt
aen mij gheheelt // blyft ghij vruech en spaede, Smenschen gheest 250 [ca 1560?].

Cornuter,
zn. Van cornute, cornuut of *cornuten?
Hoorndrager? Vlegel? ‖ Adieu / an alle bynghels ende groote cornuters, DE DENE,
Langhen Adieu 188 [ca 1560].

Cornuweel,
zn. Zie WNT i.v. Kornuweel. Bastaard (vg. DE BO i.v. Kornuwéel: ‘Een mensch uit
gemengd ras, anders gezeid een Brikkelaar’). ‖ Van moetheyt zoudick wel als een
cornuweel // hyghen, Taruwegraen 728 [1581] (De Vyant der Menschen spreekt, in
toneelaanw. na r. 699 ‘eenen bastaerden vyant’ genoemd).

Coroneren,
ww. Ontleend aan ofr. coroner.
1) Kronen. ‖ (God Die) de ziele duer tlichaem ghedezoleirt Van haerder doot
verlost ende coroneirt Met zijnder ghenade, Gentse Sp. 296 [1539]; Ick (sal) haer
int coroneren niet langher dralen met een crone van gouwe, Christenk. 717 [ca
1540].
2) Enen iet coroneren, iemand uitroepen tot. ‖ Als Hiero... Werdt Coninck in Sicilien
ghecoroneert, Haagsp. d i [1561]; Zullen zij mij medecijn coroneren? Goemoete 143
[eind 16e e.].
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Corosijf,
zn. Zie Corrosyf. - Corosijvich, bn. Corrosijvich.

Correctelijck,
bw. Van correct.
Zoals het betaamt, op passende wijze? ‖ Den twijfelijcken Aert bedwinct
v

correctelijck, Antw. Sp. Eee i [1561].

Correptie,
zn. Ontleend aan ofr. correpcion of lat. correptio.
Berisping. ‖ Al eist ooc dat ic u lien instruere Met zeker beuelen, vul der correptien,
Ouerdijnckt, men en vindt van op van nere Gheen reghel zoo vast, zu en lijdt
exceptien, CAST., C. v. R. 50 [1548].

Correspondent,
zn. Zie WNT i.v.
Overeenkomstig rijm(woord). ‖ Elck dicht souckt zijn correspondent als heden,
CAST., C. v. R. 28 [1548].

Corrigibele,
bn. Ontleend aan ofr., fr, corrigible.
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Veranderd (in de aanh. in elke gewenste vorm gebracht?) kunnende worden. ‖
Ghelijck van vvasse alle dijngh es factibele Alzo es een redene corrigibele, Ghy
mueghdse leeden naer u contemplatie, CAST., C. v. R. 31 [1548].

Corrosyf, corosijf, corisijf,
zn. Zie MNW i.v. Corrosijf, WNT i.v. Corrosief.
Vergif. ‖ St 2, 124 [vóór 1524]; A. BIJNS 289 [ca 1540]; CAST., C. v. R. 150 [1548];
COORNHERT, Rijckeman 739 [1550]; Pol. Ball. 293 [1581?].

Corrosijvich, corosijvich, corosivich, corisivich, corezyvegh,
bn. Van corrosijf.
Bijtend (in fig. zin); giftig. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 263 [beg. 16e e.]; Doesb. 78 [vóór 1528];
v

v

269 [1530]; CAST., Pyr. B iiij , C iiij, D viij [ca 1530]; H.d.Am. E 5 [m. 16e
e.]; Smenschen gheest 388 [ca 1560?]; Pol. Ball. 290 [1581?]; Verl. Z. I, 821 [1583].
EVERAERT

Corrumpeeringhe,
zn. Van corrumpeeren.
Verwoesting, verderf. ‖ Ghelijc den deyne // is u corrumpeeringhe, Smenschen
gheest 162 [ca 1560?].

Corrumperen, corumperen, corromperen,
ww. Gevormd naar lat. corrumpere of ofr., fr. corrompre.
A. BEDR. - 1) Verderven, vernietigen, te gronde richten. ‖ Hier en is maer een
Lelie / int schoon Vlaendere / Soumen die zonder cause corromperen, CAST., Bal.
v

A 2 [1521]; V gracien (t.w. van Maria) niemant en corrumperen, St 2, 25 [vóór 1524];
v

Door Mars bloetgierich v macht ghecorrompeert is, H.d.Am. B 2 [m. 16e e.]; De
Vrouwen die doen natuere verdwijnen, Sy corromperen schoonheyt en jeucht, ald.
N 1; Ick (t.w. Tvleesch) pleech hem (t.w. Smenschen gheest) te connen
corrumpeeren, Smenschen gheest 84 [ca 1560?].
2) Breken. - a) Eig. ‖ Hy en heeft dat rokende vlas niet wtgeblust, Noch en heeft
dat gecroocte riet niet gecorrumpeert, Prochiaen 2423 [ca 1540]. - b) Fig. ‖ Meyndy
my den eedt doen corrumperen? Bruyne 3, 152 [2e h. 16e e.]. - Met betr. tot geboden
en derg.: overtreden. ‖ Al sijnse geplaegt die u wet corrumperen, Bekeeringe Pauli
228 [ca 1550?]; Corrumperende de wet / en gods statuyten, GHISTELE, Ant. 27 [1555];
Duer tserpents raet / gods ghebodt hy corumperde, Taruwegraen 78 [1581].
3) Loochenen? ‖ Nemmermeer en salmen Gods goetheyt corrumperen al
crijchtmen teghenspoet, GHISTELE, Ant. 91 [1555].
4) Bederven, aantasten, beschadigen. ‖ Worden / eeneghe zuuerheden /
ghecorumpeirt Die sclaerheyts scynsels / niet en mueghen ontsitten? EVERAERT 400
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[1511]; Lof hostie... Van gode niet gebetert noch ghecorrumpeert Vanden quaden,
V.D. DALE, Lof Hostie 223 [1e kw. 16e e.]; Quade costume, ic derft wel belijden, De
broosche natuere noch meer corumpeerdt, A. BIJNS, N.Ref. 311, a, 12 [1528]; Door
gifte wordt Iustitie gecorrumpeert, CRUL, Mont toe 27 [2e kw. 16e e.]; Nv vyndicse
(t.w. de wijngaardranken) ghecorumpeirt / an elcken cant By svyants laghen,
EVERAERT 508 [1533]; Dat meesters, duer haer prae eminentie Ghebruucken
mueghen poëtijcke licentie, Corrumperende tvocabel in een element, CAST., C. v.
R. 57 [1548]; Duer Adams misval in tgebots overtreden, was gecorumpeert tgeheel
menselyc geslachte, Bruyne 2, 95 [2e h. 16e e.]; Iupiter aensiende tsmenschen teer
v

natuere Haest ghecorrumpeert / van Ate Stuere, Antw. Sp. Mmm iij [1561]; Onruste
/ helaes / Corrumpeert mijn sinnen, Haagsp. d iij [1561]; Alle vleesch zondich int
generale Deur Adam onvolmaect en gecorrumpeert, ald. k iiij (zie ook ald. p i).
- Sonder corrumperen, op rechtschapen, eerlijke wijze. ‖ Ick danck v Tmole / van
v oprecht Iugeren Die sonder corromperen // hebt ghebruyct v sciencie // goet, Antw.
Sp. E iij [1561].
B. ONZ. - 1) Te gronde gaan. ‖ (De werken der dankbaarheid) sullen niet
verbranden noch ander[s] corrumperen, Prochiaen 2351 [ca 1540];
2) Verminderen? ‖ Myn sinnen werden declinerende en seer corumpeerende //
van al haer crachten, Bruyne 3, 1 [2e h. 16e e.].

Corrupsieus,
bn. Zie Corruptieus.

Corruptible, corruptibel,
bn. Ontleend aan ofr., fr. corruptible.
Bederfelijk, verkeerd, zondig. ‖Tcorruptible heeft al van dy (t.w. Maria) gheschoten,
DE ROOVERE 200 [3e kw. 15e e.]; Al ben ick corruptibel, vol infectien... Ontfangt mij
als den sondigen pubblicaen, Well. Mensch 1107 [2e kw. 16e e.].

Corruptie, corupcie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. corruption, lat. corruptio.
Bederf (vg. KIL. 840: C o r r u p t i e . Interitus, dissolutio: vitium, marcor, putredo).
‖ DE ROOVERE 145 [3e kw. 15e e.]; Sacr. v.d.N. 255 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 400
[1511]; Pir. en Th. 601 [1e kw. 16e e.]; Doesb. 193 [vóór 1528] (= Bruyne 3, 33);
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200 [1528]; CAST., C. v. R. 36, 44 [1548].
- In de aanh. bep. het verteren (van spijzen). ‖ Nader corrupcien oft teringhe (t.w.
van bepaalde spijzen), Drie bl. danssen 77 [1482].
EVERAERT

Corruptieus, corrupsieus,
bn. Van Corruptie.
1) Verderfelijk, kwaad, nadeel berokkenend. ‖ Dit corrupsieus Afionstich bloet...
Heeft mijn feeste willen maken vol rumoers, Haagsp. p i [1561].
2) Vol bederf (t.w. zwakte, aftakeling).‖ Myn iaeren verstryken heymelyck al stille,
Tghesichte verdonckert siende metten brille, Dlyff es corruptieus, Trudo 3206 [ca
1550].

Corruptijvelijck,
bn. Van *corruptijf (uit ofr. corruptif).
Verderfelijk. ‖ Ghy siet dat ick my tuwen ghevueghe (t.w. van de wereld) // strecke
en abandaneere my gheheel ende al dit duet my tvleeschs corruptijvelijck ghescal
verdoovende / verblindende binnen mijn redelijck verstant en mijn vijf sinnen,
Smenschen gheest 284 [ca 1560?].

Cort, curt,
bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kort (I).
Cort ende quic, curt en qwick, snel, vlug.‖ Ghy ende jc Moeten ons dynghen doen
/ cort ende quic, EVERAERT 175 [1527]; B.: Daer es een lecker morseelkijn. D.: Curt
en qwick, Gentse Sp. 242 [1539].
OPM. Voor corten blisse (var. corenblisse) in Mar.v.N. 922, zie Tortelblesse.

Cortwaert,
bw. Uit cort en waert.
Snel? ‖ D.: Hadt ghyse (t.w. de azenueten) gheprouft / ghy en zoutse niet haeten.
C.: Wilter my dan een cortwaert laeten. Synse goet jc sals my belouen, EVERAERT
545 [1538].

Corumperen,
ww. Zie Corrumperen.
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Corupcie,
zn. Zie Corruptie.

Coruptybelic,
bn. Van coruptybel.
Bederfelijk, verkeerd, zondig. ‖ O, onredelic leven coruptybelic, In my aerm
allendigh mensche beseven, Gentse Sp. 43 [1539].

Cosijn(tien),
zn. Zie Cousijn(ken).

Cossem,
zn. Zie WNT i.v. Kossem.
Op sijnen cossem proncken, zich stuurs, groots houden. ‖ Ic lache als si van verre
staen en loncken En lijsken op haren cossem can proncken, Quantshuys hanneken
ic en sie v niet swermen, Doesb. 208 [vóór 1528]; Onsen derden man sie ick rechts
ghinder staen // al Pronckende op zijnen cossem als een waeghhals, Haagsp. d iiij
[nà d viij] [1561].

Coter,
zn. Van coteren, kwellen? Of van coten, mallen (zie WNT i.v. Kooten, bet. 2)?
Inde coter spelen, prikkelen, tergen, kwellen? Of mallen, dwaze, lelijke streken
uithalen? ‖ Ghy dynct my spelen jnde coter ziet. Dit mestdach houden salmy scaden
dobbele, EVERAERT 85 [1526].

Coteren,
ww. Zie WNT i.v. Koteren.
Kwellen. ‖ De koppe leit mij noch int hooft en cotert, Tcalf v. W. 23 [eind 16e e.?].

Cotswijn,
zn. Uit cot en swijn.
v

Ghelijck een cotswijn stincken, vreselijk stinken. ‖ Antw. Sp. e iij [1561].

Cotueldeken,
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zn. Van cotuel, bijvorm van kateil?
Kind? ‖ Pynt v cotueldekens elder te kersteenenne (= kerstene, met
accentverschuiving t.w.v. het rijm × wenenne?), St 1, 81 [vóór 1524] (versta: uw
kindertjes elders te dopen, d.i. elders Uw zin te krijgen?).

Couchieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. coucher.
Verzorgen? ‖ Wat esser, dat den meinsche meer verblijdt Dan een schoon redene,
die ter mond uut lijdt Wel ghecouchierd met vullen léden, CAST., C. v. R. 13 [1548].

Courageus, -ieus, corageus, -ieus, coraieus,
bn., bw. Zie WNT i.v.
1) Fier, flink, moedig. ‖ Navolghende noch op de selue side. Florys van egmont
coragiues, SMEKEN, Gulden Vlies 218 [1516]; Vut trecken / met opene bannieren Te
velde jn een / coragieus versieren, EVERAERT 185 [1526]; Al es hy vroom, wonderlic
coragyeus, Nochtans hy es zeer compassyeus, Gentse Sp. 251 [1539]; In alzulck
ghepeins coraieus ende fier Dus zittende hier, in 't schoon dal benéden, CAST., C.
v. R. 3 [1548]; Een reden moet ghehuutt zijn tharer intentien Met excellentien slap
oft coraiues, ald. 59 (hic? of: vurig?); V scheyden zoude, ô couragieus Lief Mynder
herten wesen een doloreus grief, H.d.Am. C 5 [m. 16e e.] (hic? of vurig?); Wilt dan
v

coragieus thooft op stieren Naer den hemel, Antw. Sp. Nnn ij [1561]; Naer vliedere
vermaen zoo willick my zaen // als de coraiuese dwinghen en als de fortinuese //
springhen, Vader Onse 1142 [1577] (hic? of hooggestemd?); Ghegort met uwen
zwerde, Coragues experde // vry ten desen percke, Verl. Z. I, 939 [1583] (zie ook
ald. II, 79).
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2) Bemoedigend, moedgevend? ‖ Den heylighen Gheest / o noyt zoo jolijsselijck /
Onvolprijsselijck // voor ons allen courageus Als wy schynen verlaten / in 't lijden
doloreus, Rott. Sp. M viij [1561].
3) Hooggestemd, levenslustig, vurig. ‖ Hoe vermaeckelijck is oock gelt en goet //
hebben En daerbij couragieusen moet // hebben, Well. Mensch 297 [2e kw. 16e e.];
Hoord mijn sermoenen coraieus ende blye, CAST. C. v. R. 14 [1548] (zie ook ald.
v

61, 198); Staet op ghy couragieuse, En bruycket 's Meys jolijt, H.d.Am. C 5 [m. 16e
e.] (zie ook ald. C 7, S 7); Dus bidick de beminders dat sy coragieus // zijn, Antw.
v

v

Sp. D i [1561] (zie ook ald. D ij , Pp iij); Behoor ick niet, jonck herte coragues van
moede, Metten eedelen bloede // fray te converserene? Verl. Z. I, 746 [1583].
4) Hoogmoedig, trots. ‖ Hadde hyment my te naer... gheseyt Jc haddem een
pondt vleesch jnt ghesichte gheleyt So coragieus wassic / van condicien, EVERAERT
139 [1528?] (zie ook ald. 253).
OPM. Ondoordacht schijnt het woord gebruikt te zijn in Bruyne 1, 162 [1556]: ‘Ick
werdt disperaet, duer tVenus gevanck // lanck my willende ontlyven... waer doer
mynen ganck // manck // swaer was & dolorues, seer coragiues’ (l. melancoliues?
Of is coragiues hier verwaten, Godvijandig?).

Couragie, coragie, corage,
zn. Zie WNT i.v. Courage.
v

1) Geest, gemoed; gemoedsstemming. ‖ EVERAERT 58 [1511]; CAST., Pyr. C v ,
v

D v [ca 1530]; EVERAERT 550 [1538]; CAST., C. v. R. 176 [1548]; H.d.Am. Dd 7, 8
[m. 16e e.]; Rott. Sp. G viij [1561].
v

2) In de aanh. vreugde? ‖ Bedrijft couragie verheft u stem, Rott. Sp. K vj [1561].

Couragieuselijck, coragieuselijck, couraieuselick, coraiueselic,
bn., bw. Van couragieus.
1) Moedig, flink. ‖ Is de Ghemeynte / in liefden eendrachtich Soo ist warachtich
// eenen gheweldighen muer Dwelck euen Standtachtich blijft in elcke auontuer Int
v

soet en int suer // euen couragieuselijck, Antw. Sp. G iij [1561].
2) Hooggestemd, opgewekt, verheugd, blij. ‖ Te wilen ick de ionghers diene
coraiueselic, Verghetick dat ick aud ben, CAST., C. v. R. 248 [1548]; Seer
v

coragieuselijck // mach uwen heer leuen, Antw. Sp. G iij [1561].
3) Heerlijk (epith. ornans). ‖ Dit sprutende water zeer wel gheraeckt... Elcks herte
verblydende couraieuselick Ghelijckt wel Creusis de fonteyne pompeuselick, CAST.,
C. v. R. 1 [1548]; (Discordia) Die den mensch twistich is fortsende Sijn inwendich
v

coragieuslijck verstant, Antw. Sp. Nnn i [1561].

Couragieusheyt, coragioosheyt, coraieusheyt,
zn. Van couragieus.
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1) Heerlijkheid. ‖ Princelick Conijngh vul der coraiuesheit (tot God), CAST., C. v.
R. 100 [1548].
2) Opgewektheid, vrolijkheid, levenslust. ‖ Nooit gheest zo zwaer te gheenen
tiden Hy en weerd de droufheid wel bi ziden, Wanneer datt die edel nature begheerd
Vul coraiuesheden, CAST., C. v. R. 130 [1548]; Bacchus vand de wijnen, mids zyn
coraiuesheid, ald. 203; Desen Riddere, wiens macht is teere, Heeft sy begracijt door
syn couragieusheyt, H.d. Am. D 2 [m. 16e e.] (hic? of fierheid, dapperheid?).
3) Hovaardij. ‖ Men weet wat of hoe koken / van coragioosheyt Die Houerdye
moet getoont zijn / al sou ment versparen, Zeven Sp. Bermh. H vj [1591].
- In de aanh. opgeblazenheid of hartstocht? ‖ Wert dan niet vermeerdert der
v
houerdyen coraieusheyt, Zeven Sp. Bermh. T v [1591].

Courreur,
zn. Ontleend aan ofr., fr. coureur.
Bode. ‖ Sconincx lakayen en sijn courreurs Bekenden die vlote, comende te lande,
Blijde Ink. 7, 21 [1497].

Courtiseren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. courtiser.
Het hof maken. ‖ Die v solaselijck domineren, Lustich courtiseren en hoveren
Oock hadde belet, Ghy hadt mistroostich...loopen verturberen Met kloeck opzet Al
die v hadden willen brenghen in 't percket, H.d.Am. Ee 6 [m. 16e e.].

Cousijn(ken), cosijn(tien), cozyn(tin), coesijn(tgen),
zn. Ontleend aan ofr., fr. cousin.
v

Aanspreektitel van een zinneken (vg. Neve). ‖ CAST., Pyr. A ij [ca 1530]; Gentse
v

v

Sp. 235 [1539]; Well. Mensch 310, 558 [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. T 7 , Cc 8 [m. 16e
e.]; Bekeeringe Pauli 736 [ca 1550?]; Trudo 194, 1825 [ca 1550]; Smenschen gheest
v
v
199 [ca 1560?]; Antw. Sp. S iiij [1561]; Rott. Sp. A i, R v [1561]; Deenv. Mensch
76, 104, 161 en pass. [2e h. 16e e.]; Verl. Z. II, 2, 8, 14 [1583].

Cousmisse,
zn. Uit cou en smisse.
Koudsmeder. ‖ Rasch ghy Cousmisse/ghy moet dees feeste planten, Antw. Sp.
o i [1561].
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Coussensot,
zn. Uit cous en sot.
Vrouwengek. ‖ Coussen sotten hovende gemeynlijc Onder de ionge Jonckers die
op dwijf versnotten, Leenhof 660 [na 1531].

Coxken,
zn. Zie Cocxskin.

Cozyntin,
zn. Zie Cousijn(ken).

Crabbaert,
zn. Van crabben.
Dief (vg. krabber in dez. bet. in WNT i.v. Krabber (I), bet. 1). ‖ Longeren fiel wadt
v

hebdij al gestoolen nu moeten wij doolen als rijck crabbaerts, Hs. TMB, G, fol. 68
[eind 16e e.?].

Cracht,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kracht.
Tes cracht, het is nodig, het behoort, het is plicht. ‖ Sulc Scaemel moet gheholpen
worden tes cracht Of anders zo moet hy blyuen tondere, EVERAERT 446 [1e h. 16e
e.]; (God) es ghenaedich goedertierich ende Rechtveerdich tes cracht dies Dat wy
voor alle dynghen Duer zijn liefde, wy ons liefde themwaerts dwynghen, DE DENE
242 b [ca 1560].

Craecken,
ww. Zie Craken.

Craecsele,
zn. Van craken.
Gekraak, in de aanh. in een niet nader te bepalen fig. zin, geroddel? of
aanvechting? ‖ Therte splijt duer tvenijnich craecsele, Sp. d. M. 607 [beg. 16e e.].
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Craeyieren,
ww. Zie Crieren.

Craemwaer,
zn. Uit craem en waer.
Sijn craemwaer handelen, sjacheren. ‖ Dongeloovige en sal daer geen profijt van
comen, Die metten vagevier haer Craemwaer handelen, Prochiaen 2481 [ca 1540].

Craghe,
zn. Zie MNW i.v. Crage, WNT i.v. Kraag (I).
Eig. keel, in de aanh. stem(geluid). ‖ Ach wye zout verdraghen met luude craghen
/ moet jck roupen jnt openbare moort moort, Taruwegraen 1282 [1581].

Craghen,
ww. Zie MNW i.v. Cragen.
Worgen, kelen; doden (vg. KIL.: k r a e g h e n . Iugulare, iugulum incidere). ‖ Mar.
v. N. 148 [ca 1500]; Leuv. Bijdr. 4, 320 [beg. 16e e.];A. BIJNS, N.Ref. 72, c, 6, 154,
d, 18 [1e kw. 16e e.], 96, a, 10 [1525], 315, c, 12 [1528]; A. BIJNS 124 [1528]; H.d.Am.
v

K 2 [m. 16e e.]; Reyne M. 693 [ca 1575?]; HOUWAERT, Gen. Loop 84 [ca 1590].

Craken, craecken,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kraken (I).
A. BEDR. - 1) Nootkens, haesnoten craken, coire? ‖ J.: Nu craectse haesnoten
V.: Juyst met haer teenen, Sp. d. M. 5262 [beg. 16e e.]; Soe soudemen ontwaken
// en tspel cort maken, ende die nootkens craken, Christenk. 900 [ca 1540].
2) Zingen. ‖ Wijfken laet ons noch een döntken craken so mögen wij met vröchden
aen tbrassen raken, O.L.H. Minnevaer 244 [ca 1550]; Dat ick... noch aldereerst
zoude dit Liedeken maacken en zynghende craecken, DE DENE 8b [ca 1560]; Een
v

liedtje voyzig kraken, ald. 34a; Een deuntken craken, Hs. TMB, C, fol. 82 [eind 16e
e.?]; Ick en can die voys niet craken, Hs. TMB, G, fol. 76 [eind 16e e.?].
B. ONZ. Snurken. ‖ Hier machic rusten ende ligghen craecken Ende sculen van
onder shemels wolcken, EVERAERT 206 [1528].

Cranckbestier,
zn. Uit cranck en bestier.
Eig. bedenkelijke leefwijze (vg. Koster Joh. 138 [m. 16e e.?]: ‘een cranck bestier’,
gezegd van de leefwijze van zotten of imbecielen; cranck bestier is ook de naam
en/of het devies van verscheiden Zuidned. rederijkerskamers, (zie Jaarb. Fonteyne
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1944, bl. 14, 18) v.v. ook gebezigd voor degene die bedenkelijk leeft. ‖ Sy vreesen
dat dronckaerts cranck bestiers Vander cracht des wijns oft biers Vallen mochten
vander banck, DE ROOVERE 338 [3e kw. 15e e.] (hic?); Ic lache als ic sie menich
cranck bestierken Ende begecken hem seluen (l. Begecken hem seluen ende)
honen, Doesb. 207 [vóór 1528]; Dees cranck bestieren, dees packe bieren, ald.
265. Vg. ook De Crancbestiers (naam van de Gistelse rederijkers).

Cranckere,
zn. Van crancken.
Eig. die verzwakt, vermindert, in de aanh. die te niet doet. ‖ Ooc es zy (t.w. een
goe zuvere consciencye) claer sprutende wt der hope, Allen ontroost midts dezen
een cranckere, Gentse Sp. 171 [1539].

Crane,
zn. Zie MNW i.v., WNT v. Kraan (I)?
- Cranen leyen, lopen, er van doorgaan? ‖ W.: Ach, ach, ay, wildy gaen leyen
cranen? H.V.: Jae, Bruer Willeken, ick wil gaen baenen En hangen die cappe op
den tuyn, Br. Willeken 36 [1575]?

Cranen
ww. Oorspr.?
(Genadig) handelen? ‖ Ic en wanhope niet, troost zal my naervolghen, Duer zijn
bermhertigheyt en zijn wonder cranen (× vermanen), Gentse Sp. 13 [1539].

Crauwage,
zn. Van crauwen.
Diefstal, zakkenrollerij (vg. WNT i.v. Krauwen, bet. B, 3, b). ‖ Somtyts verkeert
ontrent de lieden Sulc volc die ter crauwage verwect zyn. Ons waere leedt zoude
hu hiet ontpect zyn, EVERAERT 265 [1530].
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Creacie,
zn. Zie WNT i.v. Creatie.
1) Schepping, in eig. zin. ‖ Adam eue na hoir creacie... Quamen onder mijne
dominacie, Drie bl. danssen 63 [1482]; Aue / was als eua / voer der creacie sliep,
V.D. DALE, Droeve Eva 4 [1e kw. 16e e.?]; Twelcke onnoozel lammekin onbevlect U
voorzien was voor swaerelts creacye, Gentse Sp. 287 [1539].
2) Geboorte. ‖ De ruyme poorte heet creacie oft gheboorte, Drie bl. danssen 60
[1482].

Crebben,
ww. Van Crebbe, krib.
Verblijven, vertoeven, wonen? ‖ Vp dat ghy hier zonder zoorghe / muecht vry
crebben, EVERAERT 295 [1529].

Credaet,
zn. Rijmformatie van lat. credere.
Gelovige, blijkens het verband in de aanh. in ongunstige zin. ‖ (Saulus sprekende
over de verafschuwde Christenen:) Binnen Damasco woonen noch veel van dese
credaten, Bekeeringe Pauli 364 [ca 1550?].

Credentie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Crediet, geloof, vertrouwen (vg. KIL. 841: c r e d e n c i e . Credulitas, fides). ‖ A.
BIJNS, N.Ref. 95, e, 12; 119, a, 16; 203, b, 18; 286, c, 3; 331, l, 11 [1e kw. 16e e.];
153, d, 6 [1525]; 278, d, 15 [1527]; Doesb. 195 [vóór 1528]; A. BIJNS 115 [1528]; S.
Stadt 607, 706, 1066 [ca 1535]; Christenk. 524 [ca 1540]; Heymelic Lijden 445
[1557]; Weer. Gheleerde 5 (hic?), 208 [1558]; Roerende v. Meest Al 822 [ca 1564?].
2) In de aanh. begrip, verstand? Of ondoordacht gebruikt (voor clementie?). ‖
Hadt ghy credentie / ghy zout eeneghe reuerentie ende assistentie / naer des redene
bedieden den tarwegrane bieden, Taruwegraen 1027 [1581].

Creditie,
zn. Van crediet, onder invloed van credentie?
Crediet; geloof, vertrouwen. ‖ Al smenscen credicie is tans in mijn (t.w. Hijpocrijsie)
beslooten, S. Stadt 206 [ca 1535]; Die voormaels hadden volcoemen credicie, die
doen nv Moloch stoutelick sacrificie, ald. 912; Wildij ons creditie // toogen, wij weeten
v te helpen, ald. 1056; Ghij leeft als een volc sonder creditien, Gheen malitien // so
groot die u mishaghen, Heymelic Lijden 229 [1557].
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OPM. Nog in Den eerelycken Pluckvoghel 242 [1669], aang. in WNT i.v. Krediet,
Aanm.

Creëren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. creer.
Scheppen. ‖ (Adam) Excellent bouen alle mannen ghecreëerd, CAST., C. v. R.
109 [1548].

Creyieren,
ww. Zie crieren.

Creinsen,
ww. Zie WNT i.v. Krensen.
Schurken, in de aanh. blijkbaar van ongeduld en misnoegdheid (vg. dez. bet. bij
DE BO i.v. Krtnsen). ‖ Wat hi (t.w. de monnik die te onzaliger ure in het klooster is
gegaan) creinst wat [hij] lapt of soolt hij moeter in bliuen, St 1, 131 [vóór 1524].

Crepelen,
ww. Zie Kreupelen.

Cretsaert,
zn. Van cretse of van cretsen.
? Uit het verband blijkt niet, of het woord in de aanh. identiek is met kretser en zo
ja, in welke van de tot dusver bekende bett. (1 krabber, krasser, 2. lastdrager, 3.
schuimspaen, zie MNW i.v. Cretsen) het is gebezigd. ‖ Een mallaert vulde met
cretsaert den danckaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Crevitsedansdansser,
zn. Uit crevitsedans, kreeftendans en dansser.
Eig. die achteruit danst; fig. die achterop raakt? ‖ Adieu visschers bachten nette
die noyndt gheernaert vynghen crevitsedansdanssers met een dobbelen toer, DE
DENE, Langhen Adieu 227 [1560].

Criepe, crijpe,
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zn. Van criepen.
Eig. die gauw ‘criept’ (piept, klaagt, kreunt, vg. DE BO i.v. Kriepe), v.v. stakker;
sukkel. ‖ De Miere in eerde was wroetende Logierde en sliep, in cleen hollekens
diepe Als aerme criepe, DE DENE, Fab. 111 [1567]; Houwt dat ghi crijpe / en datte,
Boertelick Sin 161 [eind 16e e.?].

Crieren, cryieren, krijgieren, creyieren, krayieren, craeyieren,
ww. Zie MNW i.v. Craeyeren, WNT i.v. Crieeren.
A. BEDR. Verkondigen, mededelen, zeggen. ‖ Sent Ian cryiert: Een ijnghel crachtigh
de oude drake bindt, Gentse Sp. 132 [1539] (zie ook ald. 317); Tuwer eeren ic noch
dit woort creyiere schiere: Aen u naest God al mijn betrouwen staet, A. BIJNS 98 [ca
1540] (zie ook ald. 107, 401); Slincx staet my beter aen dan Rechts cryieren, Antw.
v

Sp. Ccc iiij [1561]; 't Heeft mijn lang verdroten, 't moet zijn gecriëerd, Roerende v.
Meest Al 636 [ca 1564?]; Wy coemen v die meeste blyschap crieren, Bel.v.Sam.
1360 [eind 16e e.].
B. ONZ. - 1) Juichen; uitgelaten, vrolijk zijn; zich verlustigen. ‖ Die vrolijck
craeyieren, zijn hier al willecomme,
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Antw. Sp. D iiij [1561]; Diet tvremste viert Daer tvolck alder / vrolijcste deur cryiert
v
Winnen eenen Vulcanum, Haagsp. a ij [1561]; Myns zins krijgieren // o Hemels
jolijs, Rott. Sp. D i [1561].
2) Zingen. ‖ De vogelkens creyieren, elck om zeere, A. BIJNS, N.Ref. 25, b, 8 [1e
kw. 16e e.]; Ghelijc sy (t.w. de zwanen) int neder dalen zijn ghebeerlijc Met haer
vleugelen, en met haer zoet krayieren, GHISTELE, Virg. Aen. 15a [1556].
3) Creyieren op, schelden, schimpen op.‖ Al wilter mijn oom wat op creyieren,
v
Antw. Sp. Dd i [1561].
OPM. Ook bij V.D. PUTTE, Spieg. d. Chr. M. 89a [1550], aang. in WNT i.v. Criéeren,
sub bet. B.

Crigelaert,
zn. Van crigel.
Stijfkop? (vg. KIL.: K r i j g h e l a e r d . Homo durae ceruicis). ‖ Enen grouaert die
hem hiet moddaert Crigelaert lelickaert plompaert en slinckaert, Doesb. 246 [vóór
1528].

Crijnen,
ww. Oorspr.?
Zich begeven? ‖ E.: Wat is doorsaeck dat ghij herwaerts compt pynen Waer wildij
toch crijnen / wat is v concluse L.: Wij souden gegaen hebben tot wen huijse, Red.
en Nat. 725 [2e h. 16e e.].

Crijpe,
zn. Zie Criepe.

Crillekens,
bn. Van cril (zie MNW i.v., WNT i.v. Kril).
Dartel, wulps, wellustig (vg. KIL.: K r i l . Lasciuus, salax, libidinosus, catuliens,
petulcus, pruriens). ‖ De ionckwijfkens werden oock al te crillekens, Zij en cuenen
de weelde niet verdragen, A. BIJNS, N.Ref. 170, b, 5 [1525].

Crillen,
ww. Van cril.
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Krielen, krioelen, vol zijn van. ‖ Om dat hy v (die soo vol sonden crilt) Door sijn
bitter doot soude ghenesen, HOUWAERT, Vier Wterste 117 [1583]; Hoe veel dat t'
schilt, Haer werelt by de ons die rechts in hoochmoet crilt, Schadt-kiste 59 [1621].

Cringen,
ww. Zie WNT i.v. Kringen (II)?
Ingaan, zich verzetten? ‖ Soo soudmen tegen goods woorden cringen, Hs. TMB,
v

B, fol. 103 *[eind 16e e.?] (zie ook ald. fol. 104).

Criselachtich,
bn. Tegen afleiding van criselen, knarsen, inz. van de tanden, schijnt zich de bet.
in de aanh. te verzetten.
Jeukerig, wellustig. ‖ Wyffken, ick moet u oock eens cussen terstont! Ick werde
al criselachtich al nu ter spatiën, Ontr. Rentm. 549 [1588?].

Crom,
bn. Zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Krom.
Op 't cromme, verkeerd. ‖ Ghy doolt vp tcromme, EVERAERT 64 [1511] (zie ook
ald. 237 [1526]); Dat waer mijn mutsken geset opt cromme, Katm. 3 [vóór 1587].
OPM. Vg. op 't platte, ronduit (zie Plat).

Cromijser,
zn. Uit crom en ijser.
Blijkens het verband in de aanh. benaming voor zeker haardgereedschap. ‖ Dat
ment thuys mit huysraet sal vercieren pot en ketel lepel en panneken Tcromijser int
scouwen, St 2, 159 [vóór 1524].

Croonement,
zn. Zie WNT i.v. Kronement.
Kroning. ‖ EVERAERT 252 [1530]; CAST., C. v. R. 114 [1548].
OPM. Ook in Veeld. Gen. D. 195 [16e e.].

Croongeltjaeger,
zn. Uit croongelt en jaeger.
Inner van de bieraccijns. ‖ Bierpeijlders, croongeltjaegers, die jichte dregen, waer
deur sij niet te degen / die maet werderen, Brouwersg. 401 [ca 1560].
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Croonspel,
zn. Uit croon en spel.
Dans onder een ‘kroon’ (krans) van bloemen (vg. STALLAERT i.v. Croonspelen). ‖
Een croonspel dat joyeus int schouwen was... Met eeren voor scoopmans huis
gehouwen was, Sp. d. M. 4048 [beg. 16e e.].

Crop(pe),
zn. Zie MNW i.v. Crop, WNT i.v. Krop (I).
Gang (van een maaltijd)? ‖ Men deckte die tafel ten eersten croppe, St 1, 104
[vóór 1524].

Croppen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kroppen (I).
Verzwelgen? ‖ R.: Alle personen werden doer u gestropt. O.B.: Dats 't avontuer,
datter op lopt! Al werden se gecropt, wie wildijt wijten? Tcooren 849 [1565].

Crubbelen,
ww. Bijvorm van kreupelen?
Kreupel maken? ‖ Die sulcxs (t.w. Schijn van duechden) weygert / achtmen een
trubbelt // bloet diemen dickwils gecrubbelt // doet // nae veel gescil // stygen, Deenv.
Mensch 196 [2e h. 16e e.].

Cruepelen,
ww. Zie Kreupelen.

Cruynichsch,
bn. Van cruynich.
Van de kruin. ‖ (Schippers) die boven scheren T'compas omtrent der cruynichscher
plecken (bedoeld zijn de priesters), B.d.Scr. 14 [1539].

Cruunkelbaert,
zn. Uit cruunkelen, kronkelen en baert.
Krulbaard. ‖ Iphitus cruunkelbaert, was van cleender weerde, CAST., C. v. R. 207
[1548].
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Cueken(e),
zn. Zie Keucken(e).

Cuysen,
ww. Zie Kuysen.

Cuijst,
zn. Van cuijsen (zie WNT i.v. Kuizen) met paragogische t?
Slag, klap? ‖ Mijn wijf zouw mij zoo deerlijc met vuijsten // slaen, Dat ic die cuijsten
// zaen // zouw bescreijen, Crijsman 400 [eind 16e e.?].

Culpable, culpabel,
bn. Ontleend aan ofr. culpable.
Schuldig. ‖ So wildy... v culpabel gheuen in dit feyt // oock, GHISTELE, Ant. 47
v

[1555]; Sij doen noch argher / en zijn meer culpable, Antw. Sp. m i [1561].

Curable, curabel,
bn., bw. Ontleend aan ofr., fr. curable.
1) Zorgvuldig, zorgzaam? ‖ Regeert doch tvleesch, ghenesende curabel, CRUL,
Retrograde 3 [2e kw. 16e e.].
2) Achtbaar (vg. Hwb. i.v. Curabel. ‖ (Maria) Gheglorificeert in dhoochste vraeme
Soot v betaeme Ter rechter handt des vaders curable, DE ROOVERE 157 [3e kw. 15e
e.]; Die seuen vrie consten... Dwelc al consten sijn seer curable, Mar.v.N. 205 [ca
1500].
OPM. Onduidelijk is de bet. in de wrsch. corrupte aanh. ‖ (Maria) is der schoonder
minnen een toeuerlaet, den onghestadighe curabel quaet, Doesb. 97 [vóór 1528].

Cureringhe,
zn. Van cureren.
Genezing. ‖ Considereert u habijt en syn blamacie wiens dolacie // behueft
cureringhe, Smenschen gheest 415 [ca 1560?].

Curt,
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bw. Zie Cort.

Cusen,
ww. Zie Kuysen.

Custodieren,
ww. Ontleend aan lat. custodire.
Bewaken. ‖ Den kercker vinden wy wel ghecustodiert (× ghetiert) Met wachters
beset, ghesloten de dueren, Dwerck d. Apost. 1285 [1e h. 16e e.].

Cuwen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Kuwen?
Eig. benauwd de kaken bewegen, op apegapen liggen (vg. de aanh. uit BERKHEY
in WNT i.v. Kuwen) en v.v. in moeilijke omstandigheden verkeren? ‖ Ic bins wel
vroet dattet onnosel bloit scat gheuen moet spijt sijn cuwen, St 1, 25 [vóór 1524].

D
Dach,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Dag (I).
Van den daghe, vandaag. ‖ Ick en sach zijn vriendelijcke ghesichte Vol confortacien
van den daghe, Sp. d. M. 1669 [beg. 16e e.].
- Den dach met manden uytdraghen, zie bij Mande.

Dachten,
ww. Van denken.
Denken (vg. KIL.: D a c h t e n . Fland.J. d e n c k e n . Cogitare). ‖ Veel peysende
hiel ick mijn woerdekens inne. Dachtende oft ick mocht verstant ghecrighen, V.D.
DALE, Wre 69 [ca 1516] (zie ook ald. 1453); Hier wel op dacht Wacht v dies, V.D.
DALE, Stove 458 [1528].

*Dacye,
zn. Blijkens het verband in de aanh. lijkt ontlening aan ofr. dation (‘donation, action
d'accorder’, GODEFROY) of rijmvervorming van daas, dwaasheid, gekheid (zie WNT
i.v. Daas (II) niet wrsch. Vermoedelijk staat het woord corrupt voor fondacye.
‘Fundatie’, geestelijk fundament? ‖ Die daer duer (t.w. de ‘enge weg’) wilt zonder
dacye (var. fondacye), Hy en heift niet dan groote tribulacye, Gentse Sp. 239 [1539].
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Dadich,
bn., bw. Van daet.
IJverig? Actief? (Vg. KIL.: d a e d i g h . Faciens, agens, actuosus). ‖ Om eere ende
prysen // te behalene ghestadich Voorzienich ende dadich, Judich 376 [1577]; Dat
zallick zeer dadich want daertoe beradich // zo zyn alle myne zinnen, Taruwegraen
1096 [1581]; Dat eedel duechdelicke tarwegraen beseuen... als eenen victoorieusen
verwindere zeer dadich wyselicken beradich, ald. 1586; (De Verloren Zoon) es gaen
trecken / naer den raet onbedachtich Van Zinnelick Ingheven / en Quaden Wille
versmadich, Die hem zochten te verleeden ter onduecht dadich, Verl. Z. 1, 1278
[1583].
OPM. Indien wij het Salve Regina van Jan van Hulst tot de (vroegste)
rederijkerspoëzie mogen rekenen, zou ook de bet. ‘werkzaam, doende’ (in OVl.
Lied. en Ged. 33 [ca 1350] en Bruyne 3, 185 [1559]) gehonoreerd moeten worden.

Daecsele,
zn. Van daken, raken, treffen?
Geheel, eenheid? ‖ Vader zuene helich geest een daecsele, DE ROOVERE 113 [3e
kw. 15e e.].

Daey(e) (I),
zn. Bijvorm van dade, dadel? Of identiek met Daey(e) (II)?
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Vreugde, genieting? Of (een of andere) vrouwelijke bekoorlijkheid? ‖ Myn zinnen
v

die haeyen naer de zoete daeyen, Sy is zoo minnelijck, H.d.Am. Cc 4 [m. 16e e.].
OPM. Het brab. daai, meisje, enz. (zie WNT i.v. Daai (II) past niet in het verband.

Daey(e) (II),
zn. Bijvorm van dade, daad?
Daad? ‖ Doen tvolck in rasende daeyen / Teghen de Roomers op stonden / quaet
om paeyen, Antw. Sp. Bbb iiij [1561].

Daghbedijnghe,
zn. Uit dagh en bedijnghe.
Dag-, morgengebed. ‖ CAST., C. v. R. 176 [1548] (opschrift).

Daghen,
ww. Zie MNW i.v. Dagen, WNT i.v. Dagen (II).
Veroorzaken, doen ontstaan, in de aanh. m. betr. tot kosten, die ontstaan door
iemand voor het gerecht te dagen. ‖ Dicwils isser meer cost ghedaecht: Dan de
vrucht vander sententie draecht, V.D. MEULEN, Ketiuigh. 76 [ca 1500].

Dak,
zn. Zie MNW i.v. Dac, WNT i.v.
Van den dake bijten, wegjagen? (Vg. van den back gebeten sijn, bij Back). ‖ V.:
Beyde hy ons vanden dake ghebeten heeft, B.: Wy willen verhaeren / V.: Wy spelen
schuvage, Sp. d. M. 722 [beg. 16e e.].

Daken (I),
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Daken (I).
Geraken, komen. - Ten gherake daken, eig. in orde komen en v.v. gebeuren? ‖
Sdrucx verdrooghen zal ten gherake daken, Gentse Sp. 173 [1539].
- Daken in, a. van personen: geraken in. ‖ Als fugitijf in duyterste noodt ghedaeckt,
DE ROOVERE 214 [3e kw. 15e e.];
- b. van zaken (t.w. van gedachten, gevoelens): (op) komen (in het hart). ‖ Der
vreuchden snede / my jnt herte daect, EVERAERT 14 [1509]; Alssicker up ghisselic
zy So beghunt tghepeyns jn my te dakene, ald. 81 [1526] (zie voorts ald. 200, 305,
353, enz.).
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Daken (II),
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
Beneveld zijn? ‖ Noch eenen pot wijns haelt eer icker by daecte, B.d.Scr. 28
[1539].

Daken (III),
ww. Zie WNT i.v. Daken (II).
Dekken, bedekken. ‖ Myn naecktheyt es nu ghedaeckt, Trudo 1196 [ca 1550];
Tcleet der salicheyt... daer hebt ghy, lieff, wt lieffden my me gedaeckt, Bruyne 1, 14
[2e h. 16e e.].
OPM. Onduidelijk is de bet. van daken in Trudo 703 [ca 1550]: ‘Calck moetick
besorghen met cleynder spraken, Hout, berdt, naghelen en schaelgen om daken’
(misschien: een dak maken, zoals nog in Z.Ndl. (vg. WNT i.v. Daken (II)?).

Dammelen,
ww. Het is niet duidelijk, welk ww. in de aanh. bedoeld is. De Jager, Frequent. 1,
56 kent dammelen, opgevat als freq. van dammen, in de bet. ‘trappelen’ (bij DE BO
dampelen), volgens Loquela i.v. ook ‘dralen’ en DE BO kent dammelen in de bet.
‘afdingen’ (zie ook WNT i.v. Dangelen). Mogelijk zijn geen van beide van toepassing
en moeten we aan een ander (onbekend?) ww. denken, of wellicht aan dommelen,
lawaai maken, voorzover een synoniem van rammelen (indien dit ww. in de aanh.
in een overeenkomstige bet. is gebruikt) gewenst zou zijn.
?‖ Sweert, vloeckt, liecht, bedriecht, weest loos en boes, Rammelt, dammelt,
weest luye en lecker altoes, Br. Willeken 53 [1565?].

Danckaert,
zn. Oorspr.?
? ‖ Een mallaert vulde met cretsaert den danckaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Danckbaerichede,
zn. Van dankbaerich.
Dankbaarheid. ‖ Stelt tot danckbaerichede / al hu zinnen, EVERAERT 150 [1523]
(zie ook ald. 425).

Dangereus, dangireus,
bn., bw. Ontleend aan ofr. dangereus, fr. dangereux. Zie MNW i.v.
1) Gevaarlijk (vg. KIL. 841: d a n g e r e u s . Periculosus, incommodus). ‖ Gheneselic
es de olye der zoeter olyuen Hoe dangereus dat zyn alle quetsueren, EVERAERT 195
[1526]; In liefden gheen dinck so dangereus als die nijders preus, Doesb. 99 [vóór
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1528]; Laet my houwen // vast den gheest ws woorts, op dat den dangeruesen tyt
my niet en verleyde, Bruyne 2, 76 [1564].
2) Ellendig, rampzalig; afschuwelijk. ‖ Hoort ongestoort, beminde, wadt ick
ontbinde, Ghij vrij amoreuse, doloreuse, dangereuse onbevreest, Pir. en Th. 616
[1e kw. 16e e.]; Als ghy de zonde dangerues wrocht, Baerde ghy de doot als den
loon der zonden, Gentse Sp. 276 [1539] (hic? toch niet ‘verwaand, opgeblazen’, vg.
MNW i.v.); Hoort, alle die benaut in tswerelts foreest // leeft, Int vleesch dangireus,
waerdeur uwen gheest // beeft, V.D. BERGHE, Ref. 57, 2 [m. 16e e.]; Sulck my (t.w.
Tminnende herte) strepen / door tweedracht dangereus. Antw. Sp. Pp iij [1561].
3) Smartelijk? ‖ O Zorghelic last! myn vreucht bedect ghy / Duchtvarighen sin
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beroerlic wect my / Dies ic dangereus hertsweeren draghe, CAST., Pyr. B v [ca
1530].

Dangereushevt,
zn. Van dangereus.
Gevaarlijkheid, hachelijkheid? ‖ Ghy zoeckende kennisse / moet u verkloecken
Om... Tpondt niet te begraven // deur 's werelts dangereusheyt, Rott. Sp. M 1 [1561].

Dangier, dansgier,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Leed, druk, moeite, narigheid, rampspoed, ellende; de bett. zijn niet scherp te
scheiden. ‖ Elckerlijc 341 [ca 1490]; Sp. d. M. 660, 1631, 1754, 3660 en pass. [beg.
16e e.]. Pir. en Th. 68 [1e kw. 16e e.]; Appelboom 330, 400 [1e kw. 16e e.?]; St 2,
146 [vóór 1524]; Doesb. 90, 120 [vóór 1528]; EVERAERT 201 [1528], 261 [1530];
Gentse Sp. 240 [1539]; B.d.Scr. 395 [1539]; CAST., C. v. R. 129, 149, 210 [1548];
v

v

Trudo 904, 1812, 2129 [ca 1550]; H.d.Am. L 2, N 4 , Ee 4 [m. 16e e.]; Charon 253
[1551]; Bruyne 1, 142; 3, 116 [1556]; Rott. Sp. S iiij [1561]; Tcooren 672 [1565]; M.
Bedr. Hart 61 [1577]; Werelt bevechten 769 [2e h. 16e e.]; Rijcken Wrecke 344
[1596?].
OPM. Ook in Antw. Lb. 296 [vóór 1544].

Dangierich,
bn., bw. Van dangier.
1) Gevaarlijk, hachelijk, bedrieglijk? ‖ Princhersse der minnen, dangierich pilaer,
die minnen eenpaer // ghy heetse voerwaer u kinderkens te syne, mer ghy syt hun
swaer een wreede moedere, Bruyne 3, 153 [2e h. 16e e.].
2) Ellendig; smartelijk. ‖ Dat (t.w. de munt verhogen) doet Menichte van Volcke
by ghedooghe Jn eeneghe steden vut een affexcie ghierich Tjeghens sheeren
verbodt / scadelic (versta scadende) dangierich Den Scaemelen Aerbeyder, EVERAERT
251 [1530]; O Invierighe dangierighe jonst meskieflijck Grieflijck ben ick dies sten'
ick ghevangen, H.d.Am. S 7 [m. 16e e.] (hic?); Zouckende haer te verslinden / duer
lyden dangierich, Taruwegraen 131 [1581].

Dangierlijck,
bn. Van dangier.
Ellendig, smartelijk? ‖ Joseph... In den kercker gheworpen... In dangierlijck benou,
v

Rott. Sp. Q v [1561].
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Dangireus,
bn., bw. Zie Dangereus.

Dansgier,
zn. Zie Dangier.

Dantelen,
ww. Van danten (bij KIL.: ineptire). Het ww. is mogelijk verwant of identiek met
tantelen (zie De Jager, Freq. en MNW i.v.) en dantelen, waggelen (in Z.Nederl., zie
SCHUERM. en De Jager, Freq. i.v.).
Gekheid maken, onzin verkopen. ‖ Trouwe en was noyt onder cramers gewichte.
Het pont is wel anderhalff once te lichte Sonder dantelen, Trauwe 1096 [1595?].

Danteloose,
zn. Bijvorm van dantelorie, wufte vrouw, ijdeltuit (zie WNT i.v.)?
Dantelorie? ‖ Danteloose, een vrouvve, Antw. Sp. Qqq iiij [1561] (lijst van
personages).

Darmdroes,
zn. Uit darm en droes. Is het 2e lid identiek of verwant met droes, klier, gezwel (vg.
KIL.: D r o e s , d r o e s e , Fland. Sicamb. Sax Panus, phlegmone: apostema, hulcus,
bubo)?
Darm? ‖ Dit mocht voor menich rijck pater stincken so ghij hem dat wadt (1. of
versta wout?) schincken en sijn darmdroes vullen met garstenbroot en slecht
warmoes, Hs. TMB, B, fol. 72 [2e h. 16e e.?].

Date (I),
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Tijd(stip), gelegenheid. ‖ Commende weder cloppen ter eerster daten Was hy
ter salen in ghelaten, V.D. MEULEN, Ketiuigh. 138 [ca 1500]; Stater: Stock te wille.
Ter ander date, Zo mueghdy stock kiezen tuwen appetite, CAST., C. v. R. 29 [1548].
- In corter daten, binnenkort, weldra. ‖ (Christus) moet oock gaen steruen in corter
daten an eenen meyboom, Reyne M. 978 [ca 1575?].
- Nu ter daten, thans, tegenwoordig. ‖ Nu ter daten... Den groenen Mey doet al
verblyden, CAST., Lied. 42 [ca 1530]; Sprickt vry als dautentycke / hier nu ter daten,
Judich 817 [1577]; Jck menich mensche / als nv ter daten bedrouft bem boouen
maten, Taruwegraen 23 [1581] (zie ook ald. 108 en 1035).
- Nu ter deser daten, thans, op dit ogenblik. ‖ (De vernietiging van Ogbasamus)
elcken kennelick es // nu ter deser daten, Judich 96 [1577].
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- Tot alder daten, altijd, steeds. ‖ Alzoo my de werelt / verstoken heeft tot alder
daten schelycxs zal v oock / de werelt benydende haten, Taruwegraen 108 [1581].
OPM. Wellicht behoren hiertoe de twee volgende plaatsen, waarin de juiste bet.
van het woord date mij niet duidelijk is. ‖ Selfs dappelwyfs / die achter strate ghaen
Wilt hier of de date slaen / ten verstande (versta: wilt hier op letten, wilt hier aandacht
aan besteden)... Siet men by mynen / toedoene vercooppen, EVERAERT 54 [1511];
Ghy zout ooc naer my / by tyden moeten Wachten en zyen / alssic
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by droncken date Hyeuwers in Bacus / speloncken zate, ald. 287 [1529] (hic? of bij
Date (II)?).
2) Tijd(perk), poos. ‖ Al verlaet ick u eenen cleynen tijt of date, Gentse Sp.
68[1539].
- T'eeuwighen daten, voor altijd, voor eeuwig? ‖ Gode bidd'ic / dat hy t'eeuwighen
daten An u myracle doe, CAST., Pyr. D vj [ca 1530].
- Van over langher daten, sinds lange tijd. ‖ Uut noot // zoo drincken wy tbloet
onser beesten myts datmen ons twater / van over langher daten maer en gheeft by
maten, Judich 1354 [1577].

Date (II),
zn. Rijmvervorming van dade, daad?
Daad? ‖ Oft narciscus te synder ontbaten duer venus daten / mits ionste reene
Verghinc, St 1, 120 [vóór 1524]; Paulus leert / coemt malcanderen ter bate Door
v

sulcke date // wilt tot Gods last spoeden, Antw. Sp. Nn iij [1561].

Dauwich,
bn. Van dauw.
(Heilzaam) als dauw. ‖ Hy es den Zoeten Reyn / tot elcx confortacien Wiens
dauweghe duecht / ons zal toe vloeyen, EVERAERT 95 [1525].

D'avantage,
bw. Zie Avantage.

Debben,
ww. In tenminste drie van de vier tot dusver aangetroffen plaatsen heeft het ww.
een andere bet. Elders, in wdbb. en idiotica wordt het niet aangetroffen. Wel
veronderstelt debbelen (DE BO, Loquela) en debber (RUTTEN) een ww. *debben,
maar de vermoedelijke bet. t.w. ‘beduimelen’ of - indien dit *debben een bijvorm
zou zijn van dabben (WNT i.v., KIL., PLANT., CORN.-VERVL., RUTTEN, TUERL.) - ‘wroeten’
zou slechts op één van de vier plaatsen - en dan nog in een min of meer gewrongen
fig. opvatting, t.w. ‘morren’, ‘opstaan’, ‘zich verzetten’ (in Prochiaen 788) - van
toepassing kunnen zijn.
1) Falen? ‖ So en moghen wy dan ons herte nieuwers nastueren Dan tot God,
oft wy sullen als Goddeloose verstekers debben, Prochiaen 758 [ca 1540]; Ist anders
dan peck, zoe wil verwijt // debben, Goemoete 758 [eind 16e e.].
2) Opstaan, zich verzetten tegen? ‖ In Numeri een schoon figuere staet, Hoe
Dathan en Abiron teghen Moyses wilden debben, Prochiaen 788 [ca 1540].
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3) Verkeren, zich bevinden, zijn? ‖ Noijt en mocht trijtram in sulcken gerief debben
als twe gehoude amoruese sinnen, St 1, 170 [vóór 1524].

Debilitatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. debilitation of lat. debilitatio.
Eig. verzwakking, in de aanh. gebruikt als astrologische term. ‖ De debilitatien /
d'aspecten ende d'oppositien / Twas al teghen v Tornisiensche natie / Ja gheheel
v

de constellatie, CAST., Bal. A 4 [1521].

Deckspaen,
zn. Uit decken en spaen.
Beschutting? ‖ Ghy waent my doen mijn (1. dijn) deckspaen wesen Die sonne
die was soe hooghe gheresen Ghy en mocht haer bernen niet ghenesen, DE ROOVERE
313 [3e kw. 15e e.].

Declaratie,
zn. Zie WNT i.v.
Uitlegging, uiteenzetting. ‖ Sacr. v.d.N. 180 [3e kw. 15e e.]; Pir. en Th. 618 [1e
kw. 16e e.]; Dwerck d. Apost. 1522 [1e h. 16e e]; EVERAERT 424 [1e h. 16e e]; Gentse
Sp. 263 [1539]; Prochiaen 1117 [ca 1540]; CAST., C. v. R. 59 [1548] (‘Met vertoogh
des vooys vul declaratien’, hic?); H.d.Am. O 5 [m. 16e e.]; Smenschen gheest 665
[ca 1560?]; Taruwegraen 794 [1581].

Declareren,
ww. Zie WNT i.v. Declareeren.
1) Zeggen, mededelen, noemen, verklaren, uitleggen; de bett. zijn niet scherp te
scheiden. ‖ V. Vroede 4, 794 [eind 15e e.]; Camp v.d. Doot 692 [1493]; Gentse Sp.
v

v

67, 277, 286 [1539]; CAST., C. v. R. 176 [1548]; H.d.Am. B 8, G 2 , H 3, K 7 , enz.
[m. 16e e.]; Heymelic Lijden 165 [1557]; Conste d.M. 108 [ca 1560]; Antw. Sp. I i
v

v

v

[1561]; Haagsp. m ij [1561]; Rott. Sp. M vj , N i , iij [1561]; Bruyne 2, 209 [2e h.
16e e.]; Verl. Z. I, 750 [1583]; Bijstier 212 [eind 16e e.?].
2) Zuiveren? Verlichten? ‖ Haer (t.w. Rethorica's) conste gloyt In sondaers die
sy can declareren, St 1, 109 [vóór 1524].

Declinatie,
zn. Van declineren of rechtstreeks ontleend aan ofr., fr. declination.
Ondergang, achteruitgang? ‖ Daermen v (t.w. de kunst) veracht Daer comt
declinatie, Antw. Sp. p i [1561].
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Declineren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. decliner.
1) Bezwijken, ondergaan. ‖ CAST., Bal. B 2 [1521]; St 2, 113 [vóór 1524] (‘Druc
wies / niet (l. met of nu?) dat ic was declinerende’, hic?); Doesb. 140, 187 [= X.
v

Esels 20, 62), 217 [vóór 1528]; Bruyne 2, 93; 3, 1 [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. Nnn i
[1561].
2) Declineren van, eig. afwijken van en v.v. a. zich niet neerleggen bij, wraken.
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‖ Ick declinere van uwen gherichte En appellere voer de hoochste iusticie, V.D. DALE,
Wre 254 [ca 1516]; - b. in de steek laten. ‖ Wilt slechts niet declineren/ van ons
v

confreren, Rott. Sp. P iij [1561].
3) Declineren in, verkeren, veranderen in. ‖ Sweirels welluste... in rouwen
declineert, Bruyne 3, 120 [1556].
4) Declineren tot, vervallen, komen tot. ‖ De menschen / hoe groote oft hoe wise
clercken Door giericheyt dicwils tot boosheyt declineren, GHISTELE, Ant. 75 [1555].

Decretelick,
bn. Van decreet.
Kerkrechtelijk, canoniek. ‖ Naer u decretelicke wet // behoordij de sulcke te
versmaen, Weer. Gheleerde 360 [1558].

Decxsels,
zn. Zie MNW i.v. Decsel, WNT i.v. Deksel.
Blijkens het verband in de aanh. oorzaak; mogelijk moet men uitgaan van ‘wat
verbergt’, d.i. in zich heeft, bevat. ‖ Wy zijn puer tdecxsels van onghelucke: Want
vader / moeder / vrienden en maghen Waenden wel eeuwelijc vrientschap draghen
/ Die ic bedrieghelic doe twistich zijn, CAST., Pyr. B viij [ca 1530].

Deduceersele,
zn. Van deduceren.
Afleiding? ‖ Zij causeren alleenlick het deduceersele, Segghende... Dat de termen
moeten syn van eender laghen Ghelijck lagh, dagh, sagh, gaen vte op een aghen,
Ghevragh op vraghen, CAST., C. v. R. 46 [1548].
OPM. Vg. Deductie.

Deduceren,
ww. Gevormd naar lat. deducere.
Aanbrengen? ‖ Dies draeghd hy (t.w. Mercurius) tghewronghen serpent al bloot
Om datmen tdicht schalkelic sal deduceren, CAST., C. v. R. 11 [1548].

Deductie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. deduction of lat. deductio.
Afleiding? ‖ Pleit, seid: schat, vat... Cust ende lust... Ende dusentigh andere
menigher thiere Daer niet een of en heeft ghelijcke deductie, CAST., C. v. R. 46
[1548].
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OPM. Vg. Deduceersele.

Deelkin,
zn. Zie Dielken.

Deere,
zn. Oorspr.?
? In de aanh. mogelijk een synoniem van remedie en middele. ‖ Het (t.w. de
allegorische gordel ‘Liefde’) is tremedie/ middele/ en deere/ Daer ick (t.w. Eere) my
so seere // onlancx op verliet, Antw. Sp. 1 i [1561].

Deeren,
ww. Zie Deren.

Deerlic,
bn. Zie MNW i.v. Deerlijc, WNT i.v. Deerlijk.
Aandoenlijk, ontroerend. (vg. de bet. ‘ontroerd’, ‘aangedaan’ bij COORNHERT,
Odyss. 2, 54). ‖ Noyt gesien en was vor desen Deerliker, sueter doot, Sev. Bl. 1574
[ca 1450?]; Tghebodt / des doots afgrysselic (wiert) Weder rouppen... duer tghebet
deerlic By Ester ghedaen, EVERAERT 394 [1511].

Deerrynghe,
zn. Zie Deringe.

Deerte, derte,
zn. Van deren.
v

1) Smart, leed. ‖ Wat dedy den Hertoghe van Ghelren deerte, CAST., Bal. P ij
(achter C. v. R., ed. Rotterdam 1616) [1521]; Ghelijck die zee welt... soe ist herte
hebbende nv blijscap dan derte, Christenk. 666 [ca 1540].
2) Macht, zeggenschap? - In sijn deerte stellen, in zijn macht krijgen? ‖ E.: Op
ons meesters saken moesten wi altemet letten En dat wijse int net pletten, doer ons
geveerte. N.: Met uwer hulpen stel icse al in mijn deerte, B.d.Scr. 13 [1539].

Déësse,
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zn. Ontleend aan ofr., fr. deésse.
Godin, in de aanh. erenaam van een beminde vrouw. ‖ In den bliden nuchterstond,
es dese déësse Gloeiende int aenschijn, CAST., C. v. R. 209 [1548].

Defamatie,
zn. Van *defameren (ontleend aan ofr. defamer, déshonorer, décrier). Of mogelijk
rechtstreeks ontleend aan ofr. *defamation (indien dit bestaan heeft als afl. van
defamer, naast diffamation).
Oneer, schande. ‖ Dat ware God defamacye, Moght ghy duer eyghen invencye
zijn zaligh, Gentse Sp. 51 [1539]; Tware groote defamatie Voor ons / die hem dus
ghebrocht hebben met versnellen up den poynt der hellen, Verl. Z. II, 318 [1583].

Defectie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. defection of lat. defectio.
v

Gebrek. ‖ Isser defectie / toont dilectie/ als broeders ghepaert, Rott. Sp. Q vij
[1561].

Defencie,
zn. Zie WNT i.v. Defensie.
Rechtvaardiging? - Met defencie, terecht? ‖ Volchdy seremonyen, u sal gebreken
tgelooff met hope, der genaden beken; werckende dees, haer wercken met defencie
syn werdige vruchten der penitencie, Bruyne 3, 204 [2e h. 16e e.].

Defenderen, deffenderen,
ww. Ontleend aan lat. defendere.
Verdedigen; beschermen. ‖ Camp v.d. Doot 1777 [1493]; Well. Mensch 950 [2e
kw. 16e e.]; B.d.Scr. 6 [1539]; Pro-
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v

chiaen 6 [ca 1540]; Haagsp. i ij; n iij [1561]; Judich 710 [1577]; Verl. Z. I, 994 [1583].

Defenseur, defensoor,
zn. Ontleend aan ofr., fr. défenseur.
1) Verdediger, beschermer. ‖ Ende [wij] onder die wercken (l. vlercken?) // Christi
als ons eenighe defensoor Geerne souden sijn, Heymelic Lijden 174 [1557].
2) Aanhanger (i.c. van de dichtkunst). ‖ So wie wilt dichten (als goe defenseurs),
CAST., Bal. B 2 [1521].

Deferencie (I),
zn. Gevormd naar ofr., fr. deference.
Verweer, (zelf)verdediging? ‖ Dat ick veel met woorden deferencie Teghen hem
ghehouden hadde neen en ia Ick ha meer ghearghert sijn intencie, V.D. DALE, Stove
356 [1528].

Deferencie (II),
zn. Gevormd naar ofr. deference, différence.
1) Afwijking, onderscheid, verschil. ‖ Claerheyt ende deimsterheyt / hebben
deferencien, EVERAERT 401 [1511] (zie ook ald. 366 [1527] en 339 [1530]).
2) Meningsverschil, onenigheid. ‖ Tes van een lettel deferencie Die tusschen de
weert es ende my, EVERAERT 115 [1513] (zie ook ald. 406 [1511]); Daer veel hoofden
sijn es deferencie, V.D. DALE, Stove 685 [1528] (var.: diferencie).

Deffenderen,
ww. Zie Defenderen.

Deffianche,
zn. Ontleend aan ofr. defiance, défi.
Uitdaging, in de aanh. benaming van een litterair genre. ‖ Hier zuldy gaen lesen...
Limen, of Deffianchen, CAST., C. v. R. 221 [1548].
OPM. Noch de bet. v. ofr. defiance en het blijkbaar synonieme lime, noch de inhoud
van de Deffianche, ofte Lime in C. v. R. 230 steunen v. Leeuwen's weergave met
‘verweerschrift’ (zie zijn Matthijs de Castelein, enz., bl. 69).

Deffirmeren,
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ww. Ontleend aan ofr. de(s)fermer.
Ontsluiten. ‖ Metten sleutel van trooste deffirmeren 't Prisoens verstranghen,
v

H.d.Am. M 7 [m. 16e e.].

Defrauderen,
ww. Ontleend aan ofr. defrauder.
Bedriegen. ‖ Daer boeleert men, drinct, schinckt, tot booshyt spoedich, Tuyschen,
ruyschen, malcanderen defrauderende, Ontr. Rentm. 882 [1588?].

Defunctie,
zn. Gevormd naar ofr. defunct? Of analogisch (naar functie) van lat. defungor?
Beëindiging? Vernietiging? In de aanh. als astrologische term gebezigd? ‖ Van
Mars en Saturnus was dees conjunctie Bycans ter defunctien / van elcx officien/
Elckanderen oppresserende met sulcker punctie Door tfel beroeren van Mars
v

malitien, CAST., Bal. A 4 [1521].

Dege,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Deeg (I).
Enen dege doen, iemand helpen, hem van nut zijn. ‖ De broossche creatueren
en doen mij geen dege, A. BIJNS 355 [ca 1540].
Iet van deghe, iets van gewicht, van belang. ‖ Oft si int spel iet hoorde van deghe...
Bi Lucifer, so waer mijn hoghe vermet niet, Mar.v.N. 723 [ca 1500].

Degraneren,
ww. Ontleend aan ofr. desgrener, s'emietter, se dissiper?
Hem degraneren, onachtzaam worden? ‖ Hij (t.w. Waerlick Rigement) wilden
hem in sijn officij niet degraneren, Gr. Hel 922 [ca 1564].

Dehet,
bw. Ontleend aan ofr. dehait.
Vrolijk, welgemoed. ‖ Ghelijc oft ghebuerde dat yemant fray dehet Met vierde
peerden opsate, Leenhof 853 [na 1531].

Deyck,
zn. Zie Dyck.
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Deimsterigh,
bn. Van deimster, duister.
Onverlicht, in de zin van ongetroost. ‖ Te wetene alleene es mijn beghaerte: Welc
den meesten troost es den mensche staervende; Van dezen tverstandt moet ic zijn
verwaervende Of therte blijft in een deimsterigh haken, Gentse Sp. 292 [1539].

Deyn (I),
zn. Zie WNT i.v. Dein (I).
Onhebbelijk, onbeschoft persoon (vg. KIL.: d e y n . homo auarus, sordidus [sordidus
kan echter óók ‘gierig’ betekenen]). ‖ Die haer blameerde, waer wel een deyn, A.
BIJNS, N.Ref. 111, d, 6 [1e kw. 16e e.]; H.d.Am. 371* [m. 16e e.]; Ghelijc den deyne
// is u corrumpeeringhe, Smenschen gheest 162 [ca 1560?]; My deert dat hem (t.w.
v

de boer) oyt deyn / sulck onnut welpen // hiet, Haagsp. k i [1561] (hic? Of = vrek?
Of als bn. = vrekkig?).
OPM. Mogelijk reeds mnl., vg. ‘Desen quaden valschen deyn’, aang. in MNW i.v.
Dein, Aanm. [1e h. 15e e.]. Wellicht behoren hiertoe ook twee plaatsen in WNT i.v.
Dein (I) onder de bet. 2) ‘Lijs, sul, lummel’ geplaatst, t.w. ‘Ten schijnt gheen deyn,
stijfhals noch taeyaert’, CAST., Pyr. 10 [ca 1530] (ofschoon deyn hier m.i. eerder syn.
zal zijn van stijfhals en taeyaert, dus ‘vrek’ zal betekenen) en
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‘Daer sijn seven vryers die my vervolgen... Het sijn som ghilden, het syn som deynen’,
HOUWAERT, Lusth. 3, 163 [1582-'83]. Onduidelijk tenslotte blijft de volg. plaats uit
v

Zeven Sp. Bermh. C iij [1591]: ‘Die sorghe maeckt hem so vrack (= vrekkig?) als
een deyn Eyghen liefde en Giericheyt maken hem so onreyn’ (is vrack = vrekkig,
dan zal deyn wel ‘vrek’ moeten betekenen).

Deyn (II),
bn. Zie WNT i.v. Dein (III).
Gierig, vrekkig. ‖ Nu houdtse de vader noynt gheen deyndere So cort... enz.,
EVERAERT 267 [1530]; Vinnich deyn deynder dan deynstere, ald. 272; I.: Eenen
v

vreckaert, L.: Vilt (=vrekkig?), I.: En deyn, L.: Die altijt grijsen, Haagsp. f iij [1561]
(hic?).

Deynicheyt,
zn. Van *deynich of rechtstreeks van deyn.
Onhebbelijkheid, onbeschoftheid. ‖ Groote cleynicheyt Gheschiet v vrouwe deur
v

sulcken deynicheyt, Antw. Sp. m i [1561].

Deysen,
ww. Zie MNW i.v. Deisen, WNT i.v. Deinzen.
1) Vluchten. ‖ Judith, die Holoferne afsloecht sijn hoot, Tuwaert ick deyse, A. BIJNS
7 [1528].
v

2) Zich bewegen, gaan, komen. ‖ H.d. Am. A 6 [m. 16e e.]; GHISTELE, Ter. Adelph.
56, Ter. Haec. 27 [1555]; Jezus o.d. leraers 131 [vóór 1580].

Deysselijc,
bw. Van deysen.
Huiveringwekkend, schrikaanjagend (eig. om te doen wijken, vluchten)? ‖ Terstont
quamen op ons ghevallen deysselijc Wt de Berghen dese felle Harpijen, GHISTELE,
Virg. Aen. 47b [1556].

Deyzijnghe,
zn. Van deysen.
Deyzijnghe maken, aarzelen, terugkrabbelen, zich terugtrekken? ‖ Al vertreckic,
en maect ghy gheen deyzijnghe, Gentse Sp. 316 [1539].
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Delaei,
zn. Zie MNW i.v. Delay, WNT i.v. Delai.
Verblijf? Macht? ‖ Myn zonden zyn groot: Ende hebben mi ghehauwen int viandts
delaeien mal, CAST., C. v. R. 184 [1548].

Delayeren, dilayeren,
ww. Ontleend aan ofr. delaier.
Uitstellen (vg. KIL. 842: d e l a y é r e n . Comperendinare, differre, procrastinare,
protrahere: moram interponere, causas nectere, ducere causam). ‖ RAMMELEERE
v

120 [2e h. 15e e.]; V.D. DALE, Wre 271 [1516]; EVERAERT 193 [1526]; Antw. Sp. l ij
[1561]; Reyne M. 107 [ca 1575?].

Delateren,
ww. Ontleend aan een te veronderstellen fr. ww. *délater (vanwaar délateur, délation,
délature)? Toch niet rechtstreeks naar lat. delatum (van deferre)?
Aanklagen, beschuldigen? ‖ Om dat hy ons tween altzamen veracht // heeft Doch
v

ons de macht // gheeft / na ons delateren, Rott. Sp. N iij [1561].

Delatie,
zn. Onder invloed van delay gevormd naar ofr. dilation.
Uitstel, vertraging? ‖ Doet in my groeyen, sonder delatie, u lieffde: soe sal mynen
geest verblyen, Bruyne 1, 26 [2e h. 16e e.].

Delectatie, dilectatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. delectation, lat. delectatio.
1) Genieting; genot. ‖ Tvleijsch tempteert ons tot delectacien, St 2, 72 [vóór 1524];
Venus heedt een voluptuhuese delectatie, CAST., C. v. R. 204 [1548] (hic?); Sy heeft
langhe ghenoech gheboeleert En gheleeft in amoureuse delectatie, H.d.Am. Ff 6
[m. 16e e.]; De dry charites sijn by dese natie Blischap / groeyende iuecht / en
delectatie, Antw. Sp. Ii ij [1561]; Met wat floratien Vol delectatien// en iubilatien Sy
den redelijcken mensche vreuchden scincken, ald. Iii i.
2) Neiging, begeerte, lust. ‖ Tis dwerck Gods (een personage)... Die door sijn
v

ingheboren gratie Tot consten heeft groote delectatie, Antw. Sp. Ee i [1561]; Door
den loon suldy hebben delectatie (t.w. in of tot de kunst), ald. Gg ij; Tuwer delectatie
o eerwerdich coninck... zeer werdt vulbrocht alle v ymagineren, Judich 308 [1577];
Hier ben ick nu by sconincs wyngaert sorchvuldich, Daer ick aldermeest stelle op
myn dilectatie, Ontr. Rentm. 268 [1588] (hic?).
3) Heerlijkheid, zaligheid. ‖ Lof, jhesus christus, vul goddelicke delectatie, H. Sacr.
529 [1571]; Ghewillich myne paden o eerwerdich coninck // ende god // vul delectatien
voughe ic tuwen dienste / tot alder spatien, Judich 122 [1577]; Sijn hemelsche rycke
// vul alder delectatie, Taruwegraen 1664 [1581].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Delectie,
zn. Ontleend aan ofr. *delection (niet bij GODEFROY, wel delecte, choix) of lat. delectio.
Keus? ‖ J.: Gheeft my wat tijts... E.: Jck bens te vreden / maer op correctie / Dat
ghy delectie // corts nu sult uyten, Antw. Sp. i iij [1561].

Delecxtie,
zn. Ontleend aan ofr. *delection (van délecter, lat. delectare)?
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Genot, vreugde? ‖ H.: Ic blyfs de wynen ende bieren // by... S.: Ick zoucke oock
delecxtie, Judich 1249 [1577].

Delibereren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. deliberer.
Overleggen, beraadslagen, redeneren. ‖ Sonder delibereren haestu schier, V.D.
DALE, Wre 595 [ca 1516].
OPM. Zie ook Gedelibereert.

Delicatelic,
bn., bw. Van delicaat.
Heerlijk. ‖ De gracye Gods delicatelic, Gentse Sp. 294 [1539]; Vveedt dat ic
delicatelic mi zeluen aeihiere, CAST., C. v. R. 181 [1548]; Laedt den amoureus syn
liefkin beloopen, zeere delicatelic, ald. 188 (bn. bij liefken? Of bw. in vage bet.?);
Haer ooghskins pijnckende delicatelick, Beweeren elcks pack, ald. 198.

Delicieuselick,
bw. Van delicieus.
Heerlijk. ‖ Dit sprutende water.... Twelck menighen smaeckt delicieuselick, CAST.,
C. v. R. 1 [1548].

Delictuhues,
bn. Ontleend aan ofr., fr. delictueux.
Misdadig, zondig. ‖ Vvy bidden u slaeckt ons delictuhues erreur, CAST., C. v. R.
97 [1548].

Delpen,
ww. Oorspr.?
Stelpen? Dempen? ‖ Och selfs goet duncken mach mijn niet helpen mijn lijen niet
delpen (× helpen, stelpen)/ noch doen verpoosen, M. Bedr. Hart 423 [1577].

Deme,
zn. Zie WNT i.v. Deem.
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Speen, tepel (vg. KIL.: D e m e ... rumen, PLANT.: D e m e o f t d e m e n . Les telbes
ou tettasses de iuments, &c. Vbera iumentorum, &c. papilla vberis; ook bij SCHUERM.
en CORN.-VERVL.). ‖ De deme die vol was / is slap ghetrocken, Antw. Sp. m iij [1561].

Demonstratie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. demonstration of lat. demonstratio.
Vertoning, in de aanh. ongunstig: oneerbare of vulgaire vertoning, t.w. door
gebaren? ‖ Dit al moet ghedaen zijn te menigher spacien, Niet met demonstratien
oft zulcke mesprizijnghe, Maer met hoesscher significatien, Met vertoogh des vooys
vul declaratien, CAST., C. v. R. 59 [1548].

Demuere,
zn. Ontleend aan ofr., fr. demeure.
Het vertoeven, verblijven? ‖ Als ghy syt gecruyst met sweirels demuere (versta:
het verblijven, het zijn in de wereld?), dan sult ghy u troosten metter heyliger
schriftuere, Bruyne 1, 3 [2e h. 16e e.].

Denomineren,
ww. Gevormd naar lat. denominare.
Noemen? ‖ Lof (t.w. Maria), vruchtbaren wijngaerd ghedenomineerd, CAST., C.
v. R. 159 [1548].

Denommeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. denommer.
Noemen, benoemen. ‖ Rethorica, moetmen deze const denomméren In griecsche,
CAST., C. v. R. 11 [1548] (zie ook ald. 32, 53 en pass.).

Dependeren,
ww. Ontleend aan lat. dependere.
Afhangen. ‖ Beghind an tcruce eerst dats minen raet: Vvant daer af dependéren
alle dander dichten, CAST., C. v. R. 241 [1548].

Depucelleren,
ww. Ontleend aan ofr., de(s)puceler, fr. dépuceler.
Ontmaagden. ‖ Op den Borgh is (t.w. Hero) ghestelt ten fijne, Om verzekert en
v

wel bewaert te zijne, Dat sy niet en zou worden ghedepucelleert, H.d.Am. Dd 7 [m.
16e e.].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Deputeren,
ww. Ontleend aan ofr. deputer, estimer, lat. deputare.
Achten? ‖ Als useren veel Hautin facteurs zonder verstand Ditte (t.w. de
baguenaude), en wanen zoo met de ghedeputeerde waken, Ghy en mueghes niet
volghen, CAST., C. v. R. 229 [1548].

Deren,
DEEREN, DERREN,

ww. Zie MNW en WNT i.v.
Om deeren, op deerniswekkende wijze. ‖ Naer Pyramus doet sy (t.w. Thisbe) om
v
deeren klaghe, CAST., Pyr. B v [ca 1530].
Te deren, deeren, deerne sijn, a: Om te beklagen zijn. ‖ Mi waer leet, ende twaer
ooc wel om deeren, Dat yemant verloren ware, constment ontberen, Mar.v.N. 1071
[ca 1500]; Dats te deerne (t.w. de ondergang, de dood der twee gelieven), Sp. d.
M. 201 [beg. 16e e.]; - b. Om af te keuren, te laken zijn; verkeerd, absurd,
afschuwelijk zijn? ‖ Sout ick anderen... corrigeeren en seluen noch alle quaet vseeren
dat waer te deeren / noyt arger quaen, Werelt bevechten 448 [2e h. 16e e.].
- Als zn. gebruikt, a. Kwaad, boosheid. ‖ Paeys zal beweeren Des vyandts deeren,
CAST., Lied. 31 [1530]; - b. Rampspoed, ellende. ‖ tVleeschs wast doende dies
quaemse in derren, Reyne M. 632 [ca 1575?].

Deringe,
zn. Van deren.
Verdriet, schade, nadeel. ‖ E.: Jc Eenich slute de buerse. M.: Jc Menich cryghes
deerrynghe, EVERAERT 90 [1525] (zie ook ald. 186 [1526], 291, 296 [1529] en pass.);
Ic gae met dij // al sonder deringe (versta: gaarne?), Crijsman 363 [eind 16e e.?].
DEERRYNGHE,
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Deroy, desroy,
zn. Ontleend aan ofr. de(s)roi.
Ellende, narigheid. ‖ Tvolck was eens moy // gherust ghepaeyt Theeft nu den roy
// gram ende ontnaeyt, DE ROOVERE 339 [3e kw. 15e e.]; God wilse bescermen voer
alle deroy, SMEKEN, Gulden Vlies 205 [1516]; Mochtic hu lief / jn myn bewelt cryghen
Jc wierde verlost vut myn desroy zaen, EVERAERT 293 [1529].
OPM. Zie ook bij Roy.

Derren,
ww. Zie Deren.

Derte,
zn. Zie Deerte.

Descencie,
zn. Zie Dessencie.

Descenderen,
ww. Zie MNW i.v.
1) Ondergaan (van de zon).‖ Hij, die de son doet rijsen inden oosten Ende inden
westen weder descenderen // doet, Heymelic Lijden 198 [1557].
2) Voortkomen? ‖ De hoogste druue Christus uut u (t.w. de wijngaerd Maria)
descendeerd, CAST., C. v. R. 159 [1548].

Desconfoort,
bn. Van confoort?
In de aanh. blijkbaar bn. (ofschoon confoort uitsl. als zn. bekend is) in de bet.
mistroostig of wankelbaar, zwak, broos. ‖ Noch maect my de vyant duchtende, Duer
dwoort schriftuerlic by my desconfoort riet, Gentse Sp. 283 [1539].
OPM. Mogelijk corrupt voor ‘hy my desconfoort riet’ = hij mij tot wanhoop zocht te
brengen.

Descreet,
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bn., bw. Zie Discreet.

Describeren,
ww. Gevormd naar lat. describere.
1) Beschrijven? ‖ Cosmographia, des werelts ronde Door der consten gaue can
describeren, Antw. Sp. P i [1561].
2) Noemen? ‖ Cicero, haer (t.w. Historie), tstijds ghetughe describeerd, CAST., C.
v. R. 177 [1548].

Desidie,
zn. Ontleend aan lat. desidia?
Ledigheid? ‖ Valt diligent, schuud sulcke desidie, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Desier,
zn. Ontleend aan ofr., fr. desir.
Wens, verlangen. ‖ Meestendeel te nemen is zijn desier, Leenhof 440 [na 1531].

Desireren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. desirer.
Verlangen. ‖ In v supplieren, // Natuerlijck desireren en requireren // En zou ick
v

niet consenteren, H.d.Am. Aa 1 [m. 16e e.].

Desolabel,
bw. Ontleendaanofr. desolable.
v

Op jammerlijke wijze? ‖ Hy scheen / verlaten te zijn desolabel, Rott. Sp. B vj
[1561].

Desolaet,
bn., bw, Zie WNT i.v. Desolaat.
Ellendig, rampzalig; wanhopig (vg. KIL. 842: d e s o l a e t . Absque solatio, non
v

consolabilis). ‖ Gentse Sp. 47, 274 [1539]; B.d.Scr. 37 [1539]; H.d.Am. B 2 , D 4, E
v v
1 , 8 en pass. [m. 16e e.]; GHISTELE, Ant. 83 [1555]; Bruyne 1, 133, 142, 163; 3, 71
v
[2e h. 16e e.]; Meest Al 36, 522 [1559]; Antw. Sp. E iiij, Cc ij en pass. [1561]; Rott.
Sp. C viij, D viij, E vj, O iiij en pass. [1561]; Roerende v. Meest Al, 770 [ca 1564?];
Tcooren 363 [1565]; M. Bedr. Hart 267 [1577]; Jezus o.d. Leraers 411 [vóór 1580];
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Minnevaer 45 [1583]; Verl. Z. II, 231, 635 [1583]; Deenv. Mensch 5, 210 [2e h. 16e
e.?].

Desolaetelijck,
bw. Van desolaet.
Ellendig, rampzalig. ‖ Ghij (waert) doe niet verweckt tot barmherticheyt als hij (t.w.
Lazarus) was desolaetelijck levende, Rijcken Wrecke 624 [1596?].
OPM. Kiliaen kent het woord in de bet. ontroostbaar (KIL. 842: d e s o l a e t e l i c k .
Insolabiliter).

Desolant,
bn. Ontleend aan fr. désolant? Of rijmvervorming van desolaet?
Troosteloos, rampzalig? ‖ Dies sy (t.w. dlieff), sonder dralen, // mynen verdrieten
// rel troostelyc salveerden, om te duerschieten // wel thert desolant // met
onderstandt, Bruyne 1, 161 [1556].

Desolatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. desolation, lat. desolatio.
v

Droefheid, treurigheid, ellende. ‖ St 1, 78, 181 [vóór 1524]; CAST., Pyr. B vij [ca
v

1530]; B.d.Scr. 11 [1539]; Well. Mensch 155 [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. I 8 , Ff 7 [m.
v

v

16e e.]; Antw. Sp. Nn ij , Eee iiij, Fff i [1561]; Haagsp. d iiij , n iiij [1561]; Bruyne 1,
162 [2e h. 16e e.]; Reyne M. 471 [ca 1575]; Judich 643 [1577]; Leuv. Bijdr. 40, bl.
81 [1578].

Desoleren, dezoleiren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. desoler.
A. BEDR. Hinderen, kwellen? Of sterker: te gronde richten? ‖ (Die) de ziele duer
tlichaem ghedezoleirt Van haerder doot verlost, Gentse Sp. 296 [1539].
B. ONZ. Wanhopen. ‖ En wilt niet desoleren, Maer verblyt u, o ghy zondare, Verl.
Z. I, 183 [1583]; Niet en desolert, Maer int gheloove / myts hope / vulstandich
perseverert, ald. II, 1224.
OPM. Zie ook Ghedesoleirt.

Desperaetheyt,
zn. Van desperaet.
Radeloosheid? Of reddeloosheid? ‖ Vermaen van sonden can ick mijn man niet
me winnen. Hy is heel onversocht, ick vrees voor desperaetheyt, COORNHERT,
Rijckeman 1299 [1550].
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Desperatelic(k),
bn., bw. Van desperaet.
Vol wanhoop, wanhopig. ‖ Desperatelick segghende door dit bestel: een ongherust
herte slaept selden wel, Doesb. 110 [vóór 1528] (zie ook ald. 111).

Despoinctieren,
ww. Ontleend aan ofr. despointier.
Hinderen, bezwaren, kwetsen, schenden? ‖ Ic en weet wie myn vreughd dus
mach benyen, Ten zy Anteros die my roofd myn zinnen. God es hy, altoos contrarie
der minnen: Elcken despoinctierende, zoo ic wel ben vroed, CAST., C. v. R. 208
[1548].

Desroy,
zn. Zie Deroy.

Dessencie,
zn. Ontleend aan ofr. *dessension, fr. dissension, lat. dissensio (vg. ofr. dessentir,
dissentir).
Tegenspraak? ‖ Als... ick sach dat mij tspreken niet en beschoot So gauick synder
gramscap silencie So dat hem tcnorren achter na verdroot En teghen hem seluen
haest sijn redenen sloot Want van mij en had hij gheen dessencie, V.D. DALE, Stove
355 var. [1528] (het teksths. heeft descencie, maar dit woord (< ofr. descension)
past niet in het verband).

Destructie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. destruction.
Verwoesting, vernietiging, ondergang. ‖ Drie bl. danssen 75 [1482]; Camp v.d.
v

Doot 408 [1493]; Well. Mensch 931 [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. R 6 [m. 16e e.];
Smenschen gheest 306 [ca 1560?].

Detractie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. detraction.
Laster, kwaadsprekerij; kleinering van een anders verdiensten? ‖ Metten
Phariseeusen ben ick vul detractien, CAST., C. v. R. 183 [1548].
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Deurgloeysele,
zn. Van deurgloeyen.
Gloed? ‖ (Thisbe tot Pyramus:) Ghy zijt in erven / T'reyn amoureus / vierich
deurgloeysele, CAST., Pyr. A v [ca 1530].

Deurgrondigen,
ww. Zie Doorgrondigen.

Deurraeyen, duerraeyen,
ww. Zie WNT i.v. Doorraaien.
Doorstralen? Doorschieten? ‖ Zou was metter liefden gheheel duerraeyt, Gentse
Ref. 129 [1539]; Den gheest leeft verdraeyt // want pouer my deurraeyt / En armoede
afmaeyt // alle mijns leuens lust, Haagsp. d iij [1561].

Deurrijden,
ww. Zie Doorrijden.

Deurronnen,
bn. Zie Dorronnen.

Deurspel,
zn. Oorspr.?
De bet. van dit niet van elders bekende woord in de aanh. is niet duidelijk. De
uitgever G.J. Steenbergen verklaart het als ‘doorgevoerd spel’, zelf heb ik de indruk,
dat het nog aansluit bij de voorgaande regel en dus thuishoort in de sfeer van zang
of muziek; dan mogelijk corrupt voor veurspel? ‖ Ia, ons ouersten singen uwen
teneur // wel! Tis een fraey deurspel // dat sy u geueijsde cracht // lauen, Soo dat
sy Saulum volcomen macht // gauen Als gierige nachtrauen // geueijst in haeren
capproen, Bekeeringe Pauli 432 [ca 1550?].

Deursteken,
ww. Zie Doorsteken.

Deurteesen,
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ww. Zie Doorteesen.

Deurtouwen,
ww. Zie Doertouwen.

Deusekin,
zn. Zie WNT i.v. Deux.
v

Tweetal. ‖ Zekerlic wy zijn een kostelic deusekin, CAST., Pyr. D i [ca 1530].

Devictie,
zn. Oorspr.?
Onenigheid, discussie? ‖ Vut ia, ende neen, rysen veel devictien, CAST., C. v. R.
48 [1548].
- Ter devictien staen; te laken, af te keuren zijn? ‖ Gods benedictien / Sauden in
u beeden (t.w. Frankrijk en Duitsland?) seer ouervloedich dalen. Nemmermeer en
v

stonddy te gheender devictien, CAST., Bal. B 4 [1521] (hic? of onenigheid hebben);
Ander soerte (t.w. van dichters?) essere ende oock vul fictien Staende ter devictien,
hoe hooghe gheclommen, CAST., C. v. R. 39 [1548].

Devijs, dyvys(e),
zn. Zie MNW i.v. Devise, WNT i.v. Devies.
Woord; in het mv. ook redenering (vg. KIL. 842: D e u i s . Colloquium). ‖ Weer.
Gheleerde 226 [1558]; Red. en Nat. 77 [2e h. 16e e.]; Jezus i.d. Tempel 327 [ca
1575?]; Judich 536 [1577]; Jezus o.d. leraers 260 [vóór 1580].
OPM. Ook bij COORNHERT, Odyss. 1, 32b en T'roerspel 709.

Devysie,
zn. Ontleend aan ofr. devision.
Onenigheid, verdeeldheid, tweedracht. ‖ Alle rycken jn wien dat wort beloken
Devysie ghescil / haet ofte ranckuer En sullen hebben / gheen gheduer, EVERAERT
164 [1523].

Devocie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Belangstelling? (Dit laat zich gemakkelijker uit de eig. bet. ‘aandacht’ verklaren
dan Leendertz' ‘neiging,roeping’, dat daarenboven in het verband minder goed
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schijnt te passen). ‖ Ter wapene haddic wat devociën; dus in Gentilia der stede
vermaert Daer leerde ic aventueren der wapenen aert, Jooris 183 [2e h. 15e e.].
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Devoor,
zn. Zie WNT i.v.
Sijn devoor doen, zijn best doen, doen wat men kan. ‖ Camp v.d. Doot 2569
[1493]; Leuv. Bijdr. 4, 333 [beg. 16e e.]; SMEKEN, Gulden Vlies 192 [1516]; St 2, 217
[vóór 1524]; EVERAERT 252 [1530], 511 [1533]; Gentse Sp. 99 [1539]; Haagsp. d iiij
(na d viij) [1561]; Tcooren 1052 [1565].

Dezoleiren,
ww. Zie Desoleren.

Dyademecroone,
zn. Uit dyademe en croone.
Diadeem. ‖ Dit hoedeken presenteric / uwen persoone Als dyademecroone/ vut
deuocien vierich, EVERAERT 418 [1530].

Dyademich,
bw. Van dyademe.
(Als) met een diadeem. ‖ Bersabee dyademich gecroont, B.d.Scr. 40 [1539].

Diamantelijck,
bw. Van diamant.
Als diamant. ‖ Betrout up Christum ende wel versint met stercken gheloove
diamantelijck vast, Smenschen gheest 806 [ca 1560?].

Dicht (I),
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Dicht (I).
Rijm; ook rijmwoord, -regel, -klank, enz. (zie F. Kossmann in Tijdschr. 70, bl. 183
e.v.) ‖ CAST., C. v. R. 28 en pass. [1548].

Dicht (II),
bn. Zie WNT i.v. Dicht (II)?
Trouw? ‖ Aen denzelfden raedt ick my oock hou / Wy moeten malkander ziet
wesen dicht En zegghen dat dese vrou is onse Nicht, Rott. Sp. K iiij [1561].
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Dichtich,
bn. Van dicht.
Dicht (vg. KIL.: d i c h t i g h . j. d i c h t . Densus).‖ Alst tscip ghetimmert es tmoet
ghecalfaet zyn Met werck ofte most / om te wesene dichtich, EVERAERT 339 [1530].

Dictie,
zn. Zie WNT i.v.
Woord? ‖ Wanneer een dictie hendt in vocale, Ende de volghende oock ten zeluen
tië, CAST., C. v. R. 37 [1548]; Alleenelic, sprekick in dees restrictien Van goede
significatiue dictien (versta: woorden met betekenis?), ald. 48.

Diefhals,
zn. Uit dief en hals.
Scheldnaam: booswicht, dief? (Vg. KIL.: d i e f - h a l s . Fur). ‖ Soude my den diefhals
alsoo bedrieghen? CRUL, Heynken 17 [ca 1540?]; B.V.: Wel heb ickt so quaelijck
gemaeckt D.S.: Jae ghij dieffhals, Paulus en Barnabas in Hs. TMB, B, fol. 51 [m.
16e e.].

Dielken,
zn. Van diel, deel, t.w. lichaamsdeel?
Euphemistische benaming voor cunnus? Mogelijk blijft echter ook een ander
lichaamsdeel, bijv. wang of dij. ‖ Aerme houde vraukins / met gheluwe dielkens, DE
ROOVERE, Quicunque 639 [3e kw. 15e e.].
OPM. Op de volgende - door de onduidelijke bet. van labareelkins - onzekere
plaats zou deelkin, indien niet van del(le), dille, mogelijk ook, wellicht als pars pro
toto (en dan in bet. gelijk aan delle, dille, meid, meisje) cunnus kunnen betekenen.
‖ Ghy (t.w. de Verloren Zoon) zult huer (t.w. van De Werelt, een waardin) liefste
complyste // zyn; Want zou ziet zeer gherrene dusdanighe labareelkins Voor hare
deelkins, Verl. Z. I, 1087 [1583] (n.b. een der snollen spreekt).

Dienstbergh,
zn. Uit dienst en bergh.
In de aanh. plaats waar de Wet slaafs gediend wordt (vg. diensthuis)? ‖ Gaen wy
tot haer (t.w. de Wet) inden dienstbergh onghelet En hoort wat u van haer werden
ontcnocht zal, Gentse Sp. 314 [1539].

Dienstpresentich,
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bn. Uit dienst en presentich.
Dienstbereid. ‖ Heere ziet hier hu dienstpresentich wyf, EVERAERT 310 [1529].

*Diepen,
zn. Zie Duypen.

Dierlijck,
bw. Zie MNW i.v. Dierlike, WNT i.v. Dierlijk (II).
Voor hoge prijs, duur. ‖ God heeft die arme gecocht so dierlijck Als u, A.BIJNS 317
[ca 1540]; Peynst, dat ghij mij hebt gecocht so dierlijc, ald. 400.

Dierste,
zn. Bijvorm van dierte, duurte.
Duurte. ‖ De dierste jnt calc Maect Menich, EVERAERT 91 [1525]; Dierste zal ons
begheuen / zonder veel delays, ald. 97.

Diferencie,
zn. Zie Differentie.

Diffamacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr., diffamation, lat. diffamatio.
Schande, oneer. ‖ Noynt my sul[c] deerren en deerde Duer de diffamacie die my
daghelicx ghesciet nv, EVERAERT 149 [1523].

Diffame,
zn. Ontleend aan ofr. diffame.
Schande, oneer, blaam; ook schandelijke zaak. ‖ Van princen en vorsten scryft
hy veel diffamen, Leuv. Bijdr. 4, 339 [beg. 16e e.]; Op luegenen bevonden is groote
diffame, Leenhof 559 [na 1531]; Desen roep gaet ouer al / en dese diffame Achter
uwen rugghe / mi een pijnlijck grief // is, GHISTELE, Ant. 56 [1555].

Diffameren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. diffamer.
Onteren (vg. KIL 842: D i f f a m é r e n . Infamia afficere aliquem, infamiam aut
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ignominiam inferre alicui). ‖ Camp v.d. Doot 1927 [1493]; Sp. d. M. 2379, 2789 [beg.
16e e.]; St 2, 250 [vóór 1524]; Gentse Sp. 152 [1539]; Dwerck d. Apost. 1581 [1e
h. 16e e.].

Different (I),
zn. Ontleend aan ofr. different, fr. différend.
Verschil. ‖ Als schijntere different daer gheen en es Tusschen den Orateurs ende
dit profes, CAST., C. v. R. 12 [1548].

Different (II),
bn. Ontleend aan ofr., fr. different.
Verschillend (vg. KIL. 842: D i f f e r e n t . Differens). ‖ Dus en esser niet differents
ghebeden Van Christo, thooft ende den leden pryzelic, Maer alle ghelijc teeuwigh
leven iolyzelic Ionnen zy u, Gentse Sp. 284 [1539].

Dif(f)erentie,
zn. Van different. Of gevormd naar ofr., fr. difference. Of rechtstreeks ontleend aan
lat. differentia.
1) Onderscheid, verschil (vg. KIL. 842: d i f f e r e n t i e . Differentia).‖ (De H. Geest)
In glorien sonder differentien gheen, DE ROOVERE 121 [3e kw. 15e e.]; Tusschen
princelike excellencie Ende die ruytheyt van eenen gheboer En weet ic (t.w. de
Dood) onderscheyt noch differencie, Drie bl. danssen 70 [1482] (zie ook ald. 77);
Meyndi dat God vraecht nae enige differentie, Menichf. d. bedrochs 135 [1e h. 16e
e.]; Veel differentien essere ende veel willekuers Vveder heere of cnape spreeckt
leelick of schoone, CAST., C. v. R. 60 [1548]; Tusschen Gheketend, ende Gheknoopt
En weet ick differentie noch belet, ald. 224.
2) Meningsverschil, onenigheid. ‖ Daer veel hoofden sijn es diferencie, V.D. DALE,
Stove 685 [1528] (var.: deferencie); Op hope dat dees edel Heeren... Van ons
differentie de sententie Naer ons begheerte zouden gheraemt hebben, H.d.Am. Z
1 [m. 16e e.]; Aldus dunct my na dat ick claerlijck beueste Tsijne gheen queste //
oft differentie, Antw. Sp. Rr i [1561].
OPM. Kiliaen kent deze bet. wèl voor different (‘Contentio, controuersia’), niet voor
differentie.

Differeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. differer.
Eig. onderscheid maken, in de aanh. naar het schijnt zich bekommeren. ‖ Mijn
scieten (t.w. van de Dood) luttel differere Om scoenheyt noch preeminencie, Drie
bl. danssen 70 [1482].
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Diffidentie,
zn. Ontleend aan lat. diffidentia of gevormd naar ofr. diffidence.
Wantrouwen. ‖ Alle diffidentie laet cranc sijn als een riet, REAEL, in Amst.
Jaarboekje 1897, 56 [1578]; Door secreten nyt, diffidentie en putertiericheyt ist dat
tvolck deen dander soeckt te verdrincken, HOUWAERT, in Noord en Zuid 16, 326
[eind 16e e.].

Diffieren,
ww. Zie MNW i.v. Defieren.
Braveren. ‖ Ic diffier u macht (t.w. van de vervolgers) ende al u onrechten, Want
mijn verlosser nu crachtelijck leeft, CRUL, AB, in Bruyne 1, 183 [2e kw. 16e e.].

Diffinitie,
zn. Ontleend aan ofr. diffinition, définition.
Definitie. ‖ De Mensche is een redelijck dier En sterffelijck / dit is de diffinitie Die
de gheleerde gheuen, Antw. Sp. Ggg iiij [1561].

Digniteit, dingniteyt,
zn. Ontleend aan ofr., fr. dignité.
Waardigheid (vg. KIL. 842: D i g n i t e y t . Dignitas, honor, ornamentum, decus,
v

praesulatus).‖ Bruyne 1, 89 [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. Dd ij [1561]; Ontr. Rentm.
1149 [1588?].
- In digniteit houden, in ere houden.‖ Rott. Sp. R vij [1561].

Dyck, deyck,
zn. Zie MNW i.v. Dijc, WNT i.v. Dijk.
Tallen dycken, deycken, overal, in elk opzicht (vg. voor de generalisering der bet.:
kant, weg, plaats, enz.).‖ B.: Wi sal hebben de schult? L.: Trudo, tallen deycken!
Trudo 2022 [ca 1550]; (Mijn boek heet) ‘Spytich leven’, tallen dycken, ald. 2529.

Dijcken,
ww. Zie MNW i.v. Diken, Aanm. en WNT i.v. Dijken (II).
Zijn best doen, zich inspannen? ‖ Doe zyn beste / diet wille doen Al cocht hy een
mande fruuts ghehoopt Hy en zal niet cryghen / dat hy coopt Al const hy noch zo
wel dycken en janghelen, EVERAERT 220 [1528?] (hic?); Tis best Couzijn zoo moghen
wy onsen wil krijghen / Doen 'tgheschil stijghen / als die om winnen / dijcken, Rott.
Sp. H vj [1561].
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OPM. Onduidelijk blijft de volgende plaats in St 2, 73 [vóór 1524]: ‘Sal liefde
ghestadich blyue die rykelyc dijct trouwe moeten bant syn sonder falen’.

Dilagie,
zn. Ontleend aan een, naar het schijnt, niet opgetekend ofr. *dilage of rechtstreeks
van ofr. dilaier of naar ofr. dilation.
Uitstel. ‖ U wateren laet diepen sonder dilagie, REAEL, in Amst. Jaarboekje 1897,
59 [1578].
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Dilayeren,
ww. Zie Delayeren.

Dilectatie,
zn. Zie Delectatie.

Dilectie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. dilection.
Minzaamheid, toegenegenheid. ‖ Rethorica jent, en van complectie goet Haer
v

dienaers met saluyt en dilectie groet, Rott. Sp. *** iiij [1561]; Isser defectie / toont
v

dilectie / als broeders ghepaert, ald. Q vij .

Diligent,
bn., bw. Ontleend aan ofr., fr. diligent (blijkens de eerste aanhh. anderhalve eeuw
ouder dan S. de Grave, Fransche Woorden, enz. 85, 99 meende).
IJverig, vurig. ‖ DE ROOVERE 137 [3e kw. 15e e.]; Camp v.d. Doot 1267, 2635
[1493]; S. Stadt 1315 [ca 1535]; Gentse Sp. 88, 150 [1539]; Gentse Ref. 70, 170
[1539]; B.d.Scr. 16 [1539]; Christenk. 791 [ca 1540]; Prochiaen 20, 584, 1794, 1975
[ca 1540]; CAST., C. v. R. 20 en pass. [1548]; Trudo 280, 994, 1444, 2082, 3184 [ca
1550]; Bruyne 1, 22, 107 [2e h. 16e e.]; Weer. Gheleerde 382 [1558]; Antw. Sp. M
v

v

v

iiij , Mmm iiij en pass. [1561]; Rott. Sp. D vij [1561]; Reyne M. 296 [ca 1575?];
Taruwegraen 694 [1581]; Trauwe 937 [1595?]; Letter en Geest 160 [eind 16e e.].
- In de aanh. naar het schijnt handig, knap, slim.‖ Alderhande voghelen can hy
dyligent Ooc verschalcken / hoe lichueerdich int vlieghen, GHISTELE, Ant. 31 [1555].

Diligentelijck,
bw. Van diligent.
IJverig. ‖ Well. Mensch 601 [2e kw. 16e e.]; Dwerck d. Apost. 719 [1e h. 16e e.];
Gentse Sp. 260 [1539]; CAST., C. v. R. 23 en pass. [1548]; H.d.Am. F 7 [m. 16e e.];
v

v

Heymelic Lijden 279 [1557]; Antw. Sp. Ccc iij , Lll i [1561]; Rott. Sp. R vij [1561];
H. Sacr. 92[1571].

Diligenteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. diligenter.
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IJverig zijn, ingespannen arbeiden. ‖ Diligenteerd, zo zuldy op curte daghen Zoo
leeren mids hulpen van God hier bouen, Ghy zulles u belouen, CAST., C. v. R. 109
[1548]; (Christus) Als warachtich werckman in zyns Vaders oest bevonden altyts
diligenterende zondere of legghen, Reyne M. 968 [ca 1575?].

Diligentie,
zn. Van diligent. Of gevormd naar ofr., fr. diligence, lat. diligentia.
IJver, liefde. ‖ Camp v.d. Doot 169, 2264 [1493]; EVERAERT 21 [1509], 195 [1526],
143 [1528], 330 [1531?] en pass.; A. BIJNS, N.Ref. 83, d, 8 [1e kw. 16e e.]; St 1, 173
[vóór 1524]; Doesb. 216 [vóór 1528]; Gentse Sp. 224, 267, 293 [1539]; CAST., C. v.
v

v

R. 16 en pass. [1548]; H.d. Am. D 3 , F 6, Q 2 en pass. [m. 16e e.]; Antw. Sp. C
v
v
iiij, E iij en pass. [1561]; Haagsp. c iiij en pass. [1561]; Rott. Sp. A v , K v, R v, S vij
[1561]; Judich 714 [1577]; Ontr. Rentm. 123, 291 [1588].
- (Sijn) diligentie doen, ijver aan de dag leggen, zijn best doen.‖ St 1, 196; 2, 176
[vóór 1524]; A. BIJNS, N.Ref. 184, b, 13 [1525]; Doesb. 95 [vóór 1528]; EVERAERT
257 [1530]; Gentse Ref. 162 [1539].

Diligentigh,
bw. Van diligent.
IJverig, liefdevol?‖ Hier ziedy hoe dat Christus es de duere, Duer wien dat de
poortier... de helyghe gheest reen, Den mensche toeganc gheift diligentigh tot den
hemelschen vadere excellentigh, Gentse Sp. 305 [1539].

Diminutie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. diminution, lat. diminutio.
Vermindering? ‖ Te recht doorgrondicht // zonder diminutie Dese onse solutie
v

(zonder diminutie, ten volle?), Rott. Sp. M viij [1561].

Dynghaert,
zn. Van dynghen.
Die dingt. ‖ Jc en slachte menich / vrec dynghaert niet Den loon te mynckene,
EVERAERT 510 [1533].

Dingniteyt,
zn. Zie Digniteit.

Dinnen,
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ww. Zie MNW en WNT i.v. Dunnen.
A. BEDR. Verminderen, verzwakken en v.v.: a. Afleggen, nalaten. ‖ U
cleynmoedicheyt dint, Gentse Sp. 68 [1539]; Dyne quaden wilt dinne, Verl. Z. I, 262
[1583]; - b. Doen verdwijnen. ‖ Speelen metten volcke / van den huuse // binnen,
Om swaerheyts abuuse // dinnen, Verl. Z. I, 1107 [1583].
- In de aanh.: voorkomen? ‖ A.: Laet ons gaen houden hoede // ende stercke
wake jeghens zyne jnbrake. D.: Dat willen wy voor alle zake vp auentuere of wy
mochten ramp // dinnen, Reyne M. 1195 [ca 1575?].
B. ONZ. - 1) Verminderen. ‖ Dus es zijn fortse op ons zeer veil ghedint, Gentse
Ref. 7 [1539].
- Sonder dinnen, onverminderd, constant? ‖ Sonder dinnen Al dat ons noodt is /
laet ons beminnen, DE ROOVERE 271 [3e kw. 15e e.].
2) Ophouden, verdwijnen, tenietgaan.‖ Lof rose van Jerico... die alle cracht des
viants doet dinnen, St 2, 33 [vóór 1524]; Verjaecht den viant, die ons quelt van
binnen; Dinnen doet svleesch lust, A. BIJNS 279 [ca 1540]; Duer u scientie, die alle
swaerheyt doet dinnen, GHISTELE,
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Ovid. Sendtbr. 148a [1559]; Ick bem die alle swerels zonden doet dinnen, Verl. Z.
II, 949 [1583].
- Sonder dinnen, eeuwig.‖ O beminde Vadere... die ons cuendt becleeden// met
vreucht zonder dinnen, Reyne M. 200 [ca 1575?].

Dyocesaen,
zn. Ontleend aan mlat. diocesanus, ofr., fr. diocesain.
Bisschop (vg. DUCANGE i.v. Dioecesanus). ‖ Ons Ouerste / daer wy onder ghestaen
zijn Van Tsprinchen weghe / ofte vander stede Of die machtich van onsen dyocesaen
zijn, DE ROOVERE 249 [3e kw. 15e e.].

Diogenicien,
zn. Franse afl. van Diogenes.
Volgeling van Diogenes. ‖ Zuupt ghi u rau warm moesch metten Diogenicienen,
CAST., C. v. R. 184 [1548].

Discencie,
zn. Zie Dissentie.

Discerneren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. discerner.
1) Onderscheiden? ‖ Gheeft sy (t.w. Natuere) van toecomen dinghen verstant
v

Elcken abundant // om te discerneren, Antw. Sp. Qq i [1561]; Om te discerneren
v

v

de lueghen Vander waerheyt, ald. Yy iij ; Tgoet wt tquaet discerneren, ald. b iij .
2) Beslissen? ‖ Of oock den tijdt gheexpireert is oft niet / Committeer ic eenen
anderen te discernerene, CAST., Bal. B i [1521]; Ars dialectices... Gheeft Salomon
v

tswert om te discerneren, Antw. Sp. Rr ij [1561].

Discoordelijc,
bn. Van discoort.
Tweedrachtig. ‖ Bekende elc wel haer discoordelijc spreden, Dal s. wederk. 374
[eind 15e e.?].

Discoordie,
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zn. Zie Discordie.

Discoordigh,
bn., bw. Van discoort.
Tweedrachtig. ‖ Menicht. d. bedrochs 84 [1e h. 16e e.] (discoordigh erroor, versta:
dwaling der Tweedracht); CAST., Pyr. C iij [ca 1530]; Gentse Sp. 103 [1539]; Antw.
v

v

v

Sp. S ij , T i, ij , iiij [1561].

Discoort, disscoort,
bn. Ontleend aan ofr. discord.
1) Dissonerend, onharmonisch, vals. ‖ Hoort alle wel toe / twort goet disscoort.
Hu zal de walghe hebben vanden soon, EVERAERT 272 [1530]; Al sydy noch eens
myn maech ghebooren ghy keert al omme een arch discoort // blat, Smenschen
gheest 612 [ca 1560?].
- Discoort slaen, vals klinken. ‖ Mij dunckt dat mijn luijtken discoort // slaet, Well.
Mensch 736 [2e kw. 16e e.].
2) Tweedrachtig. ‖ Discoorde sinnen sijn quaet om versamen. Dal s. Wederk. 144
[eind 15e e.]; Tvolck in archheden soo gestoort staet, saeyende haer discoort// saet
(versta: zaad van tweedracht?), Bruyne 2, 51 [2e h. 16e e]; Tweederleij berueren /
discoort en dweers int feyt dat is ratio ende sinnelickheyt, Werelt bevechten 410 [2e
h. 16e e.].
3) Discoort sijn, in verwarring, beroering, onrust verkeren. ‖ Die sinnen discoort
sijn nv in dit termijn, Doesb. 129 [vóór 1528]; Noyt en was ick van sinnen dus discoort,
Ontr. Rentm. 1065 [1588?].

Discordabele,
bn. Ontleend aan *ofr. discordable, lat. discordabilis, -le? Of van discorden?
Inconsequent? ‖ (De vrouwen) zyn instable, als den wind mutabele, Ter
ommeslaeghs inuentien excellent ende hable: Puer discordabele, es haer weerck
onwiselic, CAST., C. v. R. 198 [1548].

Discordadich,
bn. Rijmvervorming van discordigh?
Tweedrachtig? ‖ Siel quistighe moortdadighe // draecke corrupcie en discordadighe
// waecke afgrondighe speloncke, Smenschen gheest 383 [ca 1560?].

Discordatie,
zn. Van discorderen? Of rechtstreeks ontleend aan ofr. *discordation (dat dan niet
is opgetekend)?
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Tweedracht, twist. ‖ Al dat wij prijsen is met geneuchten sonder discordatie,
Appelboom 495 [1e kw. 16e e.?]; Laet ons alle dry dan simuleren Van ons questie
en discordatie, H.d.Am. P 7 [m. 16e e.].
OPM. Nog parodiërend gebruikt door BREDERO 1, 234-5; de verklaring ald. door
J. te Winkel is mislukt, omdat het gehele rondeel serieus is opgevat.

Discordie, discoordie,
zn. Ontleend aan lat. discordia?
Tweedracht; twist, onenigheid? ‖ Verdrijft tweedracht / discordie en nijt, Antw. Sp.
v

v

v

Pp ij [1561] (zie ook ald. Pp iij , Eee i ); Want niet gherust / bringht schande en
v

blame / discordie / oproer / desolatie quaet, Haagsp. n iiij [1561].

Discreet, disscreit, descreet,
bn., bw. Zie WNT i.v.
Verstandig, wijs (vg. KIL. 843: D i s c r e t . Prudens, sapiens). ‖ EVERAERT 101
[1525], 336, 414 [1530]; Gentse Sp. 327 [1539]; CAST., C. v. R. 56 [1548]; H.d.Am.
v

Dd 3, 6 [m. 16e e.]; Taruwegraen 1677 [1581].
OPM. Vg. Ondiscreet.

Discretie,
zn. Zie MNW i.v. Discrecie, WNT i.v. Discretie.
Verstand; wijsheid. ‖ DE ROOVERE 142
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[3e kw. 15e e.]; Sacr. v.d.N. 72 [3e kw. 15e e.]; St 2, 174 [vóór 1524] (hic?); EVERAERT
v

414 [1530]; Antw. Sp. F iij, N i , P iij [1561]; Goemoete 197 [eind 16e e.?]; Bijstier
419 [eind 16e e.?].

Disloyael,
bn. Van loyael? Of rechtstreeks uit ofr. desloyal?
Ontrouw. ‖ En heeft hy (t.w. Iupiter) niet aen Danae, als disloyale, Ghewonnen
v

inden Toren van metale Den vromen Perseus, H.d.Am. Q 6 [m. 16e e.].

Dispenseren,
ww. Zie MNW i.v.
Uitdelen, verschaffen, verstrekken (vg. KIL. 843: D i s p e n s é r e n . Dispensare).
‖S.: Wat confecxie eest? L.: snelle beteringe die liefde Gods heeftse ghedispenseert,
Smenschen gheest 796 [ca 1560?].

Dispensierster,
zn. Van dispensier.
Huisbestuurster. ‖ Veel behoeven. Hooghe staats dochter, als een
huysbeschickster of dispensierster, COORNHERT, T'roerspel, personage [3e kw. 16e
e.].

Displicentie,
zn. Ontleend aan lat. displicentia.
Mishagen aan zich zelf, berouw? ‖ Als u yet in uwer conscientien wroecht, Twaer
noot, dat ghijse met displicentien dwoecht, A. BIJNS 443 [ca 1540].

Disponeren,
ww. Zie WNT i.v. Disponeeren.
In de beste orde schikken (vg. Dispositie). ‖ Voorpeinst, disponeerd: orneerd dat
eloquentelick, CAST., C. v. R. 32 [1548]; O wijsheid, uten hooghsten monde
ghesproten! Veruanghende alle zaken van hende thende: Sterckelick disponerende,
wiesser es besloten Onder den hemel, ald. 95 (hic?).

Dispositie,
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zn. Zie WNT i.v.
(Beste) ordening, schikking (vg. LITTRÉ i.v. Disposition, bet. 2: ‘La seconde des
parties de la rhétorique, celle par laquelle on dispose dans le meilleur ordre ce que
l'on a trouvé par invention’).‖ Met dispositie den sin openbaren, Bruyne 2, 36 [m.
16e e.].

Disscreit,
bn., bw. Zie Discreet.

Dissentie, dissencye, discencie,
zn. Ontleend aan ofr. dissention, -sion, discencion.
Meningsverschil, onenigheid.‖ Om datter discencie in menighe conuencie duertyt
pestilencie coemt mitter spoet, St 1, 25 [vóór 1524]; Dit houde elc zonder dissencye,
Gentse Sp. 165 [1539]; Daer en coemt in het lant Gheen dissentie / oft onvrede
v

bloedich Maer groote eenicheyt en liefde voorspoedich, Antw. Sp. Eee i [1561].

Distantie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. distance of ontleend aan lat. distantia.
Afstand? ‖ Geometria / leert van distantien Ghewichten / linien / formen /
grootheden cloeck, Antw. Sp. Yy iiij [1561].

Distinct,
bn. Ontleend aan ofr., fr. distinct.
Onderscheiden, verschillend, afzonderlijk, duidelijk afgebakend? ‖ O redene wilt
my dit claerder segghen Dat ict versta by distincte porceelen, Antw. Sp. Ddd iij
[1561].

Distinctie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. distinction of - op grond van de bet. 2) althans mede - aan
lat. distinctio.
1) Onderscheiding, juist oordeel? ‖ Dit vitie (stijlgebrek) moedtty vellen Met
distinctien, of dweerck sal leelic belenden, CAST., C. v. R. 20 [1548].
2) Afdeling, paragraaf (bestaande uit een aantal questiones).‖ Dese redene daer
v

wy nu spreken van / Blijckt in de lxxxiiij. distinctie bloot, CAST., Bal. B i [1521].

Distingueren,
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ww. Ontleend aan ofr., fr. distinguer.
v

1) Onderscheiden. ‖ Natuere leert tgoet van tquaet distingueren, Antw. Sp. Qq i
[1561].
2) Bepalen, vaststellen. ‖ Wilt distingueren / wiens kint doot // is, Antw. Sp. Rr iij
[1561].

Distributie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. distribution, lat. distributio.
In de aanh. gebezigd met betr. tot een vertroostende ‘solutie’ van een gestelde
vraag.‖ Wy dancken u vander distributie/ Restitutie // hebben wy deur u woorden
verstandich Vanden meesten troost die ons ghemaeckt was afhandich, Rott. Sp. M
v

viij [1561].

Ditie,
zn. Ontleend aan ofr. dition of lat. ditio.
Heerschappij. ‖ Te Philips des Conincx van Sirien tye... cesseerde der Griecken
v

ditie, CAST., Bal. B 2 [1521].

Diveerscheit,
zn. Van diveersch.
Verscheidenheid; verschil. ‖ Diueerscheit der elementen... Maeckt diueersch
wedere, CAST., C. v. R. 99 [1548]; Harer (t.w. van Venus) crachten diueerscheit siet
men oock blijcken An de schoon Medea... Hercules... Danae, enz., ald. 129.

Diveerschelic,
bw. Zie Diverselijc.

Diverselijc, diveerschelic,
bw. Van divers, diveersch.
1) Op een verschillende wijze (vg. KIL. 843: d i u e r s c h e l i c k . Variè). ‖ Diueersch
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peerd, moet diueerschelic stallen, CAST., C. v. R. 219 [1548].
2) Op een grillige, wonderlijke wijze? ‖ Tvalt alden dach Dat menich diverselijc
sijn leven endt, Dal s. wederk. 188 [eind 15e e.?].

Divideren,
ww. Ontleend aan lat. dividere.
Scheiden? Verdelen? ‖ Logica oft Dialectica... Is een edel const om te
argumenteren En affirmeren // te divideren Om discerneren // de lueghen vander
v

waerheyt, Antw. Sp. Yy iij [1561].

Divijn,
bn. Ontleend aan ofr., fr. divin.
Goddelijk; vaak niet meer dan een epith. ornans: voortreffelijk, heerlijk.‖ DE
ROOVERE 206 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 147 [1523], 252 [1530], 301 [1529], 332
v

[1530], 403 [1511], 426 [2e kw. 16e e.], 518 [1533]; CAST., Pyr. C ij [ca 1530]; Gentse
v

Sp. 111, 286, 329 [1539]; CAST., C. v. R. 119 [1548]; H.d.Am. D 7, F 6 [m. 16e e.];
Bruyne 3, 180 [1559]; Smenschen gheest 137 [ca 1560?]; Antw. Sp. N iiij, Q i en
v
pass. [1561]; Haagsp. d i [1561]; Verl. Z. I, 928, II, 778 [1583].
- In de aanh. als zn. gebruikt? ‖ O goddelicken god // booven alle dyvynen, Judich
1532 [1577].

Dyvynich,
bn. Van dyvyn, divijn.
Goddelijk, heerlijk, voortreffelijk? ‖ Waer es haren god dyvynich, Judich 1391
[1577]; Segt ons... als goet meester dyvynich, Taruwegraen 805 [1581].

Dyvys(e),
zn. Zie Devijs.

Diviseren,
ww. Zie MNW i.v. Deviseren, WNT i.v. Diviseeren.
Praten, spreken, redeneren (vg. KIL. 843: d i u i s é r e n . j. d e u i s é r e n , 842
d e u i s e r e n . Fabulari, sermocinari, narrare, ferere sermones, conferre consilia).
v

‖ c a s t . , Pyr. C v [ca 1530]; H.d.Am. Ccc 7 [m. 16e e.]; Antw. Sp. o iiij [1561];
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Taruwegraen, toneelaanw. na 1108 [1581]; NUMAN, Striit d. Gem. 87a [1590]; Rijcken
Wrecke 293 [1596?].
OPM. Nog bij VISSCHER, Brabb. 11, 185.

Divitie,
zn. Ontleend aan lat. divitiae.
Rijkdom. ‖ Elck een is vuijt om te procureeren groote diuitie, S. Stadt 915 [ca
1535].

Dobbelsteert,
zn. Uit dobbel en steert.
Verdubbeld rijm, het tweemaal achter elkaar optreden van hetzelfde rijmwoord
aan het eind van iedere regel. (zie F. Kossmann in Tijdschr. 70, bl. 181). ‖ Hier zuldy
gaen lesen... Dobbel steerten, ende Ketendichten, CAST., C. v. R. 221 [1548] (een
voorb. ald. 223: ‘Eeuwelic moedt ghi int keitiuigh beuen sneuen’ (× ghescreuen
bleuen), enz.).

Dobblet,
zn. Zie WNT i.v.
Strofe met (niet meer dan) twee rijmklanken; of die rijmklanken zelf.‖ Hier zuldy
gaen lesen... Veersen in dichte, Simpletten, Dobbletten, CAST., C. v. R. 221 [1548];
Simpletten, zijn als een dicht maeckt al den cnoop. Dobbletten, als ghijt wild met
twee vervullen, ald. 241 (zie ook een voorb. ald. 227-8 van een 19-regelige strofe
op de rijmklanken -ijt en -aegd).

Docteren,
ww. Corrupt voor doceren?
Onderrichten, onderwijzen? ‖ O Godt inder eeuwigheit regnerende, u vercoren
volck sydy hoochelyk docterende & corigeerende //, die u gebodt verachten, Bruyne
3, 1 [2e h. 16e e.].

Doctoreren.
Zie WNT i.v. Doctoreeren. Wel eerder ontleend aan ofr. doctorer dan aan mlat.
doctorare.
Doctoreren met vier, turf en hout, op de brandstapel komen of brengen? ‖ Daer
sulcx vuijt pueren // hoenich, olije en gout, reijct sij tfenijn vuijt, galle, wetstenen
smout, met vier, turf en hout // int ende doctoreert // sij, Christenk. 1694 [ca 1540].
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Doctoresse,
zn. Ontleend aan ofr. *doctoresse (uit Rousseau bekend, zie LITTRÉ i.v., maar wellicht
veel ouder)? Of van doctor?
Geleerde vrouw, dienares, helpster? ‖ Te bet zalzu elcken zyn cas bedyen, Mids
haer doctoressen, weerende doluerscap: Vrau Marrooie es segelersse... (volgen
nog andere vrouwelijke dignitarissen), CAST., C. v. R. 134 [1548].

Doctoriseiren,
ww. Ontleend aan of gevormd naar ofr. doctorisier?
Tot doctor bevorderen, promoveren. ‖ Jnde goddelicke theologye //
Ghedoctoriseirde Gheleerde Clergye, EVERAERT 163 [1523].

Doctrinaelyck,
bw. Van doctrinael.
Bij wijze van onderricht, lerend. ‖ Ghedinct Doch altijt vastelijck en nouwe wes
ick doctrinaelyck vermaene, Smenschen gheest 734 [ca 1560?].

Doctryne,
zn. Zie WNT i.v. Doctrine.
1) Leer, lering, onderricht. ‖ Camp v.d. Doot 2393 [1493]; Leuv. Bijdr. 4, 220 [beg.
16e e.]; EVERAERT 164 [1523], 306 [1529]; St 1, 107 [vóór 1524]; A. BIJNS, N.Ref.
210, c, 6 [1526]; Doesb. 202 [vóór 1528]; Gentse Sp. 258, 315, 319 [1539]; CAST.,
v

C. v. R. 17 en pass. [1548]; H.d.Am. F 6 [m. 16e e.]; Trudo 1646 [ca 1550];
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Bruyne 3, 163 [2e h. 16e e.] Smenschen gheest 138 [ca 1560?]; Antw. Sp. N iiij P
v
i en pass. [1561]; Haagsp. n iiij [1561]; Rott. Sp. S iiij [1561]; Jezus i.d. tempel 111,
261, 348 [ca 1575?]; Zeven Sp. Bermh. M vij [1591]; Trauwe 266 [1595?]; Letter en
Geest 157 [eind 16e e.?].
OPM. Ook in Dev. Pr. B. 295.
2) Ontwikkeling, kennis, geleerdheid.‖ Camp v.d. Doot 1165 [1493]; EVERAERT
147 [1523], 369 [1527], 523 [1534]; Doesb. 41, 163, 234 [vóór 1528]; Trudo 2428
[ca 1550]; Bruyne 2, 8 [2e h. 16e e.].

Doergoyen,
ww. Uit doer en goyen.
Slaan, afranselen. ‖ Hoe sal ick doergoyt zijn met gloeyende wappers, Mar.v.N.
999 [ca 1500].

Doerquolen, duerquolen,
bn. Van doerquel(l)en.
1) Van de menselijke geest: gepijnigd, gemarteld? ‖ Jupiter verlaet mynen geest
duerquolen, Bruyne 3, 145 [2e h. 16e e.].
2) In de aanh. van een vogel, die gevangen zit in een kooi: er treurig aan toe? ‖
Hij troost hem seluen al es hij doerquolen, Camp v.d. Doot 1006 [1493].
3) Van de grond: met grote inspanning bewerkt? ‖ De erde isser doerquolen
sonder profijt, Camp v.d. Doot 918 [1493].

Doersteken,
ww. Zie Doorsteken.

Doertouwen, deurtouwen, duertauwen,
ww. Zie WNT i.v. Doortouwen.
Ranselen. ‖ Dwijf moetty laten in haren vrede, Als duertaud zu hu zomwilen hu
vel, CAST., C. v. R. 156 [1548]; Sy hebben met netelen deurtout mijn leden, Antw.
v

Sp. Fff ij [1561].
OPM. Op de volgende plaats blijkbaar doorwonden, doorboren.‖ Comt, wiens
eender oghen strale therte doertout, Christenk. 778 [ca 1540] (vg. Cant. 4: 9:
‘vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum’).

Doerwien,
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ww. Zie Doorwien.

Doerwieren, duerwieren,
ww. Uit doer en wieren (zie Wieren (II).
Onderzoeken, overwegen, ter harte nemen, doorgronden. ‖ Willet doerwieren//
wel, Christenk. 1143 [ca 1540]; Alsmen die waerheyt wel sal duerwieren: Gheen
saligher leven, dan God met hertten dienen, Trudo 3069 [ca 1550].

Dolatie (I),
zn. Zie WNT i.v.
v

Lijden, ellende (vg. MEYER, Woordenschat 120: ‘droefheid’). ‖ CAST., Bal. P iij
(achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521]; St 1, 24, 90; 2, 187 [vóór 1524]; V.D. DALE,
v

Jant gracie 2 [le kw. 16e e.?]; Well. Mensch 33 [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. C 1, D 8
[m. 16e e.]; GHISTELE, Virg. Aen. 72b, 255a [1556]; Smenschen gheest 415 [ca
1560?]; Bruyne 2, 175 [1567].

Dolatie (II),
zn. Van dolen.
Dwaling, ketterij.‖ Hoe wort verdreuen / de dolacie quaet Die nv vp staet? EVERAERT
156 [1523]; Ghebonden binnen der dolacien scooue Als dhoorende dooue. ald. 500
[1533]; Ick (t.w. Svyants temtatie) maeck hem desperaet / door myn dolatie, Rott.
v

Sp. Cv [1561] (met causatief aspect: verwarring, beroering); Synen name is goede
informatie / De syn in dolatie // onderwijst hy minlijck, ald. M ij (hic? of: onzekerheid,
twijfel?).

Doleren,
ww. Zie WNT i.v. Doleren.
A. ONZ. - Bedroefd zijn, treuren. ‖ Doen ter tijd haddick tcoragie goet Te danchene,
te overene: Nu laes! hebbick cause van dolerene, CAST., C. v. R. 176 [1548]; Hope
v

door twijfel gaet al dolerende, Buyten natuere als d'onghestelde, H.d. Am. V 2 [m.
16e e.]; O gheluckighe Maecht wilt v contenteren Zonder doleren oft murmureren,
V lief is onderweghen, ald. Cc 6; De sulcke is blijde in Sanders doleren, Charon 74
[1551]; Haddick tghebruucken van mynen goede! Maer neen ick niet / dits cause
om te dolerene, Verl. Z. I, 749 [1583].
- In de aanhh. naderend tot: leed smaken, lijden. ‖ Mijn sinnen doleren int
onghestaecte, Sp. d. M. 340 [beg. 16e e.]; Vvies ick duer u hebbe ghedoleerd... Ten
es my niet leet, CAST., C. v. R. 121 [1548].
B. WEDERK. Bedroefd zijn, treuren. ‖ En ledt gheen van al, als die hem doleerde,
Comt sijngt, sprijngt, vulbrijnght nu der musiken aerd, CAST., C. v. R. 122 [1548].
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Dollizeren, dolliseren,
ww. Van dol.
Gek zijn, razen. ‖ Zouden wy nu door een ancxtich beven van namaels met het
schip te versincken zelf inde zee springen en ons verdrincken? waer dat niet
gedollizeert of geraest? COORNHERT, Vande Egypsche vroeyvrouwen 406 [3e kw.
16e e.]. (Zie nog een plaats bij COORNHERT 1, 27a in WNT i.v. Dol (VIII), Afl.).

Doloreus,
bn., bw. Ontleend aan ofr. doloreus, dolereus, enz., fr. douloureux.
Treurig, droevig, smartelijk.‖ Dal s. wederk. 786 [eind 15e e.?]; Pir. en Th. 616
[1e kw. 16e e.] (hs.: dolobreus); CAST. Pyr. D vj, vij [ca 1530]; Gentse Sp. 262 [1539];
v

C. v. R. 208 [1548]; H.d.Am. C 5, D 8, R 8, Gg 2 [m. 16e e.]; Trudo 2494 [ca
1550]; Bruyne 1, 162; 3, 146 [2e h.
CAST.,
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v

16e e.]; Smenschen gheest 156 [ca 1560?]; Antw. Sp. Pp iiij [1561]; Haagsp. k ij
[1561]; Rott. Sp. M viij [1561].

Doloreuselijc,
bw. Van doloreus.
Smartelijk. ‖ O quade boetschappe / voor mi odieuselijck Die doloreuselijc mijn
herte dootwondich doorsnijdt, GHISTELE, Ant. 88 [1555].

Doloreusheyt,
zn. Van doloreus.
Smart, verdriet. ‖ Ick moet als de patientighe swichten, Bevanghen blijvende met
v

doloreusheyt, H.d.Am. D 1 [m. 16e e.]; Die souden baden int bat der doloreusheyt,
v

Antw. Sp. Ss ij [1561].

Doloringhe,
zn. Rijmvervorming van doleringhe?
Droefheid, smart, lijden? Of (onder invloed van dolen, dolinghe) verwarring,
onzekerheid, twijfel? ‖ O Heer laet my doch eenen vinden / Die my de rechte solutie
wil ontbinden / En doet in my inden // dees doloringhe (× verstoringhe), Rott. Sp. D
i [1561].

Doluere,
zn. Ontleend aan ofr. dolur, dolor, douleur.
Smart, verdriet. ‖ St 2, 153 [vóór 1524]; EVERAERT 129 [1525], 195 [1526]; Gentse
v

v

Sp. 86, 204, 248 [1539]; Rott. Sp. N vij , Q iiij [1561]; Jezus o.d. leraers 215 [vóór
1580]; Verl. Z. I, 300, 497, 585 [1583]; Bijstier 401 [eind 16e e.?]; Luerifers 101 [eind
16e e.?].
- In de aanh. (met causatief aspect) foltering, kwelling. ‖ (De Israëlieten) meenen
zonder last tzyne // van onser (t.w. van de Assyriërs) dolueren, Judich 1117 [1577].
OPM. Op de volgende plaats is doluere vermoedelijk onder invloed van dolen
zoveel als ‘zonde, dwaling’. ‖ Ic hebbe geslacht den verloren sone swaer van doluere,
Bruyne 3, 7 [2e h. 16e e.].

Doluerscap,
zn. Van doluer(e).
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Smart, verdriet? ‖ Te bet zal zu (t.w. Vrouwe Isigrine) elcken zyn cas bedyen,
Mids haer doctoressen, weerende doluerscap, CAST., C. v. R. 134 [1548].

Domage, domagie,
zn. Zie Dommage.

Dominatie, dommenacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. domination.
Macht, heerschappij (vg. KIL. 843: d o m i n a t i e Dominatus. vulgò dominatio). ‖
Drie bl. danssen 17, 63 [1482]; Dal s. wederk. 480 [eind 15e e.?]; EVERAERT 53
[1511]; St 2, 204 [vóór 1524]; Doesb. 83, 218 [vóór 1528]; Menichf. d. bedrochs 280
[1e h. 16e e.]; B.d.Scr. 26 [1539]; Prochiaen 1079 [ca 1540]; Trudo 3030 [ca 1550);
H.d.Am O 1 [m. 16e e.] GHISTELE, Ant. 81 [1555]; Weer. Gheleerde 119 [1558]; Antw.
v

v

v

v

Sp. H i , X i , f iij , h i, n i [1561]; Haagsp. n iiij [1561]; Rott. Sp. R v , S v [1561];
Verl. Z. I, 85, 1321 [1583]; Ontr. Rentm. 379, 646, 662 [1588?]; Trauwe 217 [1595?];
Hs. TMB, C, fol. 67b [eind 16e e.?].
- Ook als benaming voor een der engelenkoren, t.w. de vierde orde van de hemelse
hierarchie. ‖ St 2, 21 [vóór 1524]; CAST., C. v. R. 217 [1548].

Dominatresse,
zn. Gevormd naast dominateur.
Heerseres. ‖ Ghy (bliifd) eeuwelick myn cleergesse: myn duwagiere myn
dominatresse, CAST., C. v. R. 150 [1548].

Dominie,
zn. Ontleend aan ofr. dominion? Of van domineren?
Heerschappij (vg. KIL. 843: d o m i n i e . Dominium, ditio). ‖ Der redene gheestelijck
betaemt dominie, Smenschen gheest 485 [ca 1560?]; My is oock wel indachtich/Hoe
dbedroch wies crachtich // in u dominie, Antw. Sp. 1 iiij [1561].

Dommage, domage, domagie,
zn. Ontleend aan ofr. domage, fr. dommage.
Nadeel, schade, verlies.‖ Als claghic al omme tgroote dommage, Alder meest
deerd my van dees voorschreuene, CAST., C. v. R. 85 [1548]; Op dat ick tot mynder
avantagie Door syn jonstighe vryagie zonder domagie De vreucht mach smaken
daer ick moet naer haken, H.d.Am. Cc 3 [m. 16e e.]; Al toonen sy voor de oogen
volcoomen bijnae men sietse weldrae / volbrengen domage, Deenv. Mensch 1025
[2e h. 16e e.].
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Dommenacie,
zn. Zie Dominatie.

Domphooren,
zn. Zie MNW i.v. Domphoren, WNT i.v. Domphoorn (I).
Neus (vg. KIL.: d o m p - h o r e n / d e m p h o r e n ... Nasus, naris).‖ Ick heb eenen
domphooren / die goet en fris is, Antw. Sp. Y ij [1561].

Donderzwerck,
zn. Uit donder en zwerck.
Donderwolk? ‖ Duer haghel, duer sneeu, duer windt, duer donderzwercken Zal
ic voor u dlijf zonder vertraghen waghen, A. BIJNS, N.Ref. 317, e, 11 [1528].

Doodwondelick,
bn., bw. Van doodwond?
1) De eigenschap van een doodwond bezittende.‖ Dootwondelyck quets,
Smenschen gheest 385 [ca 1560?].
2) Ten dode wondend.‖ O doodt... hebt hem van tleven berooft doodwondelick,
DE DENE 153 a [ca 1560].

Dooghe,
zn. Van dogen, deugen?
Deugdzaamheid, deugdelijkheid, innerlijke waarde? ‖ Hy slacht dese stynckende
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vulder houeerdicheden Scynende van duechden / niet vele van dooghe, EVERAERT
513 [1533].

Doonekin,
zn. Van do(o)ne, ontleend aan ital. donna?
Vrouw(tje) (vg. KIL. 843: D o n e . Mulier, domina, matrona).‖ (De geestelijken)
willen gheen / meyskins houden / noch doonekins, DE ROOVERE, Quicunque 637 [3e
kw. 15e e.].
OPM. Vg. Madoonken.

Doopen,
ww. Zie MNW i.v. Dopen, WNT i.v. Doopen.
Samenstellen, opstellen? ‖ Tes cuenste een oratie wel cuenen doopen, Zidijs
maghtigh, steeckt u in die possessie, CAST., C. v. R. 34 [1548].
OPM. Vg. Ghedoop.

Door-.
Zie ook Deur-, Doer-, Dor-, Duer-.

Doorblaest,
bn. Van doorblasen.
Geheel vervuld, doortrokken (van).‖ O Iupiter! met gracien doorblaest, H.d.Am.
K 8 [m. 16e e.].

Doorbluwelen.
Uit door en bluwelen.
In de aanh. doortrillen. ‖ Vare die mij die leden doorbluwelt, Appelboom 406 [1e
kw. 16e e.].

Doorcnaginge,
zn. Van doorcnagen.
Doorboring, vertering (door smart).‖ Ic ben verdwenen door drucx doorcnaginge,
A. BIJNS, N.Ref. 141, a, 5 [1e kw. 16e e.].
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Dooreeren,
ww. Zie WNT i.v.
Doorploegen. ‖ Ghelijc een ploeger tlant, sy de Zee deur eerden, GHISTELE, Virg.
Aen. 78b [1556]; Die met wijsheyts ploech // sijn hert wil door-eeren En mach
gheenssins dit cleet van hem weeren, Antw. Sp. K iiij [1561].

Doorflueren,
ww. Uit door en flueren(?).
Uitrukken, verdwijnen? ‖ O.: Nv gaet doorflueren Met uwen cierate / in ander
contreyen D.: Neen / ick blijue hem by, Antw. Sp. Xx ij [1561].

Doorglijden,
ww. Zie WNT i.v.
Overwegen, overdenken? ‖ Iacobs kinderen die Ioseph verdreuen Hueren broeder
beseuen diet wel doorglijt, Doesb. 205 [vóór 1528].

Doorgrondigen, deurgrondigen,
ww. Zie WNT i.v.
Doorgronden, verstaan, ernstig ter harte nemen.‖ Dit deurgrondicht, Dryd. Ref.
v

v

B v [1561]; Myn reden deurgrondicht, Rott. Sp. B ij [1561]; Te recht doorgrondicht...
v

Dese onse solutie, ald. M viij .

Dooriachten,
ww. Uit door en jachten.
Doorjagen, doortrekken, doordringen.‖ O swaer fenijn sijt mi therte dooriachtich,
Doesb. 57 [vóór 1528].

Doorkerten,
ww. Uit door en kerten, kerven (vg. KIL.: k e r t e n . Fland.J. k e r u e n . Crenare,
incidere. & Subagitare en PLANT.: K e r u e n / o f t k e r t e n . Crener, tailler. Crenas
scindere, crenare).
Doorkerven.‖ Ick zal hem doorkerten ziet In syn longher-gat noch van quaden
v

spijte, H.D.AM. V 1 [m. 16e e.].

Doorknijsen,
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ww. Uit door en knijsen.
Doortrekken, geheel en al vullen? ‖ Alle quaet is in hem doorknesen, Doesb. 199
[vóór 1528].

Doorployen,
ww. Uit door en ployen.
Uitdenken, bereiden, samenstellen (vg. WNT i.v. Plooien (I), bet. A, I, 5, b)? ‖
Fenijnich black (= blaak, vuur?) listig doorployt // Wordt uytgheroyt (= uitgestrooid,
v

vg. WNT i.v. Rooien (IV), H.d.Am. K 4 [m. 16e e.].

Doorrijden, deurrijden, duerrij(d)en,
ww. Zie MNW i.v. Doreriden, WNT i.v. Doorrijden (II).
Doortrekken, geheel (ver)vullen.‖ (Compassie) Die allen myn lede nu compt heel
duerryen, Trudo 980 [ca 1550]; Vliet! ghy helsghe gheesten, vol quaets duerreden,
ald. 3373.
- Vandaar duerreden, vol, gevuld, vlezig?‖ Tis (t.w. een gedood en vervolgens
opengesneden kind) seer duerreden // Hadt icker aff ontbeten! Bel.v.Sam. 686 [eind
16e e.?].
OPM. De zich hieruit ontwikkelende bet. van ‘kwellen, pijnigen’ (in WNT tap., bet.
3) uitsl. uit V. ZEVECOTE bekend) reeds bij DE ROOVERE 281 [3e kw. 15e e.]: ‘Cloosters/
Dorpen / Landen oft steden ... Met ouerlaste soe deerlijck doorreden // zijn’. - Met
perfectief aspect op de volgende plaatsen ‘vernielen, opeten’ (van kleding door
motten). ‖ Een cleet Deurreden ende gheten van den motten, V.D. MEULEN, Ketiuigh.
150 [ca 1500]; Hu cleederen zijn vanden motten duerreden, DE DENE 227a [ca 1560].

Doorschachtich,
bn. Van doorschacht of doorschachten (vg. Verblendich en Versadich).
Doorboord.‖ Elc ridder met sdoots pijl doorschachtich was, Dal s. wederk. 86
[eind 15e e.?].

Doorschaken,
ww. Uit door en schaken.
Doorgloeien, doen branden (van liefde?‖ Vyerich doorschaect is therte in minnen,
v

H.d.Am. K 1 [m. 16e e.]; 't Is Narcissi schoonheyt die my doorschaect heeft, ald. L
v
2.
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Doorschoyen,
ww. Zie MNW i.v. Dorescoyen.
Door (de keel) gaan. ‖ Ghy laetse doorschoyen met droge lippen, in Kluchtsp. I,
64 [eind 16e e.?].

Doorsmuycken,
ww. Uit door en smuycken.
Doorgloeien? ‖ Door de wolcken sietmen 'tsmuycksel doorsmuycken // Van
Phoebus, H.d.Am. Q 5 [m. 16e e.].

Doorsteken, doersteken, deursteken, duersteken,
ww. Zie MNW i.v. Doresteken, WNT i.v. Doorsteken (I).
Hem doorsteken, zich wegpakken. ‖ Sacr. v.d.N. 759 [3e kw. 15e e.]; Drie Minners
61, 211, 219 [beg. 16e e.?]; EVERAERT 226 [1528?]; GHISTELE, Ter. Hec. 28 [1555];
Katm. 100, 368 [vóór 1578]; Werelt bevechten 163 [2e h. 16e e.].; Zeven Sp. Bermh.
N vj [1591]; Bijstier 273 [eind 16e e.?].
OPM. Ook reeds in (de vroege rederijkersklucht?) Playerwater 72, 79.

Doorstrepelen,
ww. Uit door en *strepelen (freq. van strepen, slaan, ranselen, enz., zie WNT i.v.
Strepen, bet. A, 3?).
Afranselen? Martelen? ‖ Ick en wille niemant ter doot helpen doorstrepelen,
v

H.d.Am. N 3 [m. 16e e.].

Doorstrijpen,
ww. Uit door en *strijpen (van strijpe).
Eig. doorstrepen, met een streep of strepen doortrekken en v.v. doortrekken,
mengen? ‖ De consten sijn al met veel onrusten doorstrijpt, Antw. Sp. Xx iiij [1561].

Doorstroopen,
ww. Uit door en stroopen.
Ontvellen en v.v. stukkrabben? ‖ A.: Ghy zoudt uwen dranck met bitter tranen
v

minghen. G.: V wanghen doorstroopen. A.: V handen vringhen, H.d.Am. Ff 7 [m.
16e e.].
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Doorteesen, deurteesen, duerteesen.
Zie WNT i.v. (Vg. ook Tesen).
1) Beroeren? Vervullen? ‖ Een groot verwonderen mij den sin duerteest heeft, A.
BIJNS 175 [1548]; Den opper Coningh Hoogh.... Der Con'ghen op der Aerd', hun
herten doch doorteest Met al dat ons regiert, Vliss. Redens-Lusth. 130* [1642] (hic?).
2) (Deerlijk) verminken? ‖ (Hector) Van Achilles deurwont, deurhouwen, deurteest
Begaeyt vanden bloede, GHISTELE, Virg. Aen. 30b [1556].
- In de aanh. van de dood. ‖ Ghy zijt / nv ter tijt / die al duerteest / meest, Veel
v

schoone Christ. ende Schrift. Ref. B i [ca 1540?].

Doorthuynt,
bn. Van *doorthuynen (uit door en thuynen = tunen?).
Doorschoten, bezet? ‖ Oude cordewaghencruyers ende sackdraghers Wiens
habijten met lappen meest zijn doorthuynt, DE ROOVERE 404 [3e kw. 15e e.].

Doortoghen, duertoghen,
bn. Van doortiegen.
Geslepen, doortrapt. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 85, b, 12 [1e kw. 16e e.]; Leenhof 433 [na
1531]; in V. VLOTEN, Geschiedz. 1, 228 [1542]; GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 58a [1559];
HOUWAERT, Gen. Loop 85 [ca 1590]; Veeld. Gen. D. 199 [16e e.].

Doortrobbelen,
ww. Uit door en *trobbelen (een bijvorm van tribbelen (Teuth.), trippelen, zie De
Jager, Freq. 1, 800?).
Moeizaam doorkomen, op een moeizame wijze afleggen en v.v. doorstaan? ‖ Die
v

menighe passagie met een stout verzoeck // Heeft doortrobbelt, H.d.Am. C 1 [m.
16e e.].

Doorvlinderen,
ww. Uit door en vlinderen (zie ald.).
Doorheengaan, doordringen? ‖ Penninghen op dobbel interest wtghegheven,
Daer de mot noch roest niet en zal door vlinderen, Der Reden-Ryckers stichtighe
v

Tsamenkomste C [1603].

Doorwerken,
ww. Zie WNT i.v. Doorwerken (II).
Op de proef stellen, louteren? ‖ Die sullen daer geproeft werden scherpelijc
doorwracht Inden vyere der Goddelijcker cracht, Prochiaen 2339 [ca 1540].
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Doorwien, dorwien, doerwien, duerwien,
ww. Zie MNW i.v. Dorewien, WNT i.v. Doorwieden.
1) Doorzoeken, doorvorsen, doorwroeten (vg. KIL.: D e u r - w i e n . Perlustrare,
perscrutari). ‖ Eerste Bl. 1012 [ca 1440?]; Doesb. 180 [vóór 1528]; A. BIJNS 9 [1528];
Gentse Sp. 146 [1539]; CAST., C. v. R. 50 [1548] (‘Ghelijck of ic sakeloos achter
v

lande ghijnghe Vul fantasiën, nochtans meest duerwiedt’, hic?); Antw. Sp. Pp iij
[1561]; HOUWAERT, Vier Wterste 184 [1583].
- Eénmaal aangetroffen in eig. zin, met betr. tot een hof: wiedende doorzoeken,
Werelt bevechten 249 [2e h. 16e e.].
2) Doorgronden, kennen? ‖ Gods gheeste heeft my u comste heel doen duerwien,
Trudo 1306 [ca 1550]; Wilt sin duerwien, ald. 1618; Ick ben Iustitie, wilt dit duerwien,
Trauwe 1321 [1595?].

Dootcnower,
zn. Uit doot en cnowen met -er.
In de aanh. (ongunstige?) benaming voor slager of slachter. ‖ Ick vinde hier
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nscrijft van die vleijshowers, deese dootcnowers / diemen over al vint, Gr. Hel 982
[ca 1564].

Dootlaghich,
bw. Uit doot en laghen met -ich? WNT vat het op als afl. van dootlaghe, doolage
(zie WNT i.v. Doolage, Afl.).
(Als)die dodelijke lagen legt. ‖ Doloreuse speloncke / dootlaghich gheacht / Vol
lijdens gheschacht, CAST., Pyr. D vij [ca 1530].

Dootmatten,
ww. Uit doot en matten.
Ten dode toe afmatten. ‖ Den Coninck van hongerijen wou mij plat dootmatten,
Blinden 172 [2e h. 16e e.].

Dootvleck(e),
zn. Uit doot en vleck(e).
Dodelijke vlek, doodzonde? ‖ Mind uwen naesten eer ghy ind verwijt sneeft: In
gheenrande dootvlecken en zijd beuonden, CAST., C. v. R. 178 [1548].

Dootwondelyck,
bn., bw. Zie Doodwondelick.

Dootwondich,
bn., bw. Van dootwond?
1) Dodelijke wonden toebrengend, ten dode wondend. ‖ O Doot... Dijn corosivich
dootwondich stralen, CAST., Pyr. D viij [ca 1530]; Dootwondighe kniven Roepic met
u, te mijnder assistencie, B.d.Scr. 7 [1539]; Commotije / oproer / oorloge /
dootwondich, Well. Mensch 194 [2e kw. 16e e.]; GHISTELE, Ant. 88 [1555]; Dus wil
v

ick zelve... doot-wondich My 'tleven berooven, H.d.Am. E 5 [m. 16e e.].
2) Dodelijk gewond. ‖ Wy blyuen int net als den dootwondighen, Dwerck d. Apost.
691 [1e h. 16e e.]; Flau t'hender kracht Light hier myn Lief dootwondich deursteken,
CAST., Pyr. D vij [ca 1530] (hic? of: met, door dodelijke wonden?).

Dootzondigh,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

bn. Van dootzonde?
Dootzondigh stichtere, ‘stichter’ van doodzonde? ‖ (Christus) een beslichtere Des
toorens die Adam hadde verworven Int prouven des appels, dootzondigh stichtere,
Gentse Sp. 185 [1539].

Dorblutsen,
ww. Zie MNW i.v. Doreblutsen.
Stukkneuzen. ‖ Haer hoet dorsmeten, haer wangen dorpletst, Haer nese dorblutst,
haer ogen dorcretst, Eerste Bl. 952 [ca 1440?].

Dorcnauwelen,
ww. Uit dor en cnauwelen.
Afknagen. ‖ Dat scijnt uwen tande, Die ghi dor cnauwelt hebt en versleten Van
groten spite, Eerste Bl. 112 [ca 1440?]

Dorcretsen,
ww. Zie MNW i.v. Dorecretsen.
Stukkrabben. ‖ Haer nese dorblutst, haer ogen dorcretst, Eerste Bl. 952 [ca 1440?].

Dorpclouwen,
zn. Uit dorp en clouwen; vg. voor het 2e lid P. HEYNS, Spiegh.d.Wer. 72b: ‘De boeren
syn slechter, ia bot als een clouwen’ (in WNT i.v. Klouwen (I) en vg. Clouwenachtich
(waarin het aspect der armoede of liever gierigheid domineert).
Boerenpummel? ‖ T.: Den Boer salt al betalen / is tscrijchs woordt ghemeyn. L.:
v

En swijghen als een dorpclouwen / oft arm frater, Haagsp. f iij [1561].

Dorpletsen,
ww. Zie MNW i.v. Dorepletsen.
Stukbeuken. ‖ Haer hoet dorsmeten, haer wangen dorpletst, Eerste Bl. 951 [ca
1440?].

Dorronnen, deurronnen, duerronnen,
bn. Van dorrinnen.
Dorronnen met, van, vervuld met, van. ‖ Eerste Bl. 1886 [ca 1440?]; V.D. MEULEN,
Ketiuigh. 83 [ca 1500]; CAST., C. v. R. 192 [1548].
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- In de aanh. gefolterd, gepijnigd zijn (vg. de overeenkomstige
betekenisontwikkeling bij Doorrijden). ‖ Job... Die van Sathan was met slaghen duer
ronnen, Gentse Ref. 35 [1539].

Dorwien,
ww. Zie Doorwien.

Doteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. doter of gevormd naar lat. dotare.
1) Begiftigen, uitrusten (t.w. met een ‘dos’, bruidsschat). ‖ Hy besteltse (t.w. de
armen en wezen) / doteertse / en maectse rijcke, Antw. Sp. Ii i [1561].
2) Opdragen of schenken. ‖ Siet toe... dat ghy 'toffitie, u van Gode gedoteert, als
Gode bedient, en niet nae u vleysselicken lust, REAEL, in Amst. Jaarboekje 1897,
62 [1578].

Doucheyne,
zn. Ontleend aan ofr. doucine.
Soort blaasinstrument, schalmei of haut-bois. ‖ Eel stemmekens / singhende /
doucheynen / fluyten, V.D. DALE, Wre 103 [ca 1516].

Doucineren,
ww. Van ofr. doucine, soort blaasinstrument, zie Doucheyne.
Spelen op de ‘doucine’ en v.v. spelen in het algemeen? ‖ Deur Musijcke constich
v

vercloecken Int doucineren op dinstrumenten, Antw. Sp. b iij [1561].

Douckachtich,
zn. Van douck, doek.
Op vrouwen gesteld of naar vrouwen verlangend. ‖ Altemets dat jc ooc
douckachtich zy, EVERAERT 287 [1529].

Douwarye,
zn. Zie Duwarie.

Drabben,
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ww. Zie WNT i.v.; zie ook MNW i.v. Drabclocke.
Gehaast lopen (vg. KIL.: d r a b b e n .
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Cursitare, itare). ‖ Sev. Bl. 228 [ca 1450]; Sp. d. M. 4255 [beg. 16e e.]; Tcalf v. W.
337 [eind 16e e.?].

Dracht,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Gedraging, handelwijze. In gunstige toepassing (vg. KIL.: d r a g h t . Gestus,
gestio en v. Helten, Proeve v. Woordverklaring bl. 22 e.v.). ‖ Met jonsten oft anden
(1. ander) drachten, St 1, 180 [vóór 1524]; De goddelycke drachten // syn vol
confortatien // goet, Bruyne 3, 1 [2e h. 16e e.].
2) Onschuldige handelwijze; grap, grol. ‖ Hoeren, openbaer overspel, maechden
vercrachten Dat en zijn maer drachten, B.d.Scr. 14 [1539].
3) Verkeerde handelwijze.‖ Had hij ons gheloont nae ons sondige drachten, Wij
waren langhe ghesoncken in deerde, A. BIJNS 291 [ca 1540]; Dit sijn mijn drachten.
Des bidde ic genade op beyde mijn knien, ald. 352; Omdat ghy 'tghemeen profijt
dus hebt gaen versmachten, Met u gulsighe drachten, Rott.Sp. H vij [1561].
4) Slimme streek. ‖ Om pluymstrijcken weten dees callanten drachten, A. BIJNS
174 [1548]; Seker t'Jan dats fraey / dat zijn eerst drachten, Zeven Sp. Bermh. N v
[1591].

Draeckich,
bn. Van draeck.
(Als) van een draak. Draeckich fenijn, drakengif. ‖ O quelende liefde seer suer
van smake, draeckich fenijn die mijn herte duerknaecht, Doesb. 100 [vóór 1528].

Draffsot,
zn. Uit draff en sot.
Scheldnaam, in de aanh. voor een rijke vrek. ‖ Desen draff // sot wilt hier mede
gevoet // werden, Gr. Hel 1051 [ca 1564].

Drafwaterken,
zn. Uit draf en waterken.
Schertsende benaming voor bier. ‖ Een drafwaterken goet van ghebrauwe, DE
DENE 175a [ca 1560].

Drafzack,
zn. Zie MNW i.v. Drafsac, WNT i.v. Drafzak.
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Zak met draf gevuld. ‖ Hy scynt ghevult ghelyc eenen drafzack, EVERAERT 92
[1525].

Draijlaert,
zn. Zie Dralaert.

Dralaert, draijlaert,
zn. Zie MNW i.v.
Talmer (vg. KIL.: d r a e l e r / d r a e l a e r d . Cunctator, cunctabundus, cessator).
v

‖ Doesb. 247 [vóór 1528]; Leckert. 102 [1541]; H.d.Am. Aa 3 [m. 16e e.].

Drale,
zn. Van dralen.
Sukkel? ‖ Wat vintmen menigen drale Die een cleen sake maken herde breet,
Doesb. 262 [vóór 1528] (St 1, 13 [vóór 1524] heeft hier rale (1. drale?).
OPM. Mogelijk hetzelfde als drael in Ovl. Lied. en Ged. 138: ‘Secht mi, wouter,
lieue drael, Wat pande wildi hebben’, aang. in MNW i.v. Drael.

Dralen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
A. BEDR. Uitstellen. ‖ Die saecke en mach niet langhe gedraelt // zijn, CRUL,
Heynken 22 [ca 1540?].
B. ONZ. Spotten (vg. Hwb. i.v. Dralen, sub II ‘Plagen, tergen’). ‖ Nyeuvont 340 [ca
1500]; Doesb. 232 [vóór 1528]; V.D. DALE, Stove 463 [1528]; Prochiaen 223 [ca
1540]; Katm. 361, 544 [vóór 1578]; Hs. TMB, G, fol. 34* [eind 16e e.?].
OPM. Vg. Bedralen.

Dralich,
bn. Van dralen.
Traag (vg. KIL.: d r a e l i g h . Cunctabundus, deses, ignauus, lentus, tardus). ‖ Ghij
die... in goede wercken te doene sijt dralich, A. BIJNS 126 [1528].

Dralicheyt,
zn. Van dralich of rechtstreeks van dralen.
1) Getalm, getreuzel (vg. KIL.: d r a e l i g h e y d ... cunctatio). ‖ Ons dralighheyt es
Te langh, Gentse Sp. 17 [1539].
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- Zonder dralicheyt, onverwijld. ‖ So biddic hu... Dat ghy zonder dralicheyt... Hem
te weghe helpt, EVERAERT 69 [1511].
2) Traagheid (vg. KIL.: d r a e l i g h e y d . Desidia). ‖ Ick sal u (t.w. God) dienen en
minnen sonder dralicheyt, HOUWAERT, Vier Wterste 32 [1583].

Dralijc,
bn., bw. Van dralen.
Traag. ‖ Eest wonder, dat hem tvolc tot duechden dralijc spoet, A. BIJNS 161 [1548];
Ick heb in uwen dienst geweest seer dralijc, ald. 406 [ca 1540].

Dreel,
zn. Zie WNT i.v. Dreel (I).
Geliefde, boel (vg. KIL.: D r e e l . Fland. j. b o e l ). ‖ EVERAERT 170 [1527], 292
[1529], 259 [1530]; A. BIJNS 102 [1548]; Verl.Z. I, 657 [1583].
- Ook in de verkleinvorm dreelken, in dez. bet. ‖ Pir. en Th. 239 [1e kw. 16e e.];
A. BIJNS, N.Ref. 132, e, 12 [1e kw. 16e e.]; 309, b, 11, 313, e, 5 [1528]; Gentse Ref.
79 [1539]; CRUL, Heynken 3 [ca 1540?]; Rederijkersged. 30, 388, 391 [m. 16e e.?];
v

Antw. Sp. Ll iiij [1561]; Verl. Z. I, 1018, 1087, 1147 en pass. [1583].

Dreelinck,
zn. Van dreelen? Of samentrekking van dretelinck (zie MNW i.v. Dretelinc)?
Lieveling, favoriet. ‖ Wy en kent Anseroose niet die seer vermaerde Baechus
dreelinck van menich gheuiert, Antw. Sp. Oo iij [1561].
- Ook in de verkleinvorm dreelincxken, in dez. bet. ‖ D.H.: Wij sullen noch...
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Haer alder liefste knechtkens zijn, I.H.: Huer dreelincxkens, D.H.: huer badderkens
sijn, Sacr.v.d.N. 817 [3e kw. 15e e.].

Dreet,
zn. Zie WNT i.v. Dreet (II).
Vriend; geliefde. ‖ Sulck houdt hem zijnde dliefste dreet, DE ROOVERE 397 [3e kw.
15e e.]; Dappostelen... Dien hy (t.w. Christus) beminde als zyn ghewuene dreeten,
EVERAERT 352 [1531].

Dreg(ge),
zn. Identiek met dreg, werpanker? Of rijmvervorming van drog?
(Gemene) streek? ‖ Die tquaetste onder / en dbeste bouen legghen / En deur
sulcke dreggen // die duecht omcinghelen / Datse tgoet metten quaden tsamen
v

minghelen, Antw. Sp. m i [1561].

Dreggen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Slepen? ‖ Soo drae alst gesayt is / moet ghijt (t.w. het zaad) om leggen om
soo te bewaren voor tgevoghelt / inden lucht dier anders wel haest mee souden
gaen dreggen, Saeyere 401 [2e h. 16e e.]; Laet ons gaen dreggen met haer sonder
gecken Om haer te begraeven, Lijs en Jan Sul 201 [eind 16e e.?]; So moocht ghij
v

daer mede heen gaen dreggen, ald. 310; Hs. T M B , G, fol. 88*, 89 * [eind 16e e.?].
2) In fig. toepassing: treuzelen? ‖ Langer niet dreggen wilt, Red. en Nat. 132 [2e
h. 16e e.].
- Sonder (lang, meer, veel) dreggen, met bekwame spoed; terstond. ‖ Rott. Sp.
G vij [1561]; Tcooren 19 [1565]; Menich Goet Hart 908 [2e h. 16e e.]; Saeyere 452,
586, 838 en pass. [2e h. 16e e.]; Jezus o.d. leraers 8 [vóór 1580]; Lijs en Jan Sul
336 [eind 16e e.?].
OPM. In Brouwersg. 397 [ca 1560]: ‘Weerdeijns, al ist drooch weer, sij houwent
in dreggen // nu’ is dreggen wel het mv. van het zn. dreg(ge), vg. in dreggen blijven
in Rijcken Wrecke 110 [1596?].
3) Zware arbeid verrichten, zwoegen? (Deze bet. kan zich ontwikkeld hebben uit
die van ‘slepen’ in de zin van ‘moeizaam voortgaan’). ‖ Ghy souwet al gheerne
segghen Hoe tconstich dregghen (versta: het (moeizaam) beoefenen van de kunst,
het zwoegen op de kunst?) // eerst by moet comen, Antw. Sp. T i [1561].

Drem,
zn. Van dremmen; vg. mhd. dram (in MNW i.v. Dremmen).
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Kwelling, druk, moeite. ‖ T'Bevel des Heeren moet niemant laeten, Al soumen
mij verwaten // en bringhen inden drem, Weer. Gheleerde 370 [1558].

Drepen, trepen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Drapen.
1) Waard zijn, te betekenen hebben. ‖ Tlouen van my mach lettel drepen, DE
ROOVERE 114 [3e kw. 15e e.]; Ic gruet v al macht hier luttel drepen, St 1, 241 [vóór
1524]; Aertsche vruecht en mach een haer niet drepen tegen hemels, Doesb. 186
[vóór 1528] (= X. Esels 19, 31 [1530]); 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 [ca 1540]; Woorden die trepen,
Jezus i.d. tempel 83 [ca 1575?].
2) Baten. ‖ Mijn claghen... en mach niet drepen, A. BIJNS, N.Ref. 213, c, 10 [1526].

Drevele,
zn. Van drevelen.
Enen sinen drevele gheven, iemand zijn gang laten gaan, hem zijn zin geven. ‖
Gheeft haer haren drevele... Laetse al haer begheerte doen, CAST., C. v. R. 157
[1548].

Dryakelbusse, tryakelbusse,
zn. Uit dryakel en busse.
Medicijnbus; in de aanhh. obsceen voor membrum virile. ‖ Jc zal myn tryakelbusse
/ tjeghens hu craem legghen, EVERAERT 467 [1e h. 16e e.]; Jc sturte / myn
dryakelbusse Binnen hueren craeme, ald. 470 (zie ook ald. 468).

Driakel-cooper,
zn. Uit driakel en coopen met -er.
Kwakzalver. ‖ Tant-treckers / ende Driakel-coopers Makelaers ende
Rosch-tuysschers / zit achter int beste, Veeld. Gen. D. 159 [16e e.].

Dryakelcorf,
zn. Uit dryakel en corf.
Medicijnmand. ‖ Jc zal best den dryakelcorf onvarren worppen, EVERAERT 204
[1528].

Driakelen,
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ww. Van driakel.
Driakel gebruiken. ‖ Dus seg ic, hoe ghijt driakelt oft pilt: Maect v bedde so ghi
slapen wilt, Doesb. 159 [1528].

Dryakelprouver,
zn. Uit dryakel en prouven met -er.
Drankjesverkoper, kwakzalver. ‖ Hier staet Een Dryakelprouuer hebbende voort
ghedaen alle manniere van poere ende wortelen, EVERAERT 199 [1528]; Een
dryakelprouuer met leuende watre, ald. 465 [1e h. 16e e.].

Dryghen,
ww. Secundair (hypercorrect) naar dricht, drift naast drijven? Of rijmvervorming van
drijven?
Drijven? ‖ Holla cousijn wilt daer aff stil swygen oft sow ons tot geschil dryghen
/ soo men haest mercken // sow, M. Bedr. Hart 222 [1577].
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Drijven,
ww. Over tboort drijven, zie Boort.

Drimmer,
zn. Van drimmen = dremmen, knorren, dreinen, zeuren?
Nijdas, brompot? In de aanh. blijkbaar synoniem met grimmer. ‖ Grimmers,
drimmers, die loncken met leepen ooghen, Leuv. Bijdr. 4, 214 [beg. 16e e.].

Drincken,
ww. Opt duymken drincken, zie Duymken.

Drincksaem,
bn. Van drincken.
Drinkbaar. ‖ (Het bittere water) maeckte hy hemlien drincksaem ende zoete,
Judich 578 [1577].

Drippen,
ww. Bijvorm van druppen? (Vg. eng. to drip).
Neerkomen, neerdalen? ‖ Zijn jonsticheyt moet elders drippen, Sp. d. M. 3407
[beg. 16e e.].

Droel,
zn. Van droelen.
Zot, gek. ‖ Al schiet den droel over den Doel ten is gheen noot, Negenthien
Refereynen int Sot D iiij [1613].
OPM. Vg. Druyl.

Droghen,
ww. Zie MNW i.v. Drogen, 2e art., WNT i.v. Drogen.
Eig. tranen drogen, v.v. troosten, helpen en dan ook bevrijden? ‖ Droghen moechdi
my van drucs partyen, St 2, 185 [vóór 1524].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Dronckilct,
zn. Uit dronc(k) en kilct, kelk.
Drinkbeker. ‖ Mynen dronckilct zoeter es dan eenigh dranck, Gentse Sp. 209
[1539].

Droochcackken,
ww. Uit drooch en cackken.
‘Geen stoelgang hebben?’ (Erné) Of soms: op een droogje zitten, armoe lijden?
‖ Alle snijders laet oick inder hellen drooch // cackken, Gr. Hel 285 [ca 1564].

Droochscote,
zn. Uit drooch en scote, scheut? Of staat scote corrupt voor strote, zoals v. Vloten
heeft gelezen of geëmendeerd, zie Kluchtsp. 1, 110 en daaruit in MNW i.v.
Droochstrote? De bet. is dan echter niet dezelfde als in Leenhof 105 (zie
Droochstrote). Zie nog Tschr. 73, bl. 114 e.v., en 74, bl. 62 e.v.
Sukkelaar, arme drommel? Of nietsnut? ‖ S.: Die van doene heift / twee drooghe
rothieren Die slepe ons tsaemen / binden cote. O.: Ghy zyt een ruetelaere. S.: Ende
ghy een droochscote, EVERAERT 171 [1527].

Droochstrote,
zn. Uit drooch en strote.
Eig. iemand met een droge keel; die veel en/of graag drinkt. ‖ Joncker Faes
droochstrote wilt altijt hoveren En even sat zijn, thooft staet hem groene, Leenhof
105 [na 1531].

Dropen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Droopen.
A. BEDR. Kwellen, martelen; uitknijpen, uitpersen? ‖ De lantman claecht... dat hy
wort ghedroopt // om tvet dat hem affloopt, men daechten, jaechten, en al om synder
erven, Bruyne 1, 80 [2e h. 16e e.].
B. ONZ. Zijn hart ophalen, zich vergasten? ‖ Wel op ghy zotten... ghy wordt
ghenoodt om te dropen ziet nu u open Ende wilt Rethoricam toch helpen vieren,
Dryd. Ref. E i [1561].

Drosen,
ww. Zie Wtdrosen.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Druckloos,
bn. Van druck.
Zonder druk, moeite, verdriet. ‖ Hy ... quam vanden druckloosen hemel hier int
dal alder catyvicheden, Smenschen gheest 838 [ca 1560?].

Drucksaem,
bn. Van druck.
Ongelukkig, rampzalig. ‖ Om dat ghy hovaerdich sijt en pompoes... dus maect
ghyse drucksaem, Smenschen gheest 616 [ca 1560?].

Druckzinnich,
bn. Uit druck en zin met -ich.
Droevig. ‖ Thisbe alleene zijnde in haer kamer swaermoedich ende druksinnich,
v

v

Pyr. C iij [ca 1530]; Myn amoureuse drucsinnighe qualen, ald. C iiij ;
Druckzinnich ghepeys, hertsweerich lijen, H.d.Am. C 4 [m. 16e e.]; O druckzinnich
rumoer! wat komdy my voor ooghen, ald. D 8.
CAST.,

Druescop,
zn. Uit drues, droes en cop, zie WNT i.v. Droes (I), Samenst.
Arme stakker. ‖ Waer sullen wy, arme druescoppen, dan blijven, Prochiaen 605
[ca 1540].

Druggelen,
ww. Zie WNT i.v. Droggelen (I).
Biggelen (van tranen). ‖ De tranen die druggelden over haer wanghen, GHISTELE,
Ter. Heaut. 23 [1555].

Druyl,
zn. Zie WNT i.v. Druil (II).
1) Benaming voor een soort demon (door KIL. i.v. D r u y l gelijkgesteld met drol
= ‘kaboutermanneken’). ‖ V hooft is ghehoect ghelijck eenen wyl Ghy schijnt eenen
druyl, Antw. Sp. F ij [1561].
2) In toepassing op een mens: zot, gek. ‖ Noch woonen in dese prochije selsaem
druylen Gheheeten tatolven, Leenhof 625 [na 1531].
3) In de verkleinvorm druylken, drulleken in de aanhh. gebezigd, als vlei- of
troetelnaam. ‖ Tsijn mijn liefste druylkens
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Nyeuvont 279 [ca 1500]; Ghi sijt mijn knechtkens mijn liefste drullekens, ald. 541;
Ke willecome mijn alder liefste druylken, Sp. d. M. 1702 [beg. 16e e.].
OPM. Vg. Droel.

Druylen, drulen,
ww. Zie WNT i.v. Druilen.
Heimelijk, ongemerkt gaan, wegsluipen, zich uit de voeten maken (vg. KIL.:
D r u y l e n . Suggredi; latenter, siue clam ire). - Gaen druylen, drulen, zich heimelijk
uit de voeten maken (vg. KIL.: G a e n d r u y l e n . Proripere se, subducere se). ‖
Tvolck... datter al wech ginc drulen, Doesb. 229 [vóór 1528]; Laet ons gaen druylen,
v

Antw. Sp. F iiij [1561].

Druijlgadt,
zn. Uit druijl en gadt.
Vlei- of troetelnaam (vg. druylken, drulleken, zie Druyl). ‖ Dus ghij al tgequel//
spaert // fijn mijn lieffste druijlgadt, Hs. T M B, G, fol. 66 [eind 16e e.?].

Drulen,
ww. Zie Druylen.

Drulleken,
zn. Zie Druyl.

Druter,
zn. Rijmverlenging van druut?
Hetzelfde als druut, druit, boef, schavuit? ‖ Ghy zyt voor Godt als donghelooueghe
druters (× Luters), EVERAERT 258 [1530].

Druvaert,
zn. Bijvorm van droevaert deugniet (zie WNT i.v. Droef (II), Samenst. afl. en samenst.,
DE BO i.v. Droevaard)?
Deugniet? ‖ Wa, ghi druvaert, ghi zult noch aen een galghe // waijen, Bijstier 362
[eind 16e e.?].
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Druvich,
bn. Van druve, druif.
De vorm of eigenschap bezittende van een druif. ‖ Lof wynghaert Maria... Wiens
druueghe vrucht / naar Sint Jans oorconden Wy sacramentelic nutten, EVERAERT
519 [1533].

Dsoncken(e),
ww.? Voor de beginklank vg. de opm. in Loquela i.v. Sonke.
Verliefde lokgeluidjes maken; tokken, tokkeren (vg. DE BO i.v. Z o n k e n : gonzen,
zoemen). ‖ Hinnen zonder hane, die amoreusheid halen Met beckene, dsonckene,
ofte met behagelics iet, Legghen onvruchtbaer eyers, CAST., C. v. R. 211 [1548].

Dubieus,
bn. Zie WNT i.v.
Innerlijk onzeker, twijfelmoedig, niet wetende wat te doen. ‖ Soo variable als zijn
de winden Soo haest is den sin / van deen op dandere Oft ghelijck cruystraten den
v

wtlandere Doen dolen / soo perplex en dubieus ben // ick, Antw. Sp. Ff i [1561].

Dubitatie,
zn. Ontleend aan ofr. dubitation of lat. dubitatio.
Twijfel. ‖ St 1, 168 [vóór 1524]; Bruyne 1, 163 [1556]; Heymelic Lijden 337, 423
v

[1557]; Antw. Sp. e iij [1561]; Rott. Sp. A ij , S vij [1561].

Ducesse,
zn. Ontleend aan ofr., fr. duchesse.
Hertogin? ‖ Ghy waert int getruer; oock u volck, met menich gecuste ducesse,
Bruyne 2, 61 [1583].

Duchtbaer,
bn. Van duchten.
Bevreesd. ‖ Voort steruen / zoudic duchtbaer zyn, EVERAERT 199 [1528].

Duchtbarich,
bn. Zie Duchtvarich, Opm.
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Duchtich,
bn. Zie WNT i.v. Duchtig (II).
Vrezend, bevreesd. ‖ 'Tgeduchtelijck gepeys, dat my hout duchtich, H.d.Am. I 8
[m. 16e e.].
OPM. Ook bij COORNHERT 1, 488d: ‘Een zoete vangst is ooc de Haze duchtigh.’

Duchtvarich,
bn. Uit ducht en varen met -ich.
Vrees inboezemend? ‖ Tscheyden moet myn solaes wtplanen: duch[t]varich
v

wanen Als weder hanen / Doet keeren alle mistroostich vermanen, CAST., Pyr. A vj
[ca 1530]; O zorghelic last! myn vreucht bedect ghy / duchtvarighen sin beroerlic
v

wect my / Dies ic dangereus hertsweeren draghe, ald. B v .
OPM. WNT leest abusievelijk duchtbarich (zie Duchten, Afl.) en vertaalt dan minder
juist met ‘vreeswekkend’.

Duchtverwich,
bw. Uit ducht en verwen met -ich? Of corrupt voor duchtvarich?
‘Vreeskleurig’, bleek van schrik? Of = duchtvarich, vrees inboezemend, vreselijk,
angstwekkend? ‖ O leden / die my duchtverwich beven, CAST., Pyr. C iiij [ca 1530].

Ducken,
ww. Zie MNW i.v.
Ten val komen, ondergaan, sneven. ‖ Wie wast die Holofernim de ducken oock,
v

H.d.Am. A 5 [m. 16e e.].

Duechtbeletter,
zn. Uit duecht en beletten met -er.
In de aanh. scheldnaam voor een ketter. ‖ Ketters, santafsetters, duechtbeletters,
muters, A. BIJNS, N.Ref. 338, e, 10 [1529].

Duercaerden,
ww. Uit duer en caerden.
Doorhalen, over de hekel halen. ‖ De mans willen altijts de vrauwen duercaerden,
Man en wijf 37 [eind 15e e.?].

Duerdrijven,
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ww. Zie WNT i.v. Doordrijven (I).
Heendrijven, wegdrijven, wegvloeien ‖ Dus tleven duerdrijft, Gentse Sp. 2 [1539].

Duerdrommen,
ww. Zie Dueredromen.

Dueredromen, duerdrommen,
ww. Zie MNW i.v. Doredromen, WNT i.v. Doordrommen.
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A. BEDR. Doen doordringen? ‖ In sneebal, in appels, in brieuen, in blommen, Als
Pacorus, hebbick myn liefde duerdrommen, CAST. C. v. R. 182 [1584].
B. ONZ. Door-, doorheendringen? ‖ Den Vrancxschen conync... Mach men wel /
den Hooghen Wynt nomen Die alomme met foortsen / wil duere dromen, EVERAERT
95 [1525].

Duerelick,
bn. Van duer (uit ofr., fr. dur, vg. WNT i.v. Duur (II), Aanm?).
Hard, zwaar, pijnlijk? ‖ Met jonstich ancleven moeten wy hem (t.w. Christus)
gheven // een prys / ende laudatie, om dat hy voor ons... dus zware turbatie... beancxt
gheleden heeft // totter doot zeer duerelick, H. Sacr. 512 [1571].

Duerescieten,
ww. Zie MNW i.v. Dorescieten, WNT i.v. Doorschieten (I).
Zich wegpakken. ‖ C.: Wech / wech / van hier / te deser huere vliet. A.: Waer
omme? C.: Ghy en zyt myn partuere niet. Dies lichtelic duere sciet, EVERAERT 295
[1529].

Duergleden,
bn. Van duerglijden.
Zoet, aangenaam? ‖ Lucht duergleden, DE ROOVERE 172 [3e kw. 15e e.] (vertaling
van Or in Num. 20, 22 e.v.).

Duergraveren,
ww. Uit duer en graveren, in de bet. ‘graven’? (Deze bet. is dan niet van elders
bekend, wel die van ‘graveren’ voor graven, zie WNT i.v. Graven (I), bet. 5). Of
rijmvervorming van duergraven?
Doorgraven. ‖ God die therte der menschen duer graueert (× onghejugeert), Drie
Sotten 316 [1e kw. 16e e.].

Duergrondich,
bn. Van duergronden.
Doorgrondend. ‖ Duer hu woorden vermondich Consciencie duergrondich / my
jnwendich wroucht Dat jc my mesghaen hebbe, EVERAERT 71 [1511].
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Duerknaghen,
ww. Uit duer en knaghen.
Door en door bestuderen. ‖ Dies worde meester Wolffart van my ghevraecht, Oft
hy die screftueren wel heeft duerknaecht, Trudo 2249 [ca 1550].

Duerkneden,
ww. Uit duer en kneden.
Goed ter harte nemen. ‖ Soo wie my lieff heeft, spreckt Christus openbaer, sal
houden myn sermoonen; wilt dit duerkneden, Bruyne 3, 94 [1556].

Duerlijc,
bn. Van duren?
Durend, gedurig, blijvend? ‖ (Maria) Machtich vol victorien, in glorien duerlijc, A.
BIJNS, N.Ref. 330, j, 11 [1e kw. 16e e.].

Duerluusteren,
ww. Zie WNT i.v. Doorluisteren.
Verlichten. ‖ Waert ghy duerluustert Met de drie goddelicke duechden reyn,
EVERAERT 258 [1530]; De claerheyt duerluustert De vterste secreten / der chenteren
der eerden, ald. 399 [1511].

Duermuusteren,
ww. Zie WNT i.v. Doormuisteren.
Doorzoeken, doorsnuffelen. ‖ Duermuusterd, veruerscht, besouckt dees eesters
wijd, CAST., C.v.R: 218 [1548].

Duerquolen,
bn. Zie Doerquolen.

Duerraeyen,
ww. Zie Deurraeyen.

Duerrij(d)en,
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ww. Zie Doorrijden.

Duerronnen,
bn. Zie Dorronnen.

Duerschaven,
ww. Uit duer en schaven.
Verteren, vernietigen? ‖ Aertsche schatten... die den roest & de motten
duerschaven, Bruyne 2, 14 [2e h. 16e e.].

Duersprieten,
ww. Uit duer en sprieten.
Doorboren? ‖ Mijn woorden moeten met scaemten gebuecht sijn ter herten, met
helen (?) was duerspriet, Doesb. 27 [vóór 1528] (de regel is kennelijk bedorven).

Duersteken,
ww. Zie Doorsteken.

Duerstralicheyt,
zn. Van duerstralich (bij HEEMSEN, Nederd. poëm. 35 [1619], zie WNT i.v. Doorstralen
(II), Afl.) of rechtstreeks van duerstralen.
Doorstraling? ‖ Den dranck der ghenaden / die de vader der liberalicheyt Mits
sgheest duerstralicheyt // duer den sone gheschoncken // heeft, Haagsp. o iiij [1561].

Duerstrickt,
bn. Van duerstricken.
Verstrikt? ‖ Ic vinde mijn sinnen aen de weereldt ghehecht, Duerstrickt en
duervlecht (versta: verstrikt in de wereld, aan de wereld onlosmakelijk verbonden?),
A. BIJNS, N.Ref. 288, a, 8 [1528].

Duerstriden,
ww. Zie MNW i.v. Dorestriden, WNT i.v. Doorstrijden.
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Vervullen? Zo ja, dan mogelijk een fig. toepassing van ‘strijdendegaandoor’,
‘doortrekken’. ‖ Tghewaghen uws woorts heeft my duerstreden, Dwerck d. Apost.
272 [1e h. 16e e.].

Duerstrijpelen,
ww. Uit duer en *strijpelen (van *strijpen of rechtstreeks van strijpe).
Doorstrepen, doorhalen, te niet doen. ‖ Die conversatie van Venus discipelen,
Die mach alle onghenoechte duerstrijpelen, Sp. d. M. 4440 [beg. 16e e.].

Duert,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Duurte.
Duur, duurzaamheid, duurzame vrede? ‖ Daer duert af coemt mach men wel
vermanen, Blijde Ink. 9, 80 [1497].

Duertauwen,
ww. Zie Doertouwen.
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Duerteesen,
ww. Zie Doorteesen.

Duertoghen,
bn. Zie Doortoghen.

Duervloedich,
bn. Uit duer en vloeden met -ich? Of van duervloeden (vg. KIL. D e u r - v l o e d e n .
Perfluere)?
(Goed)doorvloeiend, doordringend (t.w. in wonden)? ‖ Vvilt mi troost bieden, seer
curts, oidmoedige blomme Laet dit gescieden, terstont duervloedige gomme, CAST.,
C. v. R. 266 [1548].

Duervueren,
ww. Uit duer en vueren, voeren?
Verscheuren? ‖ Wat sijnder al menschen accidentelijck Hier int dal der weeninghe
verbeten ... Van stieren duervuert / ende daer toe gheten Van diverschen dieren,
Dal s. wederk. 203 [eind 15ee.].

Duerwaghen,
ww. Uit duer en waghen.
Ten volle wagen, ondernemen, bedrijven? ‖ Al heb ic met d'au biblisten, die noit
duegt en deden Ditte al duerwaeght totten dagh van heden, CAST., C. v. R. 183
[1583].

Duerwalt,
bn. Van *duerwallen.
Eig. doorgloeid en v.v. vervuld? ‖ Breseda is met Dyomedes ontbleuen, des hem
(t.w. Troylus) gewreuen quamen traenkens gedreuen, duerwalt met spijte, Doesb.
55 [vóór 1528].

Duerwien,
ww. Zie Doorwien.
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Duerwieren,
ww. Zie Doerwieren.

Duerzinderen,
ww. Uit duer en zinderen.
Doortrillen. ‖ tWoordt my therte duerzindert, Verl. Z. II, 816 [1583].

Duesaert,
zn. Van deus, duizelig, suf, bedwelmd (vg. WNT i.v. Deuzig, Aanm., MNW i.v.
Dosich)?
Sufferd? ‖ Jan blaespappe, Jan Stuytvos maken den dans met Jan duesaert &
Jan middel gesont, Bruyne 1, 94 [2e h. 16e e.].

Duffen,
ww. Bijvorm van doffen?
Vechten? ‖ (Wijf) Ick sal my stellen om teghen v te duffen (Man) En soud' ick v
dan niet kunnen smijten Oft wilt ghy my verwinnen / met krabben en bijten? Veeld.
Gen. D. 8 [16e e.].

Duycken, duyken,
ww. Zie MNW i.v. Duken, WNT i.v. Duiken.
1) Belanden, terechtkomen? ‖ Al die doer opijnij daer (t.w. uit de bijbel) yet wat
vuyt suyken moeten dickmaels duyken / in veel mishaegen, M. Bedr. Hart 93 [1577].
2) Sterven (vg. de overeenkomstige bet. van ducken). ‖ Niet eer dat hy siet /dat
hy moet gaen duycken En sal hy prysen / om Testament te maken, Zeven Sp.
Bermh. N v [1591].
3) Duycken uijt, ontkomen aan, bevrijd worden van. - Gedoocken uijt, vrij van. ‖
Also wast eerst onbesmet de menschelijcke natuere Reijn volmaeckt uijt alle
corruptien gedoocken, Pir. en Th. 601 [1e kw. 16e e.?].

Duycker,
zn. Verzachtende vorm van duivel?
Duivel? ‖ Waer duycker comt ghy vandaen, Hs. TMB, G, fol. 83* [eind 16e e.?].
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Duyfhuys,
zn. Zie MNW i.v. Duufhuus. (Zie voor de ongunstige toepassing van duif, WNT i.v.,
bet. 2), D. Th. Enklaar, Uit Uilenspiegel's kring, blz. 82, D. Bax, Ontcijfering van
Jeroen Bosch, blz. 98).
Bordeel. ‖ (Ick zou hem)... gheleert hebben // Van eens Princessen Hof een
duyfhuys maken, H.d.Am. E 8 [m. 16e e.].

Duyken,
ww. Zie Duycken.

Duymken,
zn. Van duym.
Opt duymken drincken, schoon leegdrinken? Vg. op de nagel drinken in dez. bet.
(in WNT IX, 1486) en met de duim knippen ‘als bewijs dat er uit een geledigd glas
niets meer op de nagel is gedropen’ (Kackadoris 22 [eind 16e e.], aang. in WNT i.v.
Duim, sub bet. 1). ‖ Ghy staet uwen kelcke en vaecht ende en lect, Ghelijc de
dronckaerts, die opt duymken drincken, Prochiaen 2146 [ca 1540]; Sa, drinckt opt
duymken in orconde der waerheyt, Ontr. Rentm. 567 [1588?]; Tsa, tderden dat ock
wt... Ja, op syn duymken, ald. 571.

Duypen,
zn. Zie MNW i.v. Dupe, WNT i.v. Duipen (I).
Sukkel, stakker, lijs, lummel (vg. KIL.: D u y p e n / d u y p e r . Homo submissus,
submisse se gerens, prono capite spectans terram, obstipo capite defigens lumina
terrae en PLANT.: E e n e n d u y p e n . Un niez, un lourdant). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 319,
324 [beg. 16e e.]; A. BIJNS, N.Ref. 170, b, 8 [1525]; Tielebuys, toneelaanw. vóór r.
v

v

1 [1541]; Trudo 2159 [ca 1550]; Antw. Sp. Ll iij , m iiij [1561]; Br. Willeken 424
v

[1565?]; Bierses 31 [diepen, l. dupen?) [2e h. 16e e.]; Hs. TMB, A, fol. 99 * [eind
16e e.?]; Meester Hoon 29 [ca 1600?].
OPM. Nog bij COORNHERT, Odyss. 1, 60a, V.D. NOOT, Ged. 113, V. BREUGEL, Boert.
Clucht. 1, 6, 49 en HEYNS, Dry Hoofd. 17b.

Duijpenachtich,
bn. Van duijpen.
Lummelachtig, kinderachtig? ‖ Hanneken Leckertant, duijpenachtich, Leckert.,
lijst v. personages [1541].
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Duytsch,
bn. Zie MNW i.v. Duutsc, WNT i.v. Duitsch.
In de verb. duytsch doctoor: ongeletterd en/of ketters? ‖ Ghy duytsche doctoren,
oversiet u boecken, Leuv. Bijdr. 4, 232 [beg. 16e e.]; Wat dinghe soude men dese
duytsche doctoren Dus laten hooren, Dwerck d. Apost. 302 [1e h. 16e e.]; Sy dy
oock een van die duytsche doctoren, In mijnen thoren, doe ic branden en versmoren,
B.d.Scr. 34 [1539]; Clapt op, laet sien ghy duytsch doctoor, God sy geloeft dat
tschaep nu den Herder preect, Prochiaen 454 [ca 1540].

Duijtwers,
zn. Uit duijt en wert met -s.
De waarde van een duit. ‖ Om een duijtwers waers sullen sij wel thien leugenen
liegen, Brouwersg. 484 [ca 1560].

Duijvelsmartelaer,
zn. Uit duijvel en martelaer.
Die door de duivel gemarteld zal worden. ‖ Dit sijn duijvels martelaers, hoort mijn
gewaegen, Brouwersg. 608 [ca 1560].

Duyvelspecht,
zn. Uit duyvel en specht.
Scheldnaam voor een voetknecht, in de aanh. vermoedelijk een Spaans soldaat
(zie voor specht als scheldnaam Voor een Spanjaard WNT i.v. Specht (II), bet. 2).
‖ B.: Dees schorfte voetknechten, L.: Die tvolck verdrucken, B.: Als duyvelspechten,
L.: Dy alle quaet rucken, Trudo 215 [ca 1550].

Duldoor,
bn. Uit dul en door.
Dwaas, zot, gek, dolzinnig; in de aanh. zelfst. gebruikt, met betr. tot de aanhangers
van de Hervorming. ‖ Helpt mij de duldooren quellen, Ia sviants boden, die kercken
en chooren vellen, A. BIJNS 180 [1548].

Dultotich,
bn. Uit dul en toot met -ich.
Dolhoofdig? ‖ Zulck drinckt hem zo dultotich... dat hy, enz., DE DENE 368b* [ca
1560].
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Dureren,
ww. Zie MNW i.v.
Even lang duren, bestaan als? (Toch niet: trotseren, weerstaan, naar ofr. durer
= résister?). ‖ Hy ist die was en eeuwich zal regneren / En wie mach syn gheslachte
v

dureren / Uwe Koninck is alleen de Heere groot, Rott. Sp. E vij [1561].

Durreye,
zn. Ontleend aan ofr., fr. durée?
In de aanh.: blijvende invloed, (blijvend) succes? Of levenskracht (vg. DE BO i.v.
Dureie. ‘Groeite, vaag, welige wasdom.... Fig. Moed en kracht, jeugd en leven’)? ‖
(Omdat voor geld alle zonden vergeven kunnen worden) Daeromme en heeft Christus
gheen durreye, Dwerck d. Apost. 869 [1e h. 16e e.].

Dutreijse,
zn. Uit dut en reijse, reis.
Rare bui, tijd dat men niet weet, wat men doet, waarin men een ‘slippertje’ maakt
(vg. dut, in dez. bet., WNT i.v. Dut (I), bet. 5). ‖ Of ic een reijse een dutreijse hadde,
Zouw zij mij dat ten eersten verwiten, Alit en Lijsbith 315 [eind 16e e.?]

Dutse,
zn. Zie MNW i.v. Dutscolve.
Gezwel, buil? (vg. KIL.: D u t s e / d u s s e / d u s s e l . Glans, tonsilla, tuber,
tuberculum). ‖ Wat zal ic ons van desen butsen // zeggen? Eij, eij! wije zal tmes
upde dutsen // legghen? Ic bin ter dood ghewont, noijt dus mishandelt, Goemoete
68 [eind 16e e.?].

Duveljonck,
zn. Uit duvel en jonck.
In de aanh. scheldnaam voor een duivel. ‖ Och, ick verwoede. Duveljonck, dat
suldij betalen, Sacr. v.d.N. 1304 [3e kw. 15e e.].

Duwagiere,
zn. Ontleend aan ofr. douagiere.
Vrouwe, meesteresse? ‖ Dies bliifd ghy eeuwelick myn cleergesse: myn duwagiere
myn dominatresse, CAST., C. v. R. 150 [1548].
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Duwarie, douwarye,
zn. Zie WNT i.v. Douarie.
Kostbare of grote gave, geschenk, bezit. ‖ DE ROOVERE 366 [3e kw. 15e e.].;
Gentse Sp. 212 [1539]; HOUWAERT, Gen. Loop 98 [ca 1590]; Bel. v. Sam. 383 [eind
16e e.?].

Duwier(e),
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Gebied, landstreek. ‖ St 1, 210 [vóór 1524]; CAST., C. v. R. 77 [1548]; Antw.
v

v

Sp. D iiij, Dd iiij , h iiij [1561]; Haagsp. a iiij , i iiij [1561]; Trauwe 295 [1595?].
- Vaak slechts dienend ter omschrijving: aertsche duwiere, aarde, Hs. TMB, C,
v
fol. 107 [eind 16e e.]; - shemels duwiere, de hemel, Jezus o.d. leraers 892 [vóór
1580]; - mijns sins duwieren, mijn geest? Antw. Sp. Qq iiij [1561]; - shopen duwieren,
v
de hoop? Bruyne 3, 120 [1556]; - in desen duwiere, hier, Antw. Sp. L iij [1561]; - in
v
alle(n) duwieren, overal, altijd, Antw. Sp. M iiij [1561]: Const-thoon. Juw. 147 [1607].
2) In de volg. aanhh. nadert de bet. (via rechtsgebied, domein?) tot macht,
heerschappij. ‖ Schoudt toch ondancbaerheyt, want haer duwiere Die es van alder
quaetheyt beghinsele, Leuv. Bijdr. 4, 295 [beg. 16e e.]; Hoe heb ick my laten slepen
By Ledicheyt inder sonden duwiere, Antw. Sp. Mm ij [1561].

Dwaesen,
ww. Zie Dwasen.
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Dwalen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Het afleggen, niet slagen, falen. ‖ CAST., Bal. 18, 22 [1521]; Conste d.M. 40 [ca
1560].
- Dwalen van, missen. ‖ Noode zouwy dwalen van zulcken jolijte, Reyne M. 613
[ca 1575?] (hic?).

Dwalich,
bw. Van dwalen.
Dwalend. ‖ Ghebonden zondare wandele ic dwalich, A. BIJNS, N.Ref. 335, z, 2 [1e
kw. 16e e.].

Dwalicheyt,
zn. Van dwalich of rechtstreeks van dwalen.
Het dwalen, dwaling. ‖ EVERAERT 19 [1509], 516 [1533]; Verl. Z. I, 1268 [1583];
v

v

Zeven Sp. Bermh. E viij , I ij [1591].

Dwasaert,
zn. Van dwaas.
Dwazerik, sukkel. ‖ N.: Ey arm dwasaert. E.: Hoe sleypt ghy den block, H.d.Am.
H 8 [m. 16e e.].

Dwasen, dwaesen,
ww. Zie MNW i.v.
Zich (als een dwaas) begeven, heengaan. ‖ Waer mach dese gheck henen tranten
Met synder danten? Waer moghen sy dwasen? Trudo 3100 [ca 1550]; Den grooten
honger my derwaert dwaesen doet, Bel. v. Sam. 1171 [eind 16e e.?].

Dwasick,
zn. Van dwaas.
Dwaas mens. ‖ O dwasick dijnam volghende metter vlijt, Christenk. 1459 [ca
1540].

Dwasinghe, dwazijnghe,
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zn. Van dwaas.
Dwaasheid. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 305 [beg. 16e e.]; Pir. en Th. 87 [1e kw. 16e e.];
Gentse Ref. 111 [1539].

Dweers(s)en,
ww. Zie MNW i.v. Dwersen, WNT i.v. Dwarsen.
Hem dweerssen van, zich afzijdig houden, vrijmaken, afwenden. ‖ Nu my bewyst
vp dat jc my / van gramscepe dweersse Wat es hu gheneerren, EVERAERT 472 [1e
v

h. 16e e.]; Wilt v vander felder oorloghen dweersen, H.d.Am. R 5 [m. 16e e.].

Dweirele,
zn. Van dwerelen, dwarrelen?
Blijkens het verband in de aanh. iets of iemand van geringe waarde. ‖ Och, noyt
meer druckx, ick bent al quijte, Nu staen ick hier snoode gelijck eenen dweirele. 'k
En hebbe noch harnas, stock, schilt noch keirele, Rederijkersged. 35, 462 [m. 16e
e.?].

Dweren,
ww. Verwant met ohd. dwëran, mnl. dwerelen, dwarrelen?
Draaien, wentelen, keren? ‖ Al dat oyt was / is dweert al tot niet, Dal s. wederk.
340 [eind 15e e.?].

Dwynelic,
bn. Van dwynen, dwingen (zie Dwynen).
Dwynelic houden, in bedwang houden? Of moet dwynelic op het onderwerp
betrokken worden? Het (e)lic-suffix heeft actieve èn passieve bet. in rederijkerstaal.
‖ Den herthoghe van Borbon heift jn bedwanghen Den Vrancxschen conync
ghehouden dwynelic, EVERAERT 124 [1525].

Dwynen,
ww. Bijvorm van dwingen.
Dwingen. ‖ Doen Golyam capeteyn / de[r] Phelistynen TYsraelsche volc / beleyt
hadde om dwynen, EVERAERT 99 [1525]; Dies jc ter compassye / my seluen dwyne,
ald. 131 [1525] (zie ook ald. 212, 213 en pass.).

Dwijnlijck,
bn. Van dwijnen.
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Verzwakkend, verminderend, verdwijnend? ‖ Thayr ws hoofts t' allen tijden /
v

dwijnlijck / al ghetelt staet, Rott. Sp. P viij [1561].

Dwynghaert,
zn. Van dwynghen?
Bedwinger, uitroeier? ‖ Alle oncruden bem jc een dwynghaert (× wynghaert) Met
mynder spaede, EVERAERT 502 [1533].

Dwinsel,
zn. Bijvorm van dwijnsel (van dwijnen)?
Het verteren, t.w. van verdriet? ‖ Weenen is beghinsel // duer dwinsel, Doesb.*,
var. HA [vóór 1528].

E
Ebbe,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Eb.
Geheel fig.: armoede, narigheid. ‖ Dees mare heeft niet, t'isser al ebbe, Schuyfman
102 [vóór 1504]; Tis tonsent al ebbe, ald. 187.

Ecxploot,
zn. Zie Exploot.

Edictie,
zn. Ontleend aan lat. edictio? Of secundair gevormd van edict? Of corrupt voor
edicten?
(Kerkelijke) wetgeving? ‖ Ons roomsche edictie wilt hy (t.w. Condé) breken in //
met de confessie van Onsborch (l. Ousborch, Augsburg), Bruyne 1, 110 [ca 1562].

Edificie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. edifice, lat. aedificium.
v

Gebouw. ‖ Camp v.d. Doot 1041 [1493]; EVERAERT 368 [1527]; H.d.Am. D 3 [m.
16e e.]; Charon 339 [1551].

Eedtscnope,
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zn. Uit eedt, eed en cnope.
Eedverbintenis. ‖ (De hoop) Die ons
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anghebonden es met Gods eedts cnope, Gentse Sp. 356 [1539].

Eeninghe,
zn. Van *eenen, eenzaam, verlaten, benauwd, naar worden (vg. MNW i.v. Verenen,
2e art.)?
Narigheid? ‖ Twijuel bringt mi sulcke vereeninghe dies therte verflaut duer sulcke
eeninghe (var. weeninge), Doesb. 27 [vóór 1528].
OPM. Het begrip is reeds min of meer uitgedrukt in vereeninghe (r. 25), zodat een
emendatie in meeninghe (zoals door Kruyskamp voorgesteld) of in weeninghe (naar
de var.) aantrekkelijk lijkt.

Eenpaerheyt,
zn. Van eenpaer.
1) Gestadigheid, standvastigheid (vg. KIL.: e e n - p a e r h e y d . Continuatio,
continuitas). ‖ Op u ick hoope met eenpaerheyt, Bruyne 2, 79 [1564]; Elck verwerpe
de loghen om waarheydt te spreken Met zynen Naasten als ledekens in
eenpaarheydt, COORNHERT, T'roerspel 1547 [3e kw. 16e e.] (hic? of oprechtheid,
getrouwheid?).
- Slevens eenpaerheyt, het eeuwige leven. ‖ Ick bem de verrysenesse / en slevens
eenpaerheyt, Verl. Z. II, 940 [1583].
2) Zeker, onwankelbaar getuigenis? ‖ Leest Schriftuers eenpaerheyt, Rott. Sp. F
v

iiij [1561]; Daer om bid ick u, nae schrifts eenpaerheyt // seere: neemt wt mynen
mont niet dwoort der waerheyt //, Heere, Bruyne 2, 71 [1564].

Eensamelijck,
bw. Van eensaem.
Gelijkelijk; gemeenschappelijk, eendrachtig? (vg. KIL.: E e n - s a e m ... Concors
en e e n - s a e m l i c k ... pariter). ‖ Dits tiuyste verstant van mijnder themen Datmen
moet den lesten waeromme raken / Alle wijse Stoyke en Achademen eensamelijck
v

sulcx hen finitie nemen, Antw. Sp. Ddd i [1561]; Diueersche dieren / die wt groot
wondere eensamelijck door 'tghehoor (t.w. van Orpheus' zang)/ byeen vergaren,
v

ald. Ggg i ; Dus moeten der Cooplieden handel gebruycken schier / Soo wel siecke
v
/ als ghesonde eensamelijck, ald. Lll i .

Eensdeels,
bw. Zie MNW en WNT i.v.
1) Geheel, volkomen, volledig (eig. uit één deel, één stuk bestaande?). ‖ O Cupido
twy hebt ghy met uwen strale... my ghebroght in qwale, Zo dat ic eensdeels mijn
zinnen fale, Gentse Ref. 156 [1539]; Meesters die dees const eensdeels veruijnghen
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(versta: volledig beheersten?), Bewaren haer dijnghen ghecoferd, ghestopt, CAST.,
C. v. R. 101 [1548]; Die middel waardoor wij tcoren op souden jaegen, Wert ons
eensdeels benomen (t.w. door het zojuist afgekondigde plakkaat); 't is om te
ontsinnen, Tcooren 607 [1565] (hic? of plotseling, eensklaps?).
2) Plotseling, eensklaps, terstond? ‖ Den gheest die langhe / heift ghetruert Moet
nv eensdeels / wat verlichten, EVERAERT 89 [1525] (zie ook ald. 545 [1538]).
OPM. Het is niet uitgesloten, dat onder de aanhh. in MNW en WNT (sub bet. 1)
zich nog enkele plaatsen bevinden in de hierboven gestelde bett.; de kortheid der
gegeven citaten liet geen definitieve conclusie toe.

Eensinlijck,
bw. Uit een en sin met -lijck.
Eensgezind, eendrachtig? (vg. eenzinnig in dez. bet. bij KIL.: e e n - s i n n i g h .
Vnanimis, vg. ook WNT i.v. Eenzinnig, bet. 2). ‖ Soo en sijnt dan gheen Cooplien /
v

dier wel op ghist / Dan die rechtueerdich handelen eensinlijck, Antw. Sp. Lll iij
[1561].

Eenveerdich, eenverdich,
bn. Uit een en veerdich?
1) Eenparig, gelijk; constant? (vg. KIL.: e e n - v a e r d i g h . Vniformis). ‖ (Maria)
Een Eewighe Erue Eenveerdich, DE ROOVERE 190 [3e kw. 15e e.]; Herte, siele ende
lijf eenueerdich is En onuredich is (versta: gelijk en onvredich = even onvredich?),
X. Esels 13, 92 [1530].
2) Bijzonder, apart? ‖ Wie in vastenauond... werd ghesien... Om zinen prijs
commen achter noene ten drien, eenverdichst, vremdst, zotst, zulc als daer mach
ancleuen Een half vat vleghelmost sal hy beleuen, CAST., C. v. R. 103 [1548]; Den
minen (t.w. mijn baard) es eenverdich an elcken cand. Tsghelijcs en es hier nieuers
int land, ald. 206.

Eenwil(le),
bn. Zie MNW i.v.
Eigenzinnig, halsstarrig. ‖ Dit dede sij wt eenen ghepassioneerden ofte eenwillen
moet recht ic wilt doen, Drie bl. danssen 34 [1482].

Eeraftreckere,
zn. Uit eer en aftrecken met -ere.
v

Eerrover. ‖ Swijcht ghy eeraftreckere, H.d.Am. L 7 [m. 16e e.].

Eerfsondich,
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bw. Van eerfsonde, erfzonde.
In erfzonde. ‖ Anna (was) by bemerckene Eerfsondich gheboren, EVERAERT 331
[1530].
OPM. SPIEGHEL 138: ‘erfzondig misverstand’ gebruikt het woord in de bet.: krachtens
de erfzonde.
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Eeringhe, heerynghe,
zn. Van eren.
1) Verering. ‖ Gheen weerdegher ghifte / thuwer heerynghe En wisten wy te
vyndene, EVERAERT 165 [1523]; Te vergeefs doedy God mit sermoenliker (? blijkbaar
corrupt) eeringhe, B.d.Scr. 35 [1539].
2) Eer, aanzien, waardij? ‖ Hoe heet dat uwe (t.w. Uw instrument) / van cleynder
eeringe, Zeven Sp. Bermh. R vij [1591].

Eerougst,
zn. Uit eer en ougst?
Vóóroogst en v.v. seizoen van die oogst? (vg. Loquela i.v. Eeroest... ‘Koornoest,
graanoest’). ‖ Den eer ougst es ons eenen tijt bequame Ende et vierendeel van
eenen Jaere, DE ROOVERE, Quicunque 93 [3e kw. 15e e.] (vg. ook ald. 97 e.v. waar
dit seizoen fig. wordt toegepast op de periode v. Christus' hemelvaart tot de
oordeelsdag).

Eertijden,
bw. Uit eer en tijden (een verbogen vorm van tijd).
Eertijds. ‖ Eertijden voor tghebruyck vanden ghelde / Manghelden sy goet om
v

goet ter trouwen, Antw. Sp. Kkk iiij [1561].

Eertwormich,
bn. Van eertworm.
Aards, stoffelijk. ‖ Tvleesch eertwormich der eerden betaemt, Smenschen gheest
715 [ca 1560?].

Eestere,
zn. MNW i.v. Eestre, WNT i.v. Eester.
Eig. heester: tuin, plantsoen. Uitsl. rhet. zijn de volgende figuurl. toepassingen
(vaak slechts dienend ter omschrijving): sdroufheyts eestere. ‖ Verl.Z. II, 105 [1583[;
- des ghelooues eestere. ‖ Gentse Sp. 84 [1539]; - thelsche eestere. ‖ Mar. v. N.
576 [ca 1500], Gentse Sp. 3 [1539]; - swerelts eestere. ‖ Jezus i.d. tempel 345 [ca
1575?]; - der vruechden eestere. ‖ EVERAERT 13 [1509].

Eewich (I),
bn. Zie MNW i.v. Ewich, WNT i.v. Eeuwig.
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Buitengewoon, geweldig (vg. DE BO i.v. Eeuwig)? ‖ Bouen Eenighe Namen
Eewichste Duecht (met betr. t. Maria), DE ROOVERE 197 [3e kw. 15e e.].

Eewich (II),
bn. Zie MNW i.v. Ewich, 2e art., WNT i.v. Eeuwig?
De bet. in de aanhh. is niet duidelijk. Misschien: nu (toen) levend? ‖ Menigh
eeuwigh meinsche doet hem (t.w. Sencte Reinhuut) hommage, CAST., C. v. R. 244
[1584]; Dus menich eeuwich meinsche was in drucke ende weende bitterlic,
VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 348 [ca 1568].

Effeckt,
zn. Zie WNT i.v. Effect.
Nut? ‖ Sy met woorden hues sprack lieflyc, amorues // tot mynder effeckt // smal,
Bruyne 1, 162 [1556] (vg. ald.: ‘om dat ick voerwaer // haer // dus hadde vercoren,
die my dede smooren’).

Effecteren,
ww. Van effect? Of gevormd naar fr. effectuer?
Uitvoeren, verwezenlijken. ‖ Dat tot zulcx te effecteren qualic middel toe ware te
vinden, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 25 [ca 1568].

Effectie,
zn. Ontleend aan lat. effectio.
1) Effect, uitwerking, resultaat? ‖ Dus gheeft my wat tijts / want in haestighe
wercken Men selden can mercken // goede effectien, Antw. Sp. i iij [1561].
2) Uitvoering? ‖ Eer hiit (t.w. de voorgenomen schepping) ter effectien al heeft
ghebrocht Heeft (t.w. God) zeere subtilick de nature besocht, Vanal dat sienlick es
en lichamelick, CAST., C. v. R. 136 [1548].

Efficacie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. efficace? Of ontleend aan lat. efficacia?
1) Versterking; vertroosting? ‖ (Staervende Mensche tot Hope) Terdt neder,
ghelievet uwer gracye, Dat ic virtuut cryghe en efficacye Van dijn zoete nacye,
Gentse Sp. 264 [1539].
2) Prestatie(vermogen)? ‖ Het es cleen sake Refereynen beslichten, Liedekens
maken, of baladen dichten, An de spelen leid de cracht ende de efficacie, CAST., C.
v. R. 14 [1548].
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Efficiente,
bn. Zie Cause efficiente.

Effigie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. effigie.
Beeltenis. ‖ Syn effigie konstich van snede, H.d.Am. E 6 [m. 16e e.].

Egghen,
ww. Identiek met eggen, met een eg bewerken?
Overdenken, overwegen, bepeinzen? ‖ Zeker wilt my de zake overlegghen / Tis
wonder int egghen / oft ick u mach profijten, Rott. Sp. O viij [1561].

Egressie,
zn. Ontleend aan lat. egressio.
Uitweiding? ‖ Argumenten, egressien, Teeckenen, Partitien, Ornatien, Exemplen,
CAST., C. v. R. 19 [1548].

Eijerpaendere,
zn. Uit eij en paendere.
Eiermand. ‖ Den man. Van buten, met eenen eijer paendere, Man en wijf,
toneelaanw. na r. 1 [eind 15e e.].

Eynsch,
bn. Oorspr.?
Ontstemd, boos? (vg. DE BO i.v. Einsch: ‘zeer nijdig, gemelijk en grijnig, die door
zijne bitsige woorden of zijn zuur gezicht wangunst, spijt, tegenzin of misnoegdheid
toont’). - (Hem) Int eynsche stellen, vallen, boos, ontstemd worden. ‖ Dies steltse
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huer niet int eynsche als wort zou hier gheprouft... als goudt jnt vier / duer swerels
kinders vul schande, Taruwegraen 555 [1581]; Zeght zonder vallen int eynsche 't
Verstant te weynsche, Verl. Z. I, 1237 [1583]; Zonder vallen int einsche, ald. II, 38.
OPM. Vg. Verenschen.

Electie, elexcie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. election of lat. electio.
1) Verkiezing (tot een ambt of waardigheid? ‖ Triumphen, tornoyen, louen, electien,
CAST., C. v. R. 114 [1548].
2) Goddelijke wilsbeschikking, voorbeschikking. ‖ Phoebus propheteert, dat door
de electie // Sy beyde (t.w. Eneas en Dido) zullen vallen in allende groot, H.d. Am.
F 6 [m. 16e e.].
3) Persoonlijke, vrije wilsbeschikking. ‖ Inclinacien / op correctie die daertoe helpen
/ alse tverstant aenhoert Waer af inde wille volget een electie off verkiesinghe
brengende de seden voert, St 1, 168 [vóór 1524]; Om sijn coninghinne tsine, hebdy
electie, B.d. Scr. 22 [1539]; U (t.w. van Venus) correxie // verdryft de elexcie, Bruyne
3, 152 [2e h. 16e e.].
4) Voortreffelijkheid, deugd? ‖ Teuwigher memoorie hebt dies danck lieue vrinden
vul alder elecxie want ghy lieden leedt my met goeder affecxie vutter doot jnt leuen,
Taruwegraen 1314 [1581].

Elegant, eligant,
bn. Zie WNT i.v.
Voortreffelijk, uitgelezen, heerlijk (epith. ornans). ‖ Plaisantste kerssauwe,
elegantste vrauwe, CAST., C. v. R. 42 [1548] (wellicht hier nader te bepalen als
‘bevallig, bekoorlijk’); Laet den ghenen die als Moyses eligant / Oft als Josue / Sijn
gheroepen hier Doffitien bedienen / aen elcken cant, Haagsp. d iiij [1561].

Elegantelijck,
bn., bw. Van elegant.
Bevallig, bekoorlijk; heerlijk. ‖ Al dat haer (t.w. Rethorike) es competerende Moet
beleedt sijn, fray ende elegantelick, CAST., C. v. R. 15 [1548]; Ghelijck de sonne
v

vroech inden morghen Schijnt en gheeft haer licht elegantelijck, Antw. Sp. Bb ij
[1561]; Dies ick als een Godinne elegantelijck Een vrolijcke bootschappe wt my laet
v

rijsen, ald. Cc iiij ; (De vorst) die booven al triomphert // zeer elegantelijck, Judich
186 [1577].

Elegantich,
bn. Van elegant.
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Sierlijk, bevallig, bekoorlijk. ‖ Ghij weet wel vader dat ic twist en onurede met v
elegantich preceus groeijende woordt blusschen can, Drie Sotten, prol. 14 [1e kw.
16e e.].

Element,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
‘Het eigenlijke, juiste of oorspronkelijke bestanddeel in het woord of het
woordbeeld’ (vriend. med. v. Dr. F. Kossmann). ‖ Meshanden en messanden en
mueghdy niet stellen Alls wild ghyse spellen diueersch ind element, CAST., C. v. R.
42 [1548]; Ionck ende tronck staen dese (t.w. goede rijmen) by te blijfuene, Nochtans
suldy Ionghen ind elemend schauwen, ald. 46; Dat meesters, duer haer
praeeminentie Ghebruucken mueghen poëtijcke licentie, Corrumperende tvocabel
in een element, ald. 57.

Elementael,
bn. Van element? Lat. of mlat. *elementalis, (vanwaar ofr. elementel?) heb ik in de
wdbb. niet aangetroffen.
Elementair? ‖ In delementale lichamen heeft hy (t.w. God) bequamelick secrete
sadekins goddelick ghestrooeid, Daert al af groeien sal, redelick en tamelick, Totten
hende, CAST., C. v. R. 136 [1548].

Elementatie,
zn. Van *elementeren? Of ontleend aan ofr. *elementation?
Onderscheiding der ‘elementen’. De bet. nadert die van schrijfwijze, spelling. ‖
Als spellen zij (t.w. de ‘Walen’) onghelijc te menigher spacie / In de elementatie die
vuer al spand croone, Dit beteren zij metter pronuncicatie, CAST., C. v. R. 45 [1548].

Elementsch,
bn. Van element.
Elementsch woort, woord als element, het enkele, blote woord, zonder meer? ‖
Sy hanghen aen letter noch aen elementsche woort, Letter en Geest 164 [eind 16e
e.].

elexcie,
zn. Zie Electie.

Eliciëren,
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ww. Gevormd naar lat. elicere?
Ontdekken, uitvorsen? ‖ Donderscheyt der thoonen weerdich gheexalteert Heeft
Pithagoras gheelicieert Wt den slach der hameren met finantien, Antw. Sp. Yy iiij
[1561].

Eligant,
bn. Zie Elegant.

Elleboghe,
zn. Den elleboghe lutsen, zie Lutsen.

Eloquent,
bn. Ontleend aan ofr., fr. eloquent.
v

v

Welsprekend. ‖ CAST., Pyr. A v , B vj [ca 1530]; Rott. Sp. L i [1561]; Werelt
bevechten 827 [2e h. 16e e.].
- In de aanh. zelfst. gebruikt, in de bet. dichter? ‖ Wellecom alle Facteurs, en
eloquenten, Antw. Sp. D iij [1561].

Eloquentelijck,
bw. Van eloquent.
Welsprekend. ‖ EVERAERT 163 [1523]; CAST., C. v. R. 16, 32 en pass. [1548]; H.d.
v

Am. D 3 [m. 16e e.]; GHISTELE, Ant. 32
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v

v

[1555]; Rott. Sp. O iiij [1561]; Zeven Sp. Bermh. T v [1591].

Eloquentie,
zn. Van eloquent? Of gevormd naar ofr., fr. eloquence? Of ontleend aan lat.
eloquentia?
Welsprekendheid. ‖ Dal s. Wederk. 308 [eind 15e e.?]; EVERAERT 389 [1511], 153,
162 [1523], 299 [1529] en pass.; V.D. DALE, Wre 614 [ca 1516]; A. BIJNS, N. Ref. 103,
b, 2 [1e kw. 16e e.], 184, b, 10 [1525]; Doesb. 19, 94, 95 [vóór 1528]; Gentse Sp.
10 [1539]; B.d.Scr. 8 [1539]; Prochiaen 2 [ca 1540], CAST., C. v. R. 4, 11 en pass.
[1548[; Bekeeringe Pauli 734 [ca 1550?]; H.d.Am. D 3 [m. 16e e.]; Antw. Sp. C iiij
v

v

v

E iij en pass. [1561]; Rott. Sp. D iiij , K vij , N viij , S iiij [1561]; Bruyne 2, 35, 36; 3,
202 [2e h. 16e e.]; Ontr. Rentm. 119, 295 [1588?].

Elsater,
zn. Van Elsate, Elzas?
Wijn uit de Elzas? ‖ Van desen elsater drinct volle stoopen, St 2, 146 [vóór 1524].

Elvick,
zn. Van elf, alf?
Zot, dwaas? Spook? ‖ (Thooft vol sorghen:) Wat hooft sijt ghy eluick? (Thooft vol
haers:) Ick sy thooft vol haers, Antw. Sp. Aaa iiij [1561].

Elwerder,
bw. Zie MNW i.v. Elwaer, WNT i.v. Elwaarts.
v

Elders. ‖ Hem (t.w. Ons Sone) elwerder ter scholen bestaeyen, Antw. Sp. a i
[1561].

Embrasseren, embrachieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. embrasser.
Omhelzen. ‖ Zy embrachierden elck anderen dicwild vaste, CAST., C. v. R. 92
[1548]; Dat sy jammerlijck haer handen vringhen zal, En syn doot lichaem
embrasseren, H.d.Am. Ff 3 [m. 16e e.].

Emende,
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zn. Zie Amende.

Emendich,
bn. Zie Amendich.

Emolument, molement,
zn. Ontleend aan ofr., fr. emolument.
Uitsl. in het mv. aangetroffen ter - euphemistische - benaming van de intieme
bekoorlijkheden van het vrouwelijke lichaam. ‖ Aenziende de zoete molementen //
v

Haers lichaems, H.d.Am. X 5 [m. 16e e.]; Hy schept nu vreucht in't aenzien der
v

zoete emolumenten // Van Pygmaleons beelt, ald. Cc 8 .

Enargië,
zn. Hetzelfde als energie?
Bijzonder vermogen, eigenaardigheid? ‖ Elke tale heeft huer enargië, CAST., C.
v. R. 37 [1548]; In meest deel haer rethorike soen (versta: zouden, t.w. de ‘Walen’)
sy falen Ten ware dat de enargië van haerlieder talen Dit excuseerde, meer dant
onslien doet, ald. 45.

Enarratie,
zn. Ontleend aan ofr. enarration of lat. enarratio.
Verhaal, uiteenzetting? ‖ Al myn enarratie werdt vul van dueghden, CAST., C. v.
R. 109 [1548].

Endelveers,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Endelvers.
Laatste gebed van de stervende, als litterair genre? ‖ CAST., C. v. R. 236 [1548]
(‘Endelveers’, opschrift van een 8-regelig gedicht).

Enghe, inge,
bn. Zie MNW i.v. Enge, WNT i.v. Eng (II).
Preuts. ‖ Ke, lieue nichte, ghi weet doch van oudts Hoe ghi ghewonnen waert, al
ghelaeti v dus inge, Mar.v.N. 79 [ca 1500]; Sy (t.w. vreese voor schanden) maect
van heymelijcke camercatten / Al enghe maechdekens, Sp. d. M. 2598 [beg. 16e
e.]; Ghij proper meyskens, ghij enghe dierckens... Wilt u niet zo schierkens om
houwen stellen, A. BIJNS, N.Ref. 99, a, 1 [1e kw. 16e e.] (hic?); Ghy kondt immers
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wel metter daet Enghe Maechdekens maken van sluypratten, H.d.Am. Dd 1 [m.
16e e.].

Ennisse,
zn. Van enden, einden.
Einde. ‖ S'drucx overvloet neemt tot my haer wennisse zonder ennisse, Rott. Sp.
L viij [1561] (De uitg. Rotterdam 1614 heeft kennisse).

Enten,
ww. Zie Inten.

Entremes,
zn. Ontleend aan ofr. entremes.
Eig. tafelspel en v.v. vermaak of aardigheid, verrassing? ‖ Sulc (t.w. zoals het
doden van de dapperste held, Hector) es al accidents entremes, Camp v.d. Doot
406 [1493].

Entreprise,
zn. Ontleend aan ofr., fr. entreprise.
Onderneming. ‖ Tis duer v al mijn entreprijse (versta: al mijn doen en laten) Doesb.
52 [vóór 1528]; Nu hebbic vulcommen... Mine entreprise, CAST., C. v. R. 218 [1548].

Envie, invye,
zn. Zie MNW i.v.
1) Partijdigheid. ‖ Ic (sal) sonder enich envie U beiden payen van desen gestrie,
Eerste Bl. 997 [ca 1440?]; Machmen in absencien van partien Partien onghehoort
oft onghedaecht Iemant oerdeelen tcompt wt enuieu (l. enuien), V.D. DALE, Wre 289
[ca 1516].
- Sonder envie, te goeder trouw, uit vriendschap, liefde? ‖ Wi doent uut minnen,
Ter eeren der stat en sonder envye, Sev. Bl. 58 [ca 1450?]; Haddic ter kercken ...
gheweist zonder envye Ende ghegroet
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/ de beilde van Marye, EVERAERT 11 [1509]; Dwelck v beteeckent wort sonder inuije
Door tghene dat hier staet ghefigureert, Antw. Sp. Z i [1561].
OPM. Het is mij niet duidelijk of envie hier ‘partijdigheid’, dan wel ‘afgunst, nijd’
(MNW i.v.) betekent. Of is envie hier ‘boze begeerte’, ‘boos opzet’?
2) Boosheid, toorn? ‖ Wildy syn gebodt alree stellen op een sye? Met groote invye
// sal den Coninck u verjagen, Ontr. Rentm. 1307 [1588?].

Envieus,
bn. Ontleend aan ofr. envieus.
v

Afgunstig. ‖ Spijtighe envieuse, Die alle vreucht benijen, H.d.Am. G 6 [m. 16e
e]; Wacht v voor d'envieusen, ald. Dd 1.

Envieusheyt,
zn. Van envieus.
Afgunst, nijd. ‖ Wy zullen ons fenijn daer zoo stroyen, Dat wy door ons archeyt
en envieusheyt Wel zullen beletten dees amoureusheyt, H.d.Am. Dd 6 [m. 16e e.].

Epicurienich,
bn. Van *epicurien of rechtstreeks van ofr., fr. epicurien?
Epicuristisch, genotzuchtig? ‖ Adieu an alle epicurieneghe studenten Inde
duumdicke besmoutte bibebrarie, DE DENE, Langhen Adieu 231 [ca 1560].

Epitaphe, epitaphie,
zn. Ontleend aan, gevormd naar ofr., fr. epitaphe.
Grafschrift. ‖ Camp v.d. Doot 1281, 1346 [1493]; CAST., C. v. R. 221 [1548].
OPM. Een quasi-latijnse vorm epithaphium wordt aangetroffen achter CAST., C. v.
R. 254.

Eppelpeerdeken,
zn. Uit *eppelen, *heppelen, hippelen, huppelen en peerdeken?
‘Huppelpaardje’, stokpaardje? ‖ Nieuloop, een sot, sittende up een
Eppelpeerdeken, en heet Clappage, Charon, toneelaanw. na r. 18 [1551].

Equivocaal,
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bn. Van equivoque?
Gelijkluidend? ‖ Rhetoricale, equivocale, vier metren ghestelt up papiereghe vier
sletren, DE DENE 347b [ca 1560].

Equivoque, aequivoque,
zn. Ontleend aan ofr., fr. equivoque.
Homoniem. ‖ Aequivoquen ende rediten, CAST., C. v. R. 10 [1548]; Van equiuoquen
mueghdy v berommen Als een woord, twee verstanden magh sommen, ald. 30.

Ercke,
zn. Zie WNT i.v. Erk (III)?
Helsche ercke, omschrijving van hel. ‖ Ghy most in deewighe duysterhyt smooren,
In der helscher ercken, Trauwe 1676 [1595?].

Erectie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. erection of lat. erectio.
Prikkel, opwekking, drijfveer? ‖ Dwerck Gods is materie / en tfaetsoen Is Redene
/ liefde / en gratie dwerck doen Door kennisse / maer de erectie Coemt door my
(t.w. Loon) brenghende prijs en protectie, Antw. Sp. Gg ij [1561] (vg. ald.: ‘Ick (t.w.
Loon) verwecke aldermeest’).

Erfpachtich,
bn. Van erfpacht.
Erfpachtich in, in erfpacht hebbend, erfelijk deelhebbend aan, bezittend. ‖ Ghy
behoort int paradijs gheschepen gheschict erfachtich (drukfout v. erfpachtich) in
Gods erve, Smenschen gheest 660 [ca 1560?].

Erraet, errate?
zn. Ontleend aan lat. erratum?
Fout, dwaling? ‖ En draecht achter straten // niemans erraten, Bruyne 1, 77 [2e
h. 16e e.].

Erreur, erruer,
zn. Ontleend aan ofr., fr. erreur; Salverda de Grave, Fransche Woorden 150 vermeldt
erroer (zonder bewijsplaats) als vóór 1500 ontleend.
1) Dwaling, verkeerde opvatting, inz. m. betr. tot de godsdienst (vg. Ars Notariatus
en MEYER, Woordenschat i.v.).‖ Ontwecken wildt, broeders, die haers moeders lof
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decken, Trecken u van erruere, A. BIJNS, N.Ref. 329, h, 10 [1e kw. 16e e.]; (Hy) dede
met predicacien / sulc labuer Dat hy van erruer besceerende de volcke, EVERAERT
153 [1523]; O zin besnoot Met cranc ghelooue / twyffelic van erruere, ald. 426 [1e
h. 16e e.]; Dwoordt Gods dat can ic al te qwalic verstaen; Ooc maerckic dat daer
wt spruten veil errueren, Gentse Sp. 217 [1539] (vg. ook ald. 271 (?), 320); Sinte
Pieter spreect uwen valscen erruere, B.d. Scr. 36 [1539]; Binnen int herte zijn sy
vol errueren, Prochiaen 617 [ca 1540]; En laet hem duncken / met grooten erruere
Wat de maghe brengt duere // dat hijt is quijt, Antw. Sp. Hiij [1561]; Sal die mensch
bevryt sijn van alle erreuren van diversche opijnien, Deenv. Mensch 47 [2e h. 16e
e.] (vg. ook ald. 354).
2) Vergissing. ‖ Voord segghen zy beede saulue haer errueren Dat tvolck, ia
stomme beesten duer der sterren motijf, Veel zaken voerweten langhe eer zy
ghebueren, CAST., C. v. R. 99 [1548].
3) Misstap, overtreding, verkeerdheid, zonde. ‖ Of ic, die oyt met zonden belaen
lagh, Tot den vader zelve om qwijtschel gaen magh Duer Christum, ghemaerct de
groote errueren mijn, Gentse Sp. 284 [1539]; 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. Am.
v

Z 6 [m. 16e e.]; Al wat de weirelt pryst... is een afgryslycheyt vol van erruere, Bruyne
3, 113 [1556]; Merckt vry derrueren // die daer (t.w. in Laberintus huys) gebueren,
ald. 148 [2e h. 16e e.]; Swerels kinders vul van erruere, Taruwegraen 581 [1581];
Die anders doet / leeft in erruere / en dwalicheyt In Eygen Liefde / en giericheyt,
v

Zeven Sp. Bermh. E viij [1591].
4) Beroering, ontsteltenis, verwarring.‖ Ghij sticht alteratije, Swerrels natije / hout
ghij in erruere, Well. Mensch 36 [2e kw. 16e e.].
5) Narigheid, ellende; verschrikking. ‖ Och nemmermeer ghesont teenigher vren
Mer vol errueren, en groter onureden, Dwerck d. Apost. 10 [1e h. 16e e.]; Christus
my meest troost in sdoots errueren, Gentse Sp. 277 [1539]; Ick seg duer derruer //:
spyt allen de Spaensche weeren, duer smenschen sonden cryght elck lant veel
heeren, Bruyne 2, 98 [2e h. 16e e.]; Vader Onse 976 *[1577].
6) Vijandschap, boosheid. ‖ Tverghaeren dat duer ons beeden ghesciet Gheen
erruer en biet, EVERAERT 524 [1534]; Hy waere zeer wys / diet wel wiste Hoe jc
jnwendich / vul erruers vliete, ald. 540 [1538?]; Dry straffe vyanden met grooten
erruere Commen briesschende, Gentse Ref. 34 [1539]; Daer en was haet oft nijt /
vyantschap oft erreur, Antw. Sp. Dd iiij [1561]; Alle erreur en twist zal verdwijnen
v
Als elck gherust is / in zijn deel bequame, Haagsp. n iiij [1561].

Erroy(e),
zn. Ontleend aan ofr. erroi, arroi.
Stoet? Met erroye, in menigte? ‖ Crablie, crablie comen ook met erroye, Leuv.
Bijdr. 4, 354 [beg. 16e e.].

Erruer,
zn. Zie Erreur.

Erruerich,
bn. Van erruer.
Dwalend, ketters. ‖ Mynen wynghaert Dien jc bevynde / belemmert becommert
Met erruereghe rancken, EVERAERT 502 [1533]; Die slacht dese erruereghe / an
allen zyden, ald. 513; Ic ghevoele my qwalick, Midts erruerighe secten die nu spruten,
Gentse Sp. 220 [1539].

Erruerynghe,
zn. Van erruer.
Dwaling. ‖ Belofte der zuuerheyt / om sketters partye Was wapene tjeghens
quaede erruerynghe, EVERAERT 373 [1527].
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Erverghen,
ww. Van verghen.
Afdwingen. ‖ Consenteret ten eersten / eer jct hu erverghe, EVERAERT 173 [1527].

Ervich,
bn. Van erven.
Erfelijk. ‖ Lof erue daer ons erue wt spruijt ons erue vercreghen ende eruich
gheraect int hoochste leen, DE ROOVERE 181 [3e kw. 15e e.].

Erwenden,
ww. Van wenden.
Keren, terugkeren? ‖ Al gaen zy verdoolt, ic leerze erwenden Tot rechter kennesse,
Gentse Sp. 1 [1539].

Esbatement, ebatement, batement,
zn. Zie MNW i.v.
Recreatief toneelspel; in de loop v.d. 16e eeuw van lieverlede uitsl. gebezigd voor
klucht (vg. KIL. 844: E b a t e m e n t / b a t e m e n t . oblectatio, ludus, lusus, iocus).
‖ Elckerlijc, Opschr.: ‘esbamente’ [ca 1490]; Sp. d. M., Titel [beg. 16e e.]; V.D. DALE,
Wre 1513 [ca 1516]; St 2,190 [vóór 1524]; EVERAERT 131 [1525], 237 [1526]; Doesb.
85, 236 [vóór 1528]; A. BIJNS, N. Ref. 317, a, 13 [1528]; CAST., C. v. R. 52, 69 [1548];
v

v

Antw. Sp. Kk i [1561]; Haagsp. a ij , d v [1561]; Preecker, Titel [2e h. 16e e.].
OPM. 't Vroegst aangetroffen in Stadsrek. v. Oudenaarde [1414] en nog bij
VISSCHER, Brabb. (V.d. Laan I, bl. 30).

Esbatementen(e), abatementen,
ww. Zie MNW i.v. Esbatementen.
Een esbatement dichten of spelen. ‖ Hu waere betre te esbatementene, EVERAERT
237 [1526] (zie ook ald. 238).
OPM. Ook in Invent. v. Brugge 5, 521 en bij Hermans, Gesch.d.Red. 256 (in MNW
i.v. Esbatementen) en in Vad. Mus. 5, 41 (in MNW i.v. Abatementen).

Esbatementerie,
zn. Van esbatementen?
De beoefening, het dichten van esbatementen? ‖ Hartman ende zwartman, met
andere vele Diemen leest ten spele van esbatementerien, CAST., C. v. R. 47 [1548].
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Essentie,
zn. Ontleend aan lat. essentia.
Wezen. ‖ (Christus) Wiens bloet... Die essencie, des Vaders so heeft versoet, So
dat in hem alle sonden zijn gheboet, Dwerck d. Apost. 250 [1e h. 16e e.]; (Christus)
een met den Vader in essentie, Heymelic Lijden 259 [1557].

Estimatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. estimation, lat. aestimatio.
Achting, aanzien, waarde. ‖ So condy oock mercken / Die hoochde en breydde
v

van constige wercken / Stathuysen en Kercken // van estimacien, Antw. Sp. g i
[1561]; En zijn sy niet dit die haer leven was in onser estimatie / niet Zotheyt, raserije,
v

confondatie/ iet, Rott.Sp. Q vij [1561]; Hier blyckt // deser spysen cracht // huer
opelick te bestrecken boo-
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ven assuerus spyse //, groot van estimatien, H.Sacr. 389 [1571].

Estime,
zn. Ontleend aan ofr., fr. estime.
Achting. - Estime maken van, van belang achten. ‖ Men maect daer (t.w. in swerlts
warandekens) estime van sonden noch scanden, Smenschen gheest 224 [ca 1560?].

Estimeren, extimeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. estimer.
1) Schatten, taxeren. ‖ Hij schaadt uw land, heer Konink... Op zulken groten schat,
men zou't nauw konen Estimeren, Meest Al 533 [1559]; Daeromme en sult / ghy
my niet te hooch estimeren, Want alle goede gaven van God descenderen, Antw.
Sp. p ij [1561].
2) Achten, beschouwen. ‖ De graue van symay... Die zo behaechlijc was eerlijc
geextimeert, Camp v.d. Doot 2138 [1493] (hic? of versta: eerlijc en geextimeert, dan
sub bet. 3); Zy die tgheld in de cofer bewaren, Goe chiere estimerende vuer een
bot pleid, CAST., C. v. R. 153 [1548]; Al tgoed der weereld extimerick verlies, ald.
v

210; Hy is gheestimeert als God, Antw. Sp. P iiij [1561]; (Zij) waren Philosophen /
groot gheestimeert, ald. Nnn iiij; Hoe wijs gheestimeert, Rott. Sp. O vij [1561].
3) Op waarde schatten, waarderen, hoogachten. ‖ Haer iubileren, dat si extimeren,
B.d. Scr. 5 [1539]; Niemandts scientie en es gheextimeerd, CAST., C. v. R. 9 [1548]
(zie ook ald. 225); Ick zou wercken voor de Konst estimeren, H.d.Am. F 7 [m. 16e
e.] (zie ook ald. H 1); Is Schilderije oock niet weerdich gheestimeert, Antw. Sp. Ooo
v

iij [1561]; Welcke wercken... Worden nu hooghe vanden mensch gheestimeert,
Haagsp. n ij [1561]; Als een costelick pant wel hooch geexstimeert, Red. en Nat.
67 [2e h. 16e e.]; Want ickse (t.w. trouwe dienaren) estimere boven den gouwe,
Ontr. Rentm. 336 [1588?].
OPM. Onduidelijk is de bet. bij DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.]: ‘Exploot
Extimerende’; indien dit bet.: ‘(de aanzegging van het) vonnis vernietigend’ zou men
voor Extimerende willen lezen Exterminerende of Extirperende, behoort het
daarentegen bij het voorgaande: ‘Exactien Exempt’ dan zou vertaald kunnen worden:
‘(zonder afpersing(en) “exploot” doende’?

Etymologie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. Etymologie.
Woordafleiding, ook als wetenschap.‖ Esser iemandt die begrypich is van ghelate
v

Leere eer hy schimpt syn Etymologye, CAST., Bal. P iij (achter C. v. R., ed. R'dam
1616) [1521]; De ethymologie niet om verfinen En can niet haest inder leecken eers
wallen, CAST., C. v. R. 33 [1548]; Van refererene, heetet een Referein Niet een
Refrein, dwelck es te verhachtene, De etymologie haudt dat in certein, ald. 54.
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Evaderen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. evader, lat. evadere.
Ontgaan, ontvluchten. ‖ Ghelijck ghy wegh souckt om tperikel tevaderene, CAST.,
C. v. R. 19 [1548].

Evangeliareghe,
zn. Van evangeliaer.
Verkondigster van de Blijde Boodschap? ‖ Euangeliareghe Eerwaerdich (t.w.
Maria), DE ROOVERE 190 [3e kw. 15e e.].

Evangelichlick,
bw. Van *evangelich.
Volgens het Evangelie. ‖ Een maeght... Wiens zaet, zoot evangelichlick ghehoort
es, Des hemels vaders troostelic woordt es, Gentse Sp. 64 [1539].

Evangeligeren,
ww. Corrupt voor evangeliseren?
Verbreiden, bekend maken? ‖ Absolon moest versycken, dit evangeligeert op dat
hem elck verneert, Bruyne 3, 142 [1556].

Evelinghe,
zn. Van evelen of evel, euvel.
Kwaal. - Veneris evelinghe, verliefdheid. ‖ Nu is hy (t.w. Leander) ghequelt van
v

Veneris evelinghe, H.d.Am. Bb 2 [m. 16e e.]; - Venus evelinghe, geslachtslust? ‖
Ick cryghe temptatie en venus evelinghe, Hs. TMB, A, fol. 98* [eind 16e e.?].

Evident,
bn. Ontleend aan ofr., fr. evident.
Duidelijk, klaarblijkend. ‖ Hier is nv evident // ons minlijck scheyen Want wy wt
ionsten zijn versaemt, Antw. Sp. Tt i [1561].

Evidentelick,
bw. Van evident.
Kennelijk, duidelijk. ‖ Hier werdt u ghehuudt by exemple evidentelick Dat ghy wel
ga slaet hoe dees snede luudt, CAST., C. v. R. 100 [1548].
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Evolutie,
zn. Zie WNT i.v.
In de aanh. als stilistische term: (geleidelijke) ontwikkeling van een thema? ‖ Dijn
worden moetty wijsselic ende by rade binden, Met euolutien ende recolerijnghe,
CAST., C. v. R. 16 [1548].

Ewangeliaer,
zn. Ontleend aan mlat. evangeliarius.
Die in de mis een ‘les’ uit het Evangelie voorleest, hetz. als mnl. ewangelier;
diaken. ‖ Dabt van percke / de Proest op
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couwenberch Waren ewangeliaer en epistelaer, SMEKEN, Gulden Vlies 278 [1516].

Exactie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. exaction.
Afpersing. ‖ Als Pharao bedachtt, ben ick vul exactien, CAST. C. v. R. 183 [1548]
(hic?); Soo haest tgemeen tot propria begeerde, En doude politie quam tot infractie,
Soo volchde terstont tquaet nieu met exactie, Dies hem elck een met rijckdom ging
omgorden, Leerl. Taefelsp. 260 [beg. 17e e.].
OPM. Onduidelijk is de bet. bij DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.]: ‘Exactien Exempt’
(Exploot Extimerende), versta: vrij van ‘belasting’ (vg. Hwb. i.v. Exactien:
‘Belastingen’), i.c. de erfzonde of: vrij van, zonder afpersing(en)? Zie ook bij
Estimeren.

Exaltatie,
zn. Van exalteren.
1) Verheffing, verheerlijking, lofprijzing. ‖ Met goede reden es oock den Oest
werdich alle exaltatie, Reyne M. 117 [ca 1575?].
2) Verheffing, blijdschap, vreugde. ‖ Myn desperatie // werdt recreatie, als
dexaltacie // moet sonder prangen // syn, Bruyne 1, 164 [1556].
3) Als astrologische term: positie waarin de planeet het krachtigst zou zijn, de
meeste invloed zou oefenen. ‖ Tripliciteiten en reuolutien maken dbediet, Mids
aspecten, coniunctien ende exaltatien, CAST., C. v. R. 98 [1548].
OPM. Onduidelijk is voor mij de bet. in Gentse Sp. 70 [1539]: ‘Wie dat gheloove,
vanden woorde zijn cracht heift, Zijn waerck, zijn heligheyt, zijn exaltacyen. Tcomt
duer tgehoor als een waerck by gracyen’.

Exalterelick,
bn. Van exalteren.
Lofwaardig, prijzenswaardig. ‖ (Marie) Expeerte Exalterelicxste Exellente, DE
ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.]; Die zijn lief helsde, oft secretelic sprack, Natuere daer
ooit track, dwelc es exalterelick, CAST., C. v. R. 198 [1548].

Exalteren,
ww. Zie MNW i.v.
Verheffen, prijzen, eren; ophemelen. ‖ Camp v.d. Doot 1228, 1390 [1493];
EVERAERT 366, 375 [1527], 144 [1528?], 423 [1e h. 16e e.]; Dwerck d. Apost. 751,
761 [1e h. 16e e.]; Well. Mensch 42 [2e kw. 16e e.]; B.d.Scr. 5 [1539]; CAST., C. v.
v

R. 113, 118, 180 [1548]; Trudo 1425 [ca 1550]; Charon 539 [1551]; H.d.Am. G 7 ,
v
H 1, H 3 en pass. [m. 16e e.]; Rederijkersged. 53, 21 [m. 16e e.]; Bruyne 3, 120
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[1556]; Antw. Sp. E iij, G ij en pass. [1561]; Bruyne 2, 82 [1564]; Taruwegraen 1114
[1581]; Letter en Geest 162 [eind 16e e.].
OPM. Ook in Ovl. Lied. en Ged. 440, in MNW i.v. Exalteren (vroeg
rederijkersgedicht (15e e.), van DE ROOVERE?)

Excelleiren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. exceller.
Overtreffen, te boven gaan. ‖ Daer es eenen troost diet al excelleirt, Gentse Sp.
260 [1539].

Excellentelijc,
bn., bw. Van excellent.
Voortreffelijk, heerlijk (epith. ornans). ‖ Mar. v. N. 267 [ca 1500]; EVERAERT 372
v

[1527], 300 [1529]; CAST., C. v. R. 32 [1548]; Antw. Sp. Ccc iij [1561]; H.Sacr. 514
[1571].

Excellentheyt,
zn. Van excellent.
Voortreffelijkheid. ‖ Daermen niet en acht / uwe (t.w. van Clergye) excellentheyt
Ten es gheen wonder / dat ghy verscuut, EVERAERT 152 [1523].

Excellentich,
bn. Van excellent.
Voortreffelijk, heerlijk (epith. ornans). ‖ Christus es de duere Duer wien... de
helyghe gheest reen, Den mensche toeganc gheift diligentigh, Tot den hemelschen
vadere excellentigh, Gentse Sp. 305 [1539]; Herboren zijn als tkindt excellentich /
v

Dat daer is ghelijck een duyfken sonder erch slecht, Haagsp. g iij [1561].

Excellentie, exellentie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Uitnemende hoedanigheid; voortreffelijkheid. ‖ V. Vroede 8 [eind 15e e.]; Dal
s. Wederk. 676 [eind 15e e.?]; A. BIJNS, N.Ref. 83, d, 13; 119, a, 13; 136, a, 7; 184,
b, 9; 278, d, 14 [1e kw. 16e e.]; EVERAERT 150 [1523], 308, 315 [1529], 348 [1531]
en pass.; Doesb. 158 [vóór 1528]; V.D. DALE, Stove 683 [1528]; Gentse Sp. 273
v

[1539]; Gentse Ref. 50 [1539]; CAST., C. v. R. 106 en pass. [1548]; H.d.Am. Q 2
[m. 16e e.]; Trudo 1093 [ca 1550]; Bruyne 2, 35; 3, 42 [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. Iii
v

iiij [1561]; VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 65 [ca 1568]; Reyne M. 670 [ca 1575?]; Jezus
o.d. leraers 284 [vóór 1580].
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- In de verbinding vol excellentie(n). ‖ Sacr.v.d.N. 209 [3e kw. 15e e.]; CAST., Pyr.
B vj [ca 1530]; Prochiaen 600 [ca 1540]; CAST., C. v. R. 11, 22, 177 [1548]; Rott.
v

Sp. R vj, S iiij, T ij [1561].
2) Heerlijkheid? In de aanh. dient die hoochste excelencie blijkbaar ter omschrijving
van ‘hemel’. ‖ Hier bouen in die hoochste excelencie Es volstandighe penitencie
seer ghepresen, Mar.v.N. 1100 [ca 1500].
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Excerceren,
ww. Zie Exerceren.

Exces,
zn. Zie MNW i.v.
Verkeerde gedachte of daad, overtreding, vergrijp, zonde (vg. KIL. 844: E x c e s
... Delictum, error, erratum, crimen). ‖ DE ROOVERE 333 (3e kw. 15e e.]; Camp v.d.
Doot 2215 [1493]; St 1, 65 [vóór 1524]; CAST., Pyr. B ij [ca 1530]; Leenhof 842 [na
v

1531]; Gentse Sp. 29 [1539]; CAST., C. v. R. 10 [1548]; Antw. Sp. m i [1561]; Verl.
Z. I, 377 [1583].
- In Dal s. wederk. 472, 721, 739 [eind 15e e.] en Camp v.d. Doot 57 [1493] als
personificatie (t.w. een moriaan fungerend als wapenheraut van Vrouwe Dood), op
te vatten als de geincarneerde buitensporigheid, mateloosheid of geweld, vergrijp?
OPM. I. Op de volg. plaats blijkbaar in gunstige zin: overvloed? ‖ Wt kennessen
vulvaerdigh Rijst exces van wtnemender liefden waerdigh, Gentse Sp. 269 [1539].
OPM. II. Door de onzekere bet. van het ww. pessen blijft ook die van exces op de
volg. plaats onduidelijk. ‖ En weedt, twy ic u met zulcken excesse pesse, Omdat
ick duer hu myn liefste princesse messe, CAST., C. v. R. 223 [1548].

Excessijf,
bn. Ontleend aan ofr., fr. excessif.
Buitengewoon, buitensporig (vg. KIL. 844: excessif. Insolens, immodicus, profusus,
nimius, praeter modum). ‖ Camp v.d. Doot 1232 [1493]; CAST., C. v. R. 141 [1548].

Excluderen,
ww. Ontleend aan ofr. excluder of lat. excludere.
Uitsluiten. ‖ In alle voorseyde leengoeden te samen En werden geen vrouwen
gheexcludeert, Leenhof 639 [na 1531]; Ghemerct sy nae wtwijsen der Caerten niet
v

v

gheexcludeert en waren, Antw. Sp. H iiij [1561] (zie ook ald. Z i, Nnn i ).

Excogiteren,
ww. Ontleend aan ofr. excogiter, lat. excogitare.
Uitdenken, bedenken, vinden. ‖ Rethorisiens, Factuers, zoo elck magh weten
Heeten Poêten, als die iet excogiteren, CAST., C. v. R. 24 [1548].

Excusable,
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bn. Ontleend aan ofr., fr. excusable.
Verschoonbaar. ‖ Esser yet meswrocht, messeyt of mesdaen, den steldere wilt
houden over excusable, RAMMELEERE 121 [2e h. 15e e.].

Excusteren,
ww. Oorspr.? ‘Wrsch. contaminatie van *exquesteren (exquiro) en executeren’
(Erné).
Gerechtelijk vervolgen? ‖ Sij verbien tapprenderen / heur dienaers den quaeden:
die cost en moeijt is schier so groot van dees texcusteren, als tgunt dat dit hem in
rekening mach comen te staeden, Brouwersg. 239 [ca 1560].

Execrable,
bn. Ontleend aan ofr., fr. execrable.
Afschuwelijk, slecht, gemeen. ‖ Gheen dier zoo execrable (t.w. als de vrouw),
CAST., C. v. R. 198 [1548]; Int bedde daer een wijf, leid fel execrable, ald. 225.

Executeren,
ww. Zie WNT i.v. Executeeren.
In praktijk brengen (m. betr. tot een theorie, een leer). ‖ Condi mijn lesse dus
leeren van binnen Te werck stellen en executeren So suldi weerdich zijn... Dat gij
de groote stad gods sult gewinnen, Camp v.d. Doot 2434 [1493].

Exederen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. exceder.
Overtreffen, te boven gaan. ‖ In goddelicken crachte // cundt ghyt al exederen,
H.Sacr. 569 [1571].

Exellentie,
zn. Zie Excellentie.

Exellenticheyt,
zn. Van ex(c)ellentich of rechtstreeks van ex(c)ellent.
Voortreffelijkheid? ‖ (Geeft ons) kennesse dijns woordts // vul alder exellenticheyt
tghebruuck in pacienticheyt, Vader Onse 1170 [1577].
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Exemtie,
zn. Zie Exemptie.

Exempt,
bn. Ontleend aan ofr., fr. exempt, lat. exemptus.
1) Vrij van, niet besmet door (vg. KIL. 845: E x e m p t . Expers, immunis). ‖ Ghij
exempt al vander valscher doctrijnen looft nv den Heer, Christenk. 758 [ca 1540].
2) Vrijgesteld, ontheven van. ‖ Exactien Exempt, DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.]
(hic? Zie ook bij Exactie en Estimeren); U oordeel, Daer elck in persoone moet
compareren, Niemant exempt, A. BIJNS 371 [ca 1540].
- Exempte daghen, bijzondere, bepaalde dagen, dagen waarop men vrijgesteld
is van de gewone, alledaagse verplichtingen? ‖ Dus met bescheet Elc hem wel
bereet,// niet iust op exempte daghen, Maer wanneer ghij daer bequaem toe sijt,
Weer. Gheleerde 350 [1558].

Exemptie, exemtie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. exemption of lat. exemptio.
1) Vrijdom (vg. KIL. 845: exemptie. Immunitas, vacatio). ‖ Het Leenhof der Gilden
Inhoudende meest // alle de vrijheden / exemtien / verval // len ende herghewaden,
enz., Leenhof, Titel [na 1531].
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2) Vrijstelling? ‖ Gheeselse hier onder hem beeden, Met hueren secten, sonder
exemptie, Dat si van hueren opinien scheeden, Dwerck d. Apost. 1392 [1e h. 16e
e.].

Exerceren, excerceren,
ww. Zie WNT i.v. Exerceeren.
1) Verrichten (m. betr. tot arbeid). ‖ Dits de handelinghe waerdoor sij gheen werck
exercieren, Weer. Gheleerde 471 [1558]; Handen / en voeten / hen werck exerceren,
v

Haagsp. d iiij [1561].
2) Genieten; in de aanh. m. betr. tot de eeuwige zaligheid. ‖ So suldi weerdich
zijn... Dat gij de groote stad gods sult gewinnen En de ewighe glorie excerceren,
Camp v.d. Doot 2437 [1493].

Exhiberen, exibeiren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. exhiber, lat. exhibere.
1) Tonen, kenbaar maken; vertonen, opvoeren. ‖ Den troost by onslieden
gheexibeirt En was niet volmaect, Gentse Sp. 270 [1539]; Ende hebben dese twee
voorghenoemde Cameren... hen spelen eerst ende voor dandere gheexhibeert,
v

Antw. Sp. H iiij [1561]; Twerdt ghedeclareert En gheexhibeert // daer ick om
herwaerts ghinck, ald. Vv ij; (Rethorica) speculeert / exhibeert / proseert /
componeert, ald. Yy iij.
2) In de aanh. blijkbaar: behoren tot betamen, voegen. ‖ Ick moet met spoet / een
groet / groeten aldaer / fijn / Want dat exhibeert plat nu mynder officien, Rott. Sp.
v
Q iiij [1561].

Exhibitie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. exhibition, lat. exhibitio.
Uitspraak, mening, idee? ‖ Machemeticum al vol malitien Die inficieerde deur syn
exhibitien / ende regneerde In Gregorius tijden, Rott. Sp. Q iij [1561].

Exhortatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. exhortation, lat. exhortatio.
Aansporing? ‖ Verlangende hertte hebdy wel verstaen Mijn exhortatie / en
v

deuchdelijck vermaen, Antw. Sp. f ij [1561].

Exibeiren,
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ww. Zie Exhiberen.

Existimeren,
ww. Ontleend aan ofr. existimer, lat. existimare.
Achten, waarderen. ‖ Salomon die wijsheyt bouen gout honoreert En oock
v

existimeert // meer dan der mannen cracht, Antw. Sp. Qq ij [1561].

Exordie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. exorde of ontleend aan lat. exordium.
Als rhetorische term: inleiding, eerste gedeelte (van een verhandeling e.d.). ‖
Exordien, Positien, Diuisien, Narratien, enz., CAST., C. v. R. 19 [1548].

Expaert,
bn., bw. Zie Expert.

Expedeert,
bn. Van expedieren? Of (hypercorrecte?) bijvorm van expeert?
Geschikt (vg. Expert, bet. 5)? ‖ Vrijheit hiet sijn dagge op dit pas Om verwinder
te zijn was hy expedeert, Camp v.d. Doot 1861 [1493] (vg. fr. ‘Se dague se nommoit
franchise Pour estre vainqueur de larmee’).

Expedient,
zn. Ontleend aan ofr., fr. expedient.
Middel om tot zijn doel te geraken. ‖ Ick vant een ander expedient, V.D. DALE,
Stove 286 [1528].

Expedieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. expedier.
1) (Een zaak) snel afhandelen. ‖ Het ware wel tijt dat elck hem pijnde, Om te
expedieren, en te maken cort, Dwerck d. Apost. 1263 [1e h. 16e e.].
2) In het verderf storten? ‖ U gasten gaen omme met botterye met valsche
practycken / secreet en looselijck ghy expediertse cousyn alte booselyck, Smenschen
gheest 625 [ca 1560?].
3) Te gronde richten, doden. ‖ De doot heftse (t.w. de Trojanen) expedieert moede
ende mat, Camp v.d. Doot 1262 [1493]; Bat neder lach ooc een scotte present Graue
van glas int deerde ghemineert En bij sulcker auentueren geexpedieert, ald. 1512;
Bij accident was gheexpedieert Dees edel coninc qualijc ghefortuneert, ald. 1567;
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Hij heeftet verdient dat ick hem verworpe en expediere hij is besmet met crijme (spr.
wil hem te lijf gaan om hem te doden), Werelt bevechten 47 [2e h. 16e e.].

Expeerdich,
bn., bw. Zie Experdich.

Expeert,
bn., bw. Zie Expert.

Experdich, expeerdich,
bn., bw. Van expert, expeert.
1) Ervaren, kundig. ‖ (Wateren) Die al beuaren worden van dexpeerdighe Subtijle
/ wijse / cloecke / prijsweerdighe Cooplieden, Antw. Sp. Zz iij [1561]; Daer vooren
(t.w. het tweede gerecht) legick / als werdinne experdich // ras, Tzestich schellinghen,
Verl. Z. I, 1126 [1583]; Myn rekeninge... Die ick voer den Coninck doen sal seer
wys, experdich, Ontr. Rentm. 954 [1588?] (hic?); Dus gaen wy hooffmeester
gepresen oft hem nv connen genesen de[e]s meesters van Babilonien seer
experdich, Con. Balth. 654 [1591].
- In de aanh.: op grond van ervaring? ‖ Een huere des Meys / es meer // jc zeght
experdich dan een Oestmaent werdich, Reyne M. 36 [ca 1575?].
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2) Verstandig, wijs. ‖ Salich sijn sy die... met herten expeirdich Hem begheeren te
v

behaghene altijt, Haagsp. 1 iiij [1561] (hic? of zuiver, rein?); (Christus) Die elcken
uprechtelick // ende oock experdich Als eenen warachtighen / rechtere rechtverdich
Ten joncxsten daghe // loon naer werck zal gheven, Jezus i.d. tempel 389 [ca 1575?]
(hic?); Als een zondare / hem bekeert als een experdighe, Verl. Z. I, 569 [1583].
3) I Jverig? Correct? ‖ Weest expeirdich In uwen dienst / laet onbehoirlijckheyt
steruen, Haagsp. h ij [1561]; Waert dat u Rechters goet en expeirdich waren,
HOUWAERT, Mil.Clachte68[1577-'78](hic?).
4) Beproefd, voortreffelijk. ‖ Hoort wat den hemelschen Platons torment // was...
Den claersten Poeet der Griecken expeerdich, Antw. Sp. Nnn iiij [1561]; Vaderlijcke
Sorghe / mijn vriendt expeerdich, Haagsp. c ij [1561].
5) Heerlijk, verheven (vaak slechts dienend als epith. ornans). ‖ Hoe muecht ghy
twyfelen in dit woort expeerdich? Bruyne 3, 21 [2e h. 16e e.]; Justitia siet men
treffelijck gheschieden Hier ouer de boose dies het goet expeerdich Hooghelijck
v

verheuen wort, Antw. Sp. Eee iiij [1561]; Al wat is van slijme eerdich / En is niet
expeerdich / maer van hem seluen teere, ald. o iij; De Conelicke maeltyt experdich
van jhesus christus, H.Sacr. 432 [1571]; Zoo dat hy (t.w. Nabugodonosor) ghezint
es // in een hooch hoverdich // resen dat hy nu god / vander eerden wil experdich
// wesen, Judich 69 [1577]; Duer toedoen van dynder gratien experdich, Taruwegraen
673 [1581] (zie ook ald. 803, 1497).

Experientie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. experience of ontleend aan lat. experientia.
Ervaring, ondervinding. ‖ DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 401, 403
[1511]; V.D. DALE, Wre 1401 [ca 1516]; Pir. en Th. 53 [1e kw. 16e e.]; St 1, 248; 2,
178 [vóór 1524]; Doesb. 95, 161, 195, 250 [vóór 1528]; CRUL, A B, in Bruyne 1, 185
[2e kw. 16e e.]; Gentse Sp. 136 [1539]; CAST., C. v. R. 16 en pass. [1548]; H.d.Am.
v

S 4 [m. 16e e.]; GHISTELE, Ant. 92 [1555]; Weer. Gheleerde 95 [1558]; Antw. Sp. P
iij, Aa ij [1561]; Rott. Sp. O vij [1561]; Weerelt bevechten 416 [2e h. 16e e.]; Judich
629 [1577]; Trauwe 233, 1506 [1595?].
- By experientie, zoals gewoonlijk? ‖ Laet ons nu by experientie Eens aenkloppen
en zien oftser oock is in, Rott. Sp. K viij [1561].

Experimentelick,
bw. Van experiment.
Eig. bij wijze van ‘experiment’, door proeven, voorbeelden aangetoond; metterdaad
of aanschouwelijk? ‖ Hier werdt u ghehuudt by exemple euidentelick Dat ghy wel
ga slaet hoe dees snede luudt, Hoe elck dicht beghind, ende hoe dat sluudt, Al deen
uut dandere experimentelick, CAST., C. v. R. 100 [1548].

Experimenteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. experimenter.
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Door proefneming(en) aantonen? ‖ De Romeinen hier vuertijds lieten ons exemple
In diueersche saken, wel gheexperimenteerd (versta: duidelijk bewezen?), CAST.,
C. v. R. 91 [1548]; Thales Milesius heeft hier door (t.w. door Astrologia) ghewonnen
Eenen grooten lof / die aldereerst der sonnen Eclipsis heeft gheexperimenteert,
Antw. Sp. P iiij [1561].

Expert, expeert, exspeert, expaert,
bn., bw. Zie WNT i.v.
1) Ervaren, kundig(vg. KIL.845: e x p e r t . Expertus, experiens, peritus: solers,
prudens). ‖ Gheen priester hoe hoge gheleert, hoe expert, hoe heilich oft hoe deuoet,
Mar. v. N., proza na r. 1020 [ca 1500]; Gheleerde Clergye / net ende exspeert Van
Lueuen der stede, EVERAERT 161 [1523]; Twoordt vus liefs expaert // sij v eenen
Standaert, Christenk. 1603 [ca 1540] (zie ook ald. 1684, 2347); Theopompus ende
Ephórus vul excellentien Expert in scientien, CAST., C. v. R. 11 [1548] (zie ook ald.
v

82); Al warense expeert in ander consten, Antw. Sp. Q iij [1561] (zie ook ald. Cci
en pass.); Een expeert ingienmeestere, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 118 [ca 1568]; Wij
sullen v vertroosten als die experten, Deenv. Mensch 311 [2e h. 16e e.]; Alle
gewasch... Sy moeten 't expaert bewerckende sijn, Jaep selden-t'huys 7 [2e h. 16e
e.]; Een expert meester, die met hem is bringhende Een costelijcke salve, Bijstier
193 [eind 16e e.].
- Enen expeert maken (c. gen.), iemand op de hoogte brengen (van). ‖ Ic maecks
hu expeert, CAST., C. v. R. 181 [1548].
- Expeert sijn (c. gen.), zeker weten. ‖ Die u ditte riet En was myn vriend niet, dies
ben ick expeert, CAST., C. v. R. 137 [1548].
OPM. De bet.: ‘deskundig’ (die overigens moeilijk te scheiden is van ‘ervaren,
kundig’) is ook aangetroffen bij GNAPHEUS Tobias 48 en Daghreg. Bat. 5, 82, beide
aang. in WNT i.v., bet. A, 1).
2) Voortreffelijk, beproefd. In vele gevallen niet meer dan een epith, ornans
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en dan ook weer te geven met ‘heerlijk, uitgelezen, enz.’ ‖ Xpeerte Xalterelicste
Xellente, DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.]; Experste Eglentier Eerbaar, St 1, 279
[vóór 1524]; Gegroet sijt, notabelste, in wijsheijt expeert, Well. Mensch 41 [2e kw.
16e e.] (zie ook ald. 555); Dit zijn de rivieren vloeyende expaert Van hem die
ghelooven autentijckelic, Gentse Sp. 206 [1539]; Sy is soo goet & soo heel expeert,
CRUL, A B, in Bruyne 1, 180 [2e kw. 16e e.]; Merct Phillis de Bloeme expeert Hoe
sy haer om Demophoon verhinck, H.d.Am. S 1 [m. 16e e.]; En weygert my dat niet,
myn bloeme expeert, Bruyne 1, 75 [2e h. 16e e.]; Den gheest laet vlieghen / Niet
lieghen // en sal v dese expeerte, Antw. Sp. I iij [1561] (hic? of kundig, wijs? Vg. ook
v

ald. I iij : ‘Van haer / die soo expeert is / en constich bespraeyt’); Hier me concluderen
v
wy ghy heeren expeert Dat..., enz., ald. N i (zie ook ald. n iij); Wy dancken u
hoochlijck van u goede informatie / Bewijs der Schriftueren broeder expaert, Rott.
Sp. D viij [1561] (hic? of kundig, wijs?); Proefft mijn expaerte conste sonder schamen,
Lijsgen en Lichthart 136 [2e h. 16e e.]; In alder rechtverdicheyt / werdt zyn oorbooren,
Ende oock in sachtmoedicheyt / als de experde, Jezus i.d. tempel 200 [ca 1575?];
Zy (l. Ghy) zyt den expeerden heere ende prince // boouen alle potestaten, Vader
Onse 1000 [1577]; Alle ander giften en gaven, ook hoe expert, Wijzen altzamen tot
zulks, Jezus o.d. leraers 675 [vóór 1580]; Het tarwegraen/ ghezayt zynde... jnden
ackere expeerde der vruchtbaer eerde, Taruwegraen 562 [1581]; De Heere heeft
verlost / alle tvolck experdt // zyn, Verl. Z. I, 246 [1583] (hic: beproefd? of
uitverkoren?); tSchaep werdt vanden yse / hebbick tgoet dat expert // es En van my
beghert // es, ald. 781; Girichyt, edel princesse expert, Trauwe 206 [1595?].
- Expeert houden, in ere houden? ‖ Sy prospereren // die u (t.w. de Wijsen Raet)
v
houden expeert, Antw. Sp. G iij [1561].
3) Flink, dapper? ‖ Al warent al Troyanen expeert, GHISTELE, Virg. Aen. 33* [1556]
(hic? of duidelijk, kennelijk? Vg. ald. 264*: ‘Ghy... Die tuych en harnasch van mynen
vrient expeert Hier aen tlijf hebt’); Hout v vroom en expeert // wilt tot geen getruer /
keren, M. Bedr. Hart 742 [1577]; Desen moet emmers bezueren, Hebbende gheen
cueren // als hildt hy hem expert, Hy es pandeloos vertert, Verl. Z. II, 71 [1583] (hic?
of groots, voornaam?)
4) Heus? Betamelijk? ‖ (Dyne heeren) ontfanghende // wel ende experdt // fier zy
zyn ontfanghens werdt // schier, Judich 180 [1577].
5) Gunstig, geschikt (vg. Expedeert)? Syn schepen ligghen al ree na de wint
expeert Wachtende, GHISTELE, Virg. Aen. 67 [1556].
6) Immuun? ‖ (Geleerde onderwijzinge) die met goede informatie Mijn voor alle
temtatie zou maken expeert, Meest Al 953 [1559].
7) Duidelijk, kennelijk; beslist. ‖ In droefheyt blijve ick seere expeert, Sp. d. M.
5640 [beg. 16e e.]; Hoe dat Adam leefde Soe langhe iaren Mathusalem Noe soe
Genesis expert Deerste boick des bybels scriftuerlic vercleert, St 2, 96 [vóór 1524];
Dapostel zeyt expaert: Hy eyst, duer wiene wy werden beghaert, Gentse Sp. 266
[1539]; Nu hebdy, beminde, ghezien expaert Hoe dat... enz., ald. 299; Soo moecht
ghy met my elck seggen expeert... aldus vant triomphant dit lieff myn leven // hier,
Bruyne 1, 132 [1556]; Hoe veel te meer // zal v hemels Vader almachtich die
goederthieren es // v gheuen zeer experdt den helighen gheest // indien ghy hem
begherdt, Vader Onse 1138 [1577] (hic? of goedgunstig?).
- In de aanhh. als bw. v. graad: zeer? ‖ Ick Cupido Godt der liefden expeert ‘groot,
v
H.d.Am. B 5 [m. 16e e.]; Ick zeght u expert ‘snel, Rott. Sp. *** iiij [1561].
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Expireren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. expirer.
A. BEDR. Uitademen, uitblazen (vg. KIL. 845: E x s p i r é r e n . Exspirare). In de
aanh. met betr. tot de ziel. ‖ Die ziele in haer brugooms aerms hanghende, En die
wten lichaem expirerende God den vader recommanderende, Gentse Sp. 271 [1539].
B. ONZ. Eindigen, aflopen. In de aanh. van de tijd: voorbijgaan, verstrijken (vg.
KIL. 845: D e n t i j d t i s g h e - e x s p i r e r t . Tempus abiit). ‖ Of oock den tijdt
gheexpireert is oft niet / Committeer ic eenen anderen te discernerene, CAST., Bal.
B i [1521].
OPM. Vg. Gheexpireerd.

Exploot, ecxploot,
zn. Zie WNT i.v.
De rhet. bett. van het woord zijn te herleiden tot twee groepen, die gekenmerkt
worden resp. door een bep. wijze van handelen en van spreken.
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A. - 1) (Geruchtmakende) daad. ‖ In Nigromantien doet zu menigh exploot, CAST.,
C. v. R. 134 [1548]; Helpt my doen een rampzalich exploot Over Leandrum, zoo my
v

wort bevolen, H.d. Am. Ff 2 [m. 16e e.].
2) Werk, onderneming. ‖ Als de doot wilt haer exploot beghinnen Van viuen en
blijfter nau eene dits claer, V.D. DALE, Wre 1381 [ca 1516]; Om dat zy (t.w. Apollo
en Neptunus) Trooyen stichten soen te plaisantere, Ontfijnghen van Laomedon vuer
haer exploot Excellente vasseelen, CAST., C. v. R. 190 [1548]; Om te vorderen onze
explooten, Soo wy hebben gesloten, moeten sijn volbracht, Minnevaer 470 [1583].
- In de aanh. blijkbaar: schepping (vg. KIL. 845: E x p l o o t ... Confectio). ‖ O
crachtighe scepper hemels ende aerts exploot, Christenk. 5 [ca 1540].
3) Aanval? ‖ Verlost ons snel Van den viand, die op ons doed menigh exploot,
CAST., C. v. R. 95 [1548].
4) Bedrijf, gedoe. ‖ Men slouch daer slagen groot en onsochte Rechts eenen
tournoy zijnde my dochte Twas te druckelijc vele dat exploot, Camp v.d. Doot 1669
[1493]; O waerelt, ic volghe u subtijl bedaerven Duer tzondigh exploot van sgeests
ghenaeren, Gentse Sp. 54 [1539]; (Ware ik toch) verslegen bleuen in Mars fel
exploot, CAST., C. v. R. 173 [1548]; Ontgaed tsviands exploot, CAST., Schaeckberd
in C. v. R. t.o. bl. 224; Alle... die metten zelven gheeste (t.w. als Nabugodonosor)
// zyn ghetorden int bootkin tot zulck een explootkin, Verl. Z. II, 190 [1583].
5) Houding, gedrag. ‖ Dus es u de gaudin croone ghegheuen Duer dijn fier exploot,
CAST., C. v. R. 125 [1548]; Laet datte (t.w. de opstandigheid, de rebellie van de
Verloren Zoon tegenover zijn vader) texploot // zyn, Verl. Z. I, 675 [1583] (hic? of
besluit? of voornemen?); Ick sal mij eens houwen al waer ick doot En sien tecxploot
‘wadt hij bedrijven ‘sal (versta: de houding, die hij zal aannemen?), Lijs en Jan Sul
112 [eind 16e e.?].
- In de aanhh. bepaaldelijk: schandelijk gedrag. ‖ Tleven dat hebt ghy daerlic Van
u ghewaert duer tzondigh exploot zware, Gentse Sp. 276 [1539]; Voorts zachdy
texploot // groot Hoe onnuttelick dat hy verdede / Gods gaven beperelt, Verl. Z. I,
1284 [1583].
B. - 1) Woord(en), uitspraak, uiteenzetting. ‖ Weet ghy niet dat Jacobus seyt, welc
een claer exploot is, Dat geloove sonder wercken doot is? Prochiaen 241 [ca 1540];
Gods geest sprac een troostlijc exploot, ald. 2028; Die not begeer ick te syn crakende
// vaet myn exploot, Bel. v. Sam. 529 [eind 16e e.]; Hoort ons exploot// ons Clagen
ons suchten, ald. 888; Heer brudegom en vrouw bruijt, volght ons exploot, Doed als
Tobias dede, Bijb. Tafelsp. 93 [beg. 17e e.?].
- In de aanhh.: getuigenis? Inhoud? ‖ Ook ist (t.w. de Vulgaat) geen Bybel nader
hebreeuscher exploot, Prochiaen 2388 [ca 1540] (de bet. nadert hier die van ‘canon’);
Segt die waerhyt, tis u dier genoch bevolen, Na dies eedts exploot, Trauwe 1054
[1595?].
2) Verklaring, uitlegging. ‖ Hoe gaedy die (t.w. de genoemde onkosten) taxeeren,
doet eens u exploot, Minnevaer 307 [1583]; Dbeenharnas, dats luxurie, na trecht
exploot, Trauwe 1405 [1595?].
3) Bevel. ‖ Elc (moet) inder laetster noot tdeerlick(s) exploot / des lichaems (versta
aanzegging van de vernietiging van het lichaam of vernietigend vonnis enz.?) ontfaen,
St 2, 248 [vóór 1524] (= X. Esels 25, 37 [1530]); Sulck exploten, dat zijn ons rancken,
Dwerck d. Apost. 1397 [1e h. 16e e.] (hic? of vonnis? of de uitvoering der gegeven
bevelen, i.c. beulswerk); Dus hoort nv allen na myn exploot // groot, Bel.v.Sam. 219
[eind 16e e.?] (n.b. een koning geeft zijn bevelen).
4) Voltrekking, uitvoering, verwerkelijking. ‖ Om bat tot dexploot des doots te
gerakene Sijn wij als dieners bi u, Vrouwe ghestelt, Dal s. wederk. 136 [eind 15e
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e.?]; Des plaghen exploot // sneeft / up hem met versnellen Tot een lastich bequellen,
Verl. Z. I, 1193 [1583].
OPM. Geheel op zichzelf schijnt te staan het gebruik in de bet. ‘geval’,
‘gelegenheid’, dat uitsl. wordt aangetroffen bij DE CASTELEIN. ‖ Lelius ende Scipio...
Lieten ons exemple by menigh exploot Om traegheyd te schuwene, C. v. R. 1 [1548];
(De trouw) Die ick u sie hauwen in menigh exploot, ald. 137; Vuertijds en was haer
felheit (t.w. van de vrouwen) niet zo groot... Als nu, zoo ickt vinde, by menich exploot,
ald. 199.

Explootlic,
bw. Van exploot.
Doortastend, rigoreus? ‖ Dair... iusticie wert gedaen explootlicst // Daer groeyt
profijt en eere, Doesb. 189 [vóór 1528].

Exploteren,
ww. Van exploot? Of ontleend aan ofr., fr. exploiter?
Ten uitvoer brengen, uitvoeren (vg.
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845: e x p l o o t é r e n . Efficere, conficere, expedire, exequi). In de aanh. met
betr. tot een bevel. ‖ Dus moet ghy Rampzalighe avontuere V aldaer vinden om t'
KIL.

v

exploteren: Myn bevel al eest zeer wreet en stuere, H.d.Am. Ff 2 [m. 16e e.].

Expositie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. exposition of lat. expositio.
Uitlegging, verklaring, interpretatie. ‖ Heer cuenijngh haudt u an dese expositie,
CAST., C. v. R. 238 [1548].

Expres,
bn., bw. Zie WNT i.v.
Stellig, bepaald, beslist, zeker. ‖ Zo cryghende een vast gheloove expres, Gentse
Sp. 24 [1539]; Wy hopen op den levenden God, Die daer... De zalighmakere alder
menschen es, Zonderlijnghe expres den gheloovyghen teeren, ald. 351 (hic? of
uitdrukkelijk?); Ic vuerweet expres, dat Hercules... Noit en leed, grief zo wreed,
CAST., C. v. R. 148 [1548].

Expres(se),
zn. Zie MNW i.v.
By expresse, stellig, bepaald, zeker? ‖ Oft anders sou ghebeuren by expresse
Dat ghy haer ionste van v soudt verdrijuen, Antw. Sp. I iij [1561].
By goeden expresse, hetz.? ‖ Daer (t.w. ten helschen foreeste) werdt vry
ghezonghen // by goeden expresse Een zeer vrimde lesse, Verl. Z. I, 29 [1583].

Expresseren,
ww. Van expres?
Uitdrukkelijk te kennen geven. ‖ Zoo hem Apollinis orakel oock heeft
gheexpresseert, Dat ick moeste blijven ghesepareert Van alle Ghezellen en
v

Manspersoonen, H.d.Am. Bb 3 [m. 16e e.].

Exprimeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. exprimer.
Uitdrukken, onder woorden brengen. ‖ Hij, wiens goetheyt en is niet te exprimeren,
Wil u, mijn heeren, // in dueghden verstercken, Heymelic Lijden 1 [1557].
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Expuerjoyen,
ww. Oorspr.?
? ‖ Daer die brugom in vier syden beroyt es ende soe nae gescoren ende gheuloyt
es sonder hemde springhende mit naecte benen Ende synen danscers soe
gexpuerjoyt es (blootgesteld, ten toon gesteld aan?), St 1, 128 [vóór 1524].

Exquisiit,
bn. Ontleend aan lat. exquisitus?
(Uit)gezocht? ‖ Naer de exquisiitste coppen zy (t.w. de drinkebroers) rasen, CAST.,
C. v. R. 189 [1548].

Exspeert,
bn., bw. Zie Expert.

Exsperient,
zn? Ontleend aan ofr. bn. experient?
Exsperient hebben, in staat zijn? (Men verwacht bij het bn. experient het koppelww.
zijn). ‖ Al en heift de sulcke gheen exsperient // De claerheyt te anscauwene... //
Ten comt... byde ghebreken, EVERAERT 397 [1511].

Exsperientelic,
bw. Van exsperient.
Op grond van ervaring? ‖ De claerheyt jnder nathueren / es zeer subtyl // So men
exsperientelic / wel mach ontbynden, EVERAERT 399 [1511] (vg. ald. 404: ‘So men
exsperientelic mach bemoeden’).

Exsperientich,
bn., bw. Van exsperient.
Getuigend van ervaring, ondervinding? ‖ Exsperientich Bethooch (naam van een
personage), EVERAERT 389 [1511]; Augustinus exsperientich / ghetuucht ghenouch
Dat deen zonder dander... Nummermeer zyn en mach, ald. 405.

Exstimeren,
ww. Zie Estimeren.
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Extenderen,
ww. Gevormd naar lat. extendere.
Eig. uitbreiden. In de aanh. in een bijz. fig. toepassing, t.w. versieren, verfraaien?
Anders zou men aan de niet van elders bekende bet. ‘ontlenen’ moeten denken. ‖
Daer (t.w. de redenen, worden en propositien der Ouden) wy dese const, vut zijn
extenderende Diemen Rethorike naemd plaisantelick, CAST., C. v. R. 15 [1548].

Extimeren,
ww. Zie Estimeren.

Extirperen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. extirper.
Uitroeien. ‖ St 2, 250 [vóór 1524]; S. Stadt 372 [ca 1535]; Christenk. 20 [ca 1540].
OPM. In de aanh. blijkbaar onnauwkeurig gebruikt in de bet. ‘zich onttrekken aan’,
‘weigeren’. ‖ Wilse niet, ende zij mijnen dienste extirpeert, te huldene falgeert, zij
wert ghevioleert, Christenk. 894 [ca 1540]; of mogen we - met het oog op de spreker
Selfs goetduncken - toch aan ‘uitroeien’ denken?

Extolleren,
ww. Ontleend aan ofr. extoller.
Verheffen, prijzen. ‖ Cicero, extolleerde hu (t.w. Rhetorica) van allen zijden, CAST.,
C. v. R. 10 [1548] (zie ook ald. 18 en 68).
- In de aanh. ironisch bedoeld. ‖ Petrus navolghers als anticrist extolleert // sij
(t.w. Ongodlick gronderen), Christenk. 1695 [ca 1540].

Extorqueren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. extorquer.
Afpersen; in de aanh. blijkbaar: onverbiddelijk eisen. ‖ Weet dat van my sal werden
begeert Generael rekeninghe,
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scherpelyck geextorqueert Door my present, Ontr. Rentm. 302 [1588?].

Extrem,
bn. Ontleendaan ofr., fr. extreme.
Laatst, uiterst, volstrekt, definitief. ‖ Na desen dach en comter geen dach meer
Noch tijt / maer een onentelijck gedueren Eewich / eeuwich blyvende sonder
v

ommekeer Een extrem ende / van alle creatueren, Zeven Sp. Bermh. T v [1591].

Exulteren,
ww. Ontleend aan ofr. exulter.
Opspringen van vreugde, juichen. ‖ Als icze anschauwe, therte iubileert Ende
exulteert, Gentse Sp. 5 [1539].

F
*Fabitacie,
zn. Zie Fobitacie.

Fabulatie,
zn. Ontleend aan ofr. fabulation.
Verdichtsel, (klets)praatje? ‖ Ghy sijt erfvianden der consten net Diesmen luttel
let // op v fabulatien, Antw. Sp. T i[1561].

Fabuliste,
zn. Ontleend aan fr. fabuliste.
Fabeldichter. ‖ Hoord wat onslieden Higinius leerd Wien ic fabuliste en poête
hauwe, CAST., C. v. R. 62 [1548].

Facondeloos,
bn. Van faconde.
Zonder welbespraaktheid. ‖ Mijn tonge is selden facondeloos, Smenschen gheest
102 [ca 1560?].
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Facondich, facundich,
bn. Van faconde.
v

Welsprekend. ‖ Mercurius eloquent / facundich mede, CAST., Pyr. B vj [ca 1530];
Jck behoefde beter te sijne ter talen Dan Mercurius selue / seer facondich, Antw.
v

Sp. Q ij [1561] (zie ook ald. Nnn iiij).

Facondichede,
zn. Van facondich of rechtstreeks van faconde.
v

Welsprekendheid. ‖ Minervas wijsheyt en facondichede, H.d.Am. C 4 [m. 16e
e.].

Facteur,
zn. Zie Factor.

Factibele,
bn. Ontleend aan ofr. factible.
Gemaakt kunnende worden. ‖ Ghelijck van vvasse alle dijnghe es factibele, CAST.,
C. v. R. 31 [1548].

Factie,
zn. Zie WNT i.v.
Soort rederijkersspel, recreatief en moraliserend tegelijk. Op sommige landjuwelen
vormde de factie een afzonderlijke bijdrage in het zotte; overigens werden ook
v

gelgenheidsspelen wel factie genoemd. ‖ Antw. Sp. X iiij, Ll ij en pass. [1561];
v

Haagsp. a ij en pass. [1561].
OPM. Ook bij PIOT, Cart. de St. Trond 2, 627 [1569], aang. in WNT i.v., bet. 2).

Factionael,
bn. Van factie (zie ald.).
Behorend bij een factie. ‖ Laetter een factionael Liedeken aff maken, Haagsp. o
v

i [1561].

Factor, facteur,
zn. Zie MNW i.v. Factoor, WNT i.v. Factor.
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1) Leider der rhetoricale oefeningen in een rederijkerskamer; tevens gewoonlijk
de voornaamste of enige dichter en regisseur. ‖ EVERAERT 143 [1528?]; Leenhof,
Titel [na 1531]; CAST., C. v. R. 220 [1548].
2) Dichter (vg. KIL.: f a c t e u r v a n t ' s p e l . Comicus, comoediae scriptor, auctor
comoediae). In enkele der volg. aanhh. zou ook de bet. 1) van toepassing kunnen
zijn. ‖ DE ROOVERE 390 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 179 [1527], 449, 495 [1e h. 16e
e.]; CAST., C. v. R. 10 en pass. [1548]; Antw. Sp. D iij [1561]; Rott. Sp. N viij [1561].
3) Regisseur? In de aanh. dan fig. voor God. ‖ Dat wy niet moghen zijn personagie
v

Als wy willen / maar soot den Facteur belieft, Haagsp. g iiij [1561].
OPM. Blijkens Trudo, toneelaanw. na 1774 [ca 1550] las de factor wel de epiloog
(‘Die factor, lesende van binnen’).

Facundich,
bn. Zie Facondich.

Faeyerie,
zn. Ontleend aan ofr. faerie, fr. féerie.
Toverkunst, tovermacht. ‖ Had ic te baten der aluen faeyerie, ic soude om mijns
liefs melodie eenen throon doen maken daer icse in eerde, Doesb. 63 [vóór 1528].

Faelgie,
zn. Faelgie(n) slaen, zie Slaen.

Faembevlecker,
zn. Uit faem en bevlecken met -er.
Bezoedelaar van iemands goede naam. ‖ Faembevleckers, die in achterclap
groeyen, A. BIJNS 30 [1528].

Faerse,
zn. Zie WNT i.v. Farce.
Klucht (vg. KIL. 845: F a r c i e / f a r s s e . Fabula, comoedia ludicra, mimus). ‖
Wise spelen, spelen: faersen, esbatementen, CAST., C. v. R. 240 [1548].
OPM. Nog bij VONDEL 1, 399.

Faetse,
zn. Oorsp.?
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Klap, slag, afstraffing (vg. DE BO i.v. Faatse, fatse, fetse: ‘Kaakslag’). ‖ Nyeuvont
469 [ca 1500]; CAST., Pyr. E i [ca 1530] Verl. Z. I, 100 [1583]; Hs. TMB, G, fol,
131*[eind 16e e.?].
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Faggelen,
ww. Zie WNT i.v.
Handelen? ‖ (Een sinneken tot Venus, nadat ze een afspraak heeft gemaakt met
Mars) Gaet henen, ghy hebbet wel ghefaggelt, H.d.Am. T 7 [m. 16e e.].

Fayllande,
zn. Gevormd naar ofr. faillant of faillance? Of hetz. als vaillande (zie Vaillant; voor
de vorm vg. faeliande in OVl. Ged. 2, 106, 140, aang. in MNW i.v. Valiant, 1e art.,
sub bet. A, 4).
Dwaling, gebrek? ‖ Al eest dat ic messe/ int spellen myn lesse, Ic ben een scholier,
hebt dernesse; Ghelyc eender clesse / in my de fayllande / es (× scande/es), Leuv.
Bijdr. 4, 253 [beg. 16e e.] (Het verband en de doorgaans ongunstige toepassing
van de klis-beeldspraak maken gelijkstelling met vaillande (in de zin van
voortreffelijke), t.w. Rethorica, die de dichter vurig aanhangt) minder waarschijnlijk).

Falen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Achterwege blijven. ‖ Dat is een spieghelijck bedauwen Daer alle druck by
falen // moet, DE ROOVERE 275 [3e kw. 15e e.]; De doot sal comen, ten mach niet
falen, A. BIJNS 235 [ca 1540]; Ghij nijdige gramme, laet u ghekijf falen, ald. 296.
2) Falen van, afwijken van? ‖ Dees const accordeert qualick metten wale, Want
elke tale heeft huer enargië, Hier nochtans ick van hem niet en fale, CAST., C. v. R.
37 [1548].

Falich,
bn. Van falen.
Ontbrekend. ‖ Al tzelve vermonden Dat hy ons van poynte / te poynte es verhalich,
Vindick hier zeker // een woordt niet falich, Jezus i.d. tempel 279 [ca 1575?).

Falicheyt, falichede,
zn. Van falich of rechtstreeks van falen.
Zonder falicheyt, zonder in gebreke te blijven, zonder nalaten; prompt. ‖ Elck als
den ghestoorden // zy om zulcxs te vervoorden // bly / zondere falichede, Judich
1011 [1577]; Diet huer can wys maken // zonder eenighe falicheyt, Taruwegraen
332 [1581].

Falinghe,
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zn. Van falen.
Sonder falinghe, zonder (te) missen. ‖ De vry consten vindy hier sonder falinghe,
v

v

Antw. Sp. Mm iij [1561] (zie ook ald. i ij ).

Famelier,
zn. Ontleend aan ofr. familier.
Eig. huisgenoot of intimus; in de aanh. gezegd van de duivel in de zin van
constante belager? ‖ Ick avoyeert dat ick ghepersequeert // gheweest hebbe lange
van die snoodheit des vleesch by bedwange doer stoockinge des viants myn famelier,
Smenschen gheest 674 [ca 1560?].

Famen,
ww. Van fame.
A. BEDR. Achten; houden (voor)? ‖ Es zu (t.w. Musike) vuer d'alder audste const
ghefaemd Zo schijnd zu macht hebbende ouer rethorike, CAST., C. v. R. 43 [1548];
Hoewel hy ghefaemt was / en voor de wijste der werelt ghehouwen, Antw. Sp. Hhh
iiij [1561] (hic? of bn. in de bet. beroemd?); Ghy zijt den loosten / by na ghefaemt,
v

Rott. Sp. B iiij [1561].
B. ONZ. Zich noemen, uitroepen tot, betitelen? ‖ Dijes ic nu gheheel sdrucx
verwijnder // fame, Bijstier 428 [eind 16e e.?].

Familiaer,
zn. Zie WNT i.v. Familiaar.
Vertrouwde vriend. ‖ Ic en hebbe gheenen familiaer, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 44
[ca 1568].

Familyaerschap,
zn. Van familyaer.
Vriendschap; vertrouwelijke omgang? ‖ Met Gods gheest leyt zou (t.w. de ziel)
altoos gheoccupeirt In sprake, kennesse, liefde ende zoetheyt; In zijn familyaerschap
en in zijn goetheyt Verzekert, vultroost, gherust eenpaerlic, Gentse Sp. 270 [1539].

Fammaei,
zn. Ontleend aan ofr. famee, bruit?
Omslag, drukte? ‖ Vueren ende al vueren zonder veel fammaeis, Wie in dees
gulde comt zonder meer delaeis, Moet lydzaem vallen, CAST., C. v. R. 155 [1548].
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Famueselic,
bw. Van famues, fameus.
Op roemrijke, heerlijke wijze. ‖ Dhelichste / ghepreueligierste famueselic... Met
twaelf speciale gracien tryonpheirde Jn glorien, EVERAERT 376 [1527].

Fantasatie,
zn. Van fantaseren.
Gepeins. ‖ W.: Hoe komt ghy hier? M.: Door groote arguatie / ongrondighe
fantasatie / Om te weten d'interpretatie / op der questie fondatie / My hanghende
v

voor oghen, Rott. Sp. P ij [1561].

Fantasieus,
bn. Ontleend aan ofr. fantasieus.
1) Verdwaasd? ‖ Hy moest wanckelbaer zijn deur fantasije / Gheheel fantasieus,
Rott. Sp. A iij [1561].
2) Vol sombere gedachten? ‖ Solacelijck // lief // fantasioes u spacelijck // grief //
melancolioes ondect ioioes u scamel dienstwijf, Smenschen gheest 152 [ca 1560?].

Fardegadyn,
zn. Volksetymologische, - mogelijk onder invloed van fr. fard, vermomming (?) vervorming van ofr. vertugadin. In de vorm fardegardijn aangetroffen in De Feeste
van de Lichtmissen
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277 [beg. 17e e.] (zie ook Tijdschr. 72, bl. 120).
Eig. kussentje om het middel gedragen om de rokken te doen uitstaan, v.v. ook
die rokken zelf. ‖ Maer zy doen een fardegadyn om 't lijff, Hs. TMB, C, fol. 68* [eind
16e e.?].
OPM. Vg. Verdegale.

Fas,
zn. Van fasen, vazen, talmen of langzaam lopen, drentelen (zie WNT i.v. Vazen (II);
vg. goeyfaes (of goey faes?) in Nu Noch 76, leifaes, luiaard (zie MNW i.v. Leifaes
en Vase, 1e art., Aanm. 2), leurefaes (zie WNT i.v. Leur (I), Samenst.) en loenefaas
(Loquela i.v.).
Scheldnaam voor een man; lummel. ‖ Denkt, dat gij plaag te lopen als een
brooddronken fas, Roerende v. Meest Al 504 [ca 1564?].

Fasen, fazen,
ww. Zie MNW i.v. Faersen, WNT i.v. Fazen.
1) Volstoppen, opvullen (vg. KIL.: Vaesen / faesen. Fland. Farcire). ‖ Duufkens
met eijers ghefaest En zijn ooc niet quaet, Man en wijf 200 [eind 15e e.?].
- In de aanh. volgieten (t.w. met drank). ‖ Gheen vrueghd en salmer
communiquieren Dan dlijf wel fasen, CAST., C. v. R. 189 [1548].
2) Fig.: verdwazen (vg. de kap vullen?). ‖ Ghy contze fazen, en u en verveles
niet, Gentse Sp. 235 [1539]; Die zeer snel zijt op elcken die ghefaest es, ald. 236.
3) Ophopen? ‖ 't Iancken, 'tkrijten... der minnen // Wort ghebrast kort ghetast
gefast om 't druckich foreest, H.d.Am. T 8 [m. 16e e.].

Fastene,
ww. Zie MNW i.v. Vasten (2e art.).
Vastgrijpen (vg. vasten in dez. bet. bij VELTHEM VI, 4, 50, aang. in MNW i.v. Vasten,
2e art., Aanm. 1). ‖ Accident begoste hem te fastene, Camp v.d. Doot 398 [1493]
(zie ook ald. 614).

Fau(s)samblant,
zn. Ontleend aan ofr. *fau(s)semblant.
1) Valse vertoning, schijnvertoning; valse schijn. ‖ Gelijc de Crocodillen
v

fausamblant ontsluten, CAST., Bal. P i (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521]; Zy
mueghen een gambade maken, Een faus samblant, het schijnt dat zy loeyen, Gentse
Sp. 236 [1539]; Haer fausamblant (t.w. van de wereld) bedrieghet al te gare, CAST.,
C. v. R. 142 [1548]; Alle haer fausamblanten (t.w. van de vrouwen) risen uut haer
consten, ald. 195.
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OPM. Vg. Samblant.

Fausamblantich,
bn., bw. Van fausamblant.
Vals, verraderlijk. ‖ Als hi uutgesogen hadde dmaerg mijnder iuegden
Fausamblantich mi brijngende onder syn subiectie, Zo gaet hi mi laten, CAST., C. v.
R. 174 [1548]; Dobbele, fausamblantigh, syn zy (t.w. de vrouwen) ghemeene, ald.
196.

Fauset,
zn. Ontleend aan ofr., fr. fausset.
Int fauset, met een falsetstem (vg. KIL. 845: I n f a u s s e t s i n g h e n . Paeanem
citare: elisa voce canere: elidere vocem, vocem censim excitare, contentiore voce
altum & acutum scansim intonare). ‖ Ter tweeder singmen in tfauset een liet, Leenhof
495 [na 1531].

Faute, foute,
zn. Zie WNT i.v. Foute.
v

Maliënkolder. ‖ Sluyt vaste u foute flanckaert en quiraetse, H.d.Am. R 5 [m. 16e
v

e.]; Eenen man... Met halsberch, faute, flanckaerts aen 't lijf, ald. S 2 .

Fautelic,
bw. Van fauten.
Fautelic vallen, ontgaan? ‖ Steld van uwen sylleben tot vijfthienen, Veel schoon
sententien sullen u dienen Die u sonder dat, soen vallen fautelic, CAST., C. v. R. 35
[1548].

Fauten, fouten,
ww. Van faut, fout.
1) Dwalen; verkeerd doen (vg. KIL.: f a u t e n . j. f a e l e n . Falli etc., vg. ald.
f a e l e n ... Falli, labi, errare, delinquere, deficere, deesse). ‖ O handen ghebenedijt
die den twist braken, daer thooft der draken // mij doer heeft doen fouten, Christenk.
2240 [ca 1540].
2) Doen falen, te niet doen? Of ontberen, missen? ‖ Fumeusheyt Fautende (gezegd
van Maria), DE ROOVERE 190 [3e kw. 15e e.].
OPM. In de bet. ‘falen’ in Antw. Lb. 298 [vóór 1544]: ‘Syn tente die faute gelic een
riet’; ongeveer dez. bet. nog bij DE BO.
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Fauvisage of fau visage,
zn. Ontleend aan ofr. *fauvisage.
Theatervermomming, toneelmasker. ‖ Hier naer vand Eschylus tfau visage Dwelck
de camerspeelders an dlijf zeer fijn duwen, CAST., C. v. R. 57 [1548].

Fauvuerich,
bn. Zie Faveurich.

Faveren,
ww. Ontleend aan ofr. faver.
Begunstigen. ‖ Wilse wel, en datse mij met jonste faueert, van mij wertse
ghedoteert, Christenk. 892 [ca 1540].

Faveur, favuer,
zn. Ontleend aan ofr., fr. faveur.
Gunst. ‖ CAST., Pyr. D iiij [ca 1530]; Gentse Sp. 122, 134 [1539]; Prochiaen 1972
v

v

v

[ca 1540]; CAST., C. v. R. 104 [1548]; H.d. Am. M 7 , Z 6 , Aa 3, Cc 5 , Dd 8 [m. 16e
v

e.]; Antw. Sp. S i , Dd iiij [1561].
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Faveurich, fauvuerich,
bn., bw. Van faveur.
v

v

Gunstig, genadig. ‖ DE ROOVERE 190 [3e kw. 15e e.]; Antw. Sp. E i , Fff i [1561];
Haagsp. n i [1561]; Reyne M. 1344 [ca 1575?]; Taruwegraen 310, 658 [1581].

Favorabel,
bn. Ontleend aan ofr., fr. favorable.
Goedgezind, gunstig gezind (vg. KIL. 845: F a u o r a b e l . Propitius, secundus,
popularis. vulgò fauorabilis). ‖ Fauorabel tonswaerd zidy ghylien alleene, CAST., C.
v. R. 214 [1548].

Favoreus,
bn. Ontleend aan ofr. *favoreus? Of analogieformatie (naar amoreus, rigoreus,
enz.)?
Goedgezind, gunstig gezind. ‖ Daer aen hangt / de weluaert van alle landen Die
v

als den valianden // de conste fauoreus // zijn, Antw. Sp. D i [1561].
- Enen favoreus sijn, in de aanh.: iemand vóórtrekken. ‖ Men sal hier niemant
v

favoreus // sijn Dat sou te onhues// zijn // voor dees heeren notabele, Haagsp. b ij
[1561].

Favorisatie,
zn. Van favoriseren.
Begunstiging, gunst. ‖ Die haer gheuen fauorisatie Houwen een lieflijcke
v

accordatie, Antw. Sp. O iij [1561].

Favoriseren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. favoriser.
Begunstigen; bevoorrechten. ‖ Ouer al strect mijn domineren (t.w. van Cupido)
Nature mach my qualic ontberen Hier omme moet sij mi fauoriseren, Drie bl. danssen
17 [1482]; Sietmen dan wel toe, niemant favoriserende En by goeder inquisitie wel
bespiet En executie is userende, Leenhof 774 [na 1531]; Natien / die hier comen
v

ter banen... Om dese Stadt te fauoriserene meest, Antw. Sp. Hh iiij [1561]; Dese
(t.w. de bedrieglijke kooplieden) en zijns niet die v fauoriseren, ald. m i.

Favuer,
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zn. Zie favuer.

Favuerelick,
bw. Van favuer.
Goedgunstig. ‖ Dies achtick v vercuerelick als kindt natuerelick // v schinckende
favuerelick desen dranck, Taruwegraen 1142 [1581].

Fazen,
ww. Zie Fasen.

Feestere,
zn. (Limburgse) bijvorm van veter, contaminatie van *fesser (vg. oostmnl. vesser in
MNW i.v.) en veter?
Ketting, keten; boei; band? ‖ B.: Dies der hellenbast L.: Noch wordt syn feestere
(× tweestere), Trudo 1998 [ca 1550].

Feit,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
In feite(n) van, uit hoofde van (vg. fr. au fait de; zie ook STALLAERT i.v.). ‖ In feyten
van eeren, Sp. d. M. 998, 2811 [beg. 16e e.]; in feyte van minnen, ald. 4309.

Feytdadicheit,
zn. Van *feytdadich.
Misdadigheid; in de aanh.: vleselijke zonden. ‖ Om dat sy metten vleessche
waeren gheplaecht alle onredelycke feytdadicheit rees, Smenschen gheest 772 [ca
1560?].

Feldadich,
bn., bw. Uit fel en dadich; zie voor het 2e lid Tschr. 72, bl. 297 e.v.
Wreedaardig. ‖ Nu comen die woluen recht feldadich en maken ons tallen canten
bescadich, DE ROOVERE 356 [3e kw. 15e e.]; Ic bid v princesse, weest niet feldadich,
Doesb. 110 [vóór 1528].

Fellick,
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bn. Van fel.
Wreed, boosaardig. ‖ Huer fellick grynen dede tbloet loopen wt uws lichaems
mueren, DE ROOVERE 116 [3e kw. 15e e.]; Haer wreetheyt ghier en fellick, Conste
d.M. 37 [ca 1560].

Felligh,
bn. Van fel.
Fel. ‖ (De duivel) Die hem ommerijnghende es als een leeu felligh, Gentse Sp.
208 [1539].

Fenijnlijck,
bn., bw. Van fenijn, venijn.
Venijnig, kwaadaardig (vg. Teuth.: f e n i j n l i c k c a l l e n , effontire; f e n i j n l i c k
r e d e n , fontire). ‖ Hu deert dat de zunne / jnt water es scynelic Byden toedoene
fenynelic / quaet ende spyttachtich Van List ende Bedroch, EVERAERT 65 [1511]; Ick
weet wel dat ghy fijnlijck // fletst en fenijnlijck // quetst, Smenschen gheest 14 [ca
1560?].

Fenimeus,
bn. Ontleend aan ofr., fr. venimeux.
Venijnig, giftig. ‖ Altoos clachtich bi Ialousie fenimeus mijns liefs, Doesb. 75 [vóór
1528].

Ferie,
zn. Zie WNT i.v.
Amoureuse ferie, Venus proces, liefdesgeding? Proces verbaal der liefde? ‖ Als
Secretaris van Venus parlamente Houd'ic de jente / amoureuse ferie, CAST., Pyr. A
v

iiij [ca 1530].
- In de aanh. (de zaak der) liefde? ‖ Sy (t.w. Echo) beklaecht haer allendich
verstranghen, Met zuchtender herten en betraende wanghen, Mits dat haer herte
v

last lijt door d'amoureuse ferie, H.d.Am. F 7 [m. 16e e.].

Fictie, ficcye, ficxcie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Geveinsdheid, bedrog. - Zonder fictie(n), oprecht. ‖ EVERAERT 402 [1511], 130
[1525]; Gentse Sp. 67, 205, 238 [1539].
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2) Verkeerdheid, gebrek? (wellicht door verwarring met vitie?). ‖ Ander soerte (t.w.
van dichters) essere ende oock vul fictien Staende ter devictien, hoe hooghe
gheclommen, CAST., C. v. R. 39 [1548].

Fiente,
zn. Ontleend aan fr. fiente.
Drek (vg. KIL. 845: F i e n t e . Fimus). ‖ G.: Hefge van hier / ghaet vander stage.
V.: Ende ghy oock sVolcx Clappage Die de fiente riect / eerse ghetoort es, EVERAERT
553 [1538].

Fierich,
bn. Van fier.
Edel, heerlijk? ‖ Een bondelkin mirren... wyens rooke als een vutghestorte salue
fierich es bevonden chierich, Reyne M. 1256 [ca 1575?].
OPM. In de bet. sierlijk (?) in Z. Nacht. 1, 79b: ‘Mopsus prees haer fierich
spreecken’, aang. in WNT i.v. Fier. Afl.

Fiffel,
zn. Zie WNT i.v. Fijfel.
Fluit (vg. KIL.: F i f f e l . vetus. j. p i j p e / f l u y t e ). ‖ Herpen en luyten / fiffels en
bommen, Antw. Sp. Oo ij [1561].

Fygueraelick,
bw. Van fyguer, figuur.
Op aanschouwelijke wijze. ‖ Zoo gy hier speelwys / ende dat fygueraelick, Ghezien
hebt fynalick, Verl. Z. II, 1024 [1583].

Fyguerich,
bn. Van Fyguer, figuur.
Aanschouwelijk. ‖ Fyguerich Bewys ende Scriftuerlic Prouuen, EVERAERT 346
[1531].

Figuerlijck,
bw. Zie MNW i.v. Figuerlike, WNT i.v. Figuurlijk.
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Aanschouwelijk, in de zinnespelen gewoonlijk d.m.v. een toog; anders d.m.v. een
spel, door voorbeelden, enz. ‖ Eerste Bl. 35 [ca 1440?]; Sacr. v.d.N. 24 [3e kw. 15e
e.]; Sp. d. M. 2787 [beg. 16e e.] (in persoon); EVERAAERT 100 [1525], 281 [1530]
(d.m.v. een toog); A. BIJNS, N.Ref. 154, e, 3 [1525] (gedemonstreerd aan
v

voorbeelden?); Gentse Sp. 16 [1539]; H.d.Am. S 5 [m. 16e e.] (d.m.v. het spel dat
volgt); VAERNEWIJCK Ber.T. 2, 8 [ca 1568].

Figuracye,
zn. Ontleend aan ofr. figuration of van figureren.
Zinnebeeldige voorstelling. ‖ Vp deen zyde vanden trap / stont een leeukin ghestelt
Jent verchiert / Maria ter fyguracie, EVERAERT 303 [1529]; Fraey Figuracye, Gentse
Sp. 346 [1539] (naam van een personage).

Figureren,
ww. Zie WNT i.v. Figureeren.
Zinnebeeldig voorstellen; in enkele der volg. aanhh. meer bepaaldelijk typologeren,
‘voorafschaduwen’. ‖ St 1, 282 [vóór 1524]; Gentse Sp. 72, 94, 298 [1539]; CAST.,
C. v. R. 159 [1548]; VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 120, 292 [ca 1568]; Reyne M. 46 [ca
1575?]; Leerl. Taefel-sp. 371 [beg. 17e e.].

Fij,
tw. Zie Tfij.

Fijlick,
bn. Van fij.
Afschuwelijk, weerzinwekkend? ‖ Her ghij Sardapelsche prije // fijlick, comt mij
nv beraden, Christenk. 1029 [ca 1540].

Fijn,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Fijn (I).
Middel? ‖ L.: Daer aff weet ick dbescheet. B.: Segt dan, duer welck fynken. L.:
Neen, Nefken, niet soo heet, Trudo 562 [ca 1550].

Fijnanchier,
zn. Zie Financier.
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Fynelic,
bn. Van fyn.
Edel, heerlijk, voortreffelijk? ‖ Den herthoghe van Borbon heift jn bedwanghen
Den Vrancxschen conync ghehouden dwynelic Ende hem bevochten met coragen
fynelic, EVERAERT 124 [1525].

Fijtichaert,
zn. Van *fijtich (van *fijten, vanwaar fijtelen ‘grillig, lastig en ongeduldig zijn’ DE BO
i.v..
Iemand met een wispelturig, lastig of ongedurig karakter? ‖ Een fijtichaert een
spijtichaert een doere moyaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Finabelyck,
bw. Van *finabel (ontleend aan ofr. finable).
Definitief, beslist, volstrekt. ‖ Heere jc salhu / fynabelic de causen segghen,
EVERAERT 48 [1512]; Tis my leet dat icse oyt gheloofde en loochense finabelyck nu
ter stont uyt sherten gront, Smenschen gheest 678 [ca 1560?].

Fynalick,
bw. Van fynael, finaal.
Volstrekt; volledig? ‖ My dijnct dat tniewe testament ons ooc bestrict, Meer dan
Redene en Wet doen fynalick, Gentse Sp. 149 [1539]; O smenschen gheest wilt
finaelyck (= volstrekt, zeker?) weeten dat ghy subiect sijt tot tribulacien, Smenschen
gheest 787 [ca 1560?]; Ghelooft ende hopt... Te verwerfven by gratien / Gods glorie
// eeuwich, Zoo ghy hier speelwys / ende dat fygueraelick, Ghezien hebt fynalick (=
volledig? Of duidelijk?), Verl. Z. II, 1025 [1583].

Fynaligh,
bw. Van fynael, finaal.
Definitief? ‖ Tes duer de barmhertigheyt Gods vercoren, Dat wy niet verloren
fynaligh en zijn, Gentse Sp. 294 [1539].

Finance, finanse,
zn. Ontleend aan ofr., fr. finance.
1) Geldzaken. ‖ De gierighe haer mette finance so gheneeren, Dat se op die Heer
der Heeren // niet eens en passen, Heymelic Lijden 166 [1557].
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2) Woeker (vg. financie in dez. bet. in WNT i.v. Financie, bet. 5). ‖ Van finansen sijt
ghy (t.w. Orloghe) die voedinghe, DE ROOVERE 380 [3e kw. 15e e.].

Financier, fijnanchier,
zn. Zie WNT i.v.
Woekeraer. ‖ DE ROOVERE, Quicunque 522 [3e kw. 15e e.]; Camp v.d. Doot 1548
[1493]; Nyeuvont 350 [ca 1500]; EVERAERT 54 [1511]; A. BIJNS 47 [1528]; Leenhof
333 [na 1531] (hic?); HOUWAERT, Vier Wterste 173 [1583].

Finantie,
zn. Van fineren, vinden?
Vindingrijkheid? ‖ Donderscheyt der thoonen weerdich gheexalteert Heeft
Pithagoras gheelicieert Wt den slach der hameren met finantien, Antw. Sp. Yy iiij
[1561].

Fineren, finieren,
ww. Zie MNW i.v. 2e art., WNT i.v. Fineeren (I).
1) Een eind maken aan, beëindigen. ‖ Tis saen ghedaen als hijt (t.w. God) fineert,
Doesb. 218 [vóór 1528].
- In de aanh. ten einde brengen, ten einde toe doorbrengen? ‖ Best ic mynen tijt,
naer swaerels zayzoene, Inden eyghen lusthof ga voorts fineren, Gentse Sp. 311
[1539].
2) Vernietigen, te gronde richten, doden. ‖ Daer na es hij bij crancheit ghefineert,
Camp v.d. Doot 1448 [1493]; Eere es beter vele dan gout, Maer verwaentheyt /
finieret / al, Leuv. Bijdr. 4, 243 [beg. 16e e.].

Finesse,
zn. Ontleend aan ofr., fr. finesse.
Sluwheid. ‖ Sy kennen onsen aerdt niet, maer wy haer finesse, duer troepen in
Antwerpen, met vlieghende vanen: Ville gaignée, vive la messe! Bruyne 2, 62 [1583].

Fingeren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Fingeeren.
Bedenken, uitdenken. ‖ Nieuw vonden fingeren // dach en nacht practizeren, Well.
Mensch 208 [2e kw. 16e e.]; Alle dese schreuen ditte metter hand, Met letteren
ghefingierd om ons behoedsele, CAST., C. v. R. 108 [1548] (hic? of vormen?); De
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Poeten hier voortijts plaghen Te fingeren ... Dat hy (t.w. Atlas) den hemel op zijn
schouweren droech, Antw. Sp. P iiij [1561].

Fingierich,
bn. Van fingieren, fingeren.
Geveinsd. ‖ Niet fingierich int kinnen ewich vredich, DE ROOVERE 209 [3e kw. 15e
e.].

Finitie,
zn. Van fineren, indien niet ontleend aan ofr. *finition.
Besluit? Doel(einde)? (vg. fineren ‘doelen op, het er op toeleggen, gemunt hebben,
er op uit zijn’, MNW i.v., 3e art.). - Finitie nemen, in de aanh. zich toeleggen op? ‖
Dits tiuyste verstant van mijnder themen Datmen moet den lesten waeromme raken
/ Alle wijse Stoyke en Achademen Eensamelijck sulcx hen finitie nemen, Antw. Sp.
v

Ddd i [1561].

Fiskieren,
ww. Geabstraheerd uit confiskieren, confisqueren?
Veroveren? ‖ Andries... Fiskierde te Karels wille Doornijcke, CAST., Bal. A 1 [1521].

Fitten,
ww. Bijvorm van vitten (zie ald.)?
Eig. schikken, voegen en v.v. maken, doen? ‖ Ghij dringt / soo mijn dunct hier v
eygen bederfenisse vuijt onnachsaemheyt dees canne / hoe moechdyt dus fitten,
Red. en Nat. 1029 [2e h. 16e e.].

Flanckaert,
zn. Ontleend aan ofr. flancart.
Deel van een wapenrusting, dijstuk van een harnas. ‖ Sluyt vast v foute flanckaert
v

en quiraetse, H.d.Am. R 5 [m. 16e e.]; Met halberch, faute, flanckaerts aen't lijf,
v

ald. S 2 .
OPM. Voor de secundaire (?) bet. ‘pand van een jas’, zie WNT i.v. Flankaard.

Flat,
zn. Van *flat(t)en (vanwaar flat(t)eren, kletsen)?
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Kletspraat. ‖ Hoort doch desen flat! Trudo 1931 [ca 1550]; Nu, neeffken, houdt
doch den flatte! Ontr. Rentm. 989 [1588?] (hic? of snater, mond?).

Flatternye,
zn. Van flat(t)eren, kletsen.
Beuzelpraat? ‖ Ons helyghe oorden es veil crachtygher Dan duwe es, en lates
niet bedrieghen Met flatternye, Gentse Sp. 184 [1539].

Flauweren, flouweren,
ww. Van flauw.
Verflauwen. ‖ Als sy te flouweren begonste, En hy noch niet moede en was van
treden, HOUWAERT, Lusth. 1, 246 [1582-'83] (zie ook ald. 351 en Gen. Loop 119 [ca
1590]); Die in weldoen nemmermeer en flouweert, NUMAN, Striit d. gem. 105b [1590].

Flauwich,
bn. Van flauw.
Flauw, krachteloos. ‖ (Myn quellende lijden) Twelc my de leden verwect zoo
flauwich (versta: wat mijn leden zo flauw (krachteloos) maakt?) CAST., Pyr. C vj [ca
1530]; Onghesondich / in grooter qualen Moet ic flauwich ter eerden dalen, ald. D
vij.

Fleeuwelijck,
bn. Van Fleeuwen (I).
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Vleiend, strelend. ‖ Suetmondich van by sijn ende fleeuwelijck, Smenschen gheest
311 [ca 1560?].

Fleeuwen (I),
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Vleien (vg. KIL.: Fleeuwen. vetus. Fland.J. vleyen. Blandiri). ‖ O.: Deene flets[t]
ende fleeut. N.: Dander nycht en stuupt, EVERAERT 155 [1523] (zie ook ald. 216
[1528]); O fleeuwende olijve, Smenschen gheest 243 [ca 1560?].
OPM. Van de aanhh. in MNW onder de bet. ‘vleien, smeeken’ is slechts op één
(Rose C 6875 var.) de bet. ‘vleien’ mogelijk van toepassing.

Fleeuwen (II),
ww. Bijvorm van flauwen? (vg. WNT i.v. Fleeuw, DE BO i.v. Fleeuw, Fleeuwsch en
Fleeuwte).
Verflauwen, bleek worden? ‖ U bloosende aenschijn fleeut / Als diemen preeut
// zijn lievelijck lief, Sp. d. M. 3344 [beg. 16e e.].

Fleeuwer,
zn. Van Fleeuwen (I).
Vleier. ‖ Loftuters en fleeuwers, DE DENE, Langhen Adieu 148 [1560].

Fleeuwich,
bn. Van Fleeuwen (I).
Smekend. ‖ Dat dees rein schoone maecht T'versolaceren van haren persoone
vraecht In eerbaerhede / met woorden fleeuwich dy, CAST., Pyr. B vij [ca 1530].

Fleeuwigh,
bw. Van Fleeuwen (II).
Angstig? ‖ Al die zondyghen zullen staerven fleeuwigh, Gentse Sp. 327 [1539].

Fleeuwigheyt,
zn. Van fleeuwigh of rechtstreeks van Fleeuwen (II).
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Angst(igheid)? - Zonder fleeuwigheyt, in de aanh.: rustig, kalm? ‖ Dat es stilligheyt,
hoort zonder fleeuwigheyt, En verzekerheyt tot inder eeuwigheyt, Gentse Sp. 168
[1539].

Fleeuwynghe,
zn. Van Fleeuwen (I).
Vleierij? ‖ Met fleeuwynghe / zoudse gheerne Meest Elc ontlocken, EVERAERT 67
[1511].

Flegmatijckigh,
bn. Van flegmatijck, flegmatiek.
In de aanh. naar het schijnt het tegenovergestelde van flegmatiek. ‖ Al haer
voordstel (t.w. van Venus) es luxuriues en lascijf, Dies heedt zu een flegmatijckigh
wijf, CAST., C. v. R. 203 [1548].

Fleren,
ww. Samentrekking van flederen, rondzwerven (vg. KIL.: F l e d e r e n / f l e d d e r e n
/ v l e d d e r e n . Volitare, plaudere alis. & Vagari)?
In de aanh. talmen, dralen, toeven? (vg. SCHUERM. i.v. Fleren: ‘Lanterfanten, in
ledigheid rondzwerven’). ‖ Ons tenneel staet opene dus sonder langhe fleren Comt
alle ter spinninghe, CAST., C. v. R. 133 [1548].

Fletsen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Fletsen (I).
Vleien; in de aanh. bedr. gebruikt. ‖ Den tijt hangdy ane // die ghy weet te fletsene,
Haagsp. p i [1561].

Fletser,
zn. Van fletsen.
Vleier (vg. KIL.: fletser. adulator). ‖ EVERAERT 425 [1e h. 16e e.]; DE DENE, in Leuv.
v

Bijdr. 4, 27 [1567]; Zeven Sp. Bermh. K iij [1591].

Fletserie,
zn. Van fletsen.
Vleierij. ‖ Wye gheift men varyncx / anders prebende Dan die met fletserien cunnen
ommeghaen? EVERAERT 156 [1523].
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Fleuwicheyt,
zn. Van fleeuwich of rechtstreeks van Fleeuwen (I).
Smeking? Of vleierij? ‖ Vrindlyck door myn fleuwicheyt // fyn, Hs. TMB, C, fol.
107 [eind 16e e.?].

Flexibele,
bn. Ontleend aan ofr., fr. flexible.
Gemakkelijk te buigen, te kneden. ‖ Niet en vindt ghy teerder, noch zoo flexibele,
Noch zoo redimibele als een oratie Ghelijck van wasse alle dijngh es factibele Alzo
es een redene corrigibele, Ghy meughdse leeden naer u contemplatie, CAST., C. v.
R. 31 [1548].

Flincken,
ww. Zie WNT i.v. Flinken (I).
Slaan, werpen (vg. DE BO EN TEIRL., Z.O.Vl. i.v.), in de aanh.met dobbelstenen. ‖
Amoreuslic hoortmen met saysoene flincken, Doesb. 94 [vóór 1528].

Flinckerder,
zn. Van flinkeren, flikkeren, flonkeren, schitteren (zie WNT i.v. Flinkeren)? Of identiek
met flincker, straatslijper (bij V.D. VENNE, Sinne-mal 21, aang. in WNT i.v. Flinken
(II), Afl.)?
Pronker? Straatslijper? ‖ Flinckerders die proncken al warent heeren Daghelicks
draghende hen beste cleeren, St 1, 239 [vóór 1524].

Floratie,
zn. Van floreren?
Zwier, bevalligheid, gratie? ‖ Menschen siet hier in reynder floracien Die dry edel
Charites oft gracien, Antw. Sp. Tt iij [1561]; Nv coemt hier / en merct... Hoe rustich
/ hoe lustich / met wat floratien Vol delectatien / en iubilatien Sy (t.w. Conste met
gratien) den redelijcken mensche vreuchden scincken, ald. Iii i.

Flos,
zn. Bijvorm van vlos, water (zie MNW i.v. Vlos)?
Bargoense benaming voor urine (vg. TEIRL., Wdb. v. Barg. i.v., JOOS en MOORMANN,
Bronnenb. i.v. Flossen). ‖ Ic wilde dat int flos//waere Den waerd geseten tot
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den croppe, Meer Gheluck 176 [eind 16e e.].

Flossert, flosscaert,
zn. Van flos.
Bargoense benaming voor water (vg. MOORMANN, Bronnenb. i.v. Flossaert). ‖ Hij
prende twee kevels en worpse den beesten Buijten der poorten, in dijen flosscaert,
Meer gheluck 397 [eind 16e e.?]; Laetse flossert buijsen met den beesten, Alit en
Lijsbith 89 [eind 16e e.?].

Flouwen (I),
ww. Zie MNW en WNT i.v. Flauwen.
Verzachten, vergoelijken. ‖ Mijn heeren, dat (t.w. de brouwers) sijn die
helonderhouwers; en weest geen flouwers / van haer gebreeken, Gr. Hel 968 [ca
1564].

Flouwen (II),
ww. Van flouw, vlouw, soort visnet, vogelnet (zie MNW i.v. Vlouwe, WNT i.v. Flouw)?
A. BEDR. - 1) Bedriegen, voor de gek houden. ‖ Ick u niet en flou, Machabeen, in
Hs. TMB, A, fol. 32 [vóór 1590].
2) Niet menen of liegen (vg. bet. B). ‖ Dat moet ghij flouwen (versta: dat meen je
v

niet of dat lieg je), Machabeen t.a.p. fol. 37 [vóór 1590].
- Sonder flouwen, oprecht, waarachtig, zonder mankeren. ‖ S. Stadt 112 [ca 1535];
v

v

v

Paulus en Barnabas, in Hs. TMB, B, fol. 51 * [m. 16e e.?]; Hs. TMB, C, fol. 8 *, 64 *,
v
76 *, 78*, 79*, 80* [eind 16e e.?].
OPM. Mogelijk schuilt in de zegsw. op sommige der aang. vindplaatsen de bet.
B: ‘boerten, gekscheren’, zoals wellicht ook nog bij J. VAN ARP, Kl.v. Claes Klick, bl.
1 [1640]: ‘'k Seght sonder te flouwen,’ aang. door OUDEMANS i.v. Flouwen.
B. ONZ. - 1) Boerten, gekscheren. ‖ Hem bi die liefste onthouwen en dan door
flouwen deen let van dander doen strecken en vouwen, Doesb. 70 [vóór 1528]
(hic?).
2) Niet menen of liegen. ‖ Wij connens niet beteren, Godt weet, ken flouwe, S.Stadt
842 [ca 1535].

Flouweren,
ww. Zie Flauweren.

Flueelen,
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ww. Zie Fluweelen.

Flueren,
zn. Bijvorm van flere (vg. KIL.: F l e r e ... Fland. Ignaua & deformis puella)?
1) Scheldnaam voor een vrouw, in de eerste aanh. synoniem met labsoete, niet
degelijke vrouw, zie WNT i.v. Labbezoet. ‖ B.: Waer sydy, flueren? L.: Hier ben ick,
labsoete, Trudo 1231 [ca 1550]; Jae flueren iae, ghy en hebt maer tcouten / So
verre ons bouten / niet ouer en schampen, Antw. Sp. k ij [1561].
2) In de aanh. van een man: sukkel, lummel? ‖ Die sulcke sit soe stom al waert
een flueren die boe noch bae en can ghespreken, St 1, 116 [vóór 1524].

Fluijn,
zn. Vermoedelijk afgeleid van lat. fluere, maar het te veronderstellen franse
intermediair is niet opgetekend.
Giftige damp, gif, vergif? ‖ Laet u bermherticheyt over mij schijnen, Conserf voor
fluijnen en (l. in) swerelts conroot, Rederijkersged. 54, 6 [m. 16e e.]; Den heer wil
ons tot allen termijnen van die boose fluijnen der godtloose scaeren bescermen
behoen ende altoos bewaeren, Geb. Joh. Bapt. 662 [1578]; Dootelijcke duijsternissen
/ die den mens openbaer // leijt tot der sielen bederfenis vol helscher fluijnen, Deenv.
Mensch 28 [2e h. 16e e.].
OPM. Vg. Gefluyn.

Fluysen, flusen, fluusschen,
ww. Van fluis (zie WNT i.v. Fluis (I).
Kaartspelen of een bepaald kaartspel spelen (vg. KIL.: fluysen. Fland. Ludere
chartulis). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 244 [beg. 16e e.]; EVERAERT 16 [1509], 287 [1529]; A.
BIJNS 39 [1528]; Zeven Sp. Bermh. H vj [1591].
OPM. Naast het in WNT i.v. Fluis (I), bet. 2) vermelde ‘met fluys spelen’ (VISSCHER,
Brabb. 160) wordt ook ‘fluys spelen’ aangetroffen (Trudo 5 [ca 1550].

Fluyser,
zn. Van fluysen.
Kaartspeler. ‖ Sinte Aelwaer toont oock haer moghende cracht fijn Op dobbelaers,
fluysers ende sanghers mede, in Tschr. 14 [1895], bl. 132 [m. 16e e.?].

Flusen, fluusschen,
ww. Zie Fluysen.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Fluweelen, flueelen,
ww. Van fluweel.
In fluweel kleden. ‖ Ghy gaet... Ghefluweelt / ghecameloot / ende ghedamast,
EVERAERT 137 [1528?]; Om dat boeren hen nu sijden en flueelen, A. BIJNS 152 [1548].

Fobitacie, fobetacie,
zn. Vermoedelijk verwant met fobaert (ontleend aan ofr. fobert ‘qui se laisse
facilement duper, jobard’, ‘dupe; niais’ GODEFROY) en fobaerdie (zie MNW op deze
woorden).
Gekheid, onzin. ‖ Vwe begheerte en is niet dan fobetacie, DE ROOVERE 374 [3e
kw. 15e e.].
- Sonder fobitacien, waarachtig. ‖ O groete goeds goetheyt, die ons dat broot...
delende nv zijt sonder fabitacien (l. fobitacien), Christenk. 15 [ca 1540].
OPM. Ook reeds in Lippijn 191 in toepassing op de zojuist gespeelde klucht, zie
MNW i.v. Fobitasie.

Focken,
ww. Zie WNT i.v. Fokken.
Er van doorgaan, vluchten (vg. KIL.:
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f o c k e n ... Fugere). ‖ Cunt ghyse cryghen ghaeter mede focken, EVERAERT 68
[1511] (zie ook ald. 270 [1530], 445 [1e h. 16e e.]; Dat doet dat Schriftuer te met
werdt bekent / Dit heeft u gheschent // dus meucht ghy gaen socken (1. focken?),
v

Rott. Sp. N iiij [1561]; Hoe heet gij: Mees-gaet-me of wildij focken? Voorleden Tijt
247 [eind 16e e.?].
OPM. Vg. Ontfocken en Verfocken.

Focker, fockker,
zn. Zie WNT i.v. Fokker (II).
Groothandelaar, opkoper, financier. ‖ Wij sijn verspiet, Verraen en vercoft van
deese fockkers, Tcooren 502 [1565] (zie ook ald. pass., o.a. 908: ‘Dat dees fockkers
sulcke mennichte van coren Niet op en coften’); Dit zijn mijn Grossiers / dit zijn die
vermaerde Financhiers / Banckiers / Fockers, Zeven Sp. Bermh. D iiij [1591].

Fockerij, fockkerij,
zn. Van focken, bedriegen of van FOCKER.
Bedriegerij. ‖ Suijvelcoopers, tot alle fockerij genegen, Brouwersg. 493 [ca 1560].
- In de aanhh. m. betr. tot de voorkoop (vg. KIL.: fockerije. Monopolium). ‖ Ghinckt
dan quaelijcken in voorleen tijen, Doemen van sulcke fockkerijen niet en wist?
Tcooren 917 [1565]; Haer woeckerij, haer fockkerij (t.w. van de corencoopers), ald.
948.

Foele, foule,
zn. Zie WNT i.v. Foule.
Oploop, opstootje. ‖ Vele in dese foele lieten haer ghecocht cooren metten zacken
up de maerckt liggen, VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 57 [ca 1568]; Zoo esser noch een
veel meerder foule ghebuert up... donderdach, ald. 1, 99.

Foertge,
zn. Zie Forge.

Foye,
zn. Zie bij Scoye.

Follaert,
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zn. Zie Vollaert.

Fondacien,
ww. Van fondacie, fundatie.
Grondvesten, stichten. ‖ De Poesije is hier door (t.w. door eloquentie) ghefondacijt,
Antw. Sp. Q ij [1561].

Fondatie,
zn. Zie Fundatie.

Fondatuer,
zn. Ontleend aan ofr., fr. fondateur.
Stichter (vg. KIL.: f o n d a t e u r . Conditor, creator). ‖ Den eersten fondatuer van
Jerusalem hiet Sem, EVERAERT 367 [1527] (zie ook ald. 368); Dat sijn de fondatuers
van alle superstitien, Heymelic Lijden 263 [1557].

Fonteynbeke,
zn. Uit fonteyn en beke.
v

Waterbeek? ‖ Heur duechden oueruloeyen als fonteynbeken, Antw. Sp. Ddd i
[1561].

Fonteinsch,
bn. Van fontein.
Fonteinsche natie, in de aanh.: rivier? ‖ Hy (t.w. God) salse (t.w. der violen fenijn)
sturten tot haerlieder ghepijn, Op eerde, zee, ende fonteinsche natien, In de zonne,
in de lucht, op eerdsche fundatien, CAST., C. v. R. 218 [1548].

Foockaert,
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. een bargoense benaming voor kost, voedsel,
eten (vg. ook Kruyskamp in Jaarb. Fonteine 1946-'47, bl. 31). ‖ Wij willen ons gaen
steecken in een hoocxken, Daer luttel baeskens haer verdouwen // hebben Daer
wij ros en foockaert om den ouwen // hebben, Meer gheluck 14 [eind 16e e.?].

Foolaert,
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zn. Van folen.
Grappenmaker; plaaggeest? ‖ Een slechtaert een foolaert ende een scrapaert,
Doesb. 246 [vóór 1528]; Ey out foolaert al zout ghy den kramp ‘hebben, Doen ick
v

v zoo zeere naer myn liedeken singhen? H.d.Am. Y 7 [m. 16e e.] (hic? of
mopperaar?).

Foortselijck,
bn. Zie Fortselick.

Foortsen,
ww. Zie Forsen.

Foortsich,
bn., bw. Zie Fortsich.

Foracije,
zn. Van *foreren, *fureren (uit ofr. furer ‘être ou se mettre en colère’)?
Razernij? ‖ Och lieve Belitgen, doet toch mijn gratije; Mijn quade foracije wilt mij
vergeven siet, Lijs en Jan Sul 229 [eind 16e e.].

Forceren, fortseren,
ww. Zie WNT i.v Forceeren.
Door geweld beschadigen of verminken. ‖ GHISTELE, Virg. Aen. 30b [1556]; Antw.
v

Sp. Nnn i [1561]; VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 141, 148 [ca 1568].
- In de aanh. m. betr. tot vrouwen: verkrachten. ‖ Sy gaen de dorpen pilleren En
forceren de vrouwen, CRUL, Dronckaert 113 [2e kw. 16e e.].

Forche,
non forche, tw. Zie Nonfors.

Foreest, vorreest,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
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1) In veralgemeende bet.: gebied en dan gewoonlijk dienend ter omschrijving. ‖
St 2, 119 [vóór 1524] (in swaerder foreesten, in de hel); Dev. Pr. B. 145 [vóór 1539]
(shemels foreest, de hemel); Gentse Sp. 40 [1539] (Ghendtsche foreest, Gent), 170
(sdoodts foreesten, de dood); Verl. Z. I, 18 [1583] (thelsche foreest, de hel, vg.
duyvels foreest, Hist.v.Corn. Adr. 1, 289, aang. in WNT i.v. Foreest); Machabeen,
v
in Hs. TMB, A, fol. 39 * [vóór 1590].
- Bin desen foreeste, bin dit foreest, hier. ‖ Gentse Sp. 162 [1539], Gentse Ref.
105 [1539].
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- Sweerelts foreest(en), de wereld. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 279 [beg. 16e e.]; Dev. Pr. B.
115 [vóór 1539]; Gentse Sp. 53, 138, 185 [1539]; Gentse Ref. 177 [1539]; A. BIJNS
104 [1548]; Verl. Z. I, 518 [1583].
OPM. Vg. foreest, wereld bij SPIEGHEL 65, aang. in WNT i.v. Foreest.
2) In de aanh. naar het schijnt: aangelegenheid of feest. ‖ In alle tornoyen oft
vrolyke foreesten In alle schietspelen of feesten van rethoryken, St 2, 61 [vóór 1524].

Forge, foertge,
zn. Ontleend aan ofr., fr. forge.
Werkplaats, smederij. ‖ Bij gelucke ic inde foertge quam Daer Atropos dwerc af
beleide, Camp v.d. Doot 1289 [1493]; Met eenen sweerden van heeten tranen,
Ghesmeet in die forge van allinden, Dal s. Wederk. 508 [eind 15e e.].

Formeel,
zn. Zie WNT i.v. Formeel (I).
Eig. vorm, model; in de aanh. blijkbaar soort, groep. ‖ (Consten) ghedeylt in dry
formeelen Daer of deerste trecken na dinghen der herden De tweede zijn al
gheestelijcke iuweelen En de derde gheheel van beyden deelen, Antw. Sp. Ddd iij
[1561].

Formelyck,
bn. Van form(e), vorm.
Voorbeeldig? Schoongevormd? ‖ Hier syn pillekens guet en formelyck, Smenschen
gheest 737 [ca 1560?].

Fors(e),
non fors(e), fortse, tw. Zie Nonfors.

Forsen, foortsen,
ww. Van for(t)se.
1) Kracht geven, sterken. ‖ In deese temtacyen (wordt de eenvoudige mens) van
die stemme des heeren soo geforst en gesterct... dat alle syn vianden met scanden
moeten ruymen, Deenv. Mensch 16 [2e h. 16e e.].
2) Verbrijzelen, vernietigen. ‖ Frenesie Foortsende (van Maria), DE ROOVERE 190
[3e kw. 15e e.].
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Forteynich,
bn. Bijvorm van fortuynich (bij DE BO i.v. Fortuinig in de bet. voorspoedig).
Goedgunstig. ‖ (Hy) Staet up de goedertiericheyt / zyns vaders forteynich, Verl.
Z. II, 638 [1583].

Fortificacie,
zn. Zie WNT i.v. Fortificatie.
Versterking. ‖ De tweeste balcke ons stercheyt verstyft Met twee knyen hebbende
ter fortificacie, EVERAERT 333 [1530].

Fortifieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. fortifier.
Versterken. ‖ Dat den vaerwaghen van Douwaij ghecommen was, om hemlien
te fortifieren van fictuailge ende andersins, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 27 [ca 1568].

Fortinues,
bn. Zie Fortunues.

Fortselick, foortselijck,
bn. Zie MNW i.v. Fortselike, WNT i.v. Forselijk.
Wild, woest; wreed. ‖ O foortselijck vijant nimmermeer steruende (t.w. de oorlog),
DE ROOVERE 379 [3e kw. 15e e.]; Den prince der werelt leelic in tanschauwen
Tfortselic helsch dier, Gentse Ref. 7 [1539]; Fortselike ghedierten, in Vad. Mus. 5,
79 [1e h. 16e e.]; Fortselicke dieren als leeuwen, beren, enz, ald. 81.

Fortseren,
ww. Zie Forceren.

Fortsich, foortsich,
bn., bw. Zie WNT i.v. Forsig.
Gewelddadig (vg. KIL.: fortsigh / forts. Violentus). ‖ EVERAERT 122 [1525]; Gentse
Ref. 3 [1539]; A. BIJNS 303 [ca 1540]; Menichf.d.bedrochs 94 [1e h. 16e e.];
Bekeeringe Pauli 108 en pass. [ca 1550]; GHISTELE, Virg. Aen. 111a, 117a [1556];
v

v

Antw. Sp. Qqq iij, a iiij , b iij [1561]; VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 108 [ca 1568]; Zeven
v
Sp. Bermh. A iij [1591].
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Fortsicheyt,
zn. Van fortsich of rechtstreeks van fortse.
Geweld. ‖ (Ik heb) Niemand met fortsicheyt belast, Roerende v. Meest Al 680 [ca
1564?].

Fortunues, fortinues,
bn. Ontleend aan ofr. fortuneus.
1) Wankel, wispelturig? ‖ O fortunose sinnen / in groten dolacie my houwende
van binnen / mit arguacie vol tribulacie, St 1, 90 [vóór 1524].
2) Gelukkig? Of wagend, durvend? (Het verband is onduidelijk). ‖ Naer vliedere
vermaen zoo willick my zaen // als de coraiuese dwinghen en als de fortinuese //
springhen, Vader Onse 1143 [1577].

Fosset,
zn. Zie MNW i.v.
Schelle toon (vg. KIL. 846: F o s s e t . j. f a u s s e t ); zie ook Fauset. - Int fosset
zinghen, met een falsetstem, in de aanh. vermoedelijk met een toespeling op ‘vals’
in de zin van gek, dwaas. ‖ Ken can niet zinghen dan int fosset, V. Vroede 264 [eind
15e e.?] (Zotte Collacie spreekt!).

Foule,
zn. Zie Foele.

Foute,
zn. Zie Faute.

Fouten,
ww. Zie Fauten.

Fracken,
ww. Oorspr.?
Eten? ‖ Die bruijt hae enen ghescoren bol en die brugom was camos en dapper
int fracken dus saten sy tot den croppe toe vol, St 1, 105 [vóór 1524].
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Fradde,
zn. Zie WNT i.v.
Kleine jongen, kleuter (vg. KIL.: F r a d d e . Puer, puerulus en DE BO i.v. Fradden
‘Een kleene kloeke jongen’). ‖ Wat dede ic gehoudt, Godt moets ontfermen! Dan
sijn de termen kijven en vloeken, De fradden ooc aen de ooren zwermen, A. BIJNS,
N.Ref. 101, d, 4 [1e kw. 16e e.]; Jonghe leckerkens en ionghe claddekens... Cruypen
bij een en crijghen ionghe fraddekens, ald. 313, f, 3.

Fraeyaert,
zn. Zie Frayaert.

Fraeylijc,
bw. Van fraey of vraey, vray; zie MNW i.v. Frailike en Vraylike.
Op een goede, deugdelijke wijze. ‖ Beschermt v fraeylijc om v confoort, Camp
v.d. Doot 2548 [1493].

Fraet,
zn. Bijvorm van vraet.
Vraat (vg. KIL.: F r a e t . j . v r a e t . Edo, mando, heluo en PLANT. f r a e t o f t
v r a e t , un grand macheur, un gourmand, edo, comedo, mando, heluo, gulosus,
lurco). ‖ A. BIJNS, N.Ref. 73, e, 5 [1e kw. 16e e.]; A. BIJNS 352 [ca 1540].
OPM. Ook (als eigennaam) in Frans Fraet.

Fragiliteyt,
zn. Gevormd naar ofr., fr. fragilité.
Broosheid, kwetsbaarheid, zwakte. ‖ Och kennisse aensiet sijn fragiliteyt Tsijnen
v

dienste bereyt / sijt op dese vre, Antw. Sp. Ee iiij [1561].

Frayaert, fraeyaert,
zn. Van fray, fraai.
1) Flinke (jonge) man (vg. Loquela i.v. Fraaiaard: ‘Een die fraai, brave is’). ‖
(Pyramus) dinct vrij Thisbe wel een fraeyaert / Om hooft te zijne van eender
vierschare, CAST., Pyr. A vij [ca 1530]; Ghy ionghers die in dees nieuwe const
vermuudt... Als fraeyaerds wild dit volghen gentelick, CAST., C. v. R. 100 [1548].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

2) Levenslustige, dartele jonge man. ‖ Ghi meyskens... leert sitten opt bancxken
Bi die frayaerts, Nyeuvont 416 [ca 1500]; Een proper meysken... Wert eens begracijt
wt rechter minnen Van een frayaert door Venus bestierken, Doesb. 242 [vóór 1528].
3) Fat (vg. KIL.: f r a e y a e r d / m o y a e r d . Homo elegans, splendidus, bullatus,
bellus, lautus). ‖ Hoort ow ghi frayarts / hoort ou ghesellekens Diet bonetken draghen
gherne ouer dweers, Nyeuvont 124 [ca 1500]; Een crepel hinckaert stiet den frayaert
den finaert op zijn knoddaert, Doesb. 246 [vóór 1528] (hic?); Ist dat ick een fray
habijt wil dragen, Wie es dien frayaert, zal men dan vragen, Rederijkersged. 43, 4
[m. 16e e.?].

Fraijen,
ww. Zie MNW i.v. Frayen. Mooi worden. ‖ Mij duncke dat mijn stemme begind te
fraijen, Alit en Lijsbith 613 [eind 16e e.?].

Francklijck,
bw. Van franck, vrij?
Vrijelijk? Mildelijk? ‖ (God?) Die om tquaet slaet / en gheneest deur zijn deucht
v

(t.w. van de koopman?) francklijck Ons die niet sonder God zijn, Haagsp. d iij [1561].

Fraudatie,
zn. Van frauderen? Of ontleend aan lat. fraudatio?
Bedrog. ‖ Warachtich segel, pegel vrij van fraudatien, A. BIJNS, N.Ref. 330, j, 14
[1e kw. 16e e.]; Es u herte sonder fraudatie, Rederijkersged. 50, 49 [m. 16e e.?];
Hebt zonder fraudatie (versta: eerlijk, oprecht, waarachtig?) moet, Verl. Z. I, 176
[1583].

Fraudelyck,
bn. Van fraude.
Bedrieglijk, vals. ‖ Fraudelic Bedroch (ook geheten Gheveynst Bedroch), EVERAERT
231 [1528?]; Fraudelic schijn, CAST., Pyr. A iij [ca 1530] (naam van een personage);
Fraudelyck schijn menigen verblinden doet, Rederijkersged. 49, 15 [m. 16e e.].

Fraudeloos,
bn.? Identiek met frauduleus?
Bedrieglijk? ‖ (Het huwelijk van Pyramus en Thisbe) beede ons namen Beletten
/ fraudeloos ende lieghelic (= Fraudelic Schijn en Bedrieghelic waen), CAST., Pyr. B
viij [ca 1530].
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Frauderen,
ww. Zie WNT i.v. Fraudeeren.
1) Bedriegen, misleiden? ‖ Menich gheleerde esser by ghefraudeerd, CAST., C.
v. R. 41 [1548].
2) Te kort doen. ‖ Die tghelt potten... Ende dlichaem frauderen, CAST., C. v. R.
153 [1548] (vg. ald. 154: ‘(Die) Tgheld oplegghen ende den buuck frauderen’).

Fraudich,
bn. Zie MNW i.v.
Vals, bedrieglijk, trouweloos. ‖ Mar.v.N. 140, var. [ca 1500]; EVERAERT 230 [1528?];
Bekeeringe Pauli 683 [ca 1550]; Reyne M. 292 [ca 1575?]; Bijstier 171 [eind 16e
e.?].
- In de aanh. verward, verdraaid, verkeerd? ‖ Hoe fraudich lopen mijn sinnen
doorwont, Doesb. 110 [vóór 1528].

Fraudye,
zn. Van fraude.
Bedrog. ‖ Ic sou u leeren al die weerlijcke boeverye, Ontweghen, ontmeten met
allen fraudye, B.d.Scr. 32 [1539].

Fraudulentie,
zn. Ontleend aan lat. fraudulentia of gevormd naar ofr. fraudulence of van ofr.
fraudulent.
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Trouweloosheid; ongehoorzaamheid? ‖ Tcleed van onsteerfuelicheit en van
innocentien, By fraudulentien dat van u (t.w. Adam) verdrijfuende, CAST., C. v. R.
112 [1548].

Freerlijck,
bw. Van freer, frere, broeder.
Broederlijk. ‖ Twort u gheloont zonder eenich cesseren / freerlijck, Rott. Sp. P v
[1561].

Frequenteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. frequenter.
A. BEDR. - 1) Vaak bezoeken. ‖ (Een notabele poorter) Dye metten seluen Roouere
seer familiaer was / ende dickwils frequenterende / by dyen vele van zijne wercken
om wtscrijuen van hem gheleent creech, DE DENE, in Reth. Wercken van Anthonis
v

de Roouere A 2 [1562].
2) Vieren (vg. GODEFROY i.v. Frequenter... ‘celebrer’ en KIL. 846:
F r e q u e n t é r e n ... Celebrare). ‖ Daer ghy met minnen versaemt / Om te
v
frequenteren Rethoricam hooch befaemt, Rott. Sp. M viij [1561].
3) Aanbieden? (vg. GODEFROY i.v. Frequenter... ‘apporter en grande quantité’). ‖
Flauherteghen Fruyt Frequenterende Fluere, DE ROOVERE 190 [3e kw. 15e e.].
B. ONZ. Verblijven, vertoeven? ‖ Jc brynghe tot hu / om vercouvereren
Coopmanscepe met my / die frequenteren Sal met hu / naer hu begheerrynghe,
EVERAERT 191 [1526]; Alle dync naer draeghen Elckerlyc daer hy frequenteirt naer
zeden TAndworppen te Berghe / ofte jn andre steden, ald. 441 [1e h. 16e e.].

Fretten,
ww. Van fret.
Jagen, streven naar, trachten te verkrijgen. ‖ Is't qualijck ghefret, hy macht niet
ontvichten, Rott. Sp. H ij [1561].
OPM. In de constructie fretten na nog bij RODENBURGH, Landsatenkl. 8, aang. in
WNT i.v. Fret (I), Afl.

Frijtken,
zn. Van frijt (uit ofr., fr. frit, volt. deelw. van frire).
Gebraden, gebakken of geroosterde spijs (vg. KIL.: F r i j t . Frictum, cibus frictus).
‖ Ick plach te etene goey lecker frijtkens als my die borsse was wel ghesmeert, St
2, 192 [vóór 1524]
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Fringeerderken,
zn. Van fringeerder, een afl. van *fringeren (uit ofr. fringuer, dansen, springen,
stoeien, dartelen).
Pretmaker? ‖ Ghij fringeerderkens ardighe vodderkens ghi beeldekens van quaet
bestier, St 2, 146 [vóór 1524].

Fristen,
ww. Bijvorm van frissen, frisschen?
Smeden (vg. WNT i.v. Frisschen)? Of beschermen (vg. WNT i.v. Frisch, Afl.), in
stand houden; zegenen? ‖ Wilt Gy (t.w. God) ons waepens fristen (× listen), wij
slaen daerin met goeden moet, REAEL, in Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudh., reeks 3,
dl. 10, blz. 109 [1585].

Fronse,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Frons.
Cunnus. ‖ Haer fronse was bedect met eender rosen, SMEKEN, Dwonder 322
[1511]; Oude quenen die ontrent den vier en den heert zijn, Bemasselt berompelt
tot in haer fronsse, Doesb. 234 [vóór 1528].
OPM. Ook in Antw. Lb. 80 [vóór 1544]? (‘V lippen ende v toten Sijn v te seer
ontschoten V rompen ende v toten V fronsen zijn gestoten’).

Fruijtieren,
ww. Ontleend aan ofr. fruitier.
Fruit kweken. ‖ Wildij gaen leeren fruijtieren? Appelboom 390 [1e kw. 16e e.?].

Frustreren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. frustrer.
Weigeren, ontzeggen; verijdelen? ‖ (De H.Geest) Die ons bedijnghe vanden
eeuwyghen throone Niet en zal frustreren noch weder legghen, Gentse Sp. 267
[1539].

Fueteren,
ww. Zie WNT i.v. Foeteren (II).
Zeuren, zaniken, talmen? (vg. DE BO i.v. Futteren: ‘fateren, prutsen’). ‖ Hier dient
niet veele ghetuetert noch langhe ghefuetert, Reyne M. 531 [ca 1575?].

Fugitijf,
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zn. Ontleend aan ofr., fr. fugitif.
Balling; in veralgemeende bet. soms naderend tot verworpene en mogelijk zelfs
tot schuldige. ‖ Als fugitijf in duyterste noodt gedaeckt, DE ROOVERE 214 [3e kw. 15e
e.]; Om datse arm ende cleyn van macht is / Sy recht als fugetijf van haer gheacht
is, Sp. d. M. 1336 [beg. 16e e.]; Ick (hou) my fugetijf gheschreven / Arghere dan
Helena.... Oock ergher dan Medea, ald. 3878; Nv bliuic vol wanhopen als die
verseerde arme fugitijuen, Doesb. 63 [vóór 1528]; Fugitijf der Edelheyt zijdy v
v

makende, H.d.Am. Y 3 [m. 16e e.]; Ick zal Veneri als fugitijve verzinden, ald. Y 3 .

Fuycken,
ww. Zie WNT i.v. Fuiken.
Stoten, duwen, stompen (vg. KIL.: F u y c k e n . Pellere, trudere, protrudere, quatere,
pulsare en PLANT.: F u y c k e n . Poulser, frapper du poing en DE BO i.v. Fuik:
F u i k e n ... slaan). ‖ V.D. DALE, Stove 368 [1528]; GHISTELE, Ter. Adelph. 32 [1555];
Goossen Taeijaert 223 [2e h.
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16e e.?]; HOUWAERT, Lusth. 1, 455; 3, 371; 4, 547 [1582-'83].
- In de aanhh. (waarvan de eerste in obscene toepassing) mogelijk van fuik, visnet,
dus vangen, gevangen houden. ‖ Ick zal Hero de steelkens van Veneris struycken
// In haer doncker kamer laten fuycken, H.d.Am. Cc 4 [m. 16e e.]; In diepste vander
hellen... daer men u wel deerlyck sall fuycken, Con. Balth. 765 [1591].

Fuijsken,
zn. Oorspr.?
? ‖ Ick plach na quaij fuijskens te crierene Ick plach alle thuijserije te hantierene,
St 2, 192 [vóór 1524].

Fumeusheit, fumuesheit,
zn. Van fumeux, fumeus. Zie ook MNW i.v. Fumositeit.
1) Hartstocht, drift? Of gebrek, zonde in het algemeen? ‖ Fumeusheit Fautende
(van Maria), DE ROOVERE 190 [3e kw. 15e e.].
2) Droefgeestigheid? ‖ Langhe heeft hy gheseten vul fumuesheden Thuus in zyn
pelsse veel droufheits handelende, CAST., C. v. R. 130 [1548].

Fumeux, fumues, fumoes,
bn. Ontleend aan ofr., fr. fumeux. Zie ook MNW i.v. Fumoos (uit ofr. fumos).
Heftig, fel, hartstochtelijk, driftig. ‖ Ghy sult te bedde zijn Vriendelijck / secreet /
ende niet fumeux, DE ROOVERE 257 [3e kw. 15e e.]; Alle fumuese leesten wijsick
vuer by, CAST., C. v. R. 61 [1548]; Vindtmen vuul lueren, spitigh, rigorues,
Wanckelbaer, fumues, obstinaet, en prues Die latick al varen als verloren dierkins,
ald. 198; Om dat ghy hovaerdich sijt en pompoes spytich en mistich crul en fumoes,
Smenschen gheest 615 [ca 1560?].

Fundatie, fondatie,
zn. Zie MNW i.v. Fondacie, WNT i.v. Fundatie.
1) Grondslag, fundament (in eig. en fig. toepassing). ‖ Onderdanicheyt is fondatie
Daer thuys der vreden moet op gewrocht // zijn, DE ROOVERE 252 [3e kw. 15e e.];
Deen (t.w. van de twe pylaernen) was verciert / mer crancker van fundacien, St 1,
151 [vóór 1524]; Wijsheyt is wortel, keest ende fondacie daer alle duechdelike
wercken bi groeyen, Doesb. 162 [vóór 1528]; Op schoon propoosten steld u fundatie,
CAST., C. v. R. 31 [1548]; Hoe meuchdy de Vrouwen dus t'onder treden, Die fondatie
zijn alder vrolijckheden, H.d. Am. N 1 [m. 16e e.]; Op sulcke valsche fondacij waren
sij gestelt, Tcooren 1001 [1565].
- Vaak slechts dienend ter omschrijving: swerelts fondatie, de wereld, Rott. Sp.
v

C vij [1561]; - eerdsche fundatien, eig. aardse scheppingen, aardse dingen en v.v.
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aarde? CAST., C. v. R. 218 [1548]; - shemels fundatien, de hemel, CAST., C. v. R.
v

225 [1548]; - des gheest fundatie, de geest, Antw. Sp. Pp ij [1561]; - hoops fundacye,
hoop, Gentse Sp. 355 [1539]; - der liefden fondacie, de liefde, Bruyne 3, 49 [1e h.
16e e.].
2) Geestelijk fundament; de bet. nadert soms die van (vaste) overtuiging of van
vertrouwen. ‖ Vol arguatien zijn de leecke lien, Lichtverdich int geloove, cranck van
fondatien, A. BIJNS, N.Ref. 89, b, 11 [1e kw. 16e e.]; Lof (Maria) Daer alle doctoren
of nemen fundacie, St 2, 225 [vóór 1524]; Iesus blijct troost naer onze fondacye,
Gentse Sp. 138 [1539]; Die daer duer (t.w. de ‘enge weg’) wilt zonder fondacie Hy
en heift niet dan groote tribulacye, ald. 239; Ick blyve by myn eerste fondatie: Och!
nerghens gheen trouwe, H.d.Am. E 1 [m. 16e e.]; Sijn fondatie // wilde hij (t.w. Adam)
legghen sonder Godt, Weer. Gheleerde 99 [1558]; Die nae Godts ryck stellen haer
fondacien, en sullen om sweirels goet van Godt niet wycken, Bruyne 3, 190 [2e h.
16e e.].
OPM. Vg. sijn fundatie (= vertrouwen) stellen op bij VALCOOGH 782 (uitg. De Planque
blz. 197).
3) (Diepste) wezen, essentie? ‖ Dus ben 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 omschrijving?); Ghinder komt Anna, voor wien
v

ick met simulatie Myns zins fondatie wil bedecken, H.d.Am. E 5 [m. 16e e.]; Confoort
is uwer herten fondatie Zonder fallatie, Stroyende op jonstelijcke Minnekens ald. F
8 (hic? of slechts dienend ter omschrijving?); Wtdoen den ouden mensche & syn
fondacie, Bruyne 1, 10 [2e h. 16e e.] (hic?).
4) Redelijke grond; bewijs? ‖ Duecht werdt sterck in de temptatie. Hier af neme
ic mijn fondatie Uuter scriftueren, A. BIJNS, N. Ref. 121, e, 3 [1e kw. 16e e.]; Wildijt
nadere Hebben bewezen met vaster fundacyen? Gentse Sp. 156 [1539].
5) Fundering; versterking (in een bepaalde overtuiging)? ‖ Sy (t.w. de ‘Walen’)
vtent (t.w. verschillend gespelde woorden) ghelijck tot tsdichts fundatie, CAST., C.
v. R. 45 [1548]; Nv sullen wy tsamen wercken bouen schreuen Tuwer fondatien //
en informatien, Antw. Sp. Iii
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i [1561]; Welck (t.w. de gegeven voorbeelden) voor my is een stercke fondatie, ald.
Ppp iij.
6) Grond tot verheuging, reden tot blijdschap; genot, vreugde? ‖ Den tiid es
uutvercoren fijn. Lustigh ende schoone vul edeler fundatien, CAST., C. v. R. 178
v

[1548]; W.: Noyt beter ghemoet. R.: Noyt stercker fondacie, Antw. Sp. D ij [1561].
7) Gunstige beschikking, schenking, geschenk? ‖ Tsow (t.w. indien Elizabeth
kinderen had gebaard) voor Israhel geweest sijn een jubilacy een godlijcke fundacie
voor sijn volck vermaert, Geb. Joh. Bapt. 369 [1578].
8) Voorbeeld? ‖ (Rechtvaardige kooplieden) sijn een fondatie Te instruerene den
v

werckman excellent In alder rechtueerdicheyt, Antw. Sp. Eee iiij [1561].
9) Vestiging, verblijf (op aarde). ‖ Curt werdt hier hu fundatie, CAST., Schaeckberd
in C. v. R. t.o. bl. 224 [1548].
10) Verblijf, woning? ‖ Die gheboren is tot tribulacie Sijn huys is droefheyts
fundacie, GHISTELE, Ant. 49 [1555].

Fundeersele,
zn. Van funderen.
Oorsprong, uitgangspunt (Voor de eig. bet. zie WNT i.v. Fundeeren, Afl. en KIL.:
f o n d é r s e l . Fundamentum, fundamen, substructio, solum). ‖ Van de laetste (t.w.
persoon, in een tafelspel) neemd tgheheel spel syn fundeersele, CAST., C. v. R. 58
[1548]; Wies ghy dichtt hebt goed fundeersele, ald. 114; Sy (t.w. Helena) en gheerde
niet el dan hem (t.w. Paris) te syne, daer al tghequel van Troyen af sproot, als recht
fundeersele, Charon 476 [1551].

Furieus,
bn. Ontleend aan fr. furieux.
Uitzinnig? In het verband van de aanh. zou ‘twijfelmoedig’ beter passen. ‖ Hy (t.w.
de duivel) wachte tot hy Pieter / furieus vant, EVERAERT 356 [1531].

Furiueselic,
bw. Van furiues, furieus.
Woedend, razend, uitzinnig? ‖ Niemende en nopic specialic, Noch en ouercrijssche
ic furiueselic, CAST., C. v. R. 248 [1548].

Furnieren,
ww. Ontleend aan ofr. furnir (fr. fournir, vg. WNT i.v. Fourneeren).
Kracht bijzetten, bekrachtigen, versterken (vg. KIL. 846: F o r n i e r e n ...munire).
‖ Furnierd rethorike met schriftuere, CAST., C. v. R. 68 [1548]; Maeckt dat den steert
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tvoorgaende bediet Furniere, ald. 114; Macrobius furnierd dees redene gheheel,
ald. 247.

Furuer,
zn. Ontleend aan ofr., fr. fureur.
Woede, razernij, hartstocht? ‖ Vveder heere of cnape spreeckt leelick of schoone,
Aud of iongh, of gendaerme vul furuers, CAST., C. v. R. 60 [1548].

Fuste,
zn. Bijvorm van vurste, vorste.
Uitstel. ‖ Ich sien wael, het en is u niet leyt, Al deyt hy my fuste noch ovelaet
(versta: oflaet, aflaat), Lansknecht 126 [16e e.].

Fute,
zn. Oorspr.?
? ‖ Dbier neemd de fute, CAST., C. v. R. 28 [1548] (afgekeurd als een - t.w.v. het
rijm - al te gezocht woord).

Futselboec,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Futselboek.
‘Knoeiboek’, boek dat leert knoeien en bedriegen. ‖ Tfutselboeck leert diversche
practijcken, A. BIJNS 153 [1548].
- Inz. in enkele vaste verbindingen, zoals tfutselboec leeren, leren bedriegen,
knoeien (‘Dese twee hebben.... haer met neersticheyt doen leeren tfutselboec’,
Nyeuvont 384 [ca 1500]); - sijn futselboecken oversien, middelen zoeken om te
bedriegen (‘Layt ons oversien ons futselboecken Om te vindene... Een practycxken
om Trudoos bedrieghen’, Trudo 2233 [ca 1550]); - (uit) tfutselboec studeren, knoeien,
bedriegen (‘Die tfutselboec studeert, die weet nu watte, A. BIJNS 39 [1528], Deese
dieven... die dach en nacht studeeren in deese futselboeken’, Gr. Hel 354 [ca 1564]);
- een blat int futselboeck lesen, leren knoeien, bedriegen (‘Hy las my eens een blat
int futselboeck’, Br. Willeken 422 [1565?]); - verlanghen hebben nae tfutselboeck,
smoesjes verkopen, uitvluchten zoeken (My dunct dat ghy raest, Hebdy nu nae
tfutselboeck verlanghen, CRUL, Heynken 8 [ca 1540?]).

Futzart,
zn. Van *futs of *futsen (vanwaar futselen?)?
Futselaar? ‖ Dies sij gram waert, seggende: weel ardich futzart, Noch man, noch
eins, en verdint wen muetzaert, Bierses 39 [2e h. 16e e.].
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G
Ga-,
zie ook Gha-.

Gabbaert,
zn. Van gabben?
Spotter, grappenmaker? ‖ Die niet en wil horen en dooch geen gabbaert, Doesb.
247 [vóór 1528].

Gaeyen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Gaden.
Paren, huwen. ‖ Coppen van mall / seer wel ghegaeyt Met Lijs roomeloose / mijn
wijf seer stout en coene, Antw. Sp. Y i [1561].

Gaepsel,
zn. Van gapen? Of corrupt voor gaepspel?
Wat aangegaapt wordt, schouwspel. ‖ So souden wy der werelt een gaepsel zijn,
Prochiaen 1916 [ca 1540] (vg. 1 Cor. 4 : 9).

Gaepteyle,
zn. Uit gapen en teyle, teil.
Scheldnaam voor een vrouw. ‖ Gaepteylkens, lamheylkens, die Venus kint
wieghen, Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.]; Gaepteylen / Laudaten / en sulcke blaren,
Veeld. Gen. D. 157 [16e e.].

Gaerde,
zn. Zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Garde, 2e art.
Hoede, wacht. ‖ Weest op uw gaert, Meest Al 881 [1559]; Houden goede
wake/ende gaerde, Judich 728 [1577].

Gage, gagie, gaygie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
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1) Soldij. In de aanh. (met causatief aspect) onder zyn gage, in zijn dienst. ‖ De
Beroerlicke Werelt / zonder ontbeerren Salt al nemen onder zyn gage, EVERAERT
211 [1528?].
2) Beloning, loon. ‖ Doesb. 194 [vóór 1528]; Leenhof 849 [na 1531]; B.d.Scr. 23
v

[1539]; A. BIJNS 252 [ca 1540]; CAST., C. v. R. 218 [1548]; Antw. Sp. Ddd iiij , Qqq
v

iij [1561]; Zeven Sp. Bermh. B iij [1591].
- In de aanh. in het mv.: inkomsten. ‖ Sonder haer (t.w. neeringhe) cesseren //
des huysmans gagien, Antw. Sp. Ss i [1561].
- In de aanh.: rente. ‖ Ic leene tvolc gout, zelver om goe gage, Gentse Sp. 310
[1539].
3) Stand (eig. wat iemand toekomt). ‖ Een Hertoch gebruyct oock zijn Vorstendoms
ghewach, Een Grave, een Edelman, elck na zijn gagie, Prochiaen 25 [ca 1540].

Gailjaerdich,
bn. Van gailjaert (zie MNW i.v. Galiaert).
Vrolijk, lustig. ‖ Het hooft gailjaerdich, eel beoorringt en bepruijcket, Verm.
Bruylofts-sp. 140 [beg. 17e e.].

Galactipote,
zn. (Quasi) geleerde samenstelling uit gr. galact-, cas. obl. v. gala, melk en lat.
potare, drinken?
Melkdrinker? ‖ Adieu galactipoten al inden melck ghebroct, DE DENE, Langhen
Adieu 283 [ca 1560].

Gambade,
zn. Ontleend aan ofr., fr. gambade.
Dolle sprong? ‖ Zy (t.w. doude caters) mueghen een gambade maken, Een faus
samblant, het schijnt dat zy loeyen, Gentse Sp. 236 [1539].

Ganc,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Gang, 1e art.
Metten ganghe, terstond. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 168, d, 2 [1525]; CAST., C. v. R. 58
v

[1548]; COORNHERT, Rijckeman 1306 [1550]; H.d. Am. Dd 8 [m. 16e e.]; Meester
Hoon 24 [ca 1600?]. - In dez. bet. mitter gangen, metter ganck. ‖ S. Stadt 863 [ca
1535]; COORNHERT, Lief en Leedt 1201 [1567].
OPM. Dez. bet. wellicht in een of meer der aanhh. in MNW i.v. Ganc, sub bet. 5)
i.p.v. ‘op hetzelfde oogenblik, onderwijl, intusschen’, zoals daar wordt opgegeven.
- Het te ganghe hebben, het naar zijn zin, voorspoed hebben. ‖ Ziet, Quaden
Raet, wij hebbent hier te ganghe, V. Vroede 678 [eind 15e e.]; Die twee hebbent te
gange, Pir. en Th. 354 [1e kw. 16e e.?].
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Gancsaem,
bn. Van ganc of gangen.
Begaanbaar? ‖ Die rechte straet (is) niet gancsaem Voor edele herten, vuyrich,
begeerlic en moedich, COORNHERT, Lief en Leedt 240 [1567].

Gantelet,
zn. Ontleend aan ofr., fr. gantelet.
IJzeren handschoen. ‖ Die ganteletten bloot // guls[i]chyt bedien, Trauwe 1404
[1595?].

Gantois,
zn. Ontleend aan ofr. Gantois (in de bet. ‘Gentenaar’ niet opgetekend) of op franse
wijze gevormd van Gant (= Gand, Gent)?
Gentenaar? ‖ Menich Vlamijnc / menich westcanter / menich Gantois, CAST., Bal.
A 4 [1521].

Gapaert,
zn. Van gapen.
Komische benaming voor hoofd? - Sijnen gapaert laten, zijn leven verliezen? ‖
Een slechtaert een foolaert ende een scrapaert Ende een drogaert lietender hueren
gapaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Gapen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Spreken, gewag maken. ‖ De vijf stee-
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nen daer ick eerst af gaepte Zyn zy, die Dauid in de Beke raepte, CAST., C. v. R.
237 [1548].

Garandeiren,
ww. Ontleend aan ofr. *garander (een mogelijke vorm naast garandir en garanter).
Voldoen aan, genoegdoen? (vg. KIL.: g a e r a n d é r e n . j.j. w a e r a n d e r e n . ‖
Dit wert u ghetooght al claer in figuere, Hoe Gods bermhertigheyt, tzondaers hopen,
Heift des menschen zaligheyt belopen... Ende der rechtvaerdigheyt principale
Ghegarandeirt in haer stic te male, Gentse Sp. 302 [1539].

Gardijnmetten,
zn. Zie MNW i.v. Gordijnmette, WNT i.v. Gordijnmetten.
Gardijnmetten lesen, ruzie maken. ‖ Daermen smorghens gardijn metten leest
ende alle den dach verwerde ghetijden... ist niet een helle op aertrijke, St 2, 148
[vóór 1524].

Gareel,
zn. Fig. toepassing van gareel, halsjuk lijkt niet waarschijnlijk. Wellicht corrupt voor
garneel, garnaal?
Scheldnaam voor een duivel. ‖ Swyt, ghy helsghe gareel! Trudo 2169 [ca 1550].

Garen,
zn. Zie MNW i.v. Gaern, WNT i.v.
Net. - Vuijt sijnen garen springhen, onwijs worden? ‖ Hoe suldij vuijt uwen garen
springhen, Berv. Br. 276 [ca 1520?].

Garrich,
bn. Corrupt voor *garsich, grasich, welig?
Welig? ‖ Alle boomen staen lustich en groene, De velden verchiert met garregen
spruyten, Leuv. Bijdr. 4, 239 [beg. 16e e.].

Gastelijck,
bw. Van gast.
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Herbergzaam, gastvrij (vg. Hwb. i.v.). ‖ Dat saet van Abraham heeft hem niet
v

gekent En hebben hem niet by haer genomen gastelijck, Zeven Sp. Bermh. G viij
[1591].

Gasthuyspluyme,
zn. Uit gasthuys en pluyme.
Spottende benaming voor een bewoner van een gasthuis, d.i. armhuis? ‖ Hadieu,
gasthuyspluyme, Trudo 2183 [ca 1550].

Gastich,
bw. Van gast.
Vijandelijk; wreedaardig? ‖ Ghy werdt ongheluckich // in al dat ghy verhandelt
daer by oorlooghe uut uwen lande gheiaecht // gastich ende met dieren tyt // werdy
gheplaecht // lastich, Vader Onse 923 [1577].

Gastigheyt,
zn. Van gast.
Gast. ‖ Waer ic daer gasticheyt, hoe zoudic smullen En van die maeltijt mijn
buucxkin op vullen, Gentse Sp. 168 [1539].

Gastweerder,
zn. Uit gast en weerder, waerder, bewaker, opzichter. Of uit gast en weerden (of
weren), waerden (of waren) met -er.
Gastenverzorger? ‖ Laet my doch dispensier / oft yet wesen / gastweerder / oft
ten minsten Procuratere, Antw. Sp. n iij [1561].

Gaudacie,
zn. Van gauderen.
Vreugde. ‖ Tworter vul gaudacien. Dat hooric wel an hu ghewaghen, EVERAERT
159 [1523]; Cost te doene / ende cleene gaudacie, ald. 246 [1530].

Gaudeamus, gaudiamus,
zn. Ontleend aan lat. gaudeamus (van gaudere, zich verheugen).
Vreugde; genot. ‖ Et worter al gaudiamus kallekin Alzoo wel jnde kercke als jnde
kueckene, EVERAERT 159 [1523]; Hoe heet dit (t.w. dit gerecht, deze schotel),
habeamus en rapiamus, Ende dits date, dits requiem, ende dit gaudeanius (1.
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gaudeamus), B.d. Scr. 31 [1539]; Gaudiamus volcht requiem t'allen tijen, H.d.Am.
v
F 1 [m. 16e e.].

Gauderen,
ww. Ontleend aan ofr. gauder of lat. gaudere.
1) Zich verheugen, genieten. ‖ Lucifer, ghij sult noch wel gauderen: Wij sullense
(t.w. de dwaze maagden) alle zo sceerpelic angaen, Dat ghijse noch wel zult ontfaen,
V. Vroede 514 [eind 15e e.] (ook de bet. 2) kan hier van toepassing zijn); En gaudeert
toch niet in zijn loose sallatie (1. fallatie), Prochiaen 703 [ca 1540]; Spiegheld u an
tselue, neemd hier an meerck, Die met elck anderen te samen gauderen, CAST., C.
v. R. 86 [1548]; Hy sal vrolijck boeleren / Wellustich gauderen// en den gheest
v

verfraeyen, Haagsp. c i [1561]; Wil ick recreeren // oft vrolijck gauderen Dan compt
my turberen // een ander swaer gheraes, ald. d iij.
2) Voordeel hebben, gedijen; evenzo in 't ofr. ‘jouir, profiter de’ (GODEFROY) en in
't mlat. ‘frui, potiri’ (DUCANGE). ‖ Sij gauderender tsomplecken off, diet souden verbien,
Brouwersg. 348 [ca 1560]; Des lants weluaert / gaudeert daer by perfect (t.w. bij
v

rechtvaardigheid), Antw. Sp. Eee iij [1561]; Deur zijn rechtueerdicheyt moest al
gauderen Midts dat hy (t.w. Jakob) Godt behaechde door zijn ootmoet / So sachmen
v

beesten en vee multipliceren, ald. h i .

Gaudiamus,
zn. Zie Gaudeamus.

Gaudweerdich,
bn. Uit gaud, goud en weerde met -ich.
Edel? ‖ Dus dan, ghy gaudweerdighe baroenen Hoord mijn sermoenen, CAST.,
C. v. R. 14 [1548].
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Ge-,
zie ook Ghe-.

Geaspereert,
bn. Volt. deelw. van *aspereren? Of rechtstreeks naar ofr. diaspre, diaspré (waarin
di is opgevat als lidw.?), gebloemde zijde (GODEFROY i.v.)?
Met bloemen versierd? ‖ Hij drouch een blasoen geaspereert wel verstaet
Gecoluert sonder kennisse inde instancie, Camp v.d. Doot 1708 [1493] (De franse
tekst luidt: ‘Portant vng blason dyapre De couleurs de mescongnoissance’); Aende
blasoenen wiltse (t.w. de wapenen) bereeden Van gelooue vol goet gepeys gheuseert
Sij moeten zijn ientelijc gheaspereert, ald. 2270 (De franse tekst luidt: ‘Celles sont
a les blasonner De foy et de bonnes pensees Et douient estre dyaprees’).

Gebeen,
zn. Zie Ghebeen.

Gebiert,
bn. Van bier.
Met bier gevuld (vg. bebierd in dez. bet. in MNW en WNT). ‖ Berv. Br. 91 [ca
1520?]; CAST., Pyr. C vij [ca 1530]; Sotslach 88 [ca 1550].

Gebit (I),
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Eig. toom; in de aanhh. (met consecutief aspect) kwelling, marteling. ‖ Sonder
verwit wil ick v vuyt dit gebit // brengen, Deenv, Mensch 658 [2e h. 16e e.]; Ick sal
hem soo treffen met sulcke gebitten dat hij doer mijn geweer sal crijgen gevoel, ald.
901.

Gebit (II),
zn. Oorspr.?
In de aanh. naar het schijnt kind of geslacht. ‖ Hoe (versta: zoals) die propheeten
van hem getuijgen sal hij over Jacops gebitten een coninck sijn en heerlick sijn
geseeten, Geb. Joh. Bapt. 678 [1578].
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Geblaeck,
zn. Van blaken.
Het blaken, branden; in de aanh. naar het schijnt narigheid, ellende. ‖ Gaet, gaet,
ghy blyft int geblaeck bloet; U naeckt verdriet, al dunckent u nu ten dagen niet, Br.
Willeken 168 [1565?].

Gebont,
bn. Van bont.
In bont gekleed. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 247 [beg. 16e e.]; EVERAERT 137 [1528]; Bruyne
1, 88 [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. m i [1561].

Gebreck,
zn. Zie Ghebreck.

Gebroeckillet,
bn. Van broeckille, een soort broek (zie WNT i.v. Broekille).
Voorzien van, gehuld in een broekille. ‖ Parysche moorders, moest men u oock
hier sien met groote buycken op een gebroeckillet gat? Bruyne 2, 56 [1583].

Gecaff,
zn. Van caff, kaf.
Kaf. ‖ Van dat gecaff // dot ende van deese rode aert maecten hij een aff//godt,
Gr. Hel 1049 [ca 1564).

Geckaert,
zn. Van gecken.
Spotter, zot(vg. KIL.: g h e c k e r / g h e c k a e r d . Derisor, irrisor, cauillator). ‖ Een
rimpelaert sprac: siet toe elck geckaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Gecker, gheckere,
zn. Van gecken.
Nar, zot (vg. KIL.: g h e c k e r / g h e c k a e r d . Derisor, irrisor, cauillator). ‖ Swijcht
v

ghy gheckere, En ghy beroemere, H.d.Am. L 7 [m. 16e e.]; Noijt mijn daghen ic
zulck enen gecker // vand. Bijstier 225 [eind 16e e.].
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Geclam,
zn. Van clammen (zie WNT i.v. Klammen (IV).
Gekibbel, getwist (vg. BOEKENOOGEN), in de aanh. tegenstribbeling. ‖ Goodts
ordonnancij men sonder geclam behoort te volbrengen als abraham, Geb. Joh.
Bapt. 958 [1578].

Geclens,
zn. Van clensen, cleinsen, zeven, ziften?
? ‘Afval’ (ERNÉ). ‖ Ick (t.w. de wachter Verdoemenis) sal waecken soo lang als
Godt leven // sal ende anders niet geven // sal, dan een arm geclens, Gr. Hel 655
[ca 1564].

Gecrac, ghekrack,
zn. Zie MNW i.v.
1) Drukte, praatjes. ‖ L.: Daer moesti heenen. B.: Wy, meester? L.: Ja, sonder
gecrac, Sev. Bl. 1012 [ca 1450].
2) (Afschuwelijk) gedoe? ‖ Alzulck ghekrack en hoorde ghy noyt, Fenijnich black
v

listich doorployt, Wort uytgheroyt, H.d.Am. K 4 [m. 16e e.].

Gecrij, ghecry,
zn. Zie MNW i.v. Gecri.
1) Verdriet, narigheid, ellende? ‖ O wy Noyt sulck gecry // dat aldus sy, Sp. d. M.
1740 [beg. 16e e.]; t Verleyen van waen brengt my in dit duyvelsch gecrij (versta:
de hel), COORNHERT, Rijckeman 1424 [1550]; V quaet bescheyt brengter mennich
int ghecry, M.Bedr. Hart 648 [1577].
- In de aanhh. rampzalige toestand? ‖ Adams groote ouerhoorichede Was wortele
ende maeckte ons leydts ghecry, DE ROOVERE 308 [3e kw. 15e e.]; Druckich ghecry,
B.d.Scr. 444 [1539].
2) Betekenis, macht, invloed? ‖ Gheen vrou ter werlt en heeft in my sulc gecrij,
St 1, 57 [vóór 1524].

Gedelibereert,
bn. Van delibereren.
Beraden, besloten? ‖ Heeft hij int eerste geen borge gestatueert Of dat sij niet
anders en sijn gedelibereert, Camp v.d. Doot 2222 [1493]; Dus suldi v thoonen als
een wt ghelesen Ridder die ghedelibereert
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is te beslechten En voer zijnen sceppere al te beuechten, ald. 2463.

Gedeune, gheduene,
zn. Zie WNT i.v. Gedoen, 2e art.
1) Gedoe. ‖ (Christus) Die u verlost heift wt zondigh gheduene, Gentse Sp. 230
[1539].
- Doorgaans slechts dienend ter omschrijving: tslijdens gheduene, het lijden, DE
ROOVERE 158 [3e kw. 15e e.]; - binnen desen gheduene, hier (of thans?), EVERAERT
25 [1509], 492 [1e h. 16e e.]; - tallen gheduene, overal, EVERAERT 38 [1512], 295
[1529], 352 [1531]; - sweerels gheduene, de wereld, EVERAERT 306 [1529] (vg.
sweerels gheduente, EVERAERT 466 [1e h. 16e e.]); - ten helschen gheduene, in de
hel, Reyne M. 838 [ca 1575?].
2) Pleizier, vermaak (in ongunstige zin). ‖ Dierick... Is soo met Venus zade verblent
/ Dat hy al rasende loopt ten gheduene, Sp. d. M. 1308 [beg. 16e e.].
- Een vraukin vanden gheduene, een meisje van pleizier, vrouw van lichte zeden,
publieke vrouw? ‖ Hoorende Doof gheabituweirt als een vraukin vanden gheduene,
EVERAERT 502 [1533].

Gedienstelyck,
bn. Van dienst(elyck).
Gedienstig, dienstwillig? Of waard gediend te worden? ‖ Oorloff, gedienstelycke
edel princersse, Bruyne 3, 13 [2e h. 16e e.].

Gedoctrineert,
bn. Van doctryne.
Onderlegd, onderricht. ‖ Al waric... Ghelijc Ieronimus Augustinus gedoctrineert,
Doesb. 204 [vóór 1528].

Gedoocheyt,
zn. Van gedooch.
1) Lijden, kwelling, pijn? ‖ (Begheerte van hoocheden:) Wy zijn twee discipulen
/ (Vreese voor schande:) Onder Venus schoolken: Ghestelt den minnaers tot
ghedoocheden, Sp. d. M. 455 [beg. 16e e.].
2) Geduld, toegevendheid? ‖ Waerom (alle clercken)... mij (t.w. Quaet Gelove)
continueeren // met alle gedoocheijt, Om datse blijven souwen in haer hoocheijt,
Well. Mensch 211 [2e kw. 16e e.].

Geduchtelijck,
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bn. Van geducht.
Vreselijk, afschuwelijk. ‖ 'Tgeduchtelijck gepeys, dat my hout duchtich, H.d. Am.
I 8 [m. 16e e.].

Geduerlijck, gheduerelick,
bw. Zie MNW i.v. Geduurlike.
Voortdurend, bestendig. ‖ Daer ic u alleene minne zoo puerlijk En zoo geduerlijck,
A. BIJNS, N. Ref. 154, e, 9 [1525]; Als kindt natuerelick // v schinckende favuerelick
desen dranck gheduerelick, Taruwegraen 1143 [1581]; Doet dat gheduerelick Uut
goeder liefden puerelick, Verl. Z. II, 902 [1583].

Geengient, gheengient, geingient, gheingient, ghengient, gegient,
ingient, angient,
bn. Zie MNW i.v.
1) Goed, wijs, voortreffelijk, heerlijk (vaak slechts als epith. ornans). ‖ Wilt ghy
Domnacie van Goede / thuwer avantage In sweerels passage / als de gheengiende
So moet ghy noch eenen hebben te vriende, EVERAERT 58 [1511]; De ghejngienste
Es den meinsche / jn zyn vichtichste jaer Van memorie / ende kennesse claer Om
goet ende quaet / te ondersceedene, ald. 528 [1534]; Doende sinen intre, met dese
maecht gheengient, GHISTELE, Ter. Eun. 39 [1555]; Lief u te dienen is my 'tghesienste
/ Ghy zijt de angienste // in myn hert bepeerelt, Rott. Sp. L i [1561]; Selfs
gerechticheyt off eygen verdienste tbequaemste en tingienste boven alle cruyden,
M. Bedr. Hart 455 [1577]; Metten viere verbrant te sijn van v justicij gejugient (l.
geingient), Werelt bevechten 280 [2e h. 16e e.).
2) Van zulk een geest, aard, aanleg of gezindheid als de voorafgaande bep.
uitdrukt. ‖ Amoreus gheengienste, B.d.Scr. 6 [1539]; - broosch gheengient, A. BIJNS
406 [ca 1540]; - clouck ghengient, Luerifers 29 [eind 16e e.?]; - constich gheengient,
v

Antw. Sp. Q i [1561]; - dwazelic ingient, V. Vroede 733 [eind 15e e.]; - ionstich
geengient, GHISTELE, Ter. Haec. 33 [1555]; - netste gegienste, Well. Mensch 544
[2e kw. 16e e.]; - scherp geengient, Dal s. Wederk. 681 [eind 15e e.?]; - subtijl
gheingiend, CAST., C. v. R. 219 [1548]; - wijs g(h)engient, EVERAERT 100 [1525] (=
wijs van geest), Gentse Sp. 90 [1539] (= wijs bedacht); - als (den) wyse gheingienste,
H. Sacr. 149 [1571], Verl. Z. I, 289, II, 92 [1583]; - zondich gheingient, Verl. Z. I, 226
[1583].
- Ook in volkomen vervaagde bet. ‖ jonc gheengient (versta: jong), EVERAERT 30
[1509]; - schoonste gheingient (versta: schoonste), B.d.Scr. 28 [1539].
- In de aanh. naar het schijnt geladen, vervuld. ‖ (Ik) Die met uwer liefden ben
v
zoo vyerich gheengient, H.d.Am. E 1 [m. 16e e.] (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 als bw. van graad (= zeer?). ‖ Pieter vulquam... Trauwe
met liefde / ghejngient snel,
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EVERAERT 354 [1531]; Se wuent hier. / Jc cloppe ghejngient lichte, ald. 534 [1538?].

Gefaelen,
ww. Van faelen, falen.
Enen gefaelen, iemand in de steek laten. ‖ Hoe sou ick Trouwe cunnen gefaelen,
Trauwe 669 [1595?].

Gefluyn,
zn. Van fluijn (z. ald.).
Giftige damp? ‖ Hij seij hij (t.w. de wereld) was infect gefluyn als die nevele, Werelt
bevechten 331 [2e h. 16e e.].

Gefluweelt, ghefluweelt,
bn. Van fluweel.
In fluweel gekleed. ‖ EVERAERT 137 [1528?]; Bruyne 1, 88 [2e h. 16e e.]; Antw.
Sp. m i [1561].

Gegat, ghegat,
bn. Van gat.
Met of vol gaten. ‖ Dat ick nv dus moet gaen ghegat / en geschuert, Zeven Sp.
Bermh. K v [1591]; T'is toch sonder noot / dat yemant so gaet gegat geluert Daermen
lakens genoech vint / waert wyselijc bestreckt, ald.

Gegient,
bn. Zie Geengient.

Gegort,
bn. Zie Ghegort.

Geguijt,
zn. Van guijten (zie WNT i.v. Guiten (I).
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Gehuil, gejank. ‖ Men mach tgespeul door u geguijt niet hooren om te dansen,
Rijcken Wrecke 483 [1596?].

Gehantschap,
zn. Van gehant (zie Ghehant)?
Gerief? - Gehantschap sijn, te pas komen? ‖ Dees nobels sijn ons goet
gehantschap, Crimpert Oom 284 [eind 16e e.?].

Gehelmt,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Gehelmd.
Verliefd? ‖ Hoe mach natuere aldus bedwelmt sijn op haer die ic noyt veel en
sach Hoe mach ick dus haest gehelmt sijn vol viers onsteken op enen dach, St 1,
34 [vóór 1524].

Gehuldich, ghehuldich,
bn., bw. Zie MNW i.v. Gehoudich, WNT i.v. Gehuldig.
1) Ootmoedig, gehoorzaam, onderdanig. ‖ St 1, 75 [vóór 1524]; Well. Mensch
994 [2e kw. 16e e.]; Gentse Sp. 59 (hic?), 103 [1539]; A. BIJNS 295 [ca 1540]
(gheduldich, 1. ghehuldich); GHISTELE, Ter. Andr. 90, Heaut. 5, Hecira 36 [1555].
2) Geneigd? ‖ O verkeerde generatie, ter verkeertheyt gehuldich, Bruyne 2, 91
[2e h. 16e e.].

Gehuldigheyt, ghehuldicheyt,
zn. Van gehuldich.
1) Goedgunstigheid, gunst. ‖ Myn ghehuldicheyt / wordt hu altyts bereet, EVERAERT
164 [1523]; Bidt voor u vyanden al vallet u swaer, Begheert ghy te crijghen Gods
ghehuldigheyt, A. BIJNS, aang. in WNT i.v. Gehuldig, Afl. [ca 1540]; In alder
ghehuldicheyt es den man gheacht ende ghepresen zalich die temptatie verdraecht,
Vader Onse 892 [1577]; Hoe Esaias seyt met groot gehuldigheyt, Vlaerd. Red.,
aang. d.v. HASSELT in KIL. [1617].
2) Band, liefdeband? ‖ Dat wy eenen Godt eeren / jnde Drievuldicheyt Ende
drievuldich / jn eene ghehuldicheyt, DE ROOVERE, Quicunque 240 [3e kw. 15e e.].

Geinclineert, gheinclineer(d)t,
bn. Van inclineren.
Geneigd; genegen. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 311, a, 10 [1528]; A. BIJNS 358 [ca 1540];
v

v

Antw. Sp. K ij , S iij, Hh iij , Ccc iij, e iiij [1561]; Red. en Nat. 515 [2e h. 16e e.].
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Gejacht,
zn. Zie MNW i.v. Gejachte, WNT i.v. Gejacht.
Gedoe (veralgemening van de bet. ‘gedrang, gewoel’ in MNW i.v. Gejach, bet.
1)? Of bedoeling, opvatting? ‖ Wie hoorden zijn dagen van zulken dracht! Vreemder
gejacht wij nooit en zagen. Straft hem van zulks, of gij zult 'et beklagen, Jezus o.d
leraers 973 [vóór 1580].

Gekeken, ghekeken,
zie Kijcken.

Gelaboren,
ww. Van laboren, labeuren.
Bewerkstelligen, klaarspelen. ‖ Constu dat gelaboren, Nijt, ons saken die souden
versconen Ende sere versoeten, Eerste Bl. 131 [ca 1440?].

Gelaten,
bn. Zie MNW en WNT i.v., 1e art.
Innemend. ‖ Noeyt gelatender mensche en was in tstadt, A. BIJNS, N.Ref. 196, c,
16 [1e kw. 16e e.].

Gelijckelijcheyt,
zn. Van gelijckelijc.
Gelijkheid. - Sonder gelijckelijcheyt, onvergelijkelijk. ‖ Het es wonder vander
rijkelijcheyt der hooger edelheyt sonder gelijckelijcheyt, DE ROOVERE 353 [3e kw.
15e e.].

Gelosen,
ww. Zie Glosen.

Gelouwe,
zn. Bijvorm van gelie, luw?
Het luwe, luwte? ‖ Ick salse doen sitten gerustelyck int gelouwe, Bewaert voer
onrast, ja hitte oft couwe, Ontr. Rentm. 338 [1588?].
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Geltfeeste,
zn. Uit gelt en feeste.
Tis claer geltfeeste, het is alleen om het geld te doen. ‖ Tis doch al claer geltfeeste,
al wat ghy doet, Prochiaen 2140 [ca 1540].

Gelubect,
bn. Uit gelu, geel en bect, gebekt.
Onnozel (vg. gheluwe ghebect in dez. bet. CAST., C. v. R. 21 en WNT i.v. Geel,
dl. IV, 663). ‖ Hoort ghi gelubecte van hoofde
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nisscherkens Die ghister een buyle vielt en heden een gat, DE ROOVERE 403 [3e kw.
15e e.].

Geluert,
bn. Van luer, vod (zie WNT i.v. Leur (I).
In, met vodden. ‖ T'is toch sonder noot / dat yemant so gaet gegat geluert Daermen
lakens genoech vint / waert wyselijc bestreckt, Zeven Sp. Bermh. K v [1591].

Gemaniert, ghemaniert,
bn., bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Gemanierd.
1) Van zulk een aard, gesteldheid of gedaante als de voorafgaande bep. uitdrukt.
‖ Doutaer cleet costelijck ghemaniert Vol peerlen ende steenen, SMEKEN, Gulden
Vlies 75 [1516]; Mijn lantaerne is al ander ghemaniert, Letter en Geest 162 [eind
16e e.?].
2) Op duidelijke, overtuigende of fraaie wijze? ‖ De propheet betuycht ons dat
selfde gemaniert, Bruyne 3, 138 [1556].
OPM. Vg. Welgemaniert.

Gemeetsaem, ghemeedsaem,
bn. Van meetsaem, meedsaem (zie WNT i.v. Medezaam).
Vriendelijk, meegaande. ‖ Sy (t.w. de liefde) is goet / ghetrouwe / soet / en
ghemeedsaem, Antw. Sp. Kkk iij [1561]; Wy moeten onderdanich syn van
handelinghe Onsen oversten in alle wandelinghe, Gemeetsaem en bestandich onsen
gebueren, Br. Willeken 353 [1565?].

Gemeynich,
bw. Van gemeyn.
Gewoonlijk. ‖ Al doende moetmen leeren, seetmen gemeynich, CRUL, Heynken
24 [ca 1540?].

Gemerre,
zn. Van merren, marren, vertoeven.
Oponthoud. ‖ Ic zal seggen, datter is een gulden te voren, Zoe zal hij dan comen
sonder enigh gemerre, Alit en Lijsbith 353 [eind 16e e.?].
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Gemetsaemheyt,
zn. Van gemeetsaem.
Vriendelijkheid, meegaandheid. ‖ Dierste heet Vreetsaemheyt 1, Dandere
Onderdanicheyt 2, tderde Gemetsaemheyt 3, Tvierde Waerachticheyt 4, tvyfde
Rechtveerdicheyt 5, En de sesde trappe Eerweerdicheyt 6, Br. Willeken 328 [1565?].

Gendaerme, jandaerme, siandaerme,
zn. Ontleend aan fr. gendarme.
Soldaat; voetknecht (vg. KIL. 846: G e n d a r m e . Miles). ‖ Weder heere of cnape
spreeckt leelick of schoone, Aud of iongh of gendaerme vul furuers, CAST., C. v. R.
60 [1548]; Myn zelven presenterick // tot uwen confoorte met dese myne soorte //
ruuters en jandaermen, Judich 286 [1577]; Laetse ons bevechten ende te nedere
slechten // zonder eenich ontfaermen als cloucke siandaermen, ald. 760.

Genealogye,
zn. Ontleend aan fr. généalogie.
Afkomst. ‖ De genealogye / es dit wel bewysende Van Maria die vut / twee berghen
rees Van Helicheyt ende ede[l]-heyt, EVERAERT 367 [1527].

Generacie,
zn. Zie Generatie.

Generael,
bn. Ontleend aan ofr. general, ‘de grande naissance; généreux’, GODEFROY.
Edel? ‖ Wt die verdienste en passye Christi, Als wt die generaelste, waertste
rooze, Gentse Sp. 172 [1539].

Generalijck,
bn., bw. Van generael.
1) Algemeen, in het algemeen (vg. KIL. 846: g e n e r a e l i c k . Generaliter, vniversè,
generatim, vniversim). ‖ EVERAERT 163 [1523] (generalicken al, allen tezamen);
Gentse Sp. 120 [1539] (‘Des (!) meesten troost die sdrucx allenden boet En maken
wy niet Gods woordt generalic’, versta: wij in het algemeen? Of bet. generalic hier
‘edel’ (zie Generael) als bn. bij Gods woordt?); CAST., C. v. R. 53 [1548] (‘Men
vindttere... Die een balade heeten... Allerande dichten... Ende houwent ouer name
generalic’, versta: voor een algemene naam?); Rederijkersged. 68, 15 [m. 16e e.?];
Verl. Z. I, 456 [1583].
2) Openlijk? ‖ Laetet (t.w. het hoedekin) doch scauwen Hier generalic / voor
mannen en vrauwen, EVERAERT 417 [1530]; Ic segt u generalijck fijn, Prochiaen 206
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[ca 1540]; Om te doen blijcken al hier generalijck Hoe orboorlijck sy ons sijn, Antw.
v

Sp. Zz iiij [1561].

Generatie, generacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. generation, lat. generatio.
1) Voortbrenging (vg. KIL. 846: g e n e r a t i e . Generatio, procreatio). ‖ De
vueghels... zeer neerstich haken Om te vulcommene haer procreatien, Haerlieder
broedsele ende generatien, CAST., C. v. R. 23 [1548]; Hy heeft den boom der
generatien... Laten verdrooghen en t'onder ghezet, H.d.Am. O 4 [m. 16e e.]; De
reuolutien des iaers maect sy (t.w. Astrologia) bekent Conditien der menschen /
v

generatien der sonnen, Antw. Sp. Yy iiij [1561] (hic? of sub bet. 2?).
- In de aanh. geboorte. ‖ Den pat horer beesteliker gheneghentheit hem (t.w. de
dieren) ghegeuen sedert den dach horer generacie, Drie bl. danssen 50 [1482].
2) Het voortgebrachte, inz. kroost of kind (vg. KIL. 846: g e n e r a t i e ... soboles).
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‖ Ic (t.w. Cupido) hoer kinderen doe verenighen Om generacie bet te menighen,
Drie bl. danssen 17 [1482]; Niet anders en ben ic dan stof en asschen, Adams
generatie, in sonden geboren, A. BIJNS 358 [ca 1540]; Den Vader verstoorde zijn
v

eyghen generatie, Antw. Sp. p i [1561]; Den God ten hoochsten troone Die gheve
u lanck leven kindt / zonder turbatie, Myns bloets generatie, Verl. Z. I, 758 [1583].
- Tswerelts generatie, het mensdom. ‖ Theeft Godt belieft deur soete predicatie
Salich te maecken tswerelts generatie, V.D. BERGHE, Ref. 59, 10 [m. 16e e.].
- In de aanh. (goddelijke) geest? ‖ Alle die my (t.w. Schriftuere) beghaeren, by
my verzaemt, En werdt vervult van mijn generacyen, Gentse Sp. 311 [1539].
3) Afstammelingen, nageslacht (vg. KIL. 846: g e n e r a t i e .... progenies). ‖ De
generacie die van Abel zoude naer Hebben ghecommen, EVERAERT 66 [1511];
Vvijngaerd (versta: de wereld, het mensdom) ghy zijt de Israelsche natie, Ende van
Iuda de hoghe generatie, CAST., C. v. R. 118 [1548].
4) Geslacht (vg. KIL. 846: g e n e r a t i e ... prosapia). ‖ Woude God mijn generacie
vermeeren, Hi soude mi wel doer sijn hoge weerde Natuerlike kinderen verleenen
op eerde, Eerste Bl. 1420 [ca 1440?]; Dies zegghen v alle generacien Lof, DE
ROOVERE 112 [3e kw. 15e e.]; Mijne generacie Bouen v gheslachte is hooghe gaende,
ald. 374 (hic? of afkomst, geboorte?); Vutte dien sullen my heetten salich Alle
generacien, EVERAERT 337 [1530]; Hy es rechtvaerdigh, Wrekende de zonden zonder
gracye totter derder of vierder generacye, Gentse Sp. 250 [1539]; En wilt de
menschelijcke generatie niet beswaren, Maer wiltse goedertierlijck sparen, H.d. Am.
Ff 1 [m. 16e e.]; Dat was van gods generacie soe ic ben vroedich Maer wi zijn
sterffelijck, GHISTELE, Ant. 65 [1555]; Daer zal een Hertogh gheboren worden uyt u
generatie, Rott. Sp. D iiij [1561].
- In de aanh. het huidige geslacht, het levende mensengeslacht, het mensdom.
‖ O verkeerde generatie, ter verkeertheyt gehuldich, bedwingt doch u tonge, Bruyne
2, 91 [2e h. 16e e.].
5) In veralgemeende bet.: soort, groep of stand (van mensen). ‖ Twas de alder
booste generatie, die my verleyden tot afgoderye, Bruyne 1, 121 [1556]; Wilt so niet
praten, Of sij (t.w. de monniken) sullen u haeten, // die generatie eerbaer, Weer.
Gheleerde 166 [1558].

Geneselyc, gheneselick,
bn. Zie MNW i.v. Geneselijc, WNT i.v. Geneeslijk.
Genezend, geneeskrachtig. ‖ Daer naer het weder de vvonde smeerd Met slijcke
gheneselick tzynder baten, CAST., C. v. R. 87 [1548]; Wie gheeft my tgeneselycxte
cruydt? Bruyne 3, 47 [2e h. 16e e.].

Genevoyser,
zn. Van fr. genevois.
Inwoner van Genève. ‖ Geneuoysers / Castilianen / Franchoysen Scotten /
v

Inghelsche / Oostersche / Lucoysen, Antw. Sp. Hh iiij [1561].
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Gentelijck,
bn., bw. Zie Jentelijck.

Gepastelijck,
bw. Van gepast.
Op gepaste, geschikte, bekwame wijze (vg. KIL.: g h e - p a s t e l i c k . Commodè,
accommodè, accommodatè, oportunè, aptè, appositè). ‖ Ic slape onrastelijck, Als
ic u niet en sie gepastelijck, A. BIJNS, N.Ref. 125, e, 18 [1e kw. 16e e.]; Vastelijc
gepastelijc, wien lief oft leedt, Bereedt tuwen dienste, gesienste advocate, ald. 327,
e, 1.

Gepasticheyt,
zn. Van *gepastich of rechtstreeks van gepast.
Gepastheid? ‖ In Jerusalem heeft hy (t.w. David) gesondicht saen, als hy meynde
te leven met gepasticheyt, Bruyne 3, 214 [2e h. 16e e.].

Gepersoont, ghepersoont,
bn. Van persoon.
1) Voorgesteld, gekleed, uitgedost? ‖ Wat siet als heeren // sy (t.w. twee
v

opkomende personages) ghepersoont sijn, Antw. Sp. S iiij [1561].
2) Een zodanig voorkomen hebbend als in de voorafgaande bepaling is uitgedrukt.
- Net gepersoont, knap van uiterlijk, van voorkomen. ‖ Wat baet dat wijt heelden //
ghij sijt net gepersoont, Well. Mensch 67 [2e kw. 16e e.].
3) Mooi, schoon. ‖ Ghelustes u ick maeck u wel hondert swaghers eer lanck bij
troongekens Dalder ghepersoonste, Smenschen gheest 265 [ca 1560?].
4) Van (een bepaalde) rang of stand. ‖ (Wij hebben de gevangenen) getracteert
nae dat elck was gepersoont, Bruyne 2, 57 [1583].
5) Geaard. ‖ Alle ledeghe / hoe zy ghepersoont zyn Sallic zenden / thuwer hulpe
vermeerynghe, EVERAERT 511 [1533]; O lieff triomphant! Wt duysentich vercoren...
vrindelycste, properste, jentste gepersoonde, Bruyne 1, 145 [1556].
- Glorieuste ghepersoont, in de aanh. (van Maria) heerlijkste van wezen. ‖ Syt /
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myns ghehuldich / glorieuste ghepersoont, EVERAERT 12 [1509].

Gephilosopheert,
bn. Van philosopheren.
Geleerd, wijs. ‖ Al waric als Aristotiles ghephilosopheert... Nochtan vindic die werlt
so gefondeert Onbekentheyt soudet werc feninich doirgronden, Doesb. 204 [vóór
1528].

Gepijnsel(e), ghepijnsele,
zn. Van gepijnen.
Foltering, marteling. ‖ Passerende den tijdt / mits der sonden ghepijnsele / Noyt
v

swaerder vernijnsele / als tsonne ontfinck, CAST., Bal. A 6 [1521]; Och grief boven
al dat grief zy, Zeer pijnlijck grievende voor eenich gepijnsele, H.d.Am. I 8 [m. 16e
e.]; Hierom moet dickwils den onnoselen sterven, den doot verwerven / in dit tijtelick
gepijnsel, Gr. Hel 526 [ca 1564].
OPM. Vg. Pijncele.

Geploeydt,
bn. Van ploeyen, plooien.
Eig. met plooien, vouwen en v.v. onbetrouwbaar? ‖ Zelcken minnaers zijn van
trouwen beroeydt, Geveyst van herten dobbel en geploeydt, A. BIJNS, N.Ref. 110,
c, 3 [1e kw. 16e e.].

Geprost,
bn. Van prossen? (zie WNT i.v. Pros, Afl.).
Dik en vet. ‖ Ghij (t.w. een koe) sijt seecker nu so wel geprost, Goossen Taeijaert
81 [2e h. 16e e.?].

Gequeter,
zn. Van queteren.
Geklets, gepraat. ‖ Dus sonder veel gequeters Gaet bidden terstont peten en
peters, Tielebuijs 399 [1541].

Gerachtich,
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bn. Van geracht (bijvorm van gerecht, vg. Onrachtich? Gelijkstelling van geracht
met gerocht, bijvorm van geraect, lijkt minder waarschijnlijk).
Wettig, echt, waarachtig? ‖ M.: Wie meugdij dan wesen? G.: Emanuëls nichte
Adonays dochtere, een kint gerachtich, Rederijkersged. 5, 53 [m. 16e e.?].

Geraecsele, gheraecsele,
zn. Van geraken.
1) Iemand die (of iets dat) goed getroffen, geslaagd, voortreffelijk is. ‖ Tsuens
wezen dat es bij hu (t.w. de H. Drievuldigheid) gheraect Reyne ghewonnen als
hooghst gheraecsele, DE ROOVERE 113 [3e kw. 15e e.]; Dierick / wiens oogen zijn
een geraecsele Die droefheyt quijten, Sp. d. M. 611 [beg. 16e e.]; Al en comt hy
niet juuste ten gheraecxsele Zoo jnt morael wel dienen zoude Den factuer bidt jonc
ende houde Slaet jnde beste voude, EVERAERT 495 [1e h. 16e e.]; Ick moet na
v

'tlieffelijck gheraecksele Metten hoofde in 't water zincken, H.d. Am. O 6 [m. 16e
e.].
- In de aanh. naar het schijnt voorrecht. ‖ Hebdy niet ghehoort // van tReyne
Maecxsele diemen zeght te hebbene het gheraecxsele omme te bezitten die stoelen
onslien verweten daer dat wy helsche gheesten vut waren ghesmeten? Reyne M.
289 [ca 1575?].
2) In zeer vervaagde bet., nog slechts voorn. dienend als rijmwoord, tenzij de sub
1) veronderstelde bet. ‘voorrecht’ teruggaat op een media vox, die zich ook in malam
partem heeft ontwikkeld. ‖ Jgo daer es haer staecxsele onder sketenen gheraecxsele
// met allen druckich jnt duustere Limborch, Reyne M. 685 [ca 1575].

Gerechticheit,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Gerechtigheid.
Kastijding, straf. ‖ O God, antwordt mi, lieve here, Hoe vele gerechticheiden van
mesdaden Ic, Job, sal moeten liden noch meere, Eerste Bl. 809 [ca 1440?].

Geriever,
zn. Van gerieven.
Die ‘gerieft’, helpt of voldoening schenkt. ‖ Ghi zijt ooc certeijn mijn geriever En
ic hebbe u ooc lief met allen mijn gedachten, Alit en Lijsbith 297 [eind 16e e.?].

Geris, gerisch,
bw. Zie WNT i.v. Gerisch.
v

Snel, vlug. ‖ Doesb. 250 [vóór 1528]; S. Stadt 1133 [ca 1535]; Rott. Sp. M vij
[1561].
OPM. Ook bij COORNHERT, Odyss. 2, 75.
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Gerut,
zn. Van rutten.
Gerammel? ‖ Altijt in mijn burse scerp ghescut Als hongers gerut, diet al gaet
doorkerven, Crijsman 88 [eind 16e e.].

Gesondelijck,
bn. Van gesont.
Gezond zijnde. ‖ Veel menschen die triompheeren gesondelijck, Die in zonden
leven als beesten hondelijck, A. BIJNS, N.Ref. 16, a, 5 [1e kw. 16e e.].

Gesoort,
zn. Van soort?
Gespuis, tuig (vg. soort in dez. bet. in WNT i.v. Soort, bet. 4)? ‖ Ick wou al tgesoort
voorden donder waer ten keel onder / waer / die oyt dit discoort // screuen, M. Bedr.
Hart 209 [1577].

Gespeel,
zn. Bijvorm van gespel?
Eig. spel en v.v. mode. ‖ Sy maken thaer geel nu dits tgespeel nu, St 1, 27 [vóór
1524].

Gespint,
zn. Van (of bijvorm, event. rijmvervorming van) gespin?
Gespin, gedoe? ‖ Twelck (t.w. het geloof) die heer wil verleenen sonder ver-
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tragen soo lange wij leven // in des werlts gespint (× verwint), Werelt bevechten 936
[2e h. 16e e.].

Gesplis,
zn. Van splissen, splitsen of splis, splits.
Eig. verdeeldheid, onenigheid, v.v. ook narigheid, wederwaardigheid? ‖ Dat is
gewis; Een quaet gesplis ons daer op quam, Tcooren 441 [1565]; Die Geusen
hebben hem (t.w.O.L. Heer) van hier gaen jagen, Godt sal se noch plagen, sijt dat
gewis!... Door dit gesplis derft Hy nu Sijn huis, Minnevaer 402 [1583].

Gespuysche,
zn. Zie WNT i.v. Gespuis.
Rumoer. ‖ Alsulcken gespuysche en hoorde ick noyt, Bel.v.Sam. 1076 [eind 16e
e.?].

Gestanck,
zn. Zie MNW i.v. Gestanc.
Stank (vg. Gemma 166 r.: E e n g h e s t a n c , putor i.e. fetor en KIL.:
G h e s t a n c k . Putor, foetor). ‖ Nv menich bedruct hart neemt dees dranck Soo
mach alle gestanck / vergaen wten geest, M. Bedr. Hart 1020 [1577].

Gestichte, ghestichte,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Gesticht.
1) Persoon, wezen. ‖ Lof zuuer vat edelick gestichte (t.w. Christus), DE ROOVERE
120 [3e kw. 15e e.]; Mijn maechdelijck ghestichte Waer te snoode tot zijnen lichame
puere, Sp. d. M. 411 [beg. 16e e.]; Al schinckic mijn herte, duer liefs gestichte,
Doesb. 26 [vóór 1528]; Die menschen op deerde vruecht multiplicieren, droefheyt
faelgieren midts uwen ghestichte, ald. 50; Mijn cranc ghestichte es brooscher dan
schaerven, Gentse Sp. 88 [1539].
2) Maaksel. In de aanhh. slechts dienend ter omschrijving? ‖ O.: Ons lichaems
ghestichte N.: Wort zo lancx zo traghere, EVERAERT 147 [1523]; Lust hebbende / te
zyne vut slichgams ghestichte, Taruwegraen 317 [1581].
OPM. Vg. des corpus- en 't lijfs ghestichte bij V. MANDER, Grondt d. Schilderc. 4,
5 en 4, 27, aang. in WNT i.v. Gesticht, bet. A, 1, a.
3) Maaksel, makelij? ‖ Syn borste was ooc van zoo herden ghestichte Dat thayr
als borstelen even dichte Daer aen ghewassen was, GHISTELE, Virg. Aen. 155b
[1556].
4) Aard, wezen? ‖ Sonne en Mane claer van ghestichte, A. BIJNS 422 [ca 1540].
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5) Gedoe? ‖ Hen herten sijn altoos vast in sulc gestichte op huer diese met herten
minnen, St 1, 167 [vóór 1524]; Al siedy tvolck, midts sweirelts gestichte, vol sonden,
Bruyne 2, 84 [2e h. 16e e.] (hic?).
6) Feit? (Of bw., dan non hic). ‖ Van Blommen backtmen wafels ende Coucken,
Ende Blommen riecken wel, wild dit ghesticht smaken, CAST., C. v. R. 30 [1548].
7) Betamelijkheid? ‖ Daer de crocke moet wassen // fij ouer thooft der taruwe //
ten cleenen gestichte het es de menighe jnt scauwen een drouf ghezichte,
Taruwegraen 977 [1581].
8) In dit ghestichte, hier (ter plaatse)? ‖ Wilt my berechten / jn dit ghestichte Hoe
es uwen naeme? EVERAERT 363 [1527].
9) Onduidelijk, althans bezwaarlijk op adequate wijze weer te geven is de bet. in
de volg. aanhh. ‖ Haer oghen... Die lieflyck zyn, bruyn in tghestichte, Leuv. Bijdr. 4,
283 [beg. 16e e.]; Hoe mach tghesichte den (l. der) ooghen ghestichte Den ooghen
thoonen sulck een ghesichte, ald. 285.

Gesweerte,
zn. Van sweren.
Zweer (zweren), gezwel(len). ‖ Ick wondese dapper met ydel begeerte, twelck
zijn etterich gesweerte te spade verthoont Binnen int merch, COORNHERT, Rijckeman
523 [1550].

Geswerfte,
zn. Van swerven?
In de aanh. ellende? ‖ (Benautheyt:) Ick sal hem slaen met dieren tyt (Lyen:) En
ick met sterfte en met sulcken geswerfte / dat seg ick noch, Red. en Nat. 1101 [2e
h. 16e e.].

Getouven,
ww. Van touven, toeven, gerieven.
Gerieven. ‖ Wat ic al scalcker listen behouve, Eer ic getouve // elc om tzijne,
Schoorsteenvagher 14 [eind 16e e.?].

Getruere, ghetruer,
zn. Zie WNT i.v. Getreur.
Ellende, rampzaligheid. ‖ Te rechte wy claghen... Dat wy dus blyuen / jnt ghetruer
Duer tgheduer / des tyts beroedere, EVERAERT 183 [1526].
- Deewich getruere, teuwich ghetruer, de eeuwige rampzaligheid, de eeuwige
verdoemenis. ‖ Willich steruende den doot bitter en zuer, om mij te lossene vant
euwich ghetruer, Christenk. 250 [ca 1540]; Wilt mij beschermen voer deewich
getruere, Ontr. Rentm. 1447 [1588?].
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- In de aanh. heeft int ghetruer bringhen via gevangennemen de bet. gekregen
van onder zijn macht brengen. ‖ Mijn heren, vliecht nv iaghen int bosch groen, dats
scriftuer, het wilt in sinlick behaghen vangt, bringhende int ghetreur (l.
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ghetruer), al macht wat vallen zuer, Christenk. 1862 [ca 1540].

Gevalueert, ghevalueert,
bn. Van valueren.
Echt, onvervalst. ‖ Hoort mij desen ghevalueerden scalck // callen, Christenk. 369
[ca 1540]; Hoort toch! Desen gevalueerden water // alf. Die is wel een geheel jaer
te vroech gheboren, Tielebuijs 238 [1541].

Geven,
ww. Enen bont geven, zie Bont; - te goede geven, zie Goet; - den wijt geven, zie
Wijt.

Gevlijt,
zn. Van vlijt.
(Door vlijt, inspanning verkregen) bezit. ‖ Dieren Tijd, Die mijn deed verzetten
verd' ende wijd Al mijn gevlijt slechs om brood te kopen, Meest Al 51 [1559].

Gevost,
bn. Van vos.
In bont gekleed? ‖ Ghevoederdt, gevost, frisschelijck gedost, Willen sij (t.w. de
vrouwen) gaen proncken langs der straten, A. BIJNS, N.Ref. 259, d, 5 [1527].

Geweerden,
ww. Zie MNW i.v. Gewerden, 2e art.
In de aanh. onpers. gebruikt: zich verwaardigen. ‖ Lof, Here, dat u dit geweerde,
Sev. Bl. 1342, 1345, 1348 [ca 1450].

Gewest(e),
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. een manspersoon. ‖ Sy heeft eens spelen
geweest met ons geweste (× neste); wie ramp weet watter gebeurt is ievers int velt,
Bruyne 1, 102 [2e h. 16e e.].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Gewevens,
zn. Van weven?
Eig. schepsel? In de aanh. gebezigd als scheldnaam. ‖ Eij vuijl gewevens / ey
venijnlick hoot, ghij hebt dus alle die proofeeten gedoot, Gr. Hel 488 [ca 1564].

Gewroech,
zn. Van wroegen.
Kwelling? ‖ Dijn wercken ontsteken als vierighe colen root Den leesere, die es bij
smesliedens gewroech cout, A. BIJNS 176 [1548].

Gezeedsaem,
bn. Van gezeed (zie MNW i.v. Geseedt).
Ingetogen? Vriendelijk? ‖ En zijt niet hovaerdich maer altijt gezeedsaem
Ootmoedich gerustich ende vreedsaem, Sp. d. M. 1476 [beg. 16e e.].

Ghaernepotspinneghe,
zn. Uit ghaerne, garen (?) en potspinneghe (zie ald.).
Bedrieglijke, leugenachtige bedelares? Blijkens het verband in de aanh. met
toespeling op de zegsw. enen catoen in de oren spinnen (zie Catoen). ‖ Adieu
ghaernepotspinneghen oock int cotthoen, DE DENE, Langhen Adieu 218 [1560].

Ghasthuysmuyter,
zn. Uit ghasthuys en muyter.
Spottende benaming voor een bewoner van een gasthuis, d.i. armhuis? ‖ Hoort
Canonicken van Sinte Cristoffels oordene En ghasthuysmuyters qualijck inde
pluymen, DE ROOVERE 405 [3e kw. 15e e.].

Gheabandonneren,
ww. Zie Abandonneren.

Gheabylgiert,
bn. Van abylgieren (uit ofr., fr. habiller) waarvan uitsl. het volt. deelw. is aangetroffen.
Gekleed. ‖ EVERAERT 157 [1523], 211, 212 [1528?], 345 [1531].
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Gheadert,
bn. Van aderen of ader.
1) Verenigd? ‖ Drie persoonen jn een godtheyt gheadert fyn, EVERAERT 262 [1530];
(Christus) Es in ghegaen, God ende mensche gheadert, Inde helighste heligheyt,
Gentse Sp. 115 [1539].
2) Geneigd? ‖ Wiens tonghe / tot snaeteren / licht gheadert es, EVERAERT 411
[1530].

Gheaspereert,
bn. Zie Geaspereert.

Gheaut(h)oriseerd,
bn. Zie MNW i.v. Geauctoriseert.
1) (Door het gebruik) geijkt; erkend? ‖ Gheseid hebben, gheleid hebben, volghen
ooc die spuer Nochtans vindick dat zy gheautoriseerd staen, CAST., C. v. R. 47
[1548].
2) Kundig, bekwaam (eig. als gezaghebbend erkend)? ‖ Den eenen es ind wijse
ghemagistreert, Dandere es ind zotte gheauthoriseerd, CAST., C. v. R. 33 [1548].

Ghebeen,
zn. Van benen.
1) Gehoon, geschimp. ‖ Veel onnut ghebeens // ons te spade goet // nv, Christenk.
1672 [ca 1540].
2) Gezanik, gezeur, gechagrijn. ‖ Ic en sals niet meer doen maect luttel ghebeens,
St 1, 116 [vóór 1524]; Ghij maeckt te veel gebeens, A. BIJNS, N.Ref. 224, e, 16 [1526].

Ghebenendydich,
bn. Van ghebenendyt.
Gezegend, zegenrijk. ‖ (Abel) Wiens offrande ghebenendydich / voor Gods
magesteyt Was bequaeme, EVERAERT 66 [1511].

Ghebiedeghe,
zn. Van ghebieden.
Gebiedster. ‖ DE ROOVERE 214 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 340 [1530].

Ghebienesse,
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zn. Van ghebien, gebieden.
Gebod. ‖ Soo doende zout ghy / myn lief worden Als ghy hu wilt / naer myn
ghebienesse spoen, EVERAERT 533 [1538?].

Gheblaem,
zn. Van blamen.
Blaam, smet. ‖ Dat en zoude hem / niet wel betaemen Vrauwen an te segghe-
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ne / eenich gheblaem, EVERAERT 468 [1e h. 16e e.].

Ghebluene,
zn. Indien van bleunen ‘bevreesd zijn, blood zijn, verlegen zijn’ (DE BO i.v. Bleunen),
dan in de aanh. met causatief aspect.
Geleef, gedoe? Indien de bovengenoemde afl. juist mocht zijn, dan versta men
in de aanh. tsondich ghebluene als ‘vreselijkheid, afschuwelijkheid der zonde’. ‖ O
Moeder minioodt Beschermpt my voor tsondich ghebluene, DE ROOVERE 158 [3e
kw. 15e e.].
OPM. Vg. Onghebluent.

Gheboeyte,
zn. Van boey of gheboeyen.
1) Belemmering, hindernis (eig. boei? of verblijf(plaats)?). ‖ Wilt ghy ontsleghen
zyn / vut tswaerheyts gheboeyte Ende zonder vernoeyte / rusten jn vreden Oorboort
my (t.w. Practyckeghe List) allomme, EVERAERT 59 [1511].
2) Rust (vg. DE BO i.v. Geboeien: ‘In eene plaats stand houden, geduren,
uitharden’). - Gheboeyte hebben, rust hebben, met rust gelaten worden, het kunnen
uithouden. ‖ Tes wonder dat ghy hier hebt gheboeyte. Want mistent de vrauwen jn
waere saken Sy zouden hu eer lanc doen ontscaken, EVERAERT 199 [1528].

Ghebont,
bn. Zie Gebont.

Ghebras,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Gebras.
1) Eig. brouwsel; in fig. toepassing: dwaas of zondig gedoe. ‖ Camp v.d. Doot
502 [1493]; Sp. d. M. 2545 [beg. 16e e.]; St 1, 167 [vóór 1524]; EVERAERT 175 [1527];
H.d.Am. T 1 [m. 16e e.]; Smenschen gheest 432 [ca 1560?]; Zeven Sp. Bermh. N
iiij [1591].
2) Werk (in gunstige zin). ‖ De smit hiet meersterscap (!) doer sijn ghebras, Camp
v.d. Doot 1859 [1493].
3) Gebroed, gebroedsel. ‖ Al 't Joodsche ghebras, die hem (t.w. Christus) deden
quellen, A. BIJNS 425 [ca 1540]; Al hoer ghedachte (t.w. van de vrouwen) es valsch
ende quaed hier Gheen aergher ghebras leefd, CAST., C. v. R. 197 [1548].
- In de aanh. bep. schepsel, creatuur. ‖ Ick en sach noyt leeliker ghebras, Zeven
v

Sp. Bermh. R i [1591].
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Ghebrassele,
zn. Van ghebras? Of van *brasselen, in bet. ongeveer overeenkomend met
brabbelen.
Gebrabbel? ‖ Jc en verstae my niet / an hu ghebrassele (tot iemand die frans
spreekt), EVERAERT 492 [1e h. 16e e.].

Ghebreck,
bn. Zie MNW i.v. Gebrec, WNT i.v. Gebrek.
Ghebreck sijn, 1) in gebreke, nalatig zijn. ‖ Daer douwers ghebreck zijn / sietmen
v

veel verkeeren, Antw. Sp. b i [1561]; Ghy syt over al ghebreck, Zeven Sp. Bermh.
D viij [1591]; - 2) ontbreken. ‖ Dus ga ick thuys, my is noch niet al ghebleken Wat
daar al ghebreck is, COORNHERT, T'roerspel 537 [3e kw. 16e e.], Abrahams Uytgangh
264 [3e kw. 16e e.].

Ghebriefte,
zn. Zie MNW i.v. Gebriefte.
Wat ‘gebrieft’ (d.i. gezegd) wordt; mededeling, woord(en). ‖ Ghy moet hu wachten
van meer te stelene Tghelt vut myn buerse / vaet myn ghebriefte, EVERAERT 322
[1531?].

Ghebroetheyt,
zn. Van ghebroet.
Gebroedsel, gespuis; met des viants ghebroetheyt worden in de aanh. de ketters
bedoeld. ‖ Welck broot, woordt, lichaem, des viants gheboetheyt (l. ghebroetheyt?)
met scandaliserende scrifts onvroetheyt, ja met verblinde hertnackighe verwoetheyt
gharen souden extirperen, Christenk. 17 [ca 1540].

Ghebruucxsele,
zn. Van ghebruken.
Genieting, in de aanh. die der Godschouwing. ‖ Hope vast, om tGoddelic
ghebruucxsele Aenschijn in aenschijn claer toorboorne, Gentse Sp. 19 [1539].

Ghebuerlick,
bn. Zie MNW i.v. Geboorlijc, WNT i.v. Gebeurlijk.
Ghebuerlick werden, ten deel vallen. ‖ Gaet met mij, v wert die meeste vruecht
ghebuerlick, Christenk. 1099 [ca 1540].
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Ghebuerlijck,
bn. Van ghebuer.
Als buur, als onder buren; vriendelijk, minzaam (vg. KIL.: g h e - b u e r l i c k . Vicinus:
& Familiaris, comis, humanus). ‖ Sijnen Rijcdom oft macht en siet hy niet an Hy
houdt hem ghebuerlijck by groot en cleene, Antw. Sp. Ii ij [1561]; Midts de
gherechtighe redelijcheyt / Voortbringhende ghebuerlijcke vredelijcheyt, ald. Kkk
v

iiij .

Ghecameloot,
bn. Van cameloot.
In kamelot gekleed. ‖ Ghy ghaet Ghebondt... Ghefluweelt / ghecameloot / ende
ghedamast, EVERAERT 137 [1528?].

Ghecker,
zn. Zie Gecker.

Gheckinghe,
zn. Zie MNW i.v. Geckinge.
Dwaasheid, gekheid. ‖ EVERAERT 84 [1526]; CAST., Pyr. C vj [ca 1530]; CAST., C.
v. R. 40 [1548].

Gheclaerct,
bw. Van claerc, clerc of van claercken?
Geleerd. ‖ L.: In Gods behoetzele E.: Bevelende voort L.: Allen die... goetwilligh
hier compareren Oft dezer feesten als goetionstigh blyven, Waer zy hem
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gheclaerct oft onconstigh schryven, Gentse Sp. 180 [1539].
OPM. Vg. Claercken en Verclercken.

Ghecomplexioneert,
bn. Gevormd naar fr. complexionné (vg. mnl. gecomplexiet, van complexie).
Een aard, natuur hebbend, zoals in de voorgaande bepaling uitgedrukt. ‖ Hertoghe
Kaerle / vrom ghecomplerioneert (l. ghecomplexioneert), SMEKEN, Gulden Vlies 17
[1516].

Ghecontrefeyt,
bn. Van contrefeyt (zie MNW i.v. Conterfeit)methypercorrect ghe-?
Mismaakt. ‖ (Al isser eene) Ghecontrefeyt... Verwerft dese mensche mijne gracie
Mit eere comt hij me tot stacie, Drie bl. danssen 41 [1482].

Ghecornuyt,
bn. Gevormd naar lat. cornutus.
Gehoornd. ‖ Saegt ghy daer niet damoroese ghereesen up eenen draecke
thienvoudich ghecornuyt triumphelijck ryden, Smenschen gheest 505 [ca 1560?].

Ghecry,
zn. Zie Gecrij.

Ghecxcluchte,
zn. Uit ghec en cluchte.
Spotternij, zotternij. ‖ Dees ghecxcluchte ooc anders dan niet en smaect, Leenhof
33 [na 1531].

Ghedaen,
zn. Van doen.
Ghedaen hebben, op hebben, ingenomen zijn (met)? (Vg. DE BO i.v. Gedaan,
alwaar de zegsw. gedaan zijn in iets, gevoelig zijn voor iets, met innige voldoening
iets goedkeuren?). ‖ Robbius, den cuenstenare bouen al, Daer de Nimphen af
hebben veel ghedaens, CAST., C. v. R. 123 [1548].
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Ghedamast,
bn. Van damast.
In damast gekleed. ‖ Ghy ghaet... Ghefluweelt / ghecameloot / ende ghedamast,
EVERAERT 137 [1528?].

Ghedeer,
zn. Van (ghe)deren.
Kwaad, leed, schade, nadeel. ‖ Om zyn volc te bescuddene / voor ghedeer Heift
(David) doen vergaderen / een groot eer, EVERAERT 123 [1525]; Dit mueghen wy
tonsen verstande tasten Et huwelic van huer / tjeghens ketters ghedeer, ald. 339
[1530].

Ghedeerte,
zn. Van (ghe)deer.
Kwaad, nadeel, letsel. ‖ Tghewerck... Heift de sate dats uwe siele / ghehouden
ghewacht Van alle Spaercken der sondeghen ghedeerte, EVERAERT 313 [1529].

Ghedefenderen,
ww. Van defenderen.
Verdedigen, beschermen, voorstaan. ‖ Een goetwillighe Ghemeynte / in duecht
in eere / En canmen niet te zeere // ghedefenderen, Antw. Sp. G ij [1561].

Ghedelibereert,
bn. Zie Gedelibereert.

Ghedesoleirt,
bn. Van desoleren.
Ongetroost, wanhopig? ‖ Alle zaligheyt rijst wt God eenpaerlic; Dus niemant zal
blyven ghedesoleirt, Gentse Sp. 292 [1539].

Ghedichtich,
bn. Van ghedicht?
Vurig? Of ingeleid (t.w. in het Goddelijk weten)? ‖ Loff ghedichtichste / lof verblytste
in dat godlyc weten, St 1, 87 [vóór 1524].
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Ghediffortuneert,
bn. Analogisch gevormd naar ofr. de(s)fortuné of mogelijk naar een niet opgetekend
*diffortuné (event. rechtstreeks naar *diffortune).
Onbemiddeld, arm. ‖ Een edel ridder ghediffortuneert... al ist dat hij begheert
(eens keerels dochter) Doir tgoet tot eender ghetrouder echte Sij wort hem
gheweyghert vanden slechte, Drie bl. danssen 41 [1482].

Ghedijen,
ww. Zie MNW i.v. Gediën, WNT i.v. Gedijen.
Gebeuren, plaatsvinden. ‖ B.: Maer, duvel, waer saelt ghedijen? S.: In Pruysschen
merke, Sacr. v.d.N. 599 [3e kw. 15e e.].

Ghedoop,
zn. Van dopen.
Het stellen, opstellen? ‖ Te vele vocalen ouer een hoop Maken quaden coop,
want zij wijd doen gapen: Als oock Monosyllaben, in zulc ghedoop (Dat zijn woerden
van een syllabe) hebben den loop, CAST., C. v. R. 36 [1548].

Ghedriepickeld,
zn. Van driepickel (zie WNT i.v. Drie, Samenst.).
Op drie pikkels (d.i. poten) staande. ‖ Om datt (t.w. het rondeel) gedriepickeld es
als een pot isere, CAST., C. v. R. 54 [1548].

Ghedrullen,
ww. Van drullen (zie MNW i.v., WNT i.v. Druilen).
Gekheid maken, gekscheren. ‖ Jc beghunne jn uwen ghedrullene te grammene,
EVERAERT 236 [1526].

Gheduene, gheduente,
zn. Zie Gedeune.

Gheduerelick,
bw. Zie Geduerlijck.
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Gheduerynghe,
zn. Van gheduren.
Bestendigheid, standvastigheid. ‖ (De H. Geest) jn gheduerynghe vast Vp huer
ruste, EVERAERT 304 [1529]; Dat Maria jn vromer / gheduerynghe Wederstaen heift
/ de menichfuldeghe bekuerynghe Vanden vyant, ald. 335.

Gheeerdich,
bn. Van gheeert, geaard?
Van aard? ‖ Scaemt hu / ghy steruelicke dracht Dat den priester / die bouen alle
staeten staet Daghelicx voor hu / achter straeten ghaet Hem achtende als hu scuulget
/ snoode gheeerdich, EVERAERT 431 [1e h. 16e e.].
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Gheengient,
bn. Zie Geengient.

Gheernaert,
zn. Zie MNW i.v. Geernaert.
Garnaal. ‖ EVERAERT 320 [1531?]; DE DENE, bij DE BO i.v. Geernaer [2e h. 16e e.].

Gheesken,
zn. Van Ghese (uit Gesina)? of bijvorm van gansken (vg. KIL.: G h e e s e Vet. j.
g a n s e . Anser)?
Lichte vrouw (vg. KIL.: G h e e s e . Vetus. j. h o e r e . Meretrix). ‖ Lichte gheeskens,
die als meeskens om aes vlieghen, Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.].

Gheeskin,
zn. Van gheeste, geeste geschiedenis en v.v. zaak, ding?
In de aanh. aardigheidje, pretje; drinkpartijtje. ‖ Wy sullen een cleen gheeskin
maken Elc om zynen pennync / jent ende net, EVERAERT 107 [1513].

Gheestimeren,
ww. Zie Estimeren.
Schatten. ‖ Ick en souwe / al waert dat ick wouwe Die costelijcheyt niet connen
gheestimeren, SMEKEN, Gulden Vlies 95 [1516].

Gheet,
zn. Ontleend aan ofr. gaite, fr. guet.
Wacht (vg. DE BO i.v. Gete, alwaar de zegsw. gete staan, de wacht houden). ‖
Want om fynelick // voordere[n]... zallick met myn ghezellen / over al goet gheet //
hoen, Judich 1201 [1577].

Gheetleeder,
zn. Uit gheet en leeder.
Leider (hoofdman) van de wacht? ‖ Adieu gheetleeders die dicwils met beele
berauwen, DE DENE, Langhen Adieu 290 [1560].
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Gheeu,
zn. Zie WNT i.v. Geeuw.
Kletspraat? Praatjesmaker? ‖ O.: Hoort me dien gheeu. V.: Welc een gheckere.
Tscynt of de weerelt / drieuwe vp zyn dume, EVERAERT 466 [1e h. 16e e.].

Gheexalteren,
ww. Zie Exalteren.
Verheffen, prijzen. ‖ Ghy en meughd hem (t.w. De Castelein) gheexalteren noch
vulprizen mede naer zijn betaemte, in CAST., C. v. R. 254 [ca 1550].

Gheexpireerd,
bn. Van expireren.
Overleden, gestorven, dood (vg. fr. expiré in dez. bet.). ‖ Ghy hebd meer dichts
ghecomponeerd Dan eenigh leuende oft gheexpireerd, CAST., C. v. R. 5 [1548].

Ghefach,
zn. Van *faggen (bijvorm van fakken of grondvorm van faggelen)?
Blijkens het verband in de aanh. onaangename toestand. ‖ Dat ware een clute.
Godt besceerme my te commene jn sulc ghefach, EVERAERT 111 [1511].

Ghefaemt,
bn.? Zie Famen.

Gheflip,
zn. Van *flippen (ontleend aan eng. to flip, zich vlug bewegen, vanwaar *flipperen,
flibberen bij DE BRUNE, Bancketw. 1, 418, aang. d. De Jager, Freq. 2, 114)?
Tocht, reis (te paard)? ‖ Nieuloop soude gharen vremtheit vaeten. dus neem ick
abuselijck dit gheflip // an (versta: daarom kom ik op zo'n gekke manier hier
aangesneld?), Charon 50 [1551].

Ghefluweelt,
bn. Zie Gefluweelt.
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Ghefortuneert,
bn. Van fortune.
Door het geluk begunstigd. ‖ Bij accident was gheexpedieert Dees edel coninc
qualijc ghefortuneert, Camp v.d. Doot 1568 [1493].

Ghegat,
bn. Zie Gegat.

Ghegloost,
bn. bw. Van glosen.
Goed onderlegd, ter zake kundig, verstandig? ‖ Natuerlijck verstant dickwils mynen
troost // is En hy wel ghegloost // is // die sal v wel helpen, Antw. Sp. Pp iiij [1561];
Waer in een amoureus hert den meesten troost / schept / Zulcx ghy ghegloost / rept
v

/ en ontbindter den bandt / af, Rott. Sp. N iiij [1561].

Ghegort, ghegoort,
bn. Van Gorden (I).
Ghegort met, vervuld van. ‖ Zoo es dit godlic woordt een cracht Gods alleen Der
zaligheyt, die zijn met gheloof ghegoort, Gentse Sp. 319 [1539]; Ic ben een
ialoerscher bruydegom heel met liefden gegort, Prochiaen 814 [ca 1540].
- Ghegort worden, in de aanh. worden (tot)? ‖ Costelijck tijt / die mi nv wort ghegort
Zeeringhe, V.D. DALE, Wre 635 [ca 1516].
OPM. Vg. Vergortt.

Ghegrouft,
bn. Van grouven, groeven.
Vast, verankerd. ‖ Tes goet te clappene Voor die jn weilden / sitten ghegrouft,
EVERAERT 280 [1530].

Ghehachtich,
bn. Van hachtich (zie Achtich).
Heerlijk. ‖ Helpe Gods helighe cracht, alder crachtighst, Die bouen al, zijd
ghehacht, alder ghehachtighst, CAST., C. v. R. 226 [1548].

Ghehaeft,
bn. Van have.
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Voorzien van have, gegoed (vg. gehavent in dez. bet. in Hs.Marialeg., beg. 16e
eeuw, in D. War. 5, 275, vermeld in MNW i.v. Gehavent, 2e art.). ‖ Ick gaef v meer
v

/ waer ick bet gegoeyt / oft ghehaeft, Zeven Sp. Bermh. G vj [1591].

Ghehande,
bn., zn. Zie Ghehant.

Ghehandelic,
bw. Van ande, ijver?
IJverig? ‖ Heydenen houden ooc / huer wet ghehandelic, DE ROOVERE, Quicunque
702 [3e kw. 15e e.].

Ghehandich,
bn., bw. Van ghehant.
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Tot heil strekkend, heilrijk? ‖ Christus zyne discipulen ghehandich tPater Noster
gheleert hebbende, Vader Onse 1127 [1577].
OPM. Bij de plagiator J. David S.J. (zie de aanh. bij DE BO i.v. Gehandig) nadert
de bet. tot de mod. westvlaamse van geschikt.
- In de aanh. zou ook de bet. aangenaam, heerlijk passen. ‖ (Christus' zoendood
is) Den zondaren een troost ghehandich / zoeter dan sucaden, Verl. Z. II, 919 [1583].

Ghehant, (I) ghehande(?),
zn. Zie Ghehant (II).
Gerief, voordeel, heil, vreugde. ‖ Tot uwe ghehanden zoo zallick u tooghen dan
... de maeltyt // die god // moysem heeft ghebooden, H.Sacr. 70 [1571]; Myn
hoverdich verwecken die zyn voornemens bestrecken // ten mynen ghehande //
straf dat hy beraende // redens van quaden verstande // gaf, Judich 1241 [1577];
Vrouch up ghestaen zynde // ten mynen ghehande zoo treckick ter fonteyne, ald.
1262; Merckt noch een fyguere / met rypen verstande Tot dynen ghehande, Verl.
Z. I, 580 [1583] (zie ook ald. 879, 905, II, 1105, 1275).

Ghehant, (II) ghehande,
bn. Van handen, dienstig, aangenaam zijn?
Aangenaam, nuttig, heilrijk. ‖ Uwe medicyne / my zeer ghehande es, Leuv. Bijdr.
4, 253 [beg. 16e e.]; Root / wit /blau / en persch // tzijn al schoon colueren / Nochtans
en can gheen langher ghedueren Dan dat wter Natueren / grijpt synen stant. Met
tghene dat goet is / vintmen yemant ghehant, Antw. Sp. b iij [1561] (hic? bet. niet
duidelijk).

Ghehecht,
zn. Van hecht, macht.
Macht, heerschappij. ‖ Alde landen die onder zyn ghehechte staen Van alle nacien
/ die jn zyn bedwanc zyn, EVERAERT 255 [1530].

Gheheelich,
bw. Van gheheel.
Geheel, volkomen. ‖ Tlamoen coordeelich / Begheerlijc treckende / naer u
v

gheheelich, CAST., Pyr. A vj [ca 1530]; Hy heift hem ant cruce gheoffert gheheelich,
Gentse Sp. 32 [1539].

Ghehelde,
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zn. Van helde, ‘boeien, gevangenschap’ (MNW i.v., 1e art.)?
In de aanh. afgesloten ruimte, schuilplaats. ‖ Compt voort dan buuten dynen
ghehelde // schier, Verl. Z. I, 11 [1583].
- Shemels ghehelden, de hemel. ‖ Zynen wederloon / zal hem bin shemels
ghehelden God grootelicxs verghelden, Verl. Z. II, 1110 [1583].

Ghehercken,
ww. Van hercken.
Ghehercken naer, verlangen, haken naar. ‖ My verwondert hoe u hert naer my
kan ghehercken. Daermen zoo vele rijcke dochters vint, HOUWAERT, Lusth. 2, 116
[1582-'83].

Gheherdich,
bw. Rijmvervorming van ghehertich?
Hartelijk, oprecht? ‖ Dies o ghespelenede / biddick v gheherdich verlaet my
vuluerdich van zulck eenen doene en laet ons spacerende gaen ter cruudekins
groene, Reyne M. 186 [ca 1575?].

Ghehertich,
bn., bw. Zie MNW i.v. Gehertich.
1) Goedgunstig, welwillend, barmhartig. ‖ Jc Eerlicke Edelheyt / salse (t.w. de
meersman en de dryakelprouuer) doen punyeren Al waert dat zy ter maert noch zo
ghehertich waeren, EVERAERT 472 [1e h. 16e e.]; Die ons helpen zal zeer ghehertigh,
Es boven al dat leift ontfermhertigh, Gentse Sp. 249 [1539]; Es de mensche totten
mensche zoo ghehertigh, Hoe veil te meer es God op ons ontfermhertigh, ald. 251;
Doen spaerdese (t.w. de Niniviten) de Heere / uut ghehertigher gronden Verghevende
haer zonden, Verl. Z. I, 398 [1583]; Noyt en kondick u tmy waerts zoo ghehertich,
Dat ghy my een vedt bocxkin / hadt willen gheven, ald. II, 542.
2) Hartelijk. ‖ Een ghehertich groeten zy v tot boeten, Reyne M. 312 [1575?]; Uut
ghehertigher minnen zal dat haest gheschieden zondere slakatie, Judich 147 [1577];
Dies raden wy v / menich mensche / vut liefden ghehertich dat ghy enz., Taruwegraen
1518 [1581]; (Ick) Bedancke ... u ghehertich / ten desen stonden, Verl. Z. I, 608
[1583].

Ghehuldelicken,
bw. Van ghehulde.
Goedgunstig. ‖ Wat ghy er vertert / ghewillich als den realen Zallick ghehuldelicken
/ voor u betalen, Verl. Z. II, 1131 [1583].

Ghehuldich,
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bn., bw. Zie Gehuldich.

Ghehuldicheyt,
zn. Zie Gehuldigheyt.

Ghehuldighlijc,
bw. Van Ghehuldich.
Genadiglijk. ‖ U cruyce... daer ghy moedernaeckt Aen wert gherect, my soo
ghehuldighlijc Schinckende u bloet soo overtuldighlijc, A. BIJNS, aang. in WNT i.v.
Gehuldig, Afl.

Ghehult,
bn. Van hulden?
Ghehult met, verbonden aan, verstrikt door? ‖ Sij maecte mij een romeyns baer
tot mijnen spijte Daer ick mit venus doen ghehult was, St 2, 201 [vóór 1524].
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Gheinclineer(d)t,
bn. Zie Geinclineert.

Gheingient,
bn. Zie Geengient.

Gheinnen,
ww. Van innen (z. ald.).
Bewust worden, beseffen, weten, kennen. ‖ Doet my gheinnen trechte verstant
hoe dat mueghen staen v zinnen, Reyne M. 201 [ca 1575?].

Gheionstelijck,
bw. Van ionst(elijck).
Vriendelijk, welwillend. ‖ Ist niet te deerne Dat wy soo gheionstelijck en soo
v

gheerne Dwerck Gods souden tot consten trecken meest, Antw. Sp. Ee iiij [1561].

Ghejonsticheyt, ghejunsticheyt,
zn. Van jonst(icheyt).
Gunst, welwillendheid, vriendelijkheid. ‖ O edel Clergye... Die my sulcke
ghejunsticheyt / hebt ghetoocht, EVERAERT 151 [1523]; Was dat (t.w. zekere
hoffelijkheid van de franse koning) niet teeckene van payse accoordich By sulcke
ghejunsticheyt, ald. 549 [1538].
- In de aanh. de ‘gunst’ die een vrouw verleent. ‖ Laet v ooghskens vast in syn
v

ooghskens stralen, Ghy zulter ghejonsticheyt met bewijsen, H.d.Am. Aa 7 [m. 16e
v

e.] (vg. ook ald. Q 6 ).
- In de aanh. euphemistisch voor de sexuele toenadering van de echtgenoot? ‖
Ick en kans niet ghelijden Dat Iupiter syn liefde plant buyten deuren, Daer my syn
v

ghejonsticheyt zou ghebeuren, H.d. Am. Q 6 [m. 16e e.].

Ghekeilcoort,
bn. Van keilcoort, keelband.
Van keelbanden voorzien. ‖ Ghekeilcoorde bonnetjens, DE DENE, Langhen Adieu
137 [ca 1560].
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Ghekeken,
zie Kijcken.

Ghekerlt,
bn. Van kerle.
Voorzien van een kerle (lang overkleed). ‖ Niemant so katijvich ofte net beperrelt
ghepluymt ghesmerlt // gheroct ghekerlt, Smenschen gheest 464 [ca 1560?].

Ghekyff,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Gekijf.
Int ghekyff stellen, onenigheid verwekken? ‖ Ghy wolff, ghy stellet altyt int ghekyff,
Trudo 1883 [ca 1550].

Gheknevelbaert,
bn. Van knevelbaert.
Voorzien van een knevelbaard. ‖ Ghebaert ghecapt gheknevelbaert up sijn
spaensch, Smenschen gheest 603 [ca 1560?].

Ghekrack,
zn. Zie Gecrac.

Ghekroonheyt,
zn. Van ghekroon, gekreun.
Gejammer, gezeur? Of tegenstribbeling? ‖ Gheeft v ghevanghen // Herte van
Echo, zonder v ghekroonheyt, H.d.Am. H 5 [m. 16e e.]; Wa Druck en spijt, // Zijt ghy
v

dat? komt by zonder ghekroonheyt, ald. N 2 .

Ghelanden,
ww. Zie MNW i.v. Gelanden, 2e art.
Leren? Schenken? (vg. MNW i.v. Gelanden, 2e art. met een plaats uit Ferguut
(r. 5490) in de bet.: ‘er toe krijgen, overhalen’). ‖ Als hebbic den ionghers dit willen
ghelanden. Indien minen bouc vald in crusselighe handen, Willen dien blidelick
zonder wrempe ontfaen, CAST., C. v. R. 247 [1548].
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Ghelauwen,
ww. Zie MNW i.v. Gelauwen.
Begrijpen, verstaan? ‖ Den prophete David // zoo ic hier ghelauwe, Die sprickt
voor elcken // tzy man ofte vrauwe, Zegghende, enz., Jezus i.d. tempel 302 [ca
1575?].

Ghelijckelic,
bn. Zie MNW i.v. Gelikelijc, WNT i.v. Gelijkelijk.
Redelijk, billijk? ‖ Dus (t.w. omdat Pyramus en Thisbe van gelijke stand zijn)...
waert een zake ghenouch ghelijckelic / Dat tsamen een aliance rijckelic Van
huwelicke mochte gheschien, CAST., Pyr. B ij [ca 1530].

Ghelist,
bn. Van list.
Vol listen? ‖ Ick hebbe alree Met eenen subtijlen duertrocken liste Vrienden en
maghen gestelt in twiste Als de gheliste / beroert in nijde, CAST., Pyr. B iij [ca 1530].

Gheloen(e),
zn. Van lonen?
Afrekening? ‖ Sy sullent veteren (l. beteren?) // Int gheloene wel styff (versta: zij
zullen het bij de afrekening wel bezuren?), Trudo 252 [ca 1550].

Gheloovinghe,
zn. Van gheloven.
Geloof. ‖ Die goey gheloouinghe // scheen eerst ter spatie / Corts voor mijn derde
Ampliatie, Antw. Sp. l iiij [1561].

Ghelsch,
bn. Bijvorm van geel?
Geel? ‖ Dyn ghelsche nachtdoucxs zyn te prysen, Verl. Z. II, 266 [1583].

Gheltscip,
zn. Uit ghelt en scip.
Schip met geld. ‖ B.: Haddic een gheltscip J.: So waerge ghegoet, EVERAERT 453
[1530].
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Ghelucksaem,
bn. Van gheluck.
Gelukkig. ‖ Tians hoy die ick regiere syn al gheluck // saem (× druck//saem),
Smenschen gheest 617 [ca 1560?].

Gheluct,
bn. Van lucken.
Gheluct werden, ten deel vallen, overkomen, beschoren zijn. ‖ Wat onruste dat
mi wert gheluct... ic ben dies een haer niet ontruct als ic om haer met reynder herten
peynse, Doesb. 122 [vóór 1528].
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Ghelufert,
bn. Zie MNW i.v. Gelufert.
Arm, ‘gesjochten’? Deze bet. lijkt in de eerste aanh. waarschijnlijker dan ‘ontmand’
(zie DE BO i.v. Luifer, MNW i.v. Gelufert en WNT i.v. Luifer, Afl.); de tweede aanh.
(ontleend aan DE BO) is niet volledig genoeg om zekerheid te verschaffen, in de
derde is het verband mij niet voldoende duidelijk. ‖ Daghelicsche weerelt stept voorts
in dominatien bezouckende luxurieuse habitacien al doet de gheluferde groote
hertzweerynghe, DE DENE 174a [ca 1560]; Wellust tsvleeschs van den gheluferde
ghehaet, DE DENE bij DE BO i.v. Luifer [ca 1560]; De ghuene die De myfeldose der
trufatoryen gheerne lesen Le boutinet des vicontes / der gheluferde partie, DE DENE,
Langhen Adieu 237 [1560].

Ghelve,
zn. Zie MNW i.v. Gelve, 2e art.
Heerlijke, heilrijke gebeurtenis? Of (indien ghelve corrupt zou zijn voor ghedelve,
zoals Verdam met Van Dale (Taalg. 9, 112) geneigd is aan te nemen, in tegenstelling
tot Leendertz (zie zijn aant. op de aanh.): het opgegravene, i.c. het H. Sacrament,
ofschoon daartegen weer pleit, dat ghedelve op de enige plaats, waar het voorkomt,
Sacr.v.d.N. 1076, bezwaarlijk deze bet. kan hebben. ‖ Van desen ghelven Muegen
wij God wel euwich looven, Sacr.v.d.N. 287 [3e kw. 15e e.].

Ghemagistreert,
bn. Zie MNW i.v. Gemagistreert.
Bekwaam, kundig. ‖ Den eenen es ind wyse ghemagistreert, Dandere es ind zotte
gheauthoriseerd, CAST., C. v. R. 33 [1548].

Ghemaniert,
bn., bw. Zie Gemaniert.

Ghemannierich,
bn. Van manierich.
Edel. ‖ Reyn ghemannierich Juecht roosierich / hebt minnelicken danc, EVERAERT
162 [1523].

Ghemeedsaem,
bn. Zie Gemeetsaem.
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Ghemeynicheyt,
zn. Van ghemeynich of rechtstreeks van ghemeyn.
Eenvoudigheid. ‖ Tis recht dat icse begracie om... haer simpel wetende
ghemeynicheyt, haer wesen eerbaer, sonder eenich cleynicheyt, seer goedertieren,
Doesb. 45 [vóór 1528] (= Rederijkersged. 59, 21).

Ghemercksel, ghemercsele,
zn. Van ghemercken.
Aandacht. ‖ Duer tgelt heeft redene gheen ghemercsele, St 2 52 [vóór 1524].
- Ghemercksel nemen, opletten (vg. ghemerck nemen in dez. bet. (bij KIL.:
‘observare, considerare’) in WNT i.v. Gemerk, 2e art., bet. II, 2). ‖ Neemt ghemercksel
rasch totter mieren trect, Antw. Sp. Mm ij [1561].

Ghemerlt,
bn. Van merle, merel?
Voorzien van een merel in het wapenschild? ‖ Niemant so katijvich ofte net
beperrelt ghepluymt ghesmerlt // gheroct ghekerlt hue slecht ghemerlt // hy muet
ten crijghe, Smenschen gheest 465 [ca 1560?].

Ghemoet, ghemoedt, ghemoijt,
bn. Zie MNW i.v. Gemoet, 4e art., WNT i.v. Gemoed, 2e art.
Ijverig, vurig? ‖ Weest altyt ghemoijt want daer rethoricams Constige vruecht is
groot daer werct gods geest doer dexperiencie minjoot, St 1, 108 [vóór 1524]; Om
u zoud'ic noch waghen een waechskin / En slaen een slaechskin / als de ghemoetste,
v

Pyr. A ij [ca 1530].
- Ghemoedt op, gericht op, verlangend naar? ‖ Al dat mijns is / is op u (t.w. Maria)
ghemoedt, DE ROOVERE 212 [3e kw. 15e e.].
CAST.,

Ghemoetsele,
zn. Van ghemoeten.
1) Ontmoeting? ‖ Ghij heeren, en belcht u niet van tsotte ghemoetsele, Man en
wijf 145 [eind 15e e.?].
2) Plaats van ontmoeting. ‖ Wy bieden v reverentelick / bin dit ghemoetsele een
vrindelick groetsele, Taruwegraen 787 [1581].
3) Wedervaren, wederwaardigheid, lot? ‖ Gheheel los van trueren Es mijn herte
beseven duer zulc bevroetzele, Voor my anghenomen zulc hardt ghemoetzele,
Gentse Sp. 55 [1539].
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4) Beleving, genieting, nuttiging? ‖ Dees maeltyts ghemoetsele gheeft ruste inde
ziele, H.Sacr. 370 [1571].

Ghemoveert,
bn. Van moveren.
Van zulk een gemoedsstemming of gezindheid als de voorafgaande bep. uitdrukt.
‖ De Tortele druckigh lamenteerd ... Als den landman vrueghdelick ghemoueerd
Haer ionghskins ontrooft, CAST., C. v. R. 121 [1548]; Dus weest wel ghemoueert //
v

Adieu / wij moeten scheyden, Antw. Sp. p ij [1561].

Ghemuylt,
bn. Van muyl.
Voorzien van een muil. ‖ Was dat de stoockere sevenvoudich ghemuylt,
Smenschen gheest 519 [ca 1560?].

Ghenacijt,
bn. Van nacie, natie (z. ald.).
Van zulk een aard als de voorafgaande bepaling uitdrukt. ‖ Neen, neen, noch ben
v

ick al anders ghenacijt, H.d.Am. I i [m. 16e e.]. - Eel ghenacijt, edel van aard,
v

H.d.Am. C 6 [m. 16e e.]. - Fel ghenacijt,
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wreed van aard, DE ROOVERE 368 [3e kw. 15e e.]. - Lieflijcke ghenacijt, lieflijk van
aard, H.d.Am. G 8 [m. 16e e.]. - Reyn ghenacijt, zuiver, edel van aard, H.d.Am. G
5, H 1 [m. 16e e.].

Ghenaerte,
zn. Van gheneren.
Levenswijze? ‖ Wy consoleren zulc int mespaeyen, Die zondigh leift in
vleesschelicker ghenaerte, Gentse Sp. 292 [1539].

Ghenakelick,
bn. Van ghenaken.
Naderbij komend, naderend? ‖ V advys nootzakelick hebben wy ghenakelick
(versta: wij die U naderen?) // nv wel van doene // iet, Reyne M. 317 [ca 1575?].

Ghenatureert,
bn. Van natureren.
Eig. geschapen (vg. GHISTELE, Virg. Aen. 19a [1556]: ‘Wy en zijn ooc so straf van
herten niet ghenatureert’ en WNT i.v. Natureeren) en v.v. van zulk een aard of natuur
als de voorafgaande bepaling uitdrukt. ‖ Aertsch ghenatureert, GHISTELE, Virg. Aen.
121a [1556]; - subtijl ghenatureerd, CAST., C. v. R. 109 [1548]; - verscheyden
v

ghenatureert, verschillend van aard, Antw. Sp. Ggg i [1561]; - wreet ghenatureert,
GHISTELE, Virg. Aen. 72a [1556].

Gheneerlic,
bn. Van gheneren.
Zich bezighoudend (met). ‖ Ter doctrynen gheneerlic, EVERAERT 523 [1534].

Gheneghen,
zn. Zie MNW i.v. Geneigen?
Genegenheid, zin, verlangen, begeerte. ‖ Jonste tscieten my jn te prentene riet
Dies jc my van scietens gheneghen niet stelpen can, EVERAERT 237 [1526]; Boerdelic
Pleghen jent Tot wien al myn zins gheneghen went, ald. 239.

Gheneichede,
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zn. Van gheneghen, geneigen.
Neiging, lust, zin. ‖ Sy gheuen elc werck naer zyn gheneichede, EVERAERT 155
[1523].

Gheneselick,
bn. Zie Geneselyc.

Ghengient,
bn. Zie Geengient.

Ghenitten,
ww. Bijvorm van ghenieten?
Gedaan krijgen. ‖ Ick en cans niet ghenitten, Dat ic eens pas hadde nae mijn
gherief, Mar.v.N. 664 [ca 1500].

Ghenoopen,
ww. Van noopen (zie Nopen).
Verkrijgen. ‖ Naer dat de vyf daghen werden verloopen en wy gheen hulpe / al
van den heere ghenoopen zoo zullen wy doen // naer ulieder woordts advysen,
Judich 1373 [1577].

Ghenooten,
ww. Zie MNW i.v. Genoten.
Deel krijgen aan. ‖ Zo zuldy ghenooten... Alle de weldaedt die oyt ghedaen wiert
In der helygher kaercken, oft begaen wiert, Gentse Sp. 191 [1539].

Ghenouchte,
zn. Zie MNW i.v. Genoechte, WNT i.v. Geneugte.
Klucht, esbatement (vg. KIL.: g h e n o e g h t e ... ludus, ludicrum). ‖ Eerweerdeghe
ons ghenouchte / wilt danckelic nemen, EVERAERT 179 [1527].

Gheoccupeert,
bn. Van occuperen.
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Gezind? ‖ Nochtans ben ick twijffelachtich // gheoccupeert Door myn verstandt
tweedrachtich, Rott. Sp. L viij [1561].

Ghepaelt,
bn. Van palen.
Ghepaelt aen, verbonden met? ‖ Dingheuen dwelck is met kennissen deurstraelt
Blijft vastelijck ghepaelt // aender Consten slot, Antw. Sp. c ij [1561].
OPM. Vg. Palen.

Ghepaerelt, ghepeerelt,
bn., bw. Zie Gheperelt.

Gheparkeneren,
ww. Van park.
Vreedzaam samenleven (binnen een bepaalde ruimte of bepaald gebied). ‖
Ghelijck dat pestilent dier den Basilisch Met gheenrande dieren en kan
gheparkeneren, CAST., Bal. O viij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521].

Ghepelst,
bn. Zie WNT i.v. Gepelsd.
In een pels gekleed (vg. KIL.: G h e p e l s t . Pellitus, pellibus tectus). ‖ Sij waren
werm en sadt en wel ghedost, Ghemantelt, gherockt, ghepelst, ghevost, A. BIJNS
155 [1548].

Gheperelt, ghepeerelt, ghepaerelt,
bn., bw. Zie MNW i.v. Geperelt.
Eig. met parels behangen en v.v. versierd, gesmukt (vg. GOEDTHALS 29, aang. in
MNW i.v. Geperelt en Dwerck d. Apost. blz. 59, aang. in A. BIJNS (Verkl. Woordenl.
blz. 10). Uitsl. rhet. is het gebruik als epith. ornans. ‖ Och, hope ghepaerelt, Leedt
my tot Godt, Gentse Sp. 15 [1539].
- Net ghepeerelt, eveneens als epith. ornans, uitsl. aangetroffen bij EVERAERT. ‖
Naer dat den keyser net ghepeerelt heift So veil cryghers... Hy zoude den Turck /
wel vutter weerelt jaghen EVERAERT 227 [1528?] (zie ook ald. 308, 340, 381, 403,
406, 424, enz.).
- Hooghe gheperelt, in dez. bet., gezegd van rijken en natiën. ‖ CAST., Bal.
B4[1521].

Ghepersoont,
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bn. Zie Gepersoont.

Ghepijnsele,
zn. Zie Gepijnsel(e).

Ghepleijen,
ww. Zie MNW i.v. Geplayen.
Harden, uithouden (vg. pleien, tobben, zwoegen, moeizaam voortgaan, zie Pleyen).
‖ Huben (euphem. v. membrum virile) en const niet langher ghepleijen, St 2, 111
[vóór 1524].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

187

Ghepluc,
zn. Van plucken.
Voordeel. ‖ Eens anders miskief brengt veel gheplucx in: Nae dat fortuyne... Doet
draeyen dat radt van aventueren, Sp. d. M. 5071 [beg. 16e e.].

Ghepraes,
zn. Van prasen (zie ald.).
Geklets. ‖ Ick en can t'gheraes, en t'ghepraes niet langer hooren, Const-thoon.
Juw. 25 [1607].

Gheprebent,
bn. Van prebende.
Voorzien van een prebende. ‖ Gheestelijc waerlijc van wat possessien Wel
gheprebent of sonder beneficien Tmoet al ter doot, Camp v.d. Doot 1629 [1493].

Gheprouf,
zn. Van prouven, proeven.
Ondervinding, ervaring, verstand. ‖ Soudic my niet stooren Dat ghy mesprys
zonder bedrouf scept Van dynghen waer of / ghy gheen gheprouf hebt? EVERAERT
545 [1538].

Ghequac,
zn. Zie WNT i.v. Gekwak, 1e art.
Praats, drukte, ophef. ‖ Maect ghy daer/zo groot ghequac of, EVERAERT 416[1530].

Ghequelscap, ghequelscip,
zn. Van ghequel.
Kwelling. ‖ Ghecryghen wy / Goet Gheselscip Sdrucx ghequelscip zal van ons
vlien, EVERAERT 11 [1509] (zie ook ald. 30, 49, 285, 453); Scyckt u / ende zidt //
nedere An dese tafele / ende dat gherynghe met versnelscap Zonder eenich
ghequelscap, Verl. Z. I, 960 [1583].

Gheraecktelick,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

bw. Van gheraect.
Op juiste, voortreffelijke wijze. ‖ tKindt zegghet gheraecktelick, Jezus i.d. tempel
281 [ca 1575?].

Gheraecsele,
zn. Zie Geraecsele.

Gheranck
(I), zn. Van ranck (zie MNW i.v. Ranke, 3e art., WNT i.v. Rank (II)?
Slimme streek, list, grap? - Een gheranck stellen, een poets bakken? ‖ Hier ben
ick / die als een puystebijterken haet Tvolck / waer deur ick hen menich aerdich
v

gheranck stel, Rott. Sp. R v [1561].

Gheranck
(II) zn. Van ranck, gebaar, (lichaams)beweging (zie KIL.: r a n c k e . Gestus,
gesticulatio)? Of bijvorm (rijmvervorming?) van gheronck?
Lawaai. ‖ Als ick dus zeer ligghe en voghelvake Luymende, sluymende, als
crancke, Dan wensch ick dees roepers al aen een cake, Want thoot doet my zeer
van allen den gherancke, Leuv. Bijdr. 4, 355 [beg. 16e e.].

Gheravent,
bw. Vervorming van gisteravond.
Gisteravond. ‖ Wy en wisten / gherauent / anders niet, EVERAERT 178 [1527].

Ghereckelijck,
bw. Zie MNW i.v. Gereckelike, WNT i.v. Gerekkelijk.
Waarlijk, beslist, zeker? ‖ O.: Hy sal moort roepen S.: Ist waer? O.: Jaet
ghereckelijck Siet sijn hayr staet van vreesen als borstelen, Antw. Sp. Ee iiij [1561].

Ghereedscip,
zn. Zie MNW i.v. Gereetscap, WNT i.v. Gereedschap.
Voorraad. ‖ Van Tydelicke Haeue / hebbic cleen ghereedscip, EVERAERT 483 [1e
h. 16e e.].

Ghereelen,
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ww. Van *gheregelen (vg. mnd. regelen, mhd. rigelen, afsluiten) met ee < ei < ege
(vg. DE BO i.v. Reil, reile)? Of bijvorm van garelen (een volgens vr. meded. van Prof.
Dr. E. Rombauts in Z. Ned. nog gebruikt ww.)?.
Binden, verbinden? Of beheersen? ‖ O gheweldich vleesch dwelck mij vaste
ghereelt onknoopelyck seelt, Smenschen gheest 248 [ca 1560?].

Gheregaelt,
bn. Van regael of van *regalen.
Giftig, vergiftigd. ‖ Soeticheyt gheregaelt, Drie bl. danssen 29 [1482]; Ten dese
saysoenen gheregaelde meloenen // hebbick hemlien ghepueterd met slanghen
bloet ghebuetert, Reyne M. 528 [ca 1575?].

Gheregelt,
bn., bw. Zie MNW i.v. Geregelt, WNT i.v. Geregeld.
Standvastig, trouw? ‖ Godt kentse wel die gheregelt // zijn, DE ROOVERE 277 [3e
kw. 15e e.]; Om dat zy dwoordt Gods gheloofden ghereghelt, Gentse Sp. 204 [1539].

Ghereghen,
bn. Van rijghen.
Ghereghen houden, in toom houden, bedwingen en v.v. inhouden, achterwege
laten? ‖ Wy bidden u, Syt u worden gheseghen (?), Hout schimp ghereghen, wy
biddens uuyt minnen, Trudo 1794 [ca 1550].

Gherelt,
bn. Van rellen, zie Rellen (II)? Of van rel, zie WNT i.v. Rul (I)?
Gericht? ‖ Dat die menschen diuers syn van seden ghestelt dat coomt... niet duer
complexie diuers gherelt, St 1, 107 [vóór 1524].

Gheriefte,
zn. Van gherieven.
Iets dat ‘gerieft’, aangenaam, prettig is. ‖ Stont hier beneven open ghegroyt minne,
Ic lieper ter stont ghecaust, gheschoyt inne; Ic vreught bespoeyt winne duer de
gheriefte, Gentse Sp. 164 [1539].

Gherijst,
bn. Van rijs.
Van rijs voorzien. ‖ Hondert mutsaerts wel en groot gherijst, Antw. Sp. e iij [1561].
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Gherist,
bn. Oorspr.?
Voorbereid, bedacht (op)? ‖ Tot gheesselen moesten sy (t.w. de apostelen) altijt
zijn gherist, Rott. Sp. A vij [1561].

Gheruc,
zn. Van gheroeken, zich bekommeren om, zich iemand of iets aantrekken (vg.
geruekinge in Limb. Serm. 158a, aang. in MNW i.v. Geroekinge).
Zorg, bekommering, medeleven, deernis? ‖ Erm bloet, wat hebdy dan onghelucx,
Aen niemande vindy vele gherucx, Leuv. Bijdr. 4, 275 [beg. 16e e.].

Gheruchtich,
bn. (?), bw. Van gherucht.
Levendig, beweeglijk, luidruchtig. ‖ Vrolic der voghelen zanc gheruchtich Hoortmen
nu ruyten, CAST., Pyr. D ij [ca 1530]; Elck Voghelken gheruchtich Laet hooren syn
v

gheluyt, H.d. Am. C 5 [m. 16e e.].

Gherusthertich,
bn. Uit gherust en hert met -ich.
Gerust van hart. ‖ Niet voer een gherusthertich leeven, Smenschen gheest 125
[ca 1560?].

Gheruuscheyt,
zn. Van gheruusch.
Werelds, wild geleef? ‖ Een smans zin verfrayde / jnde gheruuscheyt, EVERAERT
138 [1528?].

Ghesate,
zn. Zie MNW i.v. Gesate.
Geslacht? ‖ Edel ben ic vuyt coninclijken ghesaten, Camp v.d. Doot 643 [1493]
(vg. fr. ‘Noble suis. et yssus de rois’).

Ghescallyck,
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bn. Van scallyck, schalc.
Bedrieglijk, gemeen, boosaardig. ‖ Sy coomen heymelyck als slecken ghecroopen
samblantich int aencoomen en bevallyck corts gheweldich violent / en ghescallyck,
Smenschen gheest 707 [ca 1560?].

Ghescheelt,
bn. Van scheel, haardos of scheiding of van scheel, schedel.
Voorzien van een fraaie haardos of scheiding in het hoofdhaar? Of fraai
geschedeld? ‖ Liefken ghepinceelt van Appoloos hand so chierlijck ghescheelt en
ryckelyck ghedeelt // bij Junoos ghenaede, Smenschen gheest 246 [ca 1560?].

Gheschienlijck,
bn. Van gheschien, geschieden.
Mogelijk, uitvoerbaar. ‖ Eest gheschienlijck berghen te verstellene? Charon 229
[1551].

Gheschienst,
bn. Oorspr.?
Te geschieden? Of syn. van ghesienst, het best, nuttigst, heilzaamst? ‖ Wilde
dieren, vriendschap met vrienschap innen, Het blijckt zoo gheschienst: Doet den
leeu dueghd ghi zult dueght an hem winnen, CAST., C. v. R. 163 [1548].

Ghescillichede,
zn. Van ghescillich.
Onenigheid? ‖ Jc bidde hu tsaemen / wilt exsponeren De naeme der seste balcke
zonder ghescillichede, EVERAERT 334 [1530].

Gheschost,
bn. Van schossen, schorsen?
In de aanh. moet gheschost en ghebect ongeveer betekenen geschikt, in staat
of uitgerust. WNT i.v. Schorsen (I) denkt bij gheschost aan vervorming van
gheschorst ‘geschort, de klederen opgenomen hebbende’; dit past evenwel minder
bij ghebect. In de sfeer van het laatste woord blijvend zou eerder aan schorsen,
optrekken (van neus of lippen) gedacht moeten worden (vg. Voc. Cop.: d e n n e s e
s c u r s e n , g r i s e n , narire; o b s c o r s i n g h e m e t t e n n a s e ,
b e s c e r n e s s e , g r i s i n g h e , sanna; o p s c o r s i n g e v a n l i p p e n , valga en
KIL.: s c h o r s s e n o f t s c h o r t e n d e n n e u s e . corrugare nares). ‖ Laet ons
(t.w. twee zinnekens) Leandrum en Hero onder ons protectie // Gaen brenghen, wy
v

zijnder toe gheschost en ghebect, H.d.Am. Cc 1 [m. 16e e.].
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Gheschreyssel,
zn. Van schreyssel (vg. KIL.: S c h r e y s s e l . Lachrymae).
Geschrei, geweeklaag. ‖ Hieremias gheschreyssel es ooc ghestremd, CAST., C.
v. R. 74 [1548].

Ghescitueert,
bn. Van *situeren?
Uitgestrekt? ‖ Den naem deser landouwen diet wel noteert Was nae onser talen
genaempt den tijt Hoe wel hij lanc ende breet is ghescitueert Nochtans seer haest
is hy ghepasseert, Camp v.d. Doot 571 [1493].

Ghescoeft,
bn. Van scoven, schoven.
Gebonden, gevangen? ‖ Jn onvreden diep My therte by dien / vul drucx / ghescoeft
leift, EVERAERT 39 [1512]; Dus blyuen wy ghescooft Jn allen lydene / met drouuer
zeden, ald. 184 [1526].

Ghescup,
zn. Van scuppen, scheppen.
Der eerden ghescup, in de aanh.: schoppen aarde. ‖ Jc wildic laeghe / jnder erden
doot En jc waere ghedect / met der eerden ghescup sekere, EVERAERT 535 [1538?].

Ghescuul,
zn. Van sculen, schuilen.
Iets verborgens, iets dat zich ergens schuil houdt. ‖ Jnt lyf en mach gheen onreyn
ghescuul daken, EVERAERT 200 [1528].

Ghesedelic, ghezedelijc,
bn., bw. Van sedelic.
Zoals het behoort; in de 2e aanh. wrsch. in een bijzondere toepassing:
welgemanierd? ‖ C.: Hoe sullen wy ons beteren? G.: Met waerachteghe biechte Jnt
vuldoen / der penitencien ghesedelic, EVERAERT 31

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

189
v

[1509]; (Thisbe is) Een moedich zinneken / reyn ghezedelijc, CAST., Pyr. A vij [ca
1530].

Gheseemt,
bn. Van seem of semen.
Honingzoet, liefelijk (vg. KIL.: G h e s e e m t . Mellitus). ‖ Mijn wesp vliecht daer
oock wech / dus springick van mijn peert / Gheseemde woordekens hebbense
wtghelockt, Haagsp. d vij [1561].

Ghesielt,
bn. Van siel(e)?
Voorzien van een ‘ziel’, van leven, van een kind? ‖ G.: Twee vrauwenclickerkens.
Wat dynct hu daer of jnt bemerck? E.: Jc en zyer gheen ghebrec andt werck Anders
dan datse cort ghehielt zyn. S.: Se dienen deis meyskens 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.].

Gheslaec,
zn. Van slaken.
Vernietiging, beëindiging, in de aanh. het ophouden of achterwege blijven van de
werking van het slaapmiddel. ‖ Siet hier een zaet wiens crachteghe treken Hem
(t.w. die slecht slaapt) zal doen slaepen / of ten moet ghebreken Byden vaeck mocht
hys / gheslaec hebben, EVERAERT 201 [1528].

Ghesmerlt,
bn. Van smerle, dwergvalk?
Voorzien van een ‘smerle’, een dwergvalk in het wapenschild? ‖ Niemant so
katijvich ofte net beperrelt ghepluymt ghesmerlt // gheroct ghekerlt hue slecht
ghemerlt // hy muet ten crijghe, Smenschen gheest 464 [ca 1560?].

Ghesmije,
zn. Van *ghesmijen (vg. MNW i.v. Gesmieden, WNT i.v. Smieg, Smijdig).
Gevlei. ‖ Ghij hebt schier beclast // mijn voortstel, dits den last, metten snater
uwer scriftuers ghesnije (l. ghesmije), Christenk. 1524 [ca 1540].
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Ghesmorre,
zn. Van smorren, smoren?
Blijkens het verband in de aanh. zoveel als drinkgelag. ‖ Soe comender noch
ander vents int ghesmorre (× porre) sy moeten ghesconcken syn dese hanssen, St
2, 116 [vóór 1524].

Ghesmost,
bn.? bw.? Tegen afl. van smossen, morsen, knoeien verzet zich de bet., die het
verband schijnt te verlangen.
Blijkens het verband zou men geneigd zijn een bet. verstandig (bn.) of aandachtig
(bw.) aan te nemen. ‖ Ick Overdaet / wilt up my redene ghesmost // dyncken, En
zal gheenen cost // myncken, Verl. Z. I, 1030 [1583].

Ghesnije,
zn. Zie Ghesmije.

Ghesnoerde,
zn. Bijvorm van *ghesnoerte (van snoeren)?
Benauwenis, druk? ‖ Wel, wyen gaet hy tstick claghen Dan meest hem zelven /
als cause zyns lydens ghesnoerde En ment te keeste roerde? Verl. Z. II, 315 [1583].

Ghesondich,
bn. Van ghesont.
Gezond; gezondmakend, heilzaam. ‖ Therte vlooch, met vierighen wercken, Tot
liefs herte, / twelck ghesondich scheen Leuv. Bijdr. 4, 287 [beg. 16e e.]; Huwe
ghesondeghe claerheyt (t.w. van Maria) zal scynen Haestelic ende snel / jn hulpen
ghenadich Tot allen meinschen / zynde mesdadich, EVERAERT 399 [1511].

Ghespan,
zn. Zie MNW i.v. Gespan, 1e art., WNT i.v. Gespan, 2e art.
Machtsgebied, macht? ‖ De steen es Christus tot sdoots ghespan, Gentse Sp.
37 [1539].
- Dweerelds ghespan, de wereld. ‖ Volghd dees sede ind weerelds ghespan,
CAST., C. v. R. 25 [1548].

Ghespeilnede,
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zn. Van ghespeel, speelgenoot.
Vriendin. ‖ Hier comt mijn ghespeilnede, vul van virtute, Gentse Sp. 263 [1539].

Ghespelc,
zn. Bijvorm van *ghespalc (van spalcken)? Vg. Tweespalck, tweespalt bij SAM.
COSTER, aang. in WNT XIV, 2566.
Tweedracht? ‖ (Maria) Sijt ons hoede // voor tverstooren // der helscher pijne Den
beghele tsghespelcx // want ter vruecht, DE ROOVERE 204 [3e kw. 15e e.].

Ghespraect,
bn. Van spraken? Of van sprake?
In de aanh. gramm. met betr. tot een woord, psych. echter veeleer van een
persoon. Conform de gramm. ontleding zouden we aan het dubieuze ww. Spraken
(zie MNW i.v.) moeten denken, in werkelijkheid zal ghespraect echter op één lijn
staan met gespraect in wel gespraect (zie MNW i.v. Gespraect). ‖ Noyt menschelic
woort, hoe constich bedaect Hoe wijs, hoe vermaert, men oyt beschoude Hoe subtijl,
elegant, oft opiniaet ghespraect Sonder dwoort Gods, ten is niet dan froude, Dwerck
d. Apost., prol. 19 [1e h. 16e e.].

Ghesproock, ghesproocxkene,
zn. Van sproock, sproke.
1) Het spreken, iemands taal, woorden. ‖ Van haren ghesproocxkene Soe is
ontsteken mijnre herten pit, DE ROOVERE 398 [3e kw. 15e e.].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

190
2) Gesprek, bespreking. ‖ Ic hoor seggen, hier sal een vreemd ghesproock // syn,
Charon 21 [1551].

Ghespu,
zn. Van spuwen.
Spuwsel, braaksel. ‖ Siet dat ghy niet en moet ind helsch ghespu baen, CAST., C.
v. R. 117 [1548]; N.: Noch argher dan quaet. W.: Zal 't valsch ghespu zijn, H.d.Am.
v

K 4 [m. 16e e.].

Ghespuusele,
zn. Van ghespu?
Spuwsel? Of corrupt voor ghespinsele (zie Becuussele)? ‖ Of God my noch hier
laett, hoe zal ict ghenieten, Dezen troost teghens dit zondigh ghespuusele? (×
becuussele), Gentse Sp. 157 [1539].

Ghestaden,
ww. Zie MNW i.v. Gestaden, 1e art., WNT i.v. Gestaden, 2e art.
Ghestaden met, berusten in. ‖ Zulcken ghestaet noch niet met syn ongheluck,
H.d.Am. V 8 [m. 16e e.].

Ghestaecktelick,
bw. Van ghestaeckt.
Nauwkeurig, precies. ‖ Al tzelve vermonden... Vindick hier zeker // een woordt
niet falich, Als ickt ten rechten / wel ghestaecktelick Anmercke naecktelick, Jezus
i.d. tempel 280 [ca 1575?].

Ghestaecsele,
zn. Van staken, stichten, scheppen?
Schepping? ‖ Aldus es dhelighe gheest diedt smaect Gaende voort vut huwen
godliken smaecsele Recht een niet drie / noch gheen ghestaecsele Als drie zuenen
/ oft helighe gheesten drie Maer vader zuene helich geest een daecsele, DE ROOVERE
113 [3e kw. 15e e.].

Ghestichte,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

zn. Zie Gestichte.

Ghestichtelijck,
bw. Van ghestichten.
Voorbeeldig. ‖ Heylighen mannen, die so ghestichtelijck Hebben gheconverseerdt,
A. BIJNS 115 [1548].

Ghestichtijnghe,
zn. Van ghestichten.
Stichting (in religieuze zin). ‖ Een goet fondament tot elcker hueren, Der
gheestelicker ghestichtijnghe beleift, Gentse Sp. 171 [1539].

Ghestoente,
zn. Van stoen, steun.
Steun. ‖ Quelt mijn lichaem vry, heevet noch meer Aertsch ghestoente,
COORNHERT, Lief en Leedt 1184 [1567].

Ghestoor,
zn. Van storen, stinken.
Stank. ‖ Wildy u brijnghen ten hemelschen choore En vry zijn vanden helschen
ghestoore, Zo anvaert ons oorden, Gentse Sp. 183 [1539].

Ghestoorlic,
bn. Van ghestoren.
In beroering brengend? ‖ Ten zy dat Gods / gramscepe ghestoorlic // By Elckerlyc
met leedscip ende bedynghe // Weder ghebrocht wort / tot payseghe vredynghe,
EVERAERT 449 [1e h. 16e e.].

Ghestoorte,
zn. Van ghestoren.
Verstoordheid. ‖ Wistic 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 [1548].

Ghestrijcsele,
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zn. Van *ghestrijken.
Het bestrijken, t.w. van het gelaat met een schoonheidsmiddel. ‖ Hu blancketten
ende hu ghestrijcsele, [Hu pareeren ende hu gheprijcsele,] Ende al dijn ijdel vernuft
pareseeren, Ten mach hu niet met allen proffijteren, V. Vroede 713 [eind 15e e.].

Ghestrypt,
bn. Zie Strijpt.

Ghestruuct,
bn. Van struken, een struik maken, (dicht bij de grond) veel scheuten of bladeren
krijgen.
In de aanh. in fig. toepassing: rijk voorzien van; in groten getale? ‖ Comt met
trommelen en volck zeer wel ghestruuct, CAST., C. v. R. 103 [1548].

Ghestruuctheid,
zn. Van ghestruuct.
Dichtheid (van begroeiing), volheid. ‖ Neemd op de ghestruuctheid (t.w. van de
baard) wel regaerd, Ghy en saeghd nooit bet ghestoffeerder wrans, CAST., C. v. R.
205 [1548].

Ghestuut,
zn. Van stuten, stuiten, snoeven, grootspreken, opsnijden.
Snoeverij, grootsprekerij; in de aanh. bep. valse aanprijzing? ‖ Q.: Hy (t.w. de
Verloren Zoon) es pandeloos vertert. S.: Ja, en nieuwers beghert, Waer an wy hem
ghebrocht hebben / met onsen gheluude Ende vroomen ghestuude! Verl. Z. II, 74
[1583].

Gheswelsel,
zn. Van (ghe)swellen.
Opzwelling. ‖ De Olye van Lelyen die doordrinckt Tgheswelsel van alle quade
humueren, DE ROOVERE 165 [3e kw. 15e e.]

Ghetast,
bn. Van tassen.
Ghetast sijn, er ongelukkig aan toe zijn (vg. WNT i.v. Tassen, bet. A. 3 en Bruyne
1, 138 [1556]: ‘Aldus heeft dit lieff myn leven hier weer gepast, daer ick doot lach
getast’). ‖ Werdick onweerdich gast haer // so ben ic ghetast, Doesb. 98 [vóór 1528].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Gheteen,
zn. Van tenen.
Kwelling. ‖ Ghelijck de Jaghere dwilt pleech te iaghene... Subtijlick hem doende
veel gheteens Dus vingt ghy my met dijnen ghewaghene, DE ROOVERE 314 [3e kw.
15e e.].

Ghetemen,
ww. Van temen (zie ald.).
Eig. overwegen, ter harte nemen, bedenken, in de aanh. blijkbaar opmerken,
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waarnemen, constateren. ‖ Ghelijc den schepper veranderd d'abijt, En tfautchoen
van dien, zoo ghy mueghd ghetemen al, Alzo hebben alle zaken eenen lijt, CAST.,
C. v. R. 39 [1548].

Ghetezen,
ww. Zie MNW i.v. Getesen.
Behagen, gerieven, van dienst zijn. ‖ Met herten fier zal ic u nu ghetezen, Gentse
Sp. 161 [1539].
OPM. Als zn. in de bet. ‘lust, welbehagen, genoegen’ uitsl. nog aangetroffen bij
HADEWIJCH (zie MNW i.v. Getesen).

Ghetijelijck,
bn. Zie MNW i.v. Getidelike.
Eig. te rechter tijd en v.v. welkom, aangenaam (vg. MNW i.v. Getidelike en WNT
i.v. Tijdelijk, B, 6)? ‖ Zoete woorden ghesproken uyt gratien, // Edel Ridder, die zijn
altoos ghetijelijck, H.d.Am. M 7 [m. 16e e.].

Ghetil(le),
zn. Van tillen (zie WNT i.v. Tillen (I)?
Eig. gewicht, betekenis en v.v. voordeel, baat, nut? ‖ Sommighe ghuijle die bijt
oft scraeft al rijdmensse tes van cleyn ghetille, St 2, 131 [vóór 1524].

Ghetoom,
zn. Zie MNW i.v. Getoom.
1) Toom. ‖ Alle de werelt hebbende int ghetoom, B.d. Scr. 10 [1539].
2) Tuig, uitrusting, benodigdheden. ‖ Hemlieden (t.w. de kanunniken) dient eene
cnaepe / met eenen joncwijfue. Dan moetense hebben zeer veil ghetooms, EVERAERT
224 [1528?].

Ghetouwen,
ww. Van *touwen of touw.
v

Vangen, verstrikken. ‖ In v nette en zuldy my niet ghetouwen, H.d.Am. N 1 [m.
16e e.].

Ghetrevel,
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zn. Van *trevelen (van trevel ‘trede, spoor, sles’, DE BO)? De - ook in het verband
minder passende - emendatie in ghecrevel (zie WNT i.v. Krevelen, Afl.) is dan
overbodig.
Eig. het (spoor)volgen, het nasluipen, in de aanh. Venus ghetrevel, het najagen
van mingenot? ‖ Al zach icse (t.w. Thisbe of Pyramus en Thisbe) sterven onbequamer
doot... K'en zoude dies niet een paer tranen laten: Want ic noyt in Venus ghetrevel
wiec, CAST., Pyr. C i [1530].

Ghetroont,
bn. Van troon of tronen.
Op een troon geplaatst of gezeten. ‖ (Maria) Ghetroont / naest Godt / binnen
shemels bevryt, EVERAERT 12 [1509].

Ghetruer,
zn. Zie Getreure.

Ghetruerlick,
bn. Van ghetruer.
Treurig. ‖ O quetsende liefde der vrouwen... beruerlick, // ongheduerlick, // int
benouwen // ghetruerlick, Christenk. 878 [ca 1540].

Ghetruerte,
zn. Van ghetruer.
Droefheid of (met caus. aspect) narigheid. ‖ Pynter (t.w. met Voorsieneghe
disscrecie) uwen wille / mede te deckene edelic. Et zalhu beletten / veil ghetruerte,
EVERAERT 415 [1530].

Ghetueren,
ww. Corrupt voor ghestueren?
Iet van hem ghestueren, iets van zich afhouden (vg. MNW i.v. Sturen, bet. 8?
Ghetueren = wegkijken lijkt een al te gewaagde gissing). ‖ Sy (t.w. die biddende
oorden, de bedelorden) di cleyn raepkens bat van hem ghetueren (l. ghestueren?),
St 2, 59 [vóór 1524].

Ghevaderscap,
zn. Van ghevader.
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Vriendschap? ‖ Onder vrienden werckt ontrou alder eerst quade liefde duer
gheuaderscap doeruiert, St 2, 124 [vóór 1524].

Ghevalueert,
bn. Zie Gevalueert.

Gheveer,
zn. Zie WNT i.v. Gevaar, 2e art.
Beweging, drukte. ‖ Sy lachen en boerten met veel gheveers, Sp. d. M. 4711
[beg. 16e e.].
OPM. In de vorm gevaer nog bij VAN ZEVECOTE 196, aang. in WNT i.v. Gevaar, 2e
art., bet. A, 2.

Ghevestich,
bw. Van vestich, veilig, zeker, vast (zie MNW i.v.)?
Vast? Of corrupt voor ghevesticht? ‖ Hy wordt... in der Famen Registers
ghedraghen Opgheschreuen / gheuestich / en ghepinghelt, Antw. Sp. Eee i [1561].

Ghevlicht,
zn. Van vlichten, vlechten?
Gekronkel, gekrioel? ‖ Inghelen / menschen en tsduuels gheulicht syns in versyke,
DE ROOVERE 183 [3e kw. 15e e.].

Ghevoederdt,
bn. Van voeder (zie MNW i.v., 2e art.).
Gehuld in klederen, voorzien van een kostbare binnenbekleding, bontvoering?
Of fraai uitgedost, opgedirkt (vg. MNW t.a.p., bet. 3)? ‖ Ghevoederdt, gevost,
frisschelijck gedost, Willen sij (t.w. de vrouwen) gaen proncken langs der straten,
A. BIJNS, N.Ref. 259, d, 5 [1527].
OPM. Vg. Ghevoert.

Ghevoert,
bn. Van voer, voeder (zie MNW i.v. Voeder, 2e art.).
Gehuld in klederen, voorzien van een (bont)voering? ‖ Ghy ghaet Ghebondt
ghevoert / bouen uwen staet, EVERAERT 137 [1528?].
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Ghevouchte,
zn. Van ghevoughen, gevoegen.
1) Schikking, beschikking? ‖ Ic moet verblyen duer deze ghevoughte, Gentse Sp.
168 [1539].
2) Voegzaamheid? - Tot tspels ghe-
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vouchten, naar gelang het spel zulks vereist, zoals het in het spel voegt, past. ‖
Zomtijd moet een sprake vallen amorues, Dan beleedt mense weder orguilues Fel
buterthiere, tot tspels ghevouchten, CAST., C. v. R. 59 [1548].

Ghevoughen,
ww. Zie MNW i.v. Gevoegen, 1e art., WNT i.v. Gevoegen.
Van een persoon met betr. tot een persoon: van nut, van dienst zijn (vg. MNW
i.v. Voegen, bet. I, B, 5). ‖ Hy ghaet lieuer ledich Dan hy Menichte van Volcke zoude
ghevoughen, EVERAERT 254 [1530] (Vg. ook ald. 287 [1529]: ‘Eenen stercken gheest
Somtyds ooc om eenen te ghevoughene snel’).

Ghevraechede,
zn. Van ghevraghen.
Vraag, verzoek. ‖ Al hadde my hyement / ghebreck om wercken My en rochte
niet / naer hyements ghevraechede, EVERAERT 138 [1528?].

Ghevrom(d)t, ghevroomt,
bn. Zie Vromen.

Ghevrouchelic,
bn. Van *ghevrouchen?
Aangenaam, vreugdevol, heerlijk. ‖ O ghevroucheliker prieel der reinder jueght,
Vol alre zoetheden, vol alder dueght, V. Vroede 483 [eind 15e e.].

Ghewaghelic,
bn. Van ghewaghen.
Gesproken wordende. ‖ Wilt zonder ghyl zyn Ende jnt hooren abyl zyn / myns
woords ghewaghelic, EVERAERT 60 [1511].

Ghewalch,
zn. Van walch.
Narigheid, akeligheid; ongemak. ‖ Noch weetic jc eenen subtylen vont Tjeghens,
de blaeu jeucte of sulc ghewalch, EVERAERT 202 [1528].
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Ghewat,
zn. Zie MNW i.v. Gewat.
In veralgemeende betekenis, ter aanduiding van een plaats of toestand (in neutrale
of gunstige zin), gewoonlijk slechts dienend ter omschrijving. ‖ Dats my met allen
lief Dat ghy gherocht / jn svoorspoets ghewat zyt, EVERAERT 42 [1512]; Sulc ghilde
die nv / jn sweerels ghewat es, ald. 286 [1529]; Uten paradise ende tshemels ghewat,
CAST., C. v. R. 111 [1548]; Hy (t.w. Jason) salse (t.w. Medea) laeten in een ghewat
// fel, Charon 450 [1551].

Gheweente,
zn. Van wenen.
Smart of rampspoed. ‖ Hem volcht gheweente // naer want zoomen hoort // als
hadse een stincken // zoch Sy zoudent drincken // doch, Judich 1244 [1577].

Ghewelscip,
zn. Van ghewel, wil (zie MNW i.v. Gewille)?
Met ghewelscip, naar (zijn) zin, naar wens? ‖ S.: Sal den man commen? C.: Jae
hy harde zaen Haddy ghedaen / zyn deuocie met ghewelscip, EVERAERT 11 [1509];
Doen voerse huerer veerden / met ghewelscip Leedende met huer / al themelsche
gheselscip, ald. 30.

Ghewermt,
bn. Van wermen, warmen?
Eig. gewarmd; in de aanh. (met consecutief aspect) warm, bereid, geschikt? ‖
Wy (t.w. de zinnekens) zijn twee stoute ghewermde klercken / Om kluchten
verstercken / nut (l. net?) ende fijn, CAST., Pyr. A iij [ca 1530].

Ghewichte,
zn. Zie MNW i.v. Gewichte, WNT i.v. Gewicht.
Blijkens het verband in de aanh. (met causatief aspect) ellende, rampspoed. ‖
Ghij wert beschut voor alle envijen, Die menighen bringhen in zwaer ghewichte,
Rederijkersged. 4, 51 [m. 16e e.].

Ghewijnt,
bn. Van wijn.
Vol wijn. ‖ Als ghy wel ghewijnt ghebiert zijt / Quelt u der bouverijen tandtsweere,
CAST., Pyr. C vij [ca 1530].
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Ghewinsel,
zn. Van ghewinnen.
Wat nagestreefd, nagejaagd, begeerd wordt? ‖ My onghestelde gheeft ghewinssele
en verzinssele, Dat Narcissus krijghe d'omrinssele en 'tbeminssele, H.d. Am. K 8
[m. 16e e.]; Door sinnen ben ick dwerck altijts strijckelijck Daermede ick crijghe al
mijn ghewinsel, Antw. Sp. Kk iiij [1561].

Ghewueghen,
ww. Bijvorm van gheweghen (zie MNW i.v. Gewegen, 3e art.).
1) Leiden, besturen. ‖ Vuer stockreghels staen zij ende vuer maiuer. Ghelijck int
labuer des refereins ghewueghen, CAST., C. v. R. 55 [1548]; Dies willen wy tot dien
den zin ghewueghen, ald. 216; (God) die als den ghewuechden (versta:
ghewueghenden, Bestuurder?) // duer zyns crachts virtuuten de blomkins doet
spruuten, Reyne M. 92 [ca 1575?]; Vader Onse 912* [1577].
2) Onder handen nemen, aftuigen. ‖ Ick werdse zoo ghewueghende dat ghy duert
gheschieden zult wesen verwondert, Judich 1174 [1577].

Ghezedelijc,
bn. Zie Ghesedelic.

Ghezyle,
zn. Wvl. vorm voor azijn (zie DE BO i.v. Gezijl).
Azijn. ‖ Myn spyse hebben zy / gheminghelt met galle, En mynen dranck met
byttende amper ghezyle, Jezus i.d. tempel 272 [ca 1575?].

Ghezoct,
bn. Zie MNW i.v. Gesoct.
v

Met of op sokken of lage schoenen (vg. Gemma 189 : g h e s o c t , soccatus, aang.
in MNW i.v. Gesoct). ‖ Adieu wynterspreeuwen ghaende ghezoct / en ghedost,
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DE DENE, Langhen Adieu 200 [ca 1560]; Adieu... Ande baervoete broederkens waer

ghaende ghezoct, ald. 281.

Ghezouchte,
zn. Van ghezouch (zie MNW i.v. Gesoech).
Geraas, leven. ‖ Cherberus, den helhondt... Van blytscap hulende / met thierende
ghezouchte Naer zyne ghevouchte, Verl. Z. I, 39 [1583].

Ghyde,
zn. Ontleend aan ofr., fr. guide?
Leiding, bevel? ‖ Proserpyna / by rade / van Plutos ghyde Zidt zou an zyn zyde,
Verl. Z. I, 60 [1583].

Ghijghen,
ww. Zie MNW i.v. Gigen, MNT i.v. Gijgen.
Zwoegen. ‖ Den loon is medecijne Voor alle arbeyders / hoe datse ghijghen, Antw.
v

Sp. Ddd ij [1561]; Sy sullen loopen, en niet arbeyden noch ghijghen, HOUWAERT,
Vier Wterste 35 [1583] (hic?).

Ghildelijck,
bn., bw. Van ghilde.
Als (van) een ‘gilde’, royaal. ‖ Hy domineert / hy bancqueteert ghildelijck, Antw.
v

Sp. Hh iiij [1561]; Een ghildelijck bancket, ald. Vv i ; Dus van u tijtlick goet deelt
ghildelijck, Const-thoon. Juw. 441 [1607].

Ghoijen,
ww. Zie Goyen.

Ghorden,
ww. Zie Gorden (I).
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Ghuchte,
zn. Zie Guchte.

Ghussen,
ww. Zie Gussen.

Gibbé,
zn. Ontleend aan ofr., fr. gibet.
Galg. ‖ Dat ghy aen een gibbé moet hanghen te droogen, Ontr. Rentm. 789
[1588?].

Gilleman,
zn. Uit gillen, gilen(?) en man.
Membrum virile? ‖ Vwen gilleman is veel te slap, St 2, 169 [vóór 1524].

Gyxken,
ww. Van gigen, hijgen (vg. mhd. giksen)?
Hikken? ‖ Hy moet gyxken by de darmen, Lansknecht 150 [16e e.] (by de darmen,
z. Inl. bl. VIII, n. 1).

Gletsen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Glissen.
(Uit)glijden (vg. SCHUERM. i.v. Gledsen en DE BO i.v. Gletsen). ‖ Neimt daer den
stock ‘de belofte Gods’ ghenaemt, Die u zal bevryden voor zucklen oft gletsen,
Gentse Sp. 225 [1539].

Gloedelijc,
bw. Van gloeden.
Gloeiend. ‖ Laet mij inde helle niet branden gloedelijc, A. BIJNS 398 [ca 1540].

Gloedicheyt,
zn. Van gloedich of rechtstreeks van gloet.
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Gloed. ‖ Mi dochte, ic was genomen wter helscer gloedicheyt Ende van daer
bouen inden hemel ghedreghen, Mar.v.N. 1110 [ca 1500].

Gloeytsele,
zn. Van gloeyen of gloeden.
Gloed. ‖ Ick incorporeer den troost van Godts figueren / Twelck my 'thert doet
v

berueren // deur 't vierich gloeytsele, Rott. Sp. M vj [1561].

Gloosen, gloozen,
ww. Zie Glosen.

Glorieus,
bn. Zie MNW i.v. Glorioos, WNT i.v. Glorieus.
IJdel, praalziek, hovaardig (vg. KIL. 847: g l o r i e u s . Gloriosus: iactator en
g l o r i e u s zijn. Mirari se, placere sibi). ‖ Gloriëus ben ic niet ghegrieft, CAST., C. v.
R. 50 [1548]; Ook worden wy al rijcker Netter van manieren / en Politijcker Door die
v

Cooplieden niet nijdich oft glorieus, Antw. Sp. Zz iiij [1561].

Glorieusheyt,
zn. Van glorieus.
1) Heerlijk, roemrijk woord. ‖ Daer zyn ghesproken Glorieusheden van hu / stede
Gods eerbaer, EVERAERT 365 [1527]; Veil gloryeusheden / waerachtich ende waer
Syn van hu Maria / vermondeirt, ald. 366.
2) Pralerij, ijdeltuiterij, hovaardij (vg. KIL. 847: g l o r i e u s h e y d . Gloriatio, iactatio).
‖ Heb ic v niet geseyt... dat niemant vant vleyschelijc solaes en scheet Noch van
v

ydelheit / glorieusheyt / noch van verwaentheit groot? Zeven Sp. Bermh. F vij [1591].

Glorieuslic, glorioselijc,
bn. Zie MNW i.v. Gloriooslike.
1) Overmoedig. ‖ Desen Tyran... Die hem hier noch zoo glorioselijc verstout,
GHISTELE, Virg. Aen. fol. 212b [1556].
2) IJdel, praalziek. ‖ Als ghy ghinct glorieuslic al wispelen ende wayende, V.
Vroede 732 [eind 15e e.].

Glorifieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. glorifier.
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Verheffen, verheerlijken. ‖ Godt v (t.w. Maria) bouen al glorifiere, DE ROOVERE
154 [3e kw. 15e e.]; Venus camenieren die de banieren der liefden ter vespereyen
stieren om den amoreusen te doen gherief met reynder vertroostinghe glorifieren
door dit hantieren, Doesb. 45 [vóór 1528].

Glorioselijc,
bw. Zie Glorieuslic.

Glosen, gelosen, gloosen, gloozen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Glozen.
A. BEDR. - 1) Bedenken, overwegen, ter harte nemen. ‖ Wi (sijn) Als susteren, ja,
diet wel geloest, Verenicht, Eerste Bl. 1375 [ca 1440?]; Ghy slacht / den roukeloosen
Die... niet en gloosen Dat zy, enz., EVERAERT 19 [1509] (zie ook ald. 62, 124);
(Christus') Verdienste, die ons waercken, elc dit glooze, Waerdigh beqwame Gode
es makende, Gentse Sp.
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172 [1539]; Paulus en Silas, dees woorden wel gloost, Zijn sy inden kercker niet
wonderlijc getroost? Prochiaen 1951 [ca 1540]; Ick plach wonderlijck abuys te
werckene Inder natueren, om druck te glosene, H.d. Am. V 3 [m. 16e e.]; Dit gloost!
v

v

Antw. Sp. Rr ij [1561]; Den keest wel gloost! Rott. Sp. D i [1561]; Van de konst /
dattet is ghegloost, ald. O vj (hic?).
- Dats qualick gegloost, dat is slecht bedacht. ‖ Minnevaer 604 [1583]; Lijs en Jan
Sul 117 [eind 16e e.]; Letter en Geest 162 [eind 16e e.].
OPM. Met een genitiefobject in de bet. ‘zich bekommeren om’ in OVl. Lied. en
Ged., uitg. Carton, bl. 527.
2) Opmerken, ondervinden? ‖ Dyn troost / men gloost / waer ye genoost / behoefde
medicijne, St 2, 45 [vóór 1524].
3) Vermelden, noemen? ‖ By dat God gaf zynen zone wtghelezen, Zijnder twee
de meeste ionsten bewezen Daer in schriftueren yewers of ghegloost staet, Gentse
Sp. 122 [1539].
B. ONZ. - Glosen naer, haken naar? ‖ Mocht my ghebueren Jn corter hueren
eeneghen troost Van huer daer my den zin naer gloost, EVERAERT 266 [1530].
OPM. Vg. Ghegloost.

Goddinlijck, goddinnelijc,
bn. Van goddin, godin.
Als (van) een godin. ‖ O beelde goddinnelijc! CAST., Pyr. A vj [ca 1530]; O Venus
v

minjoot... Amoureuse goddinnelicke moghenthede, ald. C ij ; O beeldt Goddinlijck,
v

H.d.Am. C 4 [m. 16e e.]; Als hy in dzee zach leven Zoo menich nieu Goddinlijcke
visagie, GHISTELE, Virg. Aen. fol. 173a [1556].
OPM. Nog bij VISSCHER, Brabb. 134.

Godsconste,
zn. Uit God(s) en conste.
Godskunde, kennis aangaande God en Goddelijke zaken. ‖ Wel hem die dit met
verstande vol-heerdich Door de rechte Gods conste is volghende naer, Antw. Sp.
V iiij [1561].

Goeddienstigh,
bw. Uit goed en dienst met -igh.
Welwillend. ‖ Ons raedt en zal van ulier niet vervremen, Maer u goeddienstigh
met trooste begorden, Gentse Sp. 28 [1539].

Goederhandich,
bn. Van goederhande.
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Weldadig, heilzaam? ‖ Loff hemelsche salue seer goederhandich (tot de H. Geest),
St 1, 242 [vóór 1524].
OPM. In de bet. ‘vriendelijk, goedgezind’ bij V. MANDER, Olijfb. 101 en als bw. bij
VONDEL 1, 51 (zie WNT i.v. Goederhande, Afl.).

Goet,
bn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Goed (I).
Te goede geven, tot een goed einde brengen, goed doen aflopen. ‖ Gods eewighe
gracie gheeft my te goede, Sp. d. M. 518 [beg. 16e e.]; Gods eeuwighe gracie gheefs
ons te goede, ald. 3164.

Goetaerdich,
bn. Zie WNT i.v. Goedaardig.
Welgeschapen. ‖ Besiet mij eens oock! Ben ick niet goetaerdich en jent van leden?
Leckert. 203 [1541].

Goetgrondich,
bn., bw. Zie MNW i.v.
1) Rechtschapen, edel. ‖ Notabile, vercorene, eerwerdighe, Goetgrondige, hooge
vermaert, Sacr. v.d.N., naprol. 2 [3e kw. 15e e.].
2) Welwillend. ‖ (Tspeys vruchten) Dien ons God gheeft deur sijn gratie
v

goetgrondich, Haagsp. k iiij [1561].
3) Hartgrondig. ‖ Dies danckic goetgrondich Den heere, die my zulcke ghiften
zent, Gentse Sp. 134 [1539]; Hoe troostigh es een betrauwen goetgrondigh Op
tgoddelic woordt, ald. 200.

Goetsmoets,
bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Goedsmoeds.
Uit eigen beweging, vrijwillig, zonder tegenstreven. ‖ Ic duersteke u met deser
lanssen. Oft gaet goets moets, Sacr.v.d.N. 653 [3e kw. 15e e.].

Goeverneren,
ww. Zie Gouverneren.

Gof,
zn.? Verwant met gofferd, groot en zwaar persoon (zie WNT i.v. Goffer)?
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Grof, lomp? ‖ Dyn lof / hier of / my gof ontbliue (versta: ik, grof, lomp mens, ben
niet in staat U (naar waarde) te loven?), St 1, 268 [vóór 1524].

Goyen, ghoijen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Gooien.
Slaan (vg. KIL.: G o y e n ... Quatere. & Batuere.) ‖ DE DENE, Fab. 16* [1567]; Hoe
soudt ic u ghoijen, Katm. 146 [vóór 1578]; Men sal hem noch goyen // met Lucifer(s)
iseren stele, Ontr. Rentm. 970 [1588?].
- In de aanh. achteruitslaan (van paarden). ‖ Bindtet (t.w. het veulen) anden rinck
vander dooren, So salt staen huppelen, smijten en goijen, Schuyfm. 392 [vóór 1504].

Golge,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Golf (I).
Slok, hap? ‖ Sulcken appeteyt is gierecheyt gevende Den menschen hedendaechs
thaeren gevolge; Die rycken eten darmen teenen golge, Br. Willeken 469 [1565?].
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Goom,
zn. Goom slaen, zie Slaen.

Gorden (I), ghorden,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v.
1) Zich verstrikken in. ‖ Wilt v int gordel van lueghene groot gorden, Nyeuvont
361 [ca 1500]; Ghy sult hu by dien / jn sketyfuicheyts scult gorden, EVERAERT 509
[1533].
2) Verzamelen, bijeenschrapen? ‖ Tsint datmen thgemeynte goudt sach gorden
Tsint ist al ouer tschreue ghetorden, DE ROOVERE 323 [3e kw. 15e e.].
3) In zeer veralgemeende bet.: hem vut de zinnen ghorden, buiten zichzelf
geraken. ‖ Jc zoudeme wel vut de zinnen ghorden Ende lichtelic met vpsette kyfuen
Moestic achter by belette blyfuen, EVERAERT 237 [1526]; - hem wijs gorden, wijsheid
nastreven, wijs worden? ‖ Suldij noch nijet in een ander advijs ‘terden, U selven wijs
gorden’ sonder mijn bekijven? Meester Hoon 220 [ca 1600?].
OPM. Vg. Ghegort.

Gorden
(II), ww. Van gorde?
Geselen (vg. KIL.: g o r d e n . Caedere loris). ‖ (Vrouwen) Die haer kinderen om
smans wille smijten en gorden Als sy niet en mogen queeken sonder bescheet,
Leenhof 673 [na 1531].

Gordijnwachter,
zn. Uit gordijn en wachter.
Scheldnaam voor een man, die zich gaarne of vaak ophoudt bij de bedgordijnen:
wellusteling, slappeling, lafaard. ‖ Ghy zijt een Pluymriddere, Een Gordijnwachter,
v

een vervaert Hansse, H.d.Am. S 3 [m. 16e e.].

Gorreelich,
bw. Van gorreel, gareel.
Als een gareel. ‖ Verlanghen zal my den zin gorreelich / Aenspannen zeelich,
CAST.,

v

Pyr. A vj [ca 1530].

Gortsel,
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zn. Van gorden.
Koord, riem. ‖ Tgortsel was van puerder suuerhede, Camp v.d. Doot 308 [1493].
OPM. Nog bij COORNHERT 1, 238d, aang. in WNT i.v. Gorden, Afl.

Goute,
zn. Oorspr.?
Bargoense naam voor een lichte vrouw (vg. Liber Vagatorum, bij MOORMANN,
Bronnenb. Cliché 2, na blz. 12: G o u t e een lichte vrouwe). ‖ Buyten der stadt
moecht ghy wel luysen en vloyen En met v goute lancx den breederick schoyen,
v

Antw. Sp. Aaa iiij [1561].

Gouverneren, goeverneren, governeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. gouverner.
A. BEDR. Besturen (vg. KIL. 847: G o u e r n é r e n . Gubernare, moderari, regere).
‖ Camp v.d. Doot 432 [1493]; CAST., C. v. R. 232 [1548]; Bekeeringe Pauli 241 [ca
v

1550?]; Antw. Sp. G ij [1561]; Bruyne 2, 61 [1583].
B. WEDERK. Zich gedragen, leven. ‖ CAST., C. v. R. 3 [1548]; Verl. Z. I, 863; II, 99
[1583].

Grachten,
ww. Van gracht.
Van een gracht voorzien. ‖ Daer omme hebbic hu willen vergaeren Om mynen
wynghaert te thuunnen te grachtene, EVERAERT 510 [1533].

Graciuesheyt,
zn. Zie Gratieusheyt.

Graeslooper,
zn. Uit graes, gras en loopen met -er.
Iemand die de weidestreken doorkruist om zuivel op te kopen. ‖ Ick vinde hier
noch die booter en(de) caes // coopers dese dulle graes // loopers, diet lant doer
cruijpen, Gr. Hel 1114 [ca 1564].

Graet,
(I), zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Graad?
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Den graet nemen wt, zijn oorsprong vinden in, beginnen met? ‖ Die liefde en
moeghdy nemmermeer verlaten Sy doet openbaren die consten loyale Als tellen /
meten / sijnde principale Daer veelderley consten wt nemen den graet, Antw. Sp.
v

Aa i [1561].

Graet (II),
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Graat.
Ondier? ‖ Tfy helschen graet, die om ons gaet, Als een gier diet al verslaet,
B.d.Scr. 37 [1539].

Gram,
zn. Zie MNW i.v., 2e art.
Int gramme spelen, nijdig zijn? Of ‘op zijn poot spelen’ (Verdam)? ‖ Hoe, hevet
dan miracule gedaen? Soe sal mijn bolleken spelen int gramme! Sacr.v.d.N. 1224
[3e kw. 15e e.].

Grammerc(h)ijs,
tw. en zn. Zie Grandmercijs.

Grandmercijs, grammercijs,
tw. en zn. Ontleend aan fr. grand merci.
Dank je wel (vg. KIL. 847: G r a n d m e r c i s s e g g h e n . Magnas gratias agere).
‖ Hy (sal) voor zijn gagije niet meer hebben daer Dan een toeknick oft eenen
grandmercijs, Leenhof 863 [na 1531]; Grammercijs mijn Heere, sey hy, CRUL,
Heynken 38 [ca 1540?]; Een present van Godt loondt, Grammerchijs besolosmanos,
Titel v.e. spel van FRANS FRAET [ca 1530]; Daerom sult ghij eerst seggen grand
mercijs, Lijs en Jan Sul 326 [eind 16e e.?]; Ick wil u verlaeten en seggen grammercys,
Trauwe 258 [1595?].

Granfeyn.
Zie Grantfeyn.
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Granten,
ww. Zie MNW i.v., waar verwezen wordt naar LÜBBEN 2, 139, die uit een vocabularium
aanhaalt: g r a n t e n v e l t r o n e n , avere. De laatste bet. ‘op iets belust zijn’ past
niet in de aanh., tenzij zich daaruit - evenals bij gilen (zie MNW i.v., 2e art.) - de bet.
‘bedelen’ heeft ontwikkeld. In dat geval kunnen gylen en granten synoniem zijn en
betekenen: bedelen, schooieren met de bedoeling hier en daar wat op te doen. Zie
ook WNT i.v. Granje.
Schooieren.‖Truggelers, pelgroms en truwanten Die achter lande gaangylen en
granten, Menichf. d. bedrochs 229 [1e h. 16e e.].

Gran(t)feyn.
Ontleend aan ofr. (de) grant fin ‘beaucoup, énormément’ (als bw. bep. bij een ww.),
‘très, fort, merveilleusement’ (id. bij een bn.), zie WNT, dl. XVIII, kol. 1801.
(Van) gran(t)feyn, enorm, geweldig. ‖ Ontfangt absolutie Absolutum ende clutum
ter reducie Van granfeyn, Nyeuvont 441 [ca 1500]; V.: Grant feyn ghelt den pacht
// nv. H.: suerder dan veriuijs // jaet, Christenk. 300 [ca 1540].

Grase,
zn. Zie WNT i.v. Graze.
Aard, natuur (vg. DE BO i.v. Groeze: ‘Natuur of gestel van 't lichaam, fr. nature,
complexion, tempérament, constitution... In dezen zin zegt men ook Graze’). ‖ O
v

Venus! anschaut my teer van grase, CAST., Pyr. C iiij [ca 1530].

Graspat,
zn. Uit gras en pat.
Weg door het gras of met gras begroeide weg. ‖ Moorghen willic pleyen den wilde
graspat, EVERAERT 113 [1513].

Grateirder,
zn. Van *grateren (uit ofr. grater, fr. gratter, krabben)?
Krabber, schrapper? ‖ Hemlieden zo sallic een poerkin gheuen // Van eenen
wetsteen cleene ghewreuen // Vp een grateirder / met een eykin nisch, EVERAERT
201 [1528].

Gratieus,
bn. Zie MNW i.v. Gracioos, WNT i.v. Gratieus.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Genadig. ‖ (Maria) Vviens gratieus bedauwen al te bouen gaed, CAST., C. v. R.
158 [1548]; Heere, iont my vuyt liefden gratieus Dminste plaetsken van uwen rycke
glorieus, Trudo 3207 [ca 1550].

Gratieusheyt, graciuesheyt,
zn. Van gratieus.
Bevalligheid, lieflijkheid (vg. KIL. 847: g r a t i e u s h e y d . Comitas, affabilitas,
facilitas, vrbanitas). ‖ Haer gratieusheyt Verblijt met zoetheden Hemel ende Eerde
v

H.d.Am. T 1 [m. 16e e.]; Syn graciuesheyt streckt boven alle bloemen, Bruyne 1,
153 [1556]; Haer schoonheyt, daer ick om deyse, & haer graciuesheyt, daer ick om
peyse, ald. 3, 147 [2e h. 16e e.]; Doen heeft neerstich ondersoecken my ontbonden
V gratieusheyt, Antw. Sp. Bb iij [1561].

Grauwerije,
zn. Van grauwen.
Gesnauw. ‖ Beyt man, hoe sout ghy doen of u so te moet waer? Ghy weet van
geen gebreck, temt u grauwerije. Hy roept wt honger, COORNHERT, Rijckeman 1152
[1550].

Gravatie,
zn. Van graveren.
Moeite, last, kwelling. ‖ V moeder is in groote grauatie, S. Stadt 15 [ca 1535] (zie
ook ald.) 1183, 1350); Doer Venus mandaet, // raet // heb ic vexatie, met swaer
gravatie, Bruyne 1, 163 [1556]; De vrou sal soo belaen // sijn // sonder dubitatie,
Dat sijse heymelic sal eten selfs mits groot gravatie, Sonder fallatie // des hongers,
Heymelic Lijden 338 [1557].

Graveren,
ww. Zie MNW i.v., 2e art.
Bezwaren, kwellen, grieven. ‖ Als hun elck int versoecken absenteert Dan wordt
v

ghegraueerdt // den bode meest inde sake, Haagsp. o iij [1561].

Gravytheyt, graveteyt,
zn. Gevormd naar ofr., fr. gravité, lat. gravitas.
Gravytheyt houden, een voorname houding aannemen, zijn waardigheid ophouden
(vg. KIL. 847: g r a u i t e y t h o u d e n . Tenere grauitatem, retinere dignitatem, ordinis
sui dignitatem tueri). ‖ Hout gravytheyt, EVERAERT 60 [1511]; Hy sal noch wel comen
/ tot sulcker hoochede (t.w. van het burgemeesterschap) Als hy graveteyt can
v

houden, Zeven Sp. Bermh. I viij [1591[.
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Greffijnghe,
zn. Van greffen, griffen.
Schrift? Of schrijfstift? ‖ S.: Hope stijft, M.: Als therte beschrijft H.: Godts helyghe
greffijnghe, Gentse Sp. 20 [1539].

Greynezaet,
zn. Uit greyn en zaet.
Graankorrel, in de aanh. gebruikt als benaming voor Maria. ‖ Jn my es alle hope
/ des leuens ghestelt Mach zou wel segghen dat zuuer greynezaet, EVERAERT 311
[1529].

Greynlijck,
bn. Corrupt voor grynlijck (van gryn, schrikaanjagend masker)?
Afschuwelijk? ‖ Dat greynlijck zuer spijtich grijnsele // Maect my zuchtelijck,
H.d.Am. I 8[m. 16e e.].

Greysichede,
zn. Van *greysich of rechtstreeks van greys, gruis.
(Steen)gruis. ‖ De eerde zuueric / ende maecke reenich Van alle harde
greysichede steenich, EVERAERT 502 [1533].
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Grief,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Gevaar. ‖ Dus leiter groot grief inne (t.w. in de beoefening der nigromantie),
Mar.v.N. 249 [ca 1500].

Grieffelijck,
bw. Zie MNW i.v. Grievelike.
Bedrukt. ‖ Ghy ziet zoo grieffelijck // al waerdy eenen Kerck-uyl, H.d.Am. V 1 [m.
16e e.].

Griefte,
zn. Van grieven.
1) Smart, kwelling, pijn. ‖ Iacob ghevoelende des doots griefte, Op Christum stelde
hy zijn viseyen al, Gentse Sp. 124 [1539].
2) Onheil? - Te griefte comen, tot onheil gedijen? ‖ Een wyf / Abimelecht met een
steen stick ter doot // smeet Om zyn zondighe daet / het quam hem zoo te griefte,
Verl. Z. I, 316 [1583].

Griel(e), grielken,
zn. Zie WNT i.v. Griel (III).
Oude vrouw (vg. DE BO i.v. Griele: ‘een nijdig vrouwmensch’). ‖ Sy en willen gheen
/ meyskins houden / noch doonekins Maer houden matroonekins / versufte grielkens
Aerme houde vraukins / met gheluwe dielkens, DE ROOVERE, Quicunque 638 [3e
kw. 15e e.].
OPM. I Het woord komt ook voor bij DE DENE blijkens de aanh. bij DE BO i.v.
Swatelen: ‘Stamercatte griele bottecroes zwatelpot’ [ca 1560]; de bet. wordt daaruit
echter niet voldoende duidelijk.
OPM. II. Als naam waarmee zinnekens elkaar aanspreken komt griel (tot een
vrouw) grielken, (tot een man) voor in Christenk., resp. 362 en 289 [ca 1540].

Griet,
zn. Zie WNT i.v. Griet (II).
In de aanhh. als tweede deel van een dubbelrijm, hetzij als aanspreektitel voor
een zinneken (in beide gevallen mannelijk!) hetzij als stopwoord. ‖ Laet ons
waernemen watter braet // siet - dit wel verstaet // griet - inder hellen fabrijck, Gr.
Hel 673 [ca 1564]; Sy dij noch dus slecht // griet, LOURIS JANSZ., Van tgeslacht der
menschen 132, in Hs. TMB, F 9 [2e h. 16e e.].
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Grieu,
zn. Van grieuwen, gruwen.
Gruwelijkheid. ‖ Meer quaets licht ende grieu Zullen wy noch doen / dan wy oyt
deden met crachten // fel, Verl.Z. II 499 [1583].

Grieuwen,
ww. Bijvorm van gruwen?
Gruwen? ‖ Quaden Wille / en Zinnelick Ingheven // snoo, Hebben een zaedt
ghezayt / vry zonder sneven // vroo, Ten vrimden becleven // broo / up dat grieuwe
Dat ment hier naer hieuwe, Verl. Z. I, 76 [1583].

Griever,
zn. Van grieven.
Die benadeelt, kwetst, wondt. ‖ Al scynet zo / dat hy als huer grieuer leift, EVERAERT
45 [1512]; Des waerelts troosters zijn lastighe grievers, Gentse Sp. 5 [1539].

Griffie,
zn. Zie WNT i.v.
Ent, loot (vg. KIL.: g r e f f i e . Surculus qui fodiendo inseritur en WNT i.v. Griffiën,
bet. B, 1). ‖ Aenmerckt ook tplantsoenen / welcken grooten struycken Van kernkens
en griffikens worden gheplant, Haagsp. c iiij [1561].

Grijncken,
ww. Een intensief-formatie naast grijnen (zie WNT i.v. Grinkelen).
Grinniken, grijnzen? (vg. KIL.: G r i n c k e n / g r i n c k e l e n . Fland. j. g r e n i c k e n .
Edere risus Sardonios, STALLAERT i.v. Grijnken, DE BO i.v. Gringen, Belg. Mus. 6,
2

191, 183: greenken en Horae Belgicae 7 , 37: g r i n k i n g e , g r i s i n g e ,
g h e w i n g h e , rictus. ‖ Ghy verleedt deen den anderen al grijnckende, CAST., C.
v. R. 231 [1548].

Grijnsele,
zn. Van grijnen.
Grijns? ‖ Dat greynlijck zuer spijtich grijnsele Maect my zuchtelijck in lamentatien
verzuchtich, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.]

Gryppich,
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bn. Van grypen.
Roofzuchtig? (vg. Harl. Gloss.: g r i p e c h , rapax). ‖ De duue... de scaeduwe
merckich ziet des Hauicx / dies zou sterckich vliet Kennende de dyveerssche /
grepen gryppich, EVERAERT 356 [1531].

Grijser,
zn. Zie WNT i.v. Grijzer.
Grompot, knorrepot (vg. PLANT.: G r e y s e r , o f t g r i j s e r . Rechignard. Homo
vultuosus). ‖ GHISTELE, Ter. Hec. 6 [1555]; Bruyne 1, 30 [2e h. 16e e.]; Abr. Off., in
Hs. TMB, A, fol. 63 [eind 16e e.?].
OPM. Nog bij BREDERO 1, 142.

Grijt,
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. spleet. ‖ En dan spreeckt ghij d'een d'ander door
tgrijt Vanden wege, Pir. en Th. 223 [1e kw. 16e e.].

Grimmuts,
zn. Uit grimmen en muts.
Sijn grimmuts opgeset hebben, de bokkepruik ophebben. ‖ Hebt ghy v grimmuts
op ghesat? Veeld. Gen. D. 27 [16e e.].

Griveren,
ww. Gevormd naar ofr., fr. grever (waals griver) onder invloed van grieven?
Last, moeite, leed veroorzaken. ‖ Als zy (t.w. de Turken) gheheel Armenien
destrueerden / Ent den kerstenen griueerden, / Ent den kerstenen griueerden, CAST.,
v

Bal. A 5 [1521]; (God en Maria) Beware... Onsen Keyser Carolus vuer elck griueren,
CAST., C. v. R. 232 [1548].
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Groeysel, groysel, groeytsel,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Groeikracht (vg. KIL.: g r o e y s e l . Vigor). ‖ Sijn groysel faelgeert hem en de
duegt, Camp v.d. Doot 24 [1493]; Hem, die geeft wasdom alle dingen, Dwelck door
swinters bedwinghen tgroeysel was quite, Tot smenschen profijte, A. BIJNS 433 [ca
1540]; Den Olmboom nv als eenen dorren struyck // siet Oudt sijnde / wiens groeytsel
v

schier is vergaen, Antw. Sp. S i [1561] (zie ook ald. i i, l iiij).
- Groeysel van minnen, in de aanh. omschrijving van de geliefde, t.w. Venus. ‖
O groeysel van minnen, schoon, goedertiere, Die den tijt van zoetheden
v

gheaccordeert hebt, H.d.Am. T 6 [m. 16e e.].
2) Groei, wasdom. ‖ Niet meer dan Roosen oft Violieren, Lelien, Bloemen en
Eghelentieren Haer volle groeysel ontfanghen en konnen, 't En ware door het schijnen
vander Sonnen; Desghelijcx en mach ick oock minnen niet, 't En zy dat uwen raet
v

dat ghebiet, H.d.Am. P 3 [m. 16e e.].

Groensel,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v.
In de aanh. speelse (?) variërende benaming voor lauwerkrans. ‖ Om dat hy (t.w.
Molinet) dit weerck in prosen beslichte... Heeft hy dit zelue groensel verbuerd, CAST.,
C. v. R. 5 [1548].

Groesel,
zn. Contaminatie van groese en groeysel?
Sexuele aandrift? ‖ V wijsheyt v iuecht v groesel heet V verstant hoe hebdijt
gheleyt te wercke, V.D. DALE, Wre 245 [ca 1516].

Groetsel,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Groet. ‖ Vad. Mus. 4, 128 [2e h. 15e e.]; Man en wijf 146 [eind 15e e.]; EVERAERT
417 [1530]; Gentse Sp. 180 [1539]; CAST., C. v. R. 52 [1548]; Antw. Sp. Nn iij [1561];
v

Rott. Sp. L viij [1561]; Taruwegraen 788 [1581]; Pol. Ball. 274 [1581?].

Groysel,
zn. Zie Groeysel.

Grondeken,
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zn. Van grond.
Uitsl. rhet. is de toepassing als pars pro toto ter aanduiding van een menselijk,
v

inz. vrouwelijk wezen; meisje. ‖ Sp. d. M. 3319 [beg. 16e e.]; H.d.Am. H 2 , L 4 [m.
16e e.]; Katm. 358 [vóór 1578].
- Dobbel grondeken, onbetrouwbaar, loos wezen, loos wicht. ‖ St 2, 151 [vóór
1524]; Trauwe 5 [1595?].

Gronderen, grondeiren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Grondeeren.
1) Grondvesten, funderen. ‖ Seght waer ghegrondeirt Ende by wien Jherusalem
/ was ghefondeirt, EVERAERT 367 [1527].
- In de aanh. verzwakt tot plaatsen. ‖ Tserpent... Wiens macht licht onder hu
ghegrondeirt, EVERAERT 337 [1530].
2) Bedenken, letten op, ter harte nemen. - Dit wel grondeert, wilt dit (wel)
gronderen, bedenk dat wel. ‖ Nyeuvont 106 [ca 1500]; A. BIJNS 126 [1528]; Gentse
v

Sp. 103 [1539]; Trudo 1421 [ca 1550]; H.d.Am. Bb 4 [m. 16e e.]; Bruyne 3, 93, 127
[2e h. 16e e.]; Const-thoon. Juw. 27 [1607].

Gronghe,
zn. Van gronghen, mopperen (zie MNW i.v. Grongen, WNT i.v. Gronen)?
Gemopper? ‖ Esmer daeromme (t.w. omdat hij niet beter zijn best doet) in
gronghe... jc weermy veel bet dan ghy, Reyne M. 279 [ca 1575?].

Gruys,
zn. Zie MNW i.v. Gruus, WNT i.v. Gruis (I)?
Gespuis. ‖ Al mach na zyn siele dat helsghe gruys haken, Sy suelen foulte int
apprehenderen slaen, Trudo 2438 [ca 1550].
OPM. De bet. heeft zich wrsch. ontwikkeld uit ‘uitschot, uitvaagsel’, zoals in Trauwe
642 [1595?]: ‘B.: Duer ons valsch abuys, L.: Sydy der werelt gruys’ en 1487: ‘Ghy
moet er bey wt, als der hellen gruys. Oft ick sall u hersteken’.

Gruyspoort,
zn. Zie WNT i.v. Gruispoort.
Achterste. ‖ Lucifer sal u onder syn gruyspoort setten, Condy dat hoerekint met
ons ghecrincken, Trudo 1841 [ca 1550].

Grulen,
ww. Samengetrokken uit gruwelen? (Vg. grulichede = gruwelichede in Franc. 9843,
aang. in MNW i.v. Gruwelijcheit en DE BO i.v. Gruielen, gruwelen).
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Gruwen. ‖ Hem mach wel grulen die sneeft of sneuen sal Voort ordel goods, St
2, 125 [vóór 1524].

Grusenbierken,
zn. Uit gruus (zie WNT i.v. Gruis I) en bierken.
Dunnebier, bier van zemelen bereid (vg. KIL.: g r u y s - b i e r / g r u y s e n b i e r .
Fland.brug. Ceruisia tenuis ex furfuribus cocta). ‖ Dat heetmen tonsent
grusenbierken. Soude dat sulcke cracht cunnen thooghen? EVERAERT 201 [1528].

Guchte, ghuchte,
zn. Samengetrokken uit gehuchte?
1) Gebied (vg. gehucht in dez. bet. in WNT i.v. Gehucht, Aanm.). ‖ Daer naer
v

saghmen int Roomsche ghuchte / Vier vallen wt tgheluchte, CAST., Bal. A 5 [1521].
2) Gehucht? ‖ Vvaer sal ick hem sou-

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

199
cken, of ter wat straten, Stede, doerp, of guchten? CAST., C. v. R. 174 [1548].

Guer (e),
zn. Zie MNW i.v. Gore, WNT i.v. Geur, 1e art.
Met jonstighen guere, met genegenheid.‖ Therte / sin ende natuere / Tallen tijden
met jonstighen guere / Jae hondert mael binnen een huere / Met wercken van eeren
op haer lacht, Sp. d. M. 27 [beg. 16e e.].

Gughelroc,
zn. Uit gughelen, guichelen en roc.
Goochelrok, goochelaarsrok. ‖ Ic hebbe mijnen gughelroc just anghedaen, Dies
moet ic wat gughelen, dats verloren, Man en wijf 88 [eind 15e e.].

Guygelsack,
zn. Uit guygelen en sack.
Goocheltas (vg. KIL.: G u y c h e l - s a c k . Sacculus gesticulatoris sive
praestigiatoris). ‖ Ick verstae nu vanden guygelsack / als men die gaet ontknoopen
Daer lach ic omme / dat ic van achteren splyte, Zeven Sp. Bermh. H iij [1591].

Guyser,
zn. Zie WNT i.v. Guizer.
Schooier, sloeber, bedelaar? ‖ Wat segdy dy van Ons Lieve Vrou te Loerette?
Speelt men daer van de vette voor ons, arme guysers? (× Catuysers), in Kluchtsp.
I, 198 [eind 16e e.?].

Gus,
zn. Van gussen (z. ald.)?
Aansporing, aanhitsing? ‖ Accident gaf om dit te doen (t.w. het doden van
Pompeius) den gus, Camp v.d. Doot 422 [1493].

Gussen, ghussen,
ww. Zie WNT i.v.
A. BEDR. Aanhitsen? ‖ Ghelijck de Jagher oydt gheiren sijn honden guste Op de
Hasen en Conijnen om die te vanghen, HOUWAERT, Lusth. 4, 523 [1582-'83].
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B. ONZ. Hijgen, haken, heftig verlangen. ‖ Want ick wat sonderlincx (daer mijn
herte naer ghust) Hier in secrete mijn dochter moet uyten, HOUWAERT, Lusth. 3, 365
[1582-'83].
OPM. Vg. Vergussen.

Gutten,
ww. Identiek met vl. gutten, guchten? Of corrupt, bijv. voor grutten?
Eig. (indien wij te doen hebben met vl. gutten) met betr. tot vis: de ingewanden
verwijderen, schoonmaken; in de aanh. aanpakken, aanleggen? ‖ Ic heete gheen
gelt nut Hoe icket gut //, tgaet mij al bederven, Crijsman 86 [eind 16e e.]?

H
Habandoneren,
ww. Zie Abandon(n)eren.

Habeamus,
zn. Zie MNW i.v.
1) Hebzucht. ‖ Dees brocken souwen mi schier maken vet, Hoe heet dit, habeamus
en rapiamus, Ende dits date, dits requiem, ende dit gaudeanius (1. gaudeamus),
B.d.Scr. 31 [1539].
2) Bezit. ‖ Hier by soude sonder mencie, alle mijn credencie, Door schriftuere
gheheel int sant, vallen, Waer by habeamus sou in ons hant, smallen, B. d. Scr. 8
[1539].

Habitatie (I), abitacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. habitation, lat. habitatio.
Woning, verblijf. ‖ DE ROOVERE 189, 196 [3e kw. 15e e.]; V.D. DALE, Lof Hostie 93
[1e kw. 16e e.] (‘Lof vleysch warachtich goeds habitacie’, hic? of = kleed?); St 2,
238 [vóór 1524]; Doesb. 126 [vóór 1528] (‘Haers wesens nacie, mi gheuende vruecht
en iubilacie in haer habitacie’, hic?); EVERAERT 554 [1538]; Gentse Sp. 261 [1539];
B. d. Scr. 26 [1539]; CAST., C.v.R., Schaeckberd t.o. bl. 224 [1548]; Trudo 2373,
v

2808 [ca 1550]; Antw. Sp. Eee iiij, h ij [1561]; Haagsp. m iiij o iiij [1561]; Rott. Sp.
v

v

C ij , K viij [1561]; Jezus o.d. leraers 892 [vóór 1580]; Trauwe 216, 1509 [1595?].
- T(s)weerelds habitatie (eig. het wonen in de wereld?) omschr. voor de wereld.
‖ DE ROOVERE 303 [3e kw. 15e e.]; CAST., C. v. R. 199 [1548].

Habitatie
(II), zn. Zie Habituatie.
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Habituatie, habituwacie, habitatie,
zn. Zie MNW i.v.
Kleding, kleed. ‖ So eist dan noot alsnu metter spoet Dat ghy of doet dese
habituwacie, EVERAERT 22 [1509] (zie ook ald. 80, 246, 247 en pass.); Lof vleysch
warachtich goeds habitacie, V.D. DALE, Lof Hostie 93 [1e kw. 16e e.] (hic?); Dies ick
nu om ontfanghen ben bereet Dees habituatie, Trudo 3029 [ca 1550]; Gods gheest...
stier u ter dueght in dees habitatie, ald. 3031.

Hackelinge,
zn. Zie WNT i.v. Hakkeling.
1) Insnijding, inkeping, split (aan een kleed) (Vg. KIL.: h a c k e l i n g h e . Incisura,
incisio en h a c k e l i n g h e d e r k l e e d e r e n . Laciniae). ‖ Men mach hoer habijten
noch hoer hackelingen niet vercostelijcken, Charon 322 [1551].
2) Warboel (Vg. KIL.: h a c k e l i n g h e
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e n d e w e r r i n g h e . Difficultates, res intricatae en DE BO en Loquela i.v.
Hakkelgaren). ‖ Alst al ghesponnen es so eest hackelinghe Ende min dan niet,
Nyeuvont 181 [ca 1500].

Haechspel,
zn. Zie Haeghspel.

Haecken,
ww. Zie WNT i.v. Haken (IV).
Enen iet haecken, iemand iets kwalijk nemen, euvel duiden. ‖ Soud ick mijn goet
niet lijef hebben wie soud mij dat haecken, Neringe 1299 [m. 16e e.].

Haeghspel, haechspel,
zn. Uit haegh en spel.
Benaming voor een rederijkersfeest, dat niet officieel gebonden was aan bepaalde
regels, maar openstond voor iedereen, zonder verplichting de gewonnen prijs
vermeerderd weer ‘op te hangen’ (zie verder mijn art. Haagspel in Winkler Prins'
6)

Encyclop. en vg. voor de ontwikkeling tot verborgen en obscure bijeenkomst KIL.:
h a e g h - s p e l . Ludi pagani, non publici aut communes, non celebres). ‖ Spelen
v
van sinne... Ghespeelt... op Thaech-spel, Haagsp. (titel) a i [1561] (zie ook ald. a i
e.v.).

Haeyen, hayen,
ww. Zie MNW i.v. Hayen, WNT i.v. Haaien (I).
1) Haeyen na(er), vurig uitzien, verlangen, haken naar. ‖ Eerste Bl. 310 [ca 1440?];
v

Bal. P ij (achter C.v.R, ed. R'dam 1616) [1521]; Gentse Ref. 85, 133, 148
v
[1539]; H.d.Am. Cc 4 [m. 16e e.]; Taruwegraen 666 [1581].
OPM. Reeds in OVl. Lied. e. Ged., uitg. Carton, bl. 430.
2) Haeyen in, volharden in? ‘Groeien’ in? ‖ Sou icse bekeeren, die dus int quaet
haeyen? Ick ving eer met tamboeren in dunen hasen, A. BIJNS 180 [1528].
OPM. Vg. Verhaeyen.
CAST.,

Haelwaericheit,
zn. Zie Aelwaericheit.
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Haen,
ww. Rijmvervorming van hoen, houden? In het mnl. komt haen voor als bijvorm van
hangen en (inz. in oostelijke gewesten) van hebben, welke geen van beide in de
aanh. passen.
Hem haen, zich ophouden, zich bevinden? ‖ Neen man neen / houdes u daer /
ick zals my hier // haen (× slaen), Judich 8 [1577] (Men verwacht hoen, zoals in r.
203: ‘Compt hier binnen / om raet hoen’ en in r. 394: ‘om hoen van foye // hof’).

Haer,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Haar (IV).
Van den hare hebben, verliefd zijn? ‖ Ghy hebt vanden hare / Sint Joris vissop
hout u verevelt, Sp. d. M. 3298 [beg. 16e e.]

Haercken,
ww. Zie Hercken (II).

Haerdries, harendries,
zn. Uit haer en dries (zie WNT i.v. Driesch I).
Cunnus. ‖ Hier bij tastick ghern nae tbommeken Daer den harendries af is dat
drommeken, St 2, 212 [vóór 1524]; Sou mi ooc yemant... op den haerdries iaghen,
steken, Doesb. 70 [vóór 1528].

Haeringsop,
zn. Uit haering en sop.
Haringsoep. ‖ Wij sullen tavont eeten boeckweijde coecken Oft besoecken ‘een
haering sopgen, wilt hier op letten, Lijs en Jan Sul 104 [eind 16e e.?].

Haes,
zn. Zie MNW i.v. Hase, 1e art., WNT i.v. Haas (I).
Metten haese, snel, in korte tijd, op korte termijn? ‖ Ten baet gheuedt / ghegadert
/ gheruedt Al metten haese ghelt men tghelach, DE ROOVERE 304 [3e kw. 15e e.].

Haghe,
zn. Zie WNT i.v. Haag (II).
Enen op haghen banck setten (van een vrouw m. betr. tot een man), iemand
ontrouw zijn (Vg. op Hugen banck setten in Vrouw.e.M. II, 60, aang. in MNW i.v.
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Huge, waar de interpretatie ‘tot een hoorndrager maken’ weliswaar op deze plaats
van toepassing is, maar voor de zegsw. in het alg. te pregnant: voor de variant
haghen van hugen zie WNT i.v. Haag (II). ‖ Nu zet sy hem zoo deerlijck den backere,
v
En op haghen banck, als een Minnaer onweert, H.d.Am. D 2 [m. 16e e.].

Hayen,
ww. Zie Haeyen.

Hallaert,
zn. Bijvorm (rijmvervorming?) van halling, helling, heller (zie MNW i.v. Hallinc, WNT
i.v. Helling (I) en Heller)?
Halve penning? ‖ Wat singt gosen / niet veel andere dan syn moer / ick wet om
een hallaert (× rallaert), Vers. Maelt. 290 [2e h. 16e e.].

Halsbandt,
zn. Zie WNT i.v. Halsband.
Gierigaard, vrek. ‖ Oock noemptmen hem met een verwijtelijck rumoer / Halsbandt
/ Tayaerdt / splijtmijte / vilt / rekel / en loer Om dat hy tzijne niet en verquist door
v

desen, Haagsp. k i [1561].

Handelicheijt,
zn. Van handelic (zie MNW i.v. Handelijc, WNT i.v. Handelijk).
Eig. handelbaarheid (vg. V.D. WERVE, Schat 146a: T r a c t a b i l i t e y t ,
handelickheyt), in de aanh. gedrag? ‖ U onhebbelijcke handelicheijt, Proetus Abantus
14* [vóór 1589].

Handtghedaet,
zn. Zie MNW i.v. Hantgedaet.
Werk, in de aanh. in bonam partem: goed werk. ‖ Wilt den bal werck van

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

201
duechden gheuen Datmen bekent v handt / ghedaet, DE ROOVERE 281 [3e kw. 15e
e.].

Hanse,
zn. Zie MNW i.v. Hans, 1e art., WNT i.v. Hans.
Vriend (vg. KIL.: H a n s . Socius, collega). ‖ V.: Der minnen forneys staet nu in
brande. J.: Haelt water hanse, Sp. d. M. 4603 [beg. 16e e.].

Hantghewrinck,
zn. Uit hant en ghewrinck.
Het handenwringen en v.v. rouwmisbaar, geweeklaag en dan ook jammer, ellende.
‖ Nv heb ic een eeuwich hantghewrinck tot sleuens ent, Doesb. 62 [vóór 1528].

Hantierenisse,
zn. Van hantieren, hanteren.
Hantierenisse doen, helpen; dienen? ‖ Ghy saecht daer commen oock drie
vrouwen Dye der siecke deden hantierenisse, DE ROOVERE 364 [3e kw. 15e e.].

Hantije,
zn. Rijmformatie, naar hanteren?
Hantering, handelwijze, gedoe? ‖ Hertelicste Helpende Herder Hier Hoit Herodes
Heymelic Hantije, St 1, 279 [vóór 1524].

Hantsaken,
ww. Uit hant en saken (zie MNW i.v., 2e art.).
De hand slaan aan, beetpakken, arresteren. ‖ Weest hantsakende... desen Achior,
Judich 660 [1577].

Hantspeel,
zn. Uit hant en speel, spel.
Handarbeid; middel om door handarbeid aan de kost te komen? ‖ Twaer nochtans
goet dat icker my toe gaue (t.w. tot arbeid) Want erue en haue / heb ick doen
v

minderen Al wist ick wat hantspeels ten mocht niet hinderen, Antw. Sp. Ff ij [1561].
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Happeghetap,
zn. Uit happen en ghetap.
Kletser, kwaadspreker? ‖ Ick heet Veel claps / Onder veel happeghetaps // ben
v

ick so vermaert, Antw. Sp. n iij [1561].

Happeren,
ww. Van happen (zie Tijdschr. 72, bl. 292).
Kletsen, zeuren. ‖ Hoe staet dees tronghe aldus en happert? Rott. Sp. Q ij [1561].

Harendries,
zn. Zie Haerdries.

Harie, arie,
zn. Zie WNT i.v. Haar (VI).
Droge, koude wind (vg. DE BO i.v. Harie, Harrie), in de aanh. fig.: een drooghe
harie, narigheid, rampspoed? ‖ Vertreckt en god bewarie met een drooghe harie //
wilt elders den pot // schumen en om v bescot // lumen, Taruwegraen 944 [1581].
- Te arie ghaen (hic?), in de aanh. blijkbaar verkeerd handelen, links, on handig
zijn. ‖ Tdynctme al verkeert staen Handtscoe scietlap / by sulc ghescien plat Als of
ghy noynt boghe ghesien hadt Ghelyc sulc simple die te arie ghaet, EVERAERT 240
[1526].

Harinckteef,
zn. Uit harinck en teef.
Haringverkoopster. ‖ Zij zoude wel afkijven seven harinckteven, A. BIJNS, N.Ref.
310, e, 8 [1528].

Hartenweer,
zn. Uit hart en weer, (pijnlijke?) knobbel?
Wat het hart pijn doet? ‖ Als vind ghy oock menighen hartenweer Die dijn ionghe
zinnekins dijnckt onuerduwelick, Weest Manachtich en claeghd gheen simpel zeer,
CAST., C. v. R. 29 [1548].

Hasejagher,
zn. Uit hase en jaghen met -er.
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Die op hazen jaagt. ‖ Het (t.w. de hond) is een hase//jaghere, Bijstier 352 [eind
16e e.?].
- In de aanh. vermoedelijk in een onduidelijke fig. toepassing. ‖ Gheborsten volders
ende hase Iaghers Hanghemans / hondtslaghers / Cafcoenvaghers, DE ROOVERE
404 [3e kw. 15e e.?].

Hasevel,
zn. Zie WNT i.v. Hazevel.
Enen het hasevel aendoen, iemand schrik aanjagen (vg. het hazevel aantrekken,
enz., op de vlucht gaan, in WNT i.v. Hazevel). ‖ Wy (t.w. de zinnekens) sullen hem
v

(t.w. Meest al de werelt) te deghen het hasevel aendoen, Zeven Sp. Bermh. L i
[1591].

Hassaert,
zn. Van hassen, assen, eisen (zie WNT, Suppl. i.v. Asschen (III)?) Gelijkstelling met
mnl. hassaert, hasaert (uit ofr., fr. hasard), dat als personificatie alleen is opgetekend
in de bett. ‘ongeluk’, ‘kansspel’ of afl. van *hassen, bassen (indien hassebassen
althans als een reduplicatievorm mag worden opgevat) verbiedt het verband in de
aanh.
Die veeleisend, niet gemakkelijk te voldoen is? ‖ Hinnentasters oft sulcke passaerts
Soeken dicwils thinnen ey, al synt rycke hassaerts, Om weten wanneer thinneken
legghen sal, Leuv. Bijdr. 4, 261 [beg. 16e e.].

Hatiscap, hatijscap,
zn. Van hatie.
Haat. ‖ Int beste sijns leuens was hij te (1. de) gone Die bij accidente bij een
dootlijc hatijscap Gedoot was, Camp v.d. Doot 1319 [1493].
- Enen in hatiscap nemen, iemand gaan haten. ‖ Accident nam hem in hatiscap
ten fijne, Camp v.d. Doot 1382 [1493].

Hau,
zn. Oorspr.?
Benaming voor een soort broek? ‖ S.:
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Wat fatsoen dynct hu dat? E.: Van eenen broucke Onder den coussceppers
gheheetten den hau, EVERAERT 444 [1e h. 16e e.].

Hauteyn, hautin,
bn. Ontleend aan ofr., fr. hautain.
Hooghartig. ‖ Als useren veel Hautin facteurs zonder verstand Ditte... Ghy en
mueghes niet volghen, CAST., C. v. R. 229 [1548]; Ghelijc den deyne // is u
corrumpeeringhe grootsche hauteyne // mortificeeringhe destrueeringhe // van ionge
gheiaerde, Smenschen gheest 163 [ca 1560?].

Hauwaert,
bw. Uit hau, her en waert.
Hierheen (vg. DE BO i.v. Hauwaart(s). ‖ Ick zien ghundere eenen commende
hauwaert, Verl. Z. II, 103 [1583].

Haver,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Aver en Haver.
Van haver tot havere, van a tot z; volledig. ‖ Sijn goet (t.w. van de rijkaard) is
v

gedeelt voor zijn doot van haver tot havere, Zeven Sp. Bermh. N vj [1591].

Haveren,
ww. Gevormd naar haven(en)? Of ontleend aan ofr. haver? Kiliaen kent nog
haveneren ‘Instruere supellectile, ornare’.
Verzorgen, van het nodige voorzien? ‖ Als tgoet vertert//es, Wye zoo zal u danne
het lyf gaen sustineren En u haveren? Verl. Z. I, 784 [1583].

Hebbelick,
bn. Zie MNW i.v. Hebbelijc, WNT i.v. Hebbelijk.
Bevallig, schoon? ‖ Het plach zo hebbelick een vrauwe tsine: Nu doen haer daude
daghen groote pine, Haer ooghen zyn al hol den mond wijd en groot, CAST., C. v.
R. 134 [1548].

Hechten,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Hechten (I).

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Eig. blijven steken en v.v. ophouden, eindigen. ‖ Bor duyvel, layt dit ghescille
hechten, Trudo 3490 [ca 1550].

Heecouter,
zn. Van heecout, eechout, eikenhout.
Bewerker van eikenhout, schrijnwerker. ‖ Achter tsuvelhuys namen spacie Die
heecouters, Blijde Ink. 19, 85 [1497].

Heene,
bn. Oorspr.?
Mooi, goed (bargoens, vg. MOORMANN, Bronnenb. blz. 405, r. 285: H e n e s , goed,
mooi, groot, sterk, enz.’, TEIRL., Barg.). ‖ Wouch heijn, dat is heene, alle heijl moet
ons beclijven, Meer Gheluck 363 [eind 16e e.?].

Heentrooten,
ww. Uit heen en trooten (zie Troten).
Zich begeven. ‖ Ick hebt gesien; Daer willen wij met haesten heen gaen trooten.
Schuyfman 209 [vóór 1504].

Heerynghe,
zn. Zie Eeringhe.

Heerschapperen,
ww. Van heerschapper.
De ‘heerschapper’ (gebieder, heerser) spelen. ‖ Aristoteles zeydt dat soeter is
bekent... Te bouwene / en te laborerene / Dan te ionckeren oft te heerschapperene,
v

Haagsp. b i [1561].

Heffen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Heffen (I).
Hem heffen, zich verwijderen, weggaan (uitsl. aangetroffen in de geb. wijs). ‖ Heft
u van hier! Eerste Bl. 1443 [ca 1440?]; Heft ge van hier, EVERAERT 67 [1511]; Hef
ge wech, ald. 226 [1528?]; Heft v van hier, Gentse Sp. 246 [1539].
- Hem van cante heffen, zie Cant.
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Heylsamich,
bn. Van heylsaem.
Heilzaam. ‖ Een tijt sal comen / sonder falen / Dat zy die heylsamige leeringe...
v

Niet sullen willen in eenigher manieren verdraghen, Zeven Sp. Bermh. S i [1591].

Heymen,
ww. Zie MNW i.v. Heimen, 2e art.
Bergen, stoppen. ‖ Hier wert so over grote geeringe Vanden sielen, die hier
zweymen, Wi en selense waer weten heymen, Eerste Bl. 743 [ca 1440?].

Heinze,
zn. Zie MNW i.v. Heise, WNT i.v. Heinze.
Hengsel (vg. KIL.: H e y n s e / e y n s e / h e y s e . Ansa en DE BO i.v. Einze,
enze, heinze). ‖ Chartilagen, vleesch, vel, en beenen, als stomme heinzen, CAST.,
C. v. R. 217 [1548].

Helden,
ww. Van helde, boei, kluister.
Kluisteren, boeien (uitsl. aangetroffen in de vorm van het volt. deelw.). ‖ Sceyt
van hem (t.w. de duivel) in tijts, die daer aen sijt gehelt, A. BIJNS 20 [1528]; (Jezus)
zo in liefden ghehelt, Dat hy zijn leven, enz., Gentse Sp. 33 [1539] (hic? of van
hellen?).

Helledonckere,
bn. Uit helle en donckere.
Donker ‘als de hel’. ‖ Tweder es vuul / cout ende nat Ende twort helledonckere,
EVERAERT 173 [1527].

Hellen
(I), ww. Aen thoochste boort hellen, zie Boort.

Hellen
(II), ww. Vervorming van heil(ig)en?
Heilig verklaren? ‖ Mocht ick mijn tauont bij dees heren versellen ick soud u doen
hellen siet bij gants machten, Sotslach 42 [ca 1550].
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Helscap,
zn. Zie MNW i.v.
Helscaps cloue, de hel? ‖ Hulpe, Luci-
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fers kagie ende helscaps cloue Hoe ic hier tvolc daghelijcx verdoue! Mar. v. N. 618
[ca 1500].

Helscudde,
zn. Zie MNW i.v.
Aartsschelm. ‖ Waerom en belet ghijt niet, helscudde? Sacr.v.d.N. 41 [3e kw. 15e
e.].

Hemmen,
ww. Zie WNT i.v.
Zeggen, roepen. ‖ Peyst hue datmen ruepen of hemmen // mach, datmen tot
hoghe saecken nemmer meer clemmen // mach sonder grote vrese ofte sorghe
lijden, Charon 270 [1551]; In desen tempel hoordick eenen stemmende vroet... Comt
Dido comt, was hy viermaels hemmende soet, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 50b
[1559].
OPM. Nog bij V.D. NOOT, Ged. 29.

Henensaten,
ww. Uit henen en saten.
Hem henensaten (blijkens het verband in de aanh.) zich heenbegeven. ‖ Waer
mocht ic mi nu henen saten? Hier is verloren langhe ghebleven, Elckerlijc 350 [ca
1490?].

Henenschadden,
ww. Uit henen en schadden (zie Scadden).
Heengaan, vertrekken. ‖ Eij, wilt u niet stooren heer waert, laet mij gaen henen
schadden, Appelboom 433 [1e kw. 16e e.?].

Henenschijfelen,
ww. Uit henen en schijfelen, schuifelen (zie Schijffelen).
Verdwijnen. ‖ M.h.: Wie meucht ghy wesen? M.t.: Meer twijfelen dan hopen, Die
v

blijdschap en vreucht doet henenschijfelen, H.d.Am. T 8 [m. 16e e.].

Henenschouven,
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ww. Bijvorm van henenschuven, heenschuiven.
Zich wegpakken, maken dat men wegkomt. ‖ Gaet henen schouven (× prouven),
Want ic en achte u woorden niet waert een sletere, Gentse Sp. 184 [1539].

Henenspeuren,
ww. Uit henen en speuren, sporen (zie Sporen, bet. B, 2).
Weggaan, wegtrekken, zich (op weg) begeven. ‖ Wilt henenspeuren Na de Stadt
die voor u staet, H. d. Am. A 7 [m. 16e e.].

Henenspinderen,
ww. Uit henen en spinderen (zie MNW, WNT en DE BO i.v.).
Verdwijnen. ‖ Al dat hem grieven wilt moet henen spinderen Van waer dat oock
comt, Gentse Ref. 26 [1539].

Henentrossen,
ww. Uit henen en trossen.
Heentrekken, zich begeven. ‖ Creghen wij noch van haeren rooden vossen, Wij
souwender mede nae den wijn henen trossen, Goemoete 358 [eind 16e e.?].

Henne(n)taster, hinne(n)taster,
zn, Uit henne en tasten met -er. Zie MNW i.v. Hennetaster.
1) Wellusteling, vrouwengek (vg. J.W. Muller in Tijdschr. 38, bl. 153). ‖ Nu tast,
hinnetastere, Man en wijf 160 [eind 15e e.?]; Jan den hinnentaster, Bruyne 1, 94
[2e h. 16e e.].
2) Aantaster van de vrouwelijke eer, vrouwensmader. ‖ Tfy moet hu lien werden
die vrauwen versmaden, Berampers, hinnetasters, qualick beraden, CAST., C. v. R.
193 [1548]; Tfy vuyl hinnentastere, H.d.Am. Y 4 [m. 16e e.]; Ghy dronckaert! onbeleeft
sot! der vrouwen belastere!... Ghij vuijle hennentaster, zoudij niet gaen, daer die
vrou in arbeijt leijt? Katm. 112 [vóór 1578].

Hepelic,
bw. Oorspr.?
Ruimschoots, ten volle? Of aanstonds, dadelijk? ‖ Jc zalhu zo hepelic stellen te
vreden. Ghy en sult niet claghen / van myn betalen, EVERAERT 178 [1527].

Her,
bw.? Zie WNT i.v. Her (III).
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Her oft hot, iets. ‖ Sotkens voegen hem bij sottinnekens, Die nauwelijck en weten
her oft hot, A. BIJNS, N.Ref. 172, e, 12 [1525].
- Her noch hot, niets? ‖ Van armoeden cryghense her noch hot, Leuv. Bijdr. 4,
273 [beg. 16e e.].

Herbarien,
zn. Onder invloed van herbaris, herbarist, enz. (?) gevormd naar ofr. herborisien,
of mogelijk naar *herborien?
Kruidkundige. ‖ Een wasser doe / vol alder goetheyt / Seggende naer dwtgheven
vanden Herbarienen: Plinius ende andere / dat der Lelien zoetheyt / Bluscht alle
moetheyt, CAST., Bal. A 2 [1521].

Herborenschap,
zn. Van herboren.
Toestand van herboren (wedergeboren) zijn. ‖ Dat wy door Christum weder zijn
v

ghestelt In een nieu herborenschap deur sgheests verkiesinghe, Rott. Sp. D v
[1561].

Herboringe,
zn. Van herboren.
Wedergeboorte. ‖ Alree ben ick inden geest die my sulcx inprent, duer tgheloove,
de herboringe vol vromen, Bruyne 1, 131 [1556]; Christus, in wien is ons herboringe,
ald. 3, 215 [2e h. 16e e.].

Herbringhen,
ww. Van bringhen.
Tot stand brengen; regelen, inrichten? ‖ Der Natueren mach wel wat te suecken
lusten / Maer sonder verwusten // moetment soo herbringhen Datmen niet en behoort
yet te gehinghen Dwelck sou mogen dringhen // tegen sgheests begheeren, Antw.
Sp. b i [1561].
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Hercken
(I), ww. Zie MNW i.v. Herken, 3e art., WNT i.v. Herken (III).
(Heftig) begeren, verlangen, haken (vg. KIL.: h e r c k e n . vetus. Inhiare, captare,
appetere, percupere, affectare, cum affectu quaerere aut petere en PLANT.:
H e r c k e n / v e r l a n g e n . Desirer, ou attendre affectueusement. Exoptare,
percupere desiderio expectare, affectare). ‖ Tgelooff der genaden doet hercken wt
lieffden in lieffden, Bruyne 3, 201 [2e h. 16e e.] (hic?); Och tis al van tvercken. Ick
v

mocht wel hercken // om tvonnis te hooren, Antw. Sp. E iij [1561]; Die gheest den
mensch suyuer tot het doen Voeghende elck seer coen // dat sulck inwendich herct,
ald. Rr iiij; Ja om in te nemen, eest dat sy hercken De Mase, de Moesel en den
Rhyn, HOUWAERT, Or. v.d. Ambass. 84 [1578].
- Inz. in de verbinding hercken na(er), verlangen, hunkeren naar. ‖ St 1, 277 [vóór
1524]; Doesb. 94 [vóór 1528]; A. BIJNS 113, 150, 160 [1548]; Trudo 1642 [ca 1550];
H.d.Am. F 8 [m. 16e e.]; Neringe 244 [m. 16e e.]; GHISTELE, Virg. Aen. 135a [1556];
v

v

Bruyne 3, 141 [1556]; Antw. Sp. R ij , 1 ij [1561]; Rott. Sp. O vij [1561]; Bruyne 2,
181 [1567]; Saeyere 821 [2e h. 16e e.]; HOUWAERT, Lusth. 2, 116 [1582-'83], Vier
Wterste bl. 195 [1583]; Kackadoris 2 [eind 16e e.]; Const-thoon. Juw. blz. 303 [1607];
Schadtkiste der Philosophen fol. 228 [1620]; z. HEYNS, Victorie v. Ivry, blz. 214 [1e.
kw. 17e e.].

Hercken (II), haercken,
ww. Zie WNT i.v. Herken (IV).
1) Blijven steken, vastzitten, verwijlen (vg. KIL.: h e r c k e n ...Haerere). ‖ Dus ziet,
dat ghy dit kint aen elcken cant tant En doeghet in sonden duer u wercken hercken,
Trudo 74 [ca 1550]; Van der Trouwen en weet ick gheen bescheet, Waer hy mach
hercken, Trauwe 1183 [1595?].
- Sonder hercken, zonder ophouden, gestadig. ‖ Houdt my stantvastelic zonder
haercken By dordonnancye der helygher kaercken, Gentse Sp. 186 [1539]; Sij
ontsteken die Jonckheyt wel ingloedich / Dat sij overuloedich // ia sonder hercken
v

/ Natuerlijck naer alle Consten wercken, Antw. Sp. f ij [1561].
2) Dralen, toeven, wachten (vg. KIL.: h e r c k e n ... morari). ‖ Wie sou langher duer
die ionstighe wercken hercken, Daer God syn gratie dus Vlodich ter stont iont?
Trudo 2393 [ca 1550]; Neve, duer u wordick den moet verstercke, Dus ick niet en
hercke // om gaen daer ghy my leyt, Trauwe 1378 [1595?].
- Sonder (eenich) hercken, onverwijld (vg. ongeherct in Brab. Yeesten 6, 3835).
‖ Soo wilt dan naer dy vunten gaen sonder hercken, Trudo 188 [ca 1550] (zie ook
ald. 341, 581, 903, 1557, 1811, 2923); Dit lieff heeft ons wtvercoren sonder hercken,
Bruyne 1, 141 [1556]; Edel princersse Sonder eenich hercken Salt volbracht werden,
v

Antw. Sp. n. i [1561].

Herckinge,
zn. Van hercken.
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Het verband in de aanh. maakt niet duidelijk, aan welke bet. van hercken wij hier
moeten denken. Plantijn kent het woord als afl. van Hercken (I): ‘Desir, ou attente
affectueuse. Desiderium, exoptatio’. Daarnaast zou ook nog aan hercken, horken
(= luisteren) gedacht kunnen worden. ‖ L.: Bor, duyvel, wat es van deser herckingen?
B.: Hoe thierdy soo ghelyck den helsghen dondere? L.: Bor, duyvel, omdat hoerekint
van Serckingen, Trudo 2860 [ca 1550].

Herduren,
ww. Van duren.
v

Verduren. ‖ God weet / wat traualie / ick in dien tijt herduerde, Antw. Sp. C iiij
[1561].

Herleeren,
ww. Van leeren.
Afleren. ‖ Dan naect strackere // veel meer verstranghen Om te herleeren de
quade ghanghen, Antw. Sp. b iiij [1561].

Hermen,
ww. Van herm, harm, droevig, treurig (vg. KIL.: H a r m / F r i s . Tristis, lugens,
dolens en PLANT.: H e r m z i j n / o f t d r o e u i c h z i j n . Estre triste & dolent.
Tristari, lugere).
Treuren. ‖ Soudi mi dus laten sneuen so // mocht mijn herte wel eewelic kermen
// en wonderlic hermen, Doesb. 128 [vóór 1528].

Herplegen,
ww. Van plegen.
(Opnieuw?) koesteren? ‖ Elaes douerdincken doet my druck herplegen, Antw.
v

Sp. a i [1561].

Hersch,
zn. Zie WNT i.v.
Es. ‖ (Ick) ghijngh onder den ghecostumeerden Hersch zitten, CAST., C. v. R. 2
[1548]; Vuer Laurier, hijngh veel aerdveld den Hersch beneuen, ald. 8.

Hersetten,
ww. Van setten.
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Verzetten. ‖ Daer haer die voeten niet en cunnen hersetten, Con. Balth. 619
[1591].

Herstaen,
ww. Zie MNW i.v.
(Weder) Opstaan. ‖ My verdriet het herstaens, H.d.Am. Z 8 [m. 16e e.].

Hersteken,
ww. Van steken.
Doodsteken (vg. KIL.: h e r - s t e k e n ...
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Transfigere cor siue pectus). ‖ Die op strate moort roepen, mijn man wilt my
hersteken, Leenhof 666 [na 1531] (zie ook ald. 221); Ick sallen hersteken, Trudo
317 [ca 1550]; B.: Wy suelent soo stooken, L.: Dat die hooffmeester Trudo sal
hersteken; Soo hebben wy d'inde vanden hypocryte, ald. 2034.

Hertbaer,
bn. Van hert, hard.
Hard (vg. KIL.: h e r d - b a e r / h e r d b a e r i g h . Durus). ‖ Hertbaerder dan
diamanten, Doesb. 157 [vóór 1528]; O dwaes herte verblint! ‖ Hertbaerder dan
steene! Bruyne 3, 119 [1556].

Hertbarich,
bn. Van hertbaer.
Hardvochtig, onbarmhartig (vg. KIL.: h e r d - b a e r / h e r d - b a e r i g h . Durus).
‖ Meendy dat ick u lieden verlaten souwe? ... Soo waer ick wel hertbarich van
natueren, GHISTELE, Ter. Adelph. 47 [1555]; Laet haer niet langher (o hertbarich van
natueren) Duer u absentie aldus in dolueren, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 19b
[1559].

Hertbaricheyt,
zn. Van hertbarich.
Hardvochtigheid. ‖ Dat sij des doots morseel oock smakende was Duer v
hertbaricheyt, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 50a [1559].

Herte(n)gat,
zn. Uit herte en gat.
Hart. ‖ U minne mijn doorhackelt Soo seer, dat mijn herten gadt quackelt, Pir. en
Th. 391 [1e kw. 16e e.]; Ghi en weert zoo stouwt niet om u herte // gat, Ic zoude
mijn handen doen in uwen croock // groijen, Bijstier 330 [eind 16e e.].

Hertmoedich,
bn. Uit hert en moet met -ich.
Hardvochtig. ‖ Waer door (t.w. het gebed van de dienaar) des Conincx hertmoedich
verstrangen Tot medelijden is geneycht, Prochiaen 2514 [ca 1540].
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Hertneck,
zn. Uit hert en neck.
Die hardnekkig, onverzettelijk, ongevoelig is. ‖ (Sy slachten) den hertnecken,
Conste d. M. 55 [ca 1560]; Wat schadet hem nv / en wat batet den rijcken hertnecken
Dat hy (t.w. Lazarus) van veel menschen / maer van God niet wert versocht, Zeven
Sp. Bermh. P vj [1591].

Hertsrou,
zn. Uit hert en rou.
Droefheid (vg. KIL.: h e r t - r o u w / h e r t s - r o u w . Animi moestitia, luctus
moestus). ‖ Ongherustheyt bringhende alle verdriet // an Schade schande / hertsrou
v

en lijen, Antw. Sp. Ggg iiij [1561].

Hertsweerent, hertzweerent,
bn. Van hertsweer? Of uit hert en sweerent (van sweeren)?
Het hart, de ziel pijnlijk treffend, grievend. ‖ Afgrondighe speloncke / pijne
hertsweerende, Smenschen gheest 383 (ca 1560]; Thuwelick doet my hertzweerende
pyne, DE DENE 258a [ca 1560].

Hertswerich, hertsweerich,
bn., bw. Van hertsweer?
v

v

Pijnlijk, smartelijk. ‖ CAST., Pyr. C iij [ca 1530]; H.d.Am. C 4, E 3 [m. 16e e.];
GHISTELE, Ter. Andr. 66 [1555], Ter. Heaut. 4 [1555].
OPM. Nog bij V.D. NOOT, Ged. 19, 40 (= Olymp. 244, uitg. Zaalberg, Olympia Epics
p. 164).

Hertzweerent,
bn. Zie Hertsweerent.

Hertzweerynghe,
zn. Zie WNT i.v. Hartzwering.
Hartzeer. ‖ Zy (t.w. de vrouwen) in liefden besighen zulcke stareid, Datmen
melancolie, druck, anxt en zwareid, Mids ander hertzweerijnghen es verghetende,
CAST., C. v. R. 194 [1548]; Daghelicsche weerelt stept voorts in dominatien
bezouckende luxurieuse habitacien al doet de gheluferde groote hertzweerynghe,
DE DENE 174a [ca 1560].
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Hetelic,
bn. Van heet.
Heet (vg. V.D. WERVE, Schat 60b: h e e t e l i c k o f t h i t t i c h l i c k ). ‖ Hoe mach
Affrodita dicwils so hetelic, tvierken der liefden so menichfuldich sijn, Doesb. 31
[vóór 1528].

Hiel,
zn. Zie MNW i.v. Hiele, WNT i.v. Hiel (I).
Metten hielen seghenen, verzaken. ‖ Wy willense seghenen metter hielen Op
datse de wespen niet en beschijten, Sp. d. M. 5478 [beg. 16e e.]; Sij (t.w. de
Lutheranen) seghenen de kercke metten hielen, A. BIJNS 121 [1548]; Heerom, ic
mach u woorden metten hielen seynen, Want ick sie wel, tis al bedroch u clappen,
u praten, Prochiaen 2544 [ca 1540].
- Dwoert in sijn hielen halen, zijn woord breken. ‖ Doer hem beyen (t.w. practijke
ende Loosheyt) halense dwoert in haer hielen, Nyeuvont 462 [ca 1500].

Hieticheyt,
zn. Van hiet, heet.
Hittigheid, vurigheid. ‖ Ick ken haer hieticheyt int vierich geven, COORNHERT,
Rijckeman 412 [1550].

Hinckaert,
zn. Van hincken.
Die hinkt, mank loopt, kreupel is (vg. KIL.: h i n c k e r . Claudicator). ‖ Doesb. 246
[vóór 1528]; H.d.Am. Y 4 [m. 16e e.]; Bruyne 2, 60 [1583].
OPM. Nog bij COORNHERT, Odyss. 1, 50b.

Hincken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Hinken.
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1) Wijken (vg. mnd. hinken, zich terugtrekken). ‖ Hincken doet van my der sonden
vlercken, Trudo 2631 [ca 1550].
2) Vluchten, een toevlucht vinden? ‖ Laet mi inden hof van vruechden hincken,
Doesb. 61 [vóór 1528].

Hinnen,
ww. Zie Innen.

Hinne(n)taster,
zn. Zie Henne(n)taster.

Hipo-, hypo-.
Zie ook Ipo-.

Hipocrijtelijck, ypocrijtelijc, ypocryt (te) lic,
bn., bw. Van hipocrijt.
Geveinsd. ‖ EVERAERT 65 [1511]; A. BIJNS, N.Ref. 341, e, 7 [1e kw. 16e e.]; B.d.Scr.
27 [1539]; Antw. Sp. Gg iij [1561].

Hipocritich,
bn. Van hipocriet.
Geveinsd. ‖ Omdat ghy zoo quaet zijt / pervers ende spytich... Samblantich /
v

bedriegich / schoonsprakich / hipocritich, CAST., Bal. P iij (achter C. v. R., ed. R'dam
1616) [1521].

Hishaen,
zn. Uit hissen, hitsen (?) en haen.
Opstoker? Vechtjas? ‖ Tmach wel mis heeten maar ghij sult altoos wis slaen ghij
sijt een hishaen en een verwijtere ghij hout u selffs heylich voor geen beschijtere o
v

corenbijtere wadt sijt ghij een gast, Hs. T M B, B, fol. 71 [2e h. 16e e.?].
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Historicien,
zn. Gevormd (onder invloed van rhetoricien e.d.) naar ofr., fr. historien.
Historicus, geschiedschrijver. ‖ Int jaer der weerelt vijf duyst zeven hondert / Xliij.
onderzondert / Soo d'Historiciens weten/Een sterre bevacht de Mane, CAST., Bal.
A 5 [1521].

Hoebel,
zn. Bijvorm van hobbel?
Knobbel? (vg. KIL.: H o b b e l . Fland.J. k n o b b e l . Nobus, tuber). ‖ Dan ist
nicodemus cleyn hoebel van spraken my dunct ghi sout / op een helm wel micken,
St 1, 211 [vóór 1524].

Hoecken,
ww. Zie MNW i.v. Hoeken, 3e art., WNT i.v. Hoeken.
Eig. van (rechte) hoeken voorzien en v.v. gelijkmaken? ‖ Dy steenen sal ick corts
hoecken en paren, Trudo 697 [ca 1550].

Hoedich,
bn. Van hoeden.
Beschermend, beschuttend. ‖ Tweede (lid van de vinger) minsamich / tderde
hoedich Ende zijnen nedersten goederhande zijn, DE ROOVERE 246 [3e kw. 15e e.].
OPM. Nog bij MARNIX, Ps. 86, 7.

Hoef,
zn. Zie WNT i.v. Hoef (III).
Brood. ‖ Buyten der stadt moecht ghy wel luysen en vloyen En met v goute lancx
den breederick schoyen Smicse / hoef / loerman / botten / nae de behoorte, Antw.
v

Sp. Aaa iiij [1561].

Hoeymerct,
zn. Uit hoey, hooi en merct.
Een hoeymerct houden met, van geen of weinig waarde achten? ‖ O ghy sout
wel anders couten, haddy Scotus geest Oft haddy Thoma van Aquino gelesen! Van
hem werden de wercken wel anders gepresen, Al muechdy ghijer vast een hoeymerct
met houwen, Prochiaen 590 [ca 1540].
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Hoerck,
zn. Van hoercken, horken.
Eenen hoerck gheven, letten (op), aandacht schenken (aan). ‖ A.: Elc gheue der
tafelen eenen hoerck en tsus Benedicite, B.: Dominus, CAST., C. v. R. 233 [1548].

Hoerezuenen,
ww. Van hoerezuen.
Voor hoerezoon schelden. ‖ De man word ghehoerezuent en gherabaut, DE DENE
258a [ca 1560].

Hoerresoen,
zn. Uit hoer en soen, zoon.
Den blauwen hoerresoen wieghen, mooi weer spelen? ‖ Dus wilt om ws selfs
langhe vrueght en gherief Luttel tijts den blauwen hoerresoen wieghen En dwingen
v. al gaget natueren yeghen V cort leet sal worden v langhe lief, V.D. DALE, Stove
605 [1528].

Hof,
zn. Tis (al) saus(e) na(er) thof, zie Saus(e).

Hoffen,
ww. Bijvorm van hoven?
Zich te goed doen, feestvieren? ‖ Laet ons hoffen, boffen en triumpheren, Bel. v.
Sam. 44 [eind 16e e.?].

Homage, homagie, omage, omayghe,
zn. Zie MNW i.v.
1) Hulde. - Homage doen, hulde brengen. ‖ EVERAERT 122, 129 [1525], 431 [1e
h. 16e e.]; B.d.Scr. 23 [1539]; CAST., C. v. R. 35, 230, 244 [1548]; Judich 325 [1577];
Verl. Z. I, 923 [1583].
OPM. Ook in Dev. Pr. B. 287, 8 [vóór 1539].
2) Eer? ‖ Tzynder omayghe // laet ons up den voet // gaen ende dat tot
vulcomminghe / zynder begherringhe zonder ontberringhe, Judich 174 [1577].

Hondelijc,
bn. Van hont.
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Beestachtig. ‖ Bi den viant te sine, tes te hondelijc, Mar.v.N. 1058 [ca 1500].

Hondenvoere,
zn. Uit hont en voere.
‘Hondengedrag’, in de aanh. in revenerea. ‖ Hondenvoere was die van Trachien
bequame, CAST., C. v. R. 205 [1548].

Hongerighen,
ww. Van hongerich of corrupt voor hongeren?
Hongeren. ‖ Sy niet en hongerighen / nae dat Hemels broot, Zeven Sp. Bermh.
v

C vj [1591].
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Honichgeyrde,
zn. Uit honich en geyrde, tak.
In de aanh. ondoordacht en/of uit rijmdwang gebruikt voor honigraat. ‖ Sijn woorden
waren soete als honichgeyrden, Bekeeringe Pauli, prol. 31 [ca 1550].

Honorabilieus,
bn. Met het (franse) achtervoegsel -eus gevormd van lat. honorabilis.
Vererenswaardig. ‖ Honorabilieuse gheesten nieuvondich Aenmerct hoe Christus
ooghen seer triumphant... Tallen tijden doorsien goede en sondich, Antw. Sp. Tt ij
[1561].

Honorable,
bw. Ontleend aan ofr., fr. honorable.
Eervol. ‖ Siet hoe honorable Laudable / staghet (t.w. het habijt) v voor / en achtere,
Antw. Sp. K iij [1561].

Honoreren, onnoreren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. honorer.
Eren. ‖ (Rethorika) Daer wij god inden geest v meest met onnoreren soo ons
dauid leert en hij selue oock dede, Drie Sotten, prol. 11 [1e kw. 16e e.]; Zoo wort
ghy gheexalteert en ghehonoreert Noch van Narcisso, H.d.Am. H 1 [m. 16e e.]; Elck
sal u honoreren & eere bewysen, Bruyne 1, 122 [1556]; Salomon die wijsheyt bouen
v

gout honoreert, Antw. Sp. Qq ij [1561].

Hons,
bn. Zie MNW i.v. Hontsc(h), WNT i.v. Hondsch.
Gierig, inhalig (vg. KIL.: h o n d s c h / h o n d s ... Auarus, sordidus, deparcus, en
PLANT.: H o n d t s m e n s c h . Homme avare; zie ook MARIN en DE BO i.v.). ‖ Ik was
niet gierig, hous (1. hons) noch vrek, Roerende v. Meest Al 664 [ca 1564?].

Honuer,
zn. Ontleend aan ofr. honeur, fr. honneur.
In de aanh. blijkbaar als aanduiding van de eerste pas in de zogenaamde
‘eierdans’. ‖ Int eersten honuer set u slincker voet vuer, Sotslach 271 [ca 1550].
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Honueren,
ww. Van honuer.
Benaming voor een soort kansspel. ‖ Myn zinnen vey / ziet zonder twyffelen Haken
meest / om tuusschen en myffelen Fluusschen mornyffelen / rouffelen honueren,
EVERAERT 16 [1509].

Hoochgeelt,
bn. Uit hooch en geelt, geëdeld (vg. WNT i.v. Edel, Afl.), geadeld?
Eig. hoog adellijk en v.v. ook aanzienlijk? ‖ Door mijn versaemt // worden / al dees
hooch geelde, Vers. Maelt. 167 [2e h. 16e e.]; (Ick) ben... voortgecoomen door
goodts genaet Ja gesprooten vuijt sijn saet / als die hoochgeelde want ick
redelickheyt ben genoch sijn beelde, Red. en Nat. 63 [2e h. 16e e.].

Hooft, hoot,
zn. Zie MNW i.v. Hovet, WNT i.v. Hoofd.
Het woord dient in de taal der rederijkers vaak ter omschrijving van het wederk.
vnw.; zo ook in de volgende zegsww.: een (of sijn) hoo(f)t beteren, zich beteren. ‖
Elc beter een hooft, Gods gramscap sal vlien, A. BIJNS 9 [1528]; Een yegelic moest
beteren sijn eygen hoot, ald. 37; Beterde elck een hooft, soo sout al beteren, ald.
285 [ca 1540]; T'ware saen al ghebetert, beterde elck een hoot, HOUWAERT, Mil.
Clachte 31 [1577-1578].
- Sijn hooft rusten, zich kalm houden. ‖ Rust u hooft, ghy mocht willen, tzou u
baten, Dat ghy hadt ghedaen zo veil goede waercken, Gentse Sp. 312 [1539].

Hooftgeschodt,
zn. Uit hooft en geschodt(?).
Blijkens het verband in de aanh. grootspraak of spotternij, gekheid. ‖ S.: Hij dede
vermaen Van een capelle te maken, wilt God. Meendy dat hijt doen sal? H.: Tis
maer een hooftgeschodt, Twert lang eer hijse leyt te wercke, Crimpert Oom 139
[eind 16e e.?].

Hoonheyt,
zn. Van hoon of honen.
Spot, smaad, hoon. ‖ Isser gheen gelt ten is niet dan hoonheyt Gherekent mitter
menschen thoonheijt, St 2, 52 [vóór 1524].

Hoophout,
zn. Uit hopen en hout.
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Eig. tot een bos of bundel bijeengevoegd hout, in de aanhh. fig. toegepast op
huwelijksgemeenschap of liefdeband (vg. te hope sijn, verenigd, tezamen, door
huwelijksgemeenschap verbonden zijn, MNW 3, 579, WNT VI, 1070; het 1e lid bevat
mogelijk ook een toespeling op hoepen, heimelijk vrijen, zie WNT i.v. Hoepen, sub
bet. 2)? ‖ Kosten wy hoophout onder ons beyden ghemaken // Van desen mutsaerde,
H.d.Am. L 5 [m. 16e e.]; 't Is noch al goey vreucht dat hoophout blijft, // Tot datmen
van drucke d'ooghen wrijft, ald. X 6.

Hoorneblas,
zn. Uit hoorn(e) en blas.
Hoornstoot. ‖ Ghy duetse verscuyven met een hoorne //blas, Smenschen gheest
631 [ca 1560?].

Hoot,
zn. Zie Hooft.

Hooteren,
ww. Zie WNT i.v. Hotteren.
Schudden, daveren, trillen (vg. DE BO i.v. Hotteren: ‘Schudden, hutselen, daveren’).
‖ B.: Wy drinckens int bestier, L.: Dat ons stortgat hootert, Trudo 3442 [ca 1550].
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Hootstoot,
zn. Uit hoot, hoofd en stoot.
Eig. stoot tegen het hoofd, in de aanh. fig. voor ramp of verdriet? ‖ Dus spoeyt u
en wilt hier op als cadetten letten, Soo mooghdy my stulpen den grooten hootstoot,
Trudo 49 [ca 1550].

Hopich,
bn. Van hopen.
Hopend, hoopvol. ‖ Gentse Sp. 320 [1539]; Rott. Sp. C viij [1561].

Hoppe,
zn. Zie WNT i.v. Hop (I).
Lichte vrouw (vg. KIL.: h o p p e . Obscena, spurca mulier: & Meretrix). ‖ Hopkens,
popkens, duven die stuyven ter stoven, Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.]; My dunct
dat (Hero) noch een vuyl hoppe Zal worden, eer dat zal eynden dit spel, H.d.Am.
v

Cc 3 [m. 16e e.].

Hoppelken,
zn. Van *hoppelen, huppelen?
In de aanh. ter aanduiding van een paar zinnekens. ‖ V.: Wij zijn seker een proper
coppelken, die ons wel besiet. H.: Ja, een aerdich hoppelken, weijdende vpt
stoppelken // van der niet // haghen, Christenk. 365 [ca 1540].

Horinghe,
zn. Zie WNT i.v. Horinge.
Gehoor. - Horinghe gheven op, gehoor geven, aandacht schenken aan. ‖ Daer
staet gheschreven hier op gheeft horinghe / Waeckt en bidt op dat ghy niet in
v

bekoringhe En valt, Rott. Sp. D ij [1561].

Horselen,
ww. Zie WNT i.v. Horzelen.
Gonzen (vg. KIL.: h o r s e l e n ... Bombilare). ‖ De wespe leydt my int hoot en
horselt Soo dat ick nau en sie oft en hoore, Haagsp. d vj [1561].
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Hospitie,
zn. Ontleend aan lat. hospitium of gevormd naar ofr., fr. hospice.
In de aanh. blijkbaar (ondoordacht gebruikt?) in de bet. bezitting. ‖ Ghy hebt u
volck gegeven veel benefitien, Als regeerders synde van uwer hospitien, Opdat se
u daervan rekeninghe doen seer wys bedacht, Ontr. Rentm. 322 [1588?].

Hot,
zn. Zie WNT i.v. Hot (II)?
Eig. draagkorf, rugkorf en v.v. bezit, macht? ‖ Tmoet al ter doot ia van wat
condicien Atropos crijgtse in sijnder hotten al, Camp v.d. Doot 1631 [1493]; Zonder
dit zaedt (t.w. Christus) hadden wy in des duyvels hot Onghetroost moeten blyven,
Rott. Sp. O iiij [1561].

Hougeld,
zn. Van houden en geld.
Verpleeggeld. ‖ Vergeet die reeckening niet mee te nemen, Daer't in geschreven
staet, wat Hy ons is schuldich Van hougeld, van cleeren, van als mennichfuldich,
Minnevaer 324 [1583].

Houppen,
ww. Zie WNT i.v. Hoepen.
Van hoepels voorzien. ‖ Men zoude een thunne / niet zoo ghescoort houppen,
EVERAERT 540 [1538?].

Hout,
bn. Hout slaen, zie Slaen.

Houter,
zn. Van hout.
Houten plank. ‖ Doense (t.w. de monniken) in holen op steenen en houters sliepen,
A. BIJNS 464 [1528].

Houtsuere,
zn. Ontleend aan ofr. houceüre, houssure.
Dekkleed, inz. van een paard. ‖ Om houtsueren rocken en tabbaerden Snijtmen
ouervloyedich gulden laken, SMEKEN, Gulden Vlies 447 [1516].
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Hoveerderken,
zn. Van hoveren.
Slemper, brasser, fuifnummer (vg. PLANT.: H o v e e r e r . Faiseur de bonne chere).
‖ Pronckaerts, dronckaerts, die noode veel vastens maken, Hoveerderkens,
boelleerderkens, pover ghuytkens, Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.].

Hover(e),
zn. Van hoven.
1) Eig. die huisvesting verleent en v.v. ook die koestert. ‖ Nu zynse... Des
droufheyts hovers, Reyne M. 504 [ca 1575?].
2) Feestvierder, fuifnummer. ‖ Al eest een dronckaert, een brasser, een hovere,
A. BIJNS 164 [1548].

Hucken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Hukken.
1) Bukken, buigen in fig. zin; laten hucken, onderdrukken? ‖ Als yemant die
waerheyt wil laten hucken, St 2, 75 [vóór 1524].
2) Stiekem verkeerde dingen doen (vg. KIL.: h u c k e r ... Insidiator, subdolus)? ‖
Tuolc is nu al omme soe loos dat huckt, St 1, 80 [vóór 1524].

Huermalich,
bn. Uit huer, uur en male met -ich.
Veranderlijk, onstandvastig (vg. KIL.: u r i g h / u r - m a e l i g h . Mutabilis:
inconstans). ‖ Dat ghij saeyt, selt ghij maeyen, ketters, huermalich, A. BIJNS 128
[1548].

Huevelrugghe,
zn. Uit huevel en rugghe.
Bochel, bult. ‖ Al isser eene mit een hueuel rugghe... Verwerft dese mensche
mijne gracie Mit eere comt hij me tot stacie, Drie bl. danssen 41 [1482].

Huysbuyck,
zn. Uit huys en buyck.
Handwerksman, arbeider (vg. KIL.: H u y s - b u y c k . Victum manu quaerens,
χειρόβιοσ, vulgo ventrimanus. & incola). ‖ Men woeckert nv ouer al seer onbevreest
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Den Huysbuyck wort ontmeten / ontrekent / gheknaecht Totten beene, Antw. Sp.
M iiij [1561].

Huysesel,
zn. Uit huys en esel.
Huissloof (vg. KIL.: H u y s - e s e l . j.
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h u y s - d u y u e . Cochlea en H u y s - d u y v e adag. οἰϰουροσ, qui semper domi
desidere gaudet: cochlea). Of - als synoniem van vloerduyue en camercatte in de
aanh. - snol, hoer? ‖ Der Constenaers famen // sietmen dus schatten / Huysesels
/ vloerduyuen / en camercatten, Antw. Sp. k iij [1561].

Huysghesate,
zn. Uit huys en ghesate.
Huiszittende arme (vg. mnl. huys(ge)sitte in dez. bet.). ‖ Sy doen daghelijcx
diligentie Om sustineren aerme huysghesaten, DE ROOVERE 335 [3e kw. 15e e.].
OPM. Indien KIL.: h u y s - s a e t e / h u y s s e t e . vet. Domesticus: familiaris goed
is ingelicht, dan past toch zijn bet. niet in de aanh. Vermoedelijk heeft hij ten onrechte
huyssaete gelijkgesteld aan huyssete(n), vg. MNW i.v. Huusgeseten en Huusseten.

Huijsweringe,
zn. Uit huijs en weren met -inge.
Noodweer (vg. mhd. hûswer en mnd. hûswere in dez. bet.). - Huijsweringe doen,
zich verdedigen? ‖ V belieuen // wilt mijn brieuen // sonder cesseringe, ick due
huijsweringe // ist als ick meen, S.Stadt 1008 [ca 1535].

Hulpsaemicheyt,
zn. Van hulpsaemich.
Hulpvaardigheid. ‖ Uwe hulpsaemicheyt niet en sceet Vanden meinsche / zo elc
ziet ende weet, EVERAERT 398 [1511].

Hulpsamich,
bn. Van hulpsaem. Hulpvaardig. ‖ Lof puer hulpsamich gheest van ons cranck
wesen, DE DENE 31b [ca 1560].

Hulsich,
bn. Van hulsen, hoesten.
Hulsich en bulsich, voortdurend (luid) hoestend (vg. KIL.: H u l s e n e n d e
b u l s e n . Tussire vehementer, quassari vehe mente frequenteque tussi: vulsare).
‖ Daer myn wyf was en noch is hulsich en bulsich daer is dese so lieffelyck al isse
v

wadt gulsich, Hs. TMB, A, fol. 113 [eind 16e e.?].
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Humilieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. humilier.
Hem humilieren, zich vernederen, zich verootmoedigen. ‖ Tuwer grooten myn
hertte hem humilieert, Trauwe 499 [1595?].

Huncxter,
bn. Van hunckeren, hinniken (zie WNT i.v. Hunkeren (II)?
Hinnikend. ‖ Haer vryers hebben / als hincxsten in haren doene Gheweest totter
vrauwen / huncxter ende zeer coene Elcken naer de huusvrauwe / van zyn even
naesten, Verl. Z. I, 1316 [1583].

Hurtekanne,
zn. Uit hurten, horten en kanne.
Drinkebroer? ‖ Ghy bendenaers // schuerbiers / ende hurte // kannen diet bier
ende wyn // uut met eenen sturte // vannen daghelicxs ghequelt zynde metter
brandt//are, Judich 1213 [1577].

Huseverkutser,
zn. Uit huus en verkutsen, verkopen met -er.
Huizenverkoper? ‖ Adieu huse verkutsers volghers vanden wynghelde, DE DENE,
Langhen Adieu 199 [ca 1560].

Hussen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
A. BEDR. - 1) Verjagen, wegjagen. ‖ Den helschen hont doch van my hust, St 1,
238 [vóór 1524]; Den viant van my hust, Trudo 632 [ca 1550].
2) Hussen in, jagen in en v.v. opsluiten? ‖ R.: Maer waer isse? W.: Hier in crancke
ruste / Daerse Erinniae in huste // schier twintich Jaer, Antw. Sp. C iij [1561].
B. ONZ. Hussen op, afgeven op, schelden op? ‖ (De landman) is best van doene
/ wie datter op hust, Haagsp. b ij [1561].

Hutten,
ww. Zie WNT i.v.
Zijn intrek nemen; wonen. ‖ Hoe zoudic mueghen jn beter cot hutten, EVERAERT
296 [1529].

Huutcoy,
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zn. Uit huut, uit en coy.
Nergensland (als grappige benaming te vergelijken met Uijtkercke(n), zie St 1,
31?)? ‖ Tnaebesaet es thuutcoy (versta: het geld is op, is weg?), EVERAERT 90
[1525].

Huut(t)ynghe,
zn. Zie Vtynghe.

I
(zie ook bij J en Y)

Idole,
zn. Ontleend aan ofr., fr. idole.
(Afgods)beeld. ‖ Sy heeft myn Idole (t.w. van Venus) sacrifitie ghedaen Te Sestos,
v

alle ander Maechden ten exempele, H.d.Am. Aa 4 [m. 16e e.].
OPM. Ook in Bekeeringe Pauli 204 [ca 1550]: ‘Wij (t.w. de zinnekens) sullen hun
(t.w. de geestelijcke heeren) raeijen... Dat sij niet en rusten dagen oft nachten Om
te vernielen met crachten // dees
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quade idoolen’; indien juist, dan zijn idoolen hier afgodendienaars. Aangezien deze
bet. zeer bevreemdt en het rijmwoord promoolen hoogstwrsch. corrupt is voor
promoeten, leze men met de var. idioten.

Ieste,
zn. Zie Jest(e).

Ignorant, ingnorant,
bn., bw. Ontleend aan ofr., fr. ignorant.
1) Dom, dwaas. ‖ Dongheleerde volck vul ignoranter vlecken, CAST., C. v. R. 18
[1548]; De menschen die daer hun gheloof op staken (t.w. op de waarzeggers) Zijn
ignorant, H.d.Am. Bb 4 [m. 16e e.]; Kiester een wte / die luttel opt verstandt // past
v

Hoe ghy v ignorant // rast // om eens anders abuys, Antw. Sp. D iiij [1561] (zie ook
v

ald. H i en Ooo iiij).
- In de aanhh.: niet denkend aan de eeuwige dingen, zorgeloos. ‖ Syt constant,
niet ignorant, // sonder sneven // fier, Bruyne 1, 162 [1556]; Hertneckich volck, die
hier int eerts foreest, syt gaende ingnorant naer u behagen, en leeft onbevreest,
ald. 2, 43 [2e h. 16e e.].
2) Niet compos mentis? ‖ So sullen de kinderen alle ghelijcke Dees leengoeden
mogen deylen gelijcker hant, Levendich lijfs, al waren sy ooc ignorant, Oft noch niet
gecomen tot haren dagen, Leenhof 825 [na 1531].
3) Onwetend. ‖ Gheheel ignorant Ben ick van alle dees dinghen in't ghemeene,
v
H.d.Am. Aa 2 [m. 16e e.]; Dwelck den mensch ignorant // slecht van manieren
v
Aldermeest verwect tot constich bestieren, Antw. Sp. Bbb iiij [1561] (hic? of dom?);
Ghy beroert den gheest / wijsheyt leerende / Den mensch is van hem seluen ignorant,
Haagsp. l iiij [1561].

Ignorantie,
zn. Ontleend aan lat. ignorantia.
1) Onwetendheid. ‖ Ic zalt u zegghen, want daer an belaen leyt. Eerst om
dignorancye der menschen crancheyt, Gentse Sp. 259 [1539] (zie ook ald. 266,
271); Ignorantie van dien (t.w. aangaande de ethymologie) maeckt veel ruinen,
CAST., C. v. R. 33 [1548]; Op dat nijemant ignorancij en pretendeert, Beveelen wij
u scarpelick, dat ghij sonder vertreck Dit al omme in ons landen publiceert, Tcooren
576 [1565].
2) Onbekommerdheid t.a.v. de eeuwige dingen, zorgeloosheid? ‖ Memorie scherpt
en verdrijft ignorantie (tot Maria), A. BIJNS, N.Ref. 334, q, 4 [1e kw. 16e e.]; En willet
werck / van uwen handen gheslopen Niet versmaen / heere doer ignorancie, V.D.
DALE, Wre 1057 [1516].
OPM. Niet duidelijk is de bet. in Antw. Sp. o iij [1561]: ‘Niet dat dignorantie // my
sulcx schrijft weerdich / Maer deere // sy God den Heere // alleen rechtveerdich’.
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Ignorantlijck,
bw. Van ignorant.
Dwaselijk. ‖ Omdat elck seere veracht ignorantlijck Sijn deel en vocatie deur
tsvleesch lusten plat, Haagsp. g ij [1561].

Ignoreren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. ignorer.
1) Niet weten, onkundig zijn van. ‖ De Waerzegghers die daer willen bedien
Toecomende zaken, Die ignoreren wat namaels zal gheschien, Oft wat Godt zal
maken, H.d.Am. Bb 4 [m. 16e e.].
2) Verwaarlozen, zich niet bekommeren om. ‖ Niemandts scientie en es
gheextimeerd Zo Persius doceerd... In dien elckerlijcke zijn const ignoreerd, CAST.,
C. v. R. 9 [1548]; Noch hebben de walen een schijn zonder zijn Vuer hemlien steerck
ende fijn, hoe wel wijt ignoreren, ald. 37.

Igo, igoo igoey,
tw. Zie MNW i.v.
Bastaardvloek, eig. bi go(de). ‖ Man en wijf 74, 140 [eind 15e e.?]; Dwerck d.
Apost. 334, 538, 1147 [1e h. 16e e.]; Hs. TMB, B, fol. 51 [m. 16e e.]; Charon 469
[1551]; Roerende v. Meest Al 166, 289 [1564?]; Tcooren 197 [1565]; Werelt
bevechten 261 [2e h. 16e e.]; Reyne M. 684 [ca 1575?]; Kackadoris 22 [eind 16e
e.]; Tcalf v. W. 6 [eind 16e e.]; Crimpert Oom 25 [eind 16e e.]; Zeven Sp. Bermh. O
v

i [1591].
OPM. Vg. Jigo.

IJdelspilleke,
zn. Uit ijdel en spilleke.
IJdeltuit? ‖ Siet doch een doochnietken, een ijdelspilleken, Hebbense gheldt, elc
crijgcht wel wat voor dlijf, Deene eenen man en dander een wijf, A. BIJNS, N.Ref.
307 e, 3 [1528].

IJmaginacie,
zn. Zie Imaginatie.

IJmagineringhe, ymagenerynge,
zn. Van ijmagineren (zie Imagineren).
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1) Verbeelding. ‖ Ynt velt van vremder speculerynge gyn ic... verselscapende met
scerper ymagenerynge, DE ROOVERE 351 [3e kw. 15e e.].
2) Het denken, de gedachten. ‖ Mijn ijmagineringhe // wert te hemwaerts
vuechdelick, Christenk. 1079 [ca 1540].

Illecebrues,
bn. Gevormd naar lat. illecebrosus. Of van ofr. illecebre.
Verlokkend, verleidend; in de aanh. blijkbaar ondoordacht of uit rijmnood
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gebruikt (en gevormd?). ‖ Gods maegt, ende moeder... Verbid myn sneuen, valsch,
quaet en illecebrues (× delicieus), CAST., C. v. R. 226 [1548] (Bedoeld is wel het
‘sneven’ tengevolge van de verlokking, verleiding van de wereld).

Illuminable,
bn. Ontleend aan ofr. illuminable.
Die vatbaar is voor (Goddelijke) verlichting. In het verband van het Marialof in de
aanh. verwacht men eerder: verlicht, of zelfs: verlichtend. ‖ Notable, able, illuminable
maegcht, Iondt, dat elcx grondt en mondt u love, A. BIJNS, N.Ref. 338, e, 2 [1529].

Illustreren,
ww. Zie WNT i.v. Illustreeren.
1) Verlichten. ‖ Ghelijc de Zonne den schoonen dagh illustreerd, Ende de Mane
den nacht, illumineerd, Alzo verlichtt schuum een schoone oratie, CAST., C. v. R. 37
[1548] (hic? of sub bet. 2?); Int opgroeien sal den wijngaerd best profiteren Daer
hem den schoonen dach mach illustreren, ald. 143.
2) Heerlijk, luisterrijk maken. ‖ Edel Keyser ghy meught wesen blyde / Dat God
v

dinen staet aldus illustreert, CAST., Bal. B 4 [1521]; Hier met (t.w. Comparatien,
Parabolen en Moralen) illustreerd men alle talen, CAST., C. v. R. 235 [1548];
(Astrologia oft Astronomia) is gheillustreert / van Ptholomeus Een conste loflijck,
v

Antw. Sp. Yy iiij [1561].

Image, imagie, ymage,
zn. Zie WNT i.v.
Persoon (vrouwelijk, soms ook mannelijk) van bijzondere schoonheid of
bekoorlijkheid. ‖ Blijde Ink. 7, 29 [1497]; Pir. en Th. 143, 445 [1e kw. 16e e.]; Doesb.
123 [vóór 1528]; Well. Mensch 319 [2e kw. 16e e.]; Smenschen gheest 10 [ca 1560?];
v

Antw. Sp. Ddd iiij [1561].
- Ook (voorafgegaan door een bez. vnw.) dienend ter omschrijving van het pers.
vnw. (vg. mijn persoon voor ik). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 285 [beg. 16e e.]; GHISTELE, Ovid.
Sendtbr. 49b [1559].

Imagelijck,
bn. Van image.
Beeldschoon. ‖ Hoe zou eenich man zoo ruyt besneden ‘zijn, Oft zoo tyrannich
oock van zeden ‘zijn, Dat hy eenighe imagelijcke vrouwe Synen troost zou
weygheren? H.d.Am. G 8 [m. 16e e.].
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Imaginatie, ymaginacie, ijmaginacie,
zn. Zie MNW i.v. Imaginacie.
1) Overweging, overdenking; gepeins, gepieker. ‖ Keert v herte van alsulcdanighe
ymaginacien, Drie bl. danssen 8 [1482] (zie ook ald. 48); Alle ymaginacie / als nu
jn my smelt, EVERAERT 402 [1511]; Dit (t.w. de stijlmiddelen) moedt ghy al zoucken
midts imaginacien, CAST., C. v. R. 19 [1548]; Imaginatie verlicht de zinnen, H.d.Am.
v

S 5 [m. 16e e.].
- Imaginacie nemen op, overwegen. ‖ Neempt op alle dinghen imaginacie, Bierses
25 [2e h. 16e e.].
2) Het denken en v.v. gedachte, denkbeeld, idee (vg. KIL. 848: i m a g i n a t i e .
Cogitatio, notio animo impressa). ‖ Ront / onbesneden is mijn ijmaginacie, St 2, 184
[vóór 1524] (= Doesb. 41); Hoe dat mijn imaginacie is ick en seyts haer om al die
werelt niet, Doesb. 28 [vóór 1528]; Pooghd u dees charten alzoo te makene... naer
de imaginatie Van den voordstelder noept met blyder kele, CAST., C. v. R. 70 [1548];
Gheen felder wonder en ysser ghescapen Dan de mensche / diet al can betrapen
Stout van begrijp / vreemt van imaginatien, GHISTELE, Ant. 31 [1555].
- Onze imaginacyen, in de aanh. ons denken, onze geest? ‖ Zouden zy die
comparacyen stellen, Die onze imaginacyen qwellen, Zonder profijt, ten zou niet
ghefondeert zijn, Gentse Sp. 119 [1539].

Imagineren,
ww. Zie MNW i.v.
Overdenken, letten op, nagaan (vg. KIL. 848: I m a g i n é r e n . Cogitare, fingere,
cogitatione depingere vel fingere, animo comprehendere, speciemalicuius rei
cogitare, imprimere notionem aliquam). ‖ Een referein heedt anders te deser spacie
Naer mijn limitatie gheimagineerd, CAST., C. v. R. 53 [1548]; Als ick smenschen
gheest wel imagineere ick mercke en ick considereere Dat onse regnacie muet corts
faelgieren, Smenschen gheest 65 [ca 1560?]; Myn hert imagineert / hoe ick zal
v

bekinnen // vinnen, Rott. Sp. C iij [1561].

Imflammatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. inflammation.
Liefdegloed, liefdebrand. ‖ Ghelijck Canace, die oock door turbatien, En Thisbe
haer imflammatien ‘al zelve blusten, Met haer wil ick in Atrops speloncke rusten,
H.d.Am. F 1 [m. 16e e.].

Impacient, inpacient,
bn., bw. Ontleend aan ofr. impacient.
1) Ongeduldig, onverduldig? (vg. KIL. 848: I m p a t i e n t . Impatiens). ‖ Vroech &
late //, seyt sy inpacient, dat den regel violent // haer doet torment, Bruyne 1, 22 [2e
h. 16e e.].
2) Buitenmate? (vg. KIL.: I m p a t i e n t ... immodicus). ‖ Houdt stille, al dole ick
impacient, Bruyne 3, 146 [2e h. 16e e.].
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Impacientich,
bn. Van impacient.
Onmachtig? (vg. KIL. 848: I m p a t i e n t ... impotens). ‖ Liefde Gods is syns
impacientich (versta: L.G. heeft geen macht over hem, geen vat op hem? Of (wacht)
ongeduldig op hem?), Smenschen gheest 371 [ca 1560?].

Impediment,
zn. Ontleend aan lat. impedimentum.
Belemmering (vg. MEYER, Woordenschat). - Sonder impediment, vrijelijk, geredelijk.
‖ (De koning) heeft hem (t.w. de knecht) quijt geschouden sonder impediment,
Prochiaen 2516 [ca 1540].

Impenitent,
bn. Ontleend aan fr. impénitent.
Onboetvaardig. ‖ Den ghenen, die tot onduechden zijn ghewent, gheheel
impenitent, Christenk. 1407 [ca 1540].

Impereren,
ww. Gevormd naar ofr. imperir of lat. imperare.
Besturen, leiden; gebieden, bevelen. ‖ Dus weertste broeders doer groot impereren
(versta: krachtens grootse, i.c. Goddelijke leiding, besturing? Of: krachtens hoog
bevel, t.w. van God?), Sijt willecome binnen deser waranden, Dwerck d. Apost. 726
[1e h. 16e e.]; Impeteert (1. impereert? of misschien impetreert?) de sulcs (t.w. Uw
wil) te gheschiene op der aerden, ald. 768.

Imperfect, inperfect,
bn. Ontleend aan ofr. imperfect, lat. imperfectus.
1) Onvolmaakt, verkeerd, slecht, zondig. ‖ Om de ghierigheyt imperfect Der
offeranden... (heift) God wederleyt... deze wtwendighede, Gentse Sp. 300 [1539];
Sy laten hen duncken dat wy (t.w. de zinnekens) inperfect // sijn En sy heel correct
// sijn, Antw. Sp. S iiij [1561]; Tot alle vreemdicheyt / mijn natuere trect Al waert
imperfect // ick en sou niet scheyen, ald. Ss iiij; Tmoeste wel een beeste // geheel
v

imperfect // zijn / Die niet tot Consten en soude verwect // zijn, ald. k i .
2) In de aanh. van het rijm: slepend. ‖ Perfecte dictien, heeten zij masculijn, Ende
de imperfecte feminijn, CAST., C. v. R. 37 [1548].
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Imperie,
zn. Ontleend aan lat. imperium.
1) Macht, heerschappij; wil, bevel. ‖ Als hy (t.w. Mercurius) my ghenoopt hadde
metter hand Verloos ick t' verstand duer zijn imperie, Ende viel in slape, CAST., C.
v. R. 4 [1548].
2) Imperium, (wereld)rijk. ‖ Dimperie (bedoeld is het rijk van Karel V) gaet veur
de Vrancsche croone, CAST., Bal. B 4 [1521].

Imperitie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. imperitie, lat. imperitia.
Onbekwaamheid. ‖ Hermocrates diere vele bracht ter dood, In Martiaels eeuwe
duer sine imperitie, CAST., C. v. R. 90 [1548].

Impeteren,
ww. Zie Impereren.

Importuun,
bn. Ontleend aan ofr., fr. importun(e).
Ongepast, lastig, hinderlijk, vervelend. ‖ Naer dat ick beseffe... Zo en essere in
des weerelds landauwe Niet importuundere, dan een pruessche vrauwe, CAST., C.
v. R. 61 [1548].

Impossibile,
bn. Ontleend aan lat. impossibile? Of van ofr., fr. impossible (zie Inpossible)?
Onmogelijk. ‖ Onbetamelike sonden horribile, Die te becondighen of te verhalen
waer impossibile, Mar. v. N. 776 [ca 1500].

Impotencie,
zn. Zie Impotent.

Impotent,
bn. Zie WNT i.v.
Onmachtig, krachteloos, uitgeput. ‖ Die danssers wordden alsoe mismaket ende
moede dat sij ommachtich ende impotent bleuen sonder lijf oft lit te mogen verroeren,
Drie bl. danssen 57 [1482]; De machtighe doet si (t.w. Fortuyne) dalen door
impotencien (l. den impotenten) Maect si vroem, GHISTELE, Ant. 81 [1555].
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Impotentelijck,
bn. Van impotent.
Onmachtig, krachteloos. ‖ Het afdraghende werck impotentelijck Heeft veel prijsens
v

van doene, Antw. Sp. Ccc iij [1561].

Imprudent,
bn. Ontleend aan ofr., fr. imprudent.
Onverstandig. ‖ Dies wy begheven der innocenten staet / Voort aen rysende /
v

naer der scienten graet / Onser imprudenten raet / verkeerende, CAST., Pyr. A v
[ca 1500].

Inabel,
bn. Van abel.
Onbekwaam, dom, dwaas. ‖ My dunckt hy acht ons als den inabelen / Want hy
v

houdt voor fabelen // al wat wy voortbrachten, Rott. Sp. N iiij [1561]; Ick ducht wy
v

zullen toch wesen inabel / schier, ald. N v .

Inbyt,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Maaltijd of voedsel (in het algemeen). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 255 [beg. 16e e.]; Doesb.
94 [vóór 1528] (‘Al waer... telcken inbijte alle dinc tot mijnen profijte’, versta: bij elke
maaltijd? Of bij elke gelegenheid?); Gentse Sp. 193 [1539]; CAST., C. v. R. 80 [1548];
Haagsp. c iij [1561].
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2) Geestelijk voedsel; al wat ‘voedt’, bevordert, inz. m. betr. tot begerenswaardige
zaken. ‖ DE ROOVERE 188 [3e kw. 15e e.]; A. BIJNS, N.Ref. 281, b, 12 [1527], 331,
v

1, 12 [1e kw. 16e e.]; Christenk. 1087 [ca 1540]; H.d.Am. X 4 [m. 16e e.]; Antw.
Sp. Ee ij [1561].
3) Nuttiging. ‖ Tghulsich inbijt van deerdsche fruut, CAST., C. v. R. 80 [1548].
OPM. Onduidelijk blijft Gr. Hel 738 [ca 1564]: ‘Ick ben hier int openbaer // siet, als
een verraer // siet, hier es duvels iubijt (l. inbijt?)’.

Inbijter,
zn. Van inbijten.
Ontbijter. ‖ Adieu laete bancketeirders, ende vrough Inbijters, DE DENE 442a [ca
1560].

Inbrusticheijt,
zn. Van inbrustich, bijvorm van inburstich, inbrunstich (zie MNW i.v. Inborstich, WNT
i.v. Inborstig)?
Vurigheid, hartstochtelijkheid? ‖ Ghij moecht wel heeten den mensche der
wellusticheijt, Gheen inbrusticheijt // en mach u hinderen, Well. Mensch 47 [2e kw.
16e e.].

Incident,
zn. Zie WNT i.v.
Geval (vg. KIL. 848: I n c i d e n t . Casus)? ‖ Dongheleerde volck vul ignoranter
vlecken Es quaed om verwecken tot zulck incident (versta: tot zo'n geval, zoiets,
t.w. als zo juist is vermeld?), CAST., C. v. R. 18 [1548]; Duer vri ende lichni ind zelue
incident Blijckt dat zy stellen mueghen vutlandsche teermen, ald. 57.

Inciteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. inciter.
Opwekken, aansporen. ‖ Zu (t.w. een schone oratie) inciteerd de loore, CAST., C.
v. R. 13 [1548].

Inciviel,
bn. Ontleend aan ofr., fr. incivil.
Onbeleefd; in de aanh. wellicht zonder burgerzin? ‖ Hy (t.w. de koopman) en is
v

niet inciuiel oft onwarachtich Maer heel charitatijf, Antw. Sp. Ii i [1561].
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Inclineren,
ww. Zie WNT i.v. Inclineeren.
Genegenheid maken, in de aanh. als astrologische term. ‖ Het is een andere zake
die inclineert oft gheneyghentheyt maect inden mensche, Drie bl. danssen 36 [1482].

Incomparable, incomparabel,
bn. Ontleend aan ofr., fr. incomparable.
Onvergelijkelijk. ‖ Hoe hoeghe digniteit... Teghens mijne alle incomparabel, Drie
v

bl. danssen 17 [1482]; Anders eest een exces incomparable, Antw. Sp. m i [1561].

Inconstant,
bn. Ontleend aan ofr., fr inconstant.
Onstandvastig. ‖ Seer arrogant //, inconstant //, dits al haer ravodt: sweirels
samblant is als dryfsant: niet sonder Godt, Bruyne 3, 142 [1556].

Incontinentelijck,
bw. Van *incontinent (ontleend aan ofr., fr. incontinent).
Onmiddellijk, terstond. ‖ Als v gramschap ghestilt is, incontinentelijck Suldy dan
mercken dat ick met verneren So ootmoedelijck minne patientelijck, GHISTELE, Ovid.
Sendtbr. 131a [1559].

Incorporeren,
ww. Zie WNT i.v. Incorporeeren.
Bedenken, overwegen, ter harte nemen. ‖ Dwerck d. Apost. 544 [1e h. 16e e.];
v

Trudo 1918 [ca 1550]; GHISTELE, Ant. 5 [1555]; Antw. Sp. Mm ij [1561]; Rott. Sp. A
v
v
v , M ij, vj [1561]; Jezus i.d. tempel 244 [ca 1575?]; M. Bedr. Hart 104 [1577]; Red.
en Nat. 25 [2e h. 16e e.]; Jezus o.d. leraers 1062 [vóór 1580].

Incorrect,
bn. Ontleend aan ofr., fr. incorrect.
Onvolmaakt, gebrekkig? ‖ (Geometria) Sonder Aritmetica incorrect is Ghesusters
van een der moeder ghesproten, Antw. Sp. P iiij [1561].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Incostelijc,
bn. Uit in en costelijc.
Zeer kostbaar. ‖ Labeur... Wees my den wech in dit casteel lustelijc Dwelc weerdich
was en zeer incostelijc, Camp v.d. Doot 1136 [1493].

Inculpable,
bn. Ontleend aan ofr. inculpable.
Onschuldig. ‖ O ick, die miserabelste en seer instantable, elendige vrouwe,
nochtans inculpable, S. Stadt 785 [ca 1535].

Inculperen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. inculper.
Aanrekenen. ‖ Men en maght vuer vitie niet inculperen, CAST., C. v. R. 32 [1548].

Incurable,
bn. Ontleend aan ofr., fr. incurable.
Ongeneeslijk. ‖ My en mach gheen hope baten Mijn sieckte is claerlijck incurable,
DE ROOVERE 361 [3e kw. 15e e.].

Indacht,
zn. Zie WNT i.v.
Aandacht (vg. KIL.: I n - d a c h t e .... attentio, intentio). ‖ Dat ghy met indacht
aenhoort ons ghebreken, HOUWAERT, Mil. Clachte 22 [1577-'78]; Dus moghen alle
Menschen... dees doode met indacht wel aensien, HOUWAERT, Gen. Loop 152 [ca
1590]; Hy sal met indacht om zijn uyterste peysen, ald. 241.
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Indachtelijck,
bw. Van indacht.
Aandachtig. ‖ Wilt ouermercken indachtelijck Hoe wreedelijc en hoe onsachtelijck
Dat wi de doot oock besueren souden Als wi Creons ghebot niet en wouden (Al yst
tyrannich) onderhouden, GHISTELE, Ant. 12 [1555].

Indachtich,
bn., bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Indachtig.
1) Aandachtig, oplettend. ‖ Aeneas met zinnen indachtigh Nam dit voor een goet
teecken, GHISTELE, Virg. Aen. 88b [1556].
2) IJverig? ‖ Dolijffboomen bringhen voort olye crachtich / Dwelck al gheoeffent
v

wort / deurt bouwen indachtich, Haagsp. n ij [1561].

Indachticheyt,
zn. Van indachtich.
Aandacht (vg. PLANT.: I n d a c h t i c h e y t ... meditatio). ‖ (Hi) sal als hi dit met
indachticheyt leest / beruert ende beweecht in zijn herte worden, GHISTELE, Ant. 4
[1555]; De woorden die Turnus vermaende, Washy met indachticheyt ontfaende,
GHISTELE, Virg. Aen. 264a [1556].

Indachtinghe,
zn. Van indacht.
Gedachtenis, herdenking, herinnering. ‖ Doen sy v (t.w. de kunst) ghemisten
Quam hun dindachtinghe / Maer haer clachtinghe // geschiede doen te laet, Antw.
Sp. p i [1561].

Indelinghe,
bw. Bijvorm van *eendelinghe (met anorgan. d naast eenlinghe, zoals eendelijk
naast eenlijk)? Of bijvorm van eindelinghe? Maar de bet. ‘loodrecht (naar beneden)’
of ‘tot het eind’ passen bezwaarlijk in het verband van de aanh.).
Alleen, eenzaam? ‖ Als arm verdoolde gaende al indelinghe // Onbestiert in Venus
padt nu blindelinghe, H.d.Am. L 6 [m. 16e e.].

Indigencie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. indigence of ontleend aan lat. indigentia.
Gebrek. ‖ Deen (hadde) weelde dander indigencie, Drie bl. danssen 45 [1482].
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Indignatie, jndyngnacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. indignation.
Ongenade. ‖ Noch en deert hem tverlies zo niet Van tydelicke haeue / te deser
spacie Als te staene jnde jndyngnacie Van vader ende moeder / dien hy verwrocht
heift, EVERAERT 485 [1e h. 16e e.]; Om ws broeders wille / brengdy v in zijn indignacie,
GHISTELE, Ant. 67 [1555]; (Adam) is... ghecommen in die Goddelicke indignatie,
Weer. Gheleerde 98 [1558].

Induceren,
ww. Zie WNT i.v. Induceeren.
Ten tonele voeren, laten optreden, invoeren? ‖ Martiael desen Oppiaen induceerd,
Die wijs waende zyn mids zyn bleeck beschot, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Inducie,
zn. Gevormd naar ofr. induce?
1) Vrijstelling, ontheffing. ‖ Laet ons dan ons biechte spreken Tjeghens elc anderen
vp een cort. Want ons noot nv daer toe port Vp dat wy cryghen der hellen jnducie,
EVERAERT 321 [1531?].
2) Onderbreking, verpozing. ‖ Noch moet ghy anvaerden Tcruce Christi, zonder
eenigh inducye, Christum volghende ter persecucye, Gentse Sp. 101 [1539].

Indulgencie,
zn. Ontleend aan lat. indulgentia.
Aflaat, kwijtschelding. ‖ Segt vrylijc v biechte ic raed v seer corts Eer dafflaet wt
gae oft die indulgencie, Nyeuvont 193 [ca 1500].

Indurable,
bn. Ontleend aan ofr. indurable.
Indurable sijn, niet kunnen duren, het niet kunnen uithouden. ‖ In desen schijne
ben ick indurable, S. Stadt 787 [ca 1535].

Ineffabel(e),
bn. Ontleend aan ofr., fr. ineffable, lat. ineffabilis.
Onuitsprekelijk. ‖ R.: Wijse notabele Van sinnen, T.: In consten abele, Ineffabele
van practijcken, Tielebuijs 517 [1541]; (Zij) hebben gheoeffent hen seluen onverfloudt
v

v

/ In dit Handwerck vol eeren ineffabele, Haagsp. i iiij [1561] (zie ook ald. k iiij ).
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Ineffabelijck,
bn. Van ineffabel.
Onuitsprekelijk. ‖ Alle landen sijn v lof scinckende Dies v werde is ineffabelijck,
v

Antw. Sp. Hh iiij [1561].

Inestimabelijck,
bn. Van *inestimabel (uit ofr., fr. inestimable).
Niet naar waarde te schatten. ‖ De oirboirlijcheyt is inestimabelijck Die de
v

Rechtueerdighe Coopman can leeren, Antw. Sp. Hh iiij [1561].

Inexorabele,
bn. Ontleend aan ofr., fr. inexorable, lat. inexorabilis.
Onverbiddelijk. ‖ Hector moet hem tooghen fier ende wreed Ixion wantrauwigh in
zijn beleed, Achilles imburstich: inexorabele, CAST., C. v. R. 60 [1548].

Inexperde,
bw. Zie Inexpert.

Inexperdich,
bn. Van inexpert.
Eig. ongeschikt, onervaren, v.v. ook onbehoorlijk, afschuwelijk, boos. ‖ Dwelcke
(t.w. de vervolging) gods kercke / gheschiet in smaet en schande ende dat vande
kinderen des werelts inexperdich, Taruwegraen 188 [1581]; Ick hebbe inden hemele
ghezondicht Ende jeghens u / ach lasen, tes my schult inexperdich, Verl. Z. II, 307
[1583].
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Inexpert, inexperde,
bn., bw. Ontleend aan ofr. inexpert, lat. inexpertus.
1) Dwaas? Rampzalig? ‖ O jnexperde ghespelenede ziet te loopene uwer veerde
met my, Reyne M. 491 [ca 1575?].
2) Op weinig roemvolle, heerlijke, verheven wijze. ‖ Sterft hy als andere pleghen,
Soo werdt hy van eerde / ghebooren, zeer inexperde, En zal weder worden eerde,
Jezus i.d. tempel 300 [ca 1575?].

Infaemelijck,
bn. Zie Infamelijck.

Infallible,
bn. Ontleend aan ofr. *infallible, lat. infallibilis.
Onfeilbaar. ‖ Gods woort is infallible, Dwerck d. Apost. 1338 [1e h. 16e e.].

Infame,
zn. Zie WNT i.v. Infaam.
Schande. ‖ Up dat wyse wederstaen tot huerliedere infame in des heeren name,
Judich 708 [1577].

Infamelijck, infaemelijck,
bn., bw (?). Van infame.
Schandelijk. ‖ Hoe wel gherust ende hue vreedsamelijck es mij de gheest nu
maer voortijts infaemelijck en seere blaemelijck, Smenschen gheest 115 [ca 1560?];
Die aerme siecken van alle ghenuecht Verlaten is / en van al de werelt infamelijck,
v

Zeven Sp. Bermh. P i [1591].

Infamich,
bn. Van infame.
Schandelijk; schaamteloos. ‖ Laet v God verbieden Yemant van uwen naesten /
te oordeelen infamich, Zeven Sp. Bermh. R ij [1591]; Schenders / oncuys / niet
sachtmoedich infamich / Wilt / verraders/ archt / opgheblasen seer blamich, ald. S
i.
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Infect,
bn. Zie WNT i.v.
1) Besmet, bedorven. ‖ Natuere is vervalscht, gheheel infeckt, A. BIJNS 349 [ca
1540]; Sij zijn meest infect, die dlant souwen vrijen Van ketters, ald. 411.
- In de aanh.: in ontbinding? Stinkend? ‖ Philips maria... Infect en dootleggende
inder banen, Camp v.d. Doot 1419 [1493].
2) Giftig, schadelijk. ‖ De lucht vol neuels vol roocx geresen Geuende den roke
infect ongepresen, Camp v.d. Doot 916 [1493]; Draecx clauwen / infect / ghefenijnt
/ vercorst, V.D. DALE, Wre 312 [ca 1516]; Swijcht, infecte adere! Ghij verdoempt
moer, kint en vadere, Well. Mensch 148 [2e kw. 16e e.]; (De Spin) Die uut soeten
bloemkens suycht venijn infect, A. BIJNS 147 [1548]; (De dobbel tonge) is fenijnich,
infect, ald. 460 [ca 1540]; Infecte corruptie / vol dootlijckx venijns, Antw. Sp. k iij
[1561]; Hij seij hij (t.w. de wereld) was infect gefluyn als die nevele, Werelt bevechten
331 [2e h. 16e e.].

Infectie,
zn. Zie WNT i.v.
Zedelijk gebrek. ‖ Al ben ick corruptibel, vol infectien... Ontfangt mij als den
sondigen pubblicaen, Well. Mensch 1107 [2e kw. 16e e.].

Inficie(e)ren,
ww. Ontleend aan ofr. inficier.
Besmetten. ‖ Drie bl. danssen 77 [1482]; V.D. DALE, Wre 716 [ca 1516]; A. BIJNS
336 [ca 1540]; GHISTELE, Virg. Aen. 47b (inficerende, ]. inficierende?), 135b [1556];
Bruyne 3, 120 [1556]; Rott. Sp. Q iij [1561]; HOUWAERT, Vier Wterste 232 [1583].

Inflamatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. inflammation, lat. inflammatio.
Het vlam vatten, het (ont)branden. ‖ Gelyck men sach des dorens inflamatie,
Doen Moyses op den berch metten Heere sprack; Nochtans, omdat God daer hadde
syn statie, Den doorne int vier gheen groenicheit en gebrack, NUMAN, Striit d. Gem.
30b [1590].

Inflammeren,
ww. Gevormd naar ofr., fr. enflammer (onder invloed van mnl. inflammen en lat.
inflammare?).
Doen ontbranden (gewoonlijk in liefde). ‖ Pir. en Th. 82 [1e kw. 16e e.]; Gentse
Sp. 271 [1539]; CAST., C. v. R. 139, 204 [1548]; H.d.Am. I 7, Aa 8 [m. 16e e.]; Haagsp.
b iij [1561]; Deuchdelijcke Solutien 7 [1574].
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- In de aanh.: in toorn doen ontbranden, vertoornen? ‖ Aensiet nv Heere, niet als
de gheinflammeerde, En gheeft ons doch macht ende virtuyt Te continueren, Dwerck
d. Apost. 756 [1e h. 16e e.].

Inflammich,
bn. Van inflammen.
Gloeiend, brandend? ‖ Zy (t.w. gheveinsde vrouwen) kunnen die camer inflammich
houwen, Daer ziele ende herte in ruste met trouwen, Zoe datse en groeyen noch
en bloeyen Duer thittich gloeyen, Leuv. Bijdr. 4, 287 [beg. 16e e.].

Influccye,
zn. Zie Influxie.

Influentie,
zie WNT i.v.
1) Invloed, werking (oorspr. krachtens een ‘vloeistof’ afkomstig van de hemel en
de sterren). ‖ De influencie des hemels die elcken bloet es, Camp v.d. Doot 1918
[1493]; Die influentie quaet om aflesen es, Die vuyt over drinckene spruyt
onbequamelyc, Leuv. Bijdr. 4, 257 [beg. 16e e.]; Te Roome midts der planeten
v

influentie / Rees sulcke pestilentie... Dat, enz., CAST., Bal. A 5 [1521]; Een troostighe
influencie van uwer eloquencie, Doesb. 94 [vóór 1528]; Dat u de influentie van dees
rein const besproeid, CAST., C. v. R. 51 [1548]; Ghy (t.w. Apollo) zijt
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wel weerdich alder reverentie. // Door d'influentie // Van uwer volmaecter konst en
v

wijsheyt fier, H.d. Am. Z 6 [m. 16e e.].
- In de aanhh. naar het schijnt meer bepaald inspiratie. ‖ Och wilde Apollo ons
zoo avanceren // Dat hy ons Hemelsche influentie zont, H.d.Am. Bb 8 [m. 16e e.];
v

Wilt anders niet handelen // dan 's gheests influentie / Aenhooren, Rott. Sp. D iiij
v

[1561]; Gheestelijcke Influentie, ald. Q iiij (naam van een personage).
2) Wil, begeerte, wens, verlangen. ‖ Een wonderlijcke influentie viel hem in, Veeld.
Gen. D. 201 [16e e.]; Nero vol quader influencie, Dal s. Wederk. 302 [eind 15e e.];
Elck mensch behoort wel... Te sterven van waerlijcke intentie, So Thisbe met vieriger
influentie Om Pyramum dede, Pir. en Th. 585 [1e kw. 16e e.].
3) Gezindheid, genegenheid? ‖ Dus icse groeten will met goeder influentie, Con.
Balth. 183 [1591].

Influeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. influer.
Instorten? ‖ Dlichaem eerdich Van de vier elementen is ghegenereert / Maer den
gheest is wt den hemel gheinflueert, Antw. Sp. P ij [1561].

Influxie, influxci, influccye,
zn. Ontleend aan ofr. influxion, lat. influxio.
Invloed, inwerking. ‖ Eeuwigh strydende duer svleeschs influccye, Gentse Sp.
102 [1539]; Merct die planeeten // elementen comeeten yeghelyck heeft natuerlycke
influxie, Smenschen gheest 305 [ca 1560?]; Onbevreest waren sy (t.w. de discipelen)
door sgheests influxci, Rott. Sp. D vij [1561].

Informatie,
zn. Zie MNW i.v. Informacie, WNT i.v.
1) (Duivelse) ophitsing, aansporing. ‖ Scuwet quade informacie ende malicie Ende
doet rechtverdige justicie, Jooris 267 [2e h. 15e e.?]; B.: By informatien L.: Wordt
hy noch heel verhayt, Trudo 464 [ca 1550].
2) Vermaning, aansporing (ten goede). ‖ Huedt u doer informacie voir de
peckersnacie, Charon 15 [1551]; Sij wouden niet eens nae Reden hooren, Maer
gingen versmooren mijn goe informacij, Tcooren 999 [1565].

Informeringhe,
zn. Van informeren.
Vermaning? ‖ Hadde zulcx te doene god den Heere niet behaeghd, Rachel hadde
hem niet ghedaen zulcken informeringhe, Bijb. Tafelsp. 100 [beg. 17e e.].
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Infortuneus,
bn. Ontleend aan ofr. infortuneux.
Ongelukkig. ‖ O infortuneuse / die t' eeuwighen tijden Hier blijve ghesloten met
droeven zinnen, CAST., Pyr. C iiij [ca 1530].

Infracteren,
ww. Gevormd van ofr. infract, fr. infraction?
Breken, beschadigen, vernielen. ‖ Syn duer groote vloet de brugghen
gheinfracteerd, Dat hy elders passeren, en wegh zoucken moet, CAST., C. v. R. 18
[1548].

Infractie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. infraction.
Overtreding, schending, verbreking (vg. CHOMEL, Verv. 3522b: I n f r a c t i e ... de
verbreeking, schending of overtreeding van eene ordonnantie, costume of privilegie,
aang. in WNT i.v. Infracteur). ‖ Dan eist een cuenste hem cuenen benooghen Om
tdichts vertooghen zonder infractie, CAST., C. v. R. 59 [1548]; Deerste gheborene
lieten hem quellen By infractie tsghebots / Gods almachtich, Antw. Sp. Ddd iij [1561];
Soo haest... doude politie quam tot infractie, Soo volchde terstont tquaet nieu met
exactie, Leerl. Taefel-sp. 259 [beg. 17e e.].

Inge,
bn. Zie Enghe.

Ingenieuselijck,
bn. Van ingenieus.
Krachtig? Of (als epith. ornans) voortreffelijk? ‖ Wilt ons die (t.w. de gheestelijcke
zaken) doch noemen soot mach ghebueren Met haer virtuyten ingenieuselijck, Antw.
v

Sp. V i [1561].

Jngienich,
bn. Van ingien.
Scherpzinnig, vernuftig. ‖ Zyt wys als serpenten // in als voorzienich maer sympele
als duufuen // wetende wys jngienich, Taruwegraen 107 [1581].
- In de aanh. epith. ornans: voortreffelijk, heerlijk. ‖ Dese ghaeten beteekenen de
vyf zinnen Van Maria Gods moeder jngyenich, EVERAERT 336 [1530].
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Jngienicheyt,
zn. Van ingienich of rechtstreeks van ingien.
1) Vernuft, geest. ‖ So dochten wy / jn onse jngienicheyt Om hu te beghiftene /
by voorsienicheyt Met dyveerssche specien, EVERAERT 455 [1530].
- Myn szins jngienicheyt, in de aanh. omschrijving van zin, geest. ‖ Seght my
tbediet / zonder veynsen Dat jc tverstant cryghe jn myn szins jngienicheyt Vanden
derden trappe, EVERAERT 305 [1529].
2) Instrument. ‖ Eerst willic haelen myn jngienicheyt (t.w. de kruk ‘Paciencie’) Om
hem te troostene met voorsienicheyt, EVERAERT 253 [1530].
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Ingient,
bn. Zie Geengient.

Ingloedicheit,
zn. Zie MNW i.v.
Geestdrift, vurige begeerte. ‖ Haren meegdeliken lichaem es soe dor ronnen Met
minnen tot duegdeliker ingloedicheit, Eerste Bl. 1887 [ca 1440?].

Ingnorant,
bn., bw. Zie Ignorant.

Inidoon,
bn. Van idoon.
Lelijk, misvormd. ‖ Hy ombequaem en inidoon was Mismaeckt, en bultachtich
van lichaeme, HOUWAERT, Lusth. 3, 47 [1582-'83]; Al sijn veel dochters gheheel
inidoone, Soo hooren sy haer selven nochtans gheiren prijsen, ald. 226.

Initie,
zn. Ontleend aan ofr. inition, lat. initio.
Begin. ‖ Moesten zij ondernemen... Al dit te makene, mids hende, ende initie Sy
haddens meer vergheten ende achter ghelaten, CAST., C. v. R. 249 [1548].

Iniuerlijc,
bw. Van iniuer, injure (zie WNT i.v. Injurie).
Op een schandelijke, krenkende of schade, nadeel berokkenende wijze. ‖ Iolijt
der weereldt scheedt Iniuerlijc. Iniuerlijc tenteerdt ons des viandts Nijt, A. BIJNS,
N.Ref. 325, i, 7-8 [1528].

Innen, hinnen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v.
1) Verwerven, krijgen. ‖ Wilde dieren, vriendscap met vriendschap innen, CAST.,
C. v. R. 163 [1548]; Soo langh d'onreedlijckheyt boven steeckt... Sal den Vyant met
den sijnen haar ghenoeghen innen, Springh-Ader aller kind. Gods 143 [1613].
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2) Innemen, veroveren. ‖ Als die Griecken uyt waren om Troyen te innen,
Lusth. 1, 652 [1582-'83].
3) Tot stand brengen, bevorderen. ‖ Payselicke vreden Hebt ghy jn kerstenrycke
ghehint vele, EVERAERT 552 [1538].
4) Begrijpen, beseffen, ter harte nemen. ‖ O wel hem / diet (t.w. het Woord) deur
de Liefde recht innen, Present 336 [1559]; Dits u tot trooste, ghy bedruckte sinnen
// swaer, soo ghyt cont innen // daer, Bruyne 3, 185 [1559]; Op datse... nu moghen...
innen alle het tuchtich berecht, dat haer hier is voor gheset, Const-thoon. Juw. 420
[1607].
- Tverstant innen, de bedoeling begrijpen, het woord ter harte nemen. ‖ Preecker
395 [2e h. 16e e.]; Proetus Abantus 8 [vóór 1589].
5) Blijtschap innen, vreugde bedrijven.‖ Yder wilt blijtschap innen, Orangien
Lely-hof 119a [1632].
6) Baseren? ‖ Sy (t.w. ontfaermichede) is dat hooghe onrottelijck Cedere Daer
Godt zijn oordeel op sal innen, DE ROOVERE 271 [3e kw. 15e e.].
7) Binnengaan? ‖ Hier in duyster verstandt (een herberg) wilt tzamen binnen
HOUWAERT,

v

innen, Rott. Sp. P iiij [1561].
OPM. Niet duidelijk is de bet. in de aanh., tenzij geint begrepen moet worden als
volt. deelw. van inden, einden, doen eindigen, ophouden. ‖ (De Joden hebben) Duer
syn (t.w. Christus') doot allen propheten geint, & al dat doer de wet samen was
vergaert, Bruyne 3, 198 [2e h. 16e e.].

Innerijsen,
ww. Zie Inrijsen.

Inneslaen,
ww. Zie WNT i.v. Inslaan.
Inneslaen in, zich begeven tot (vg. KIL.: i n - s l a e n . Diuertere, se recipere in
hospitium, domum, diuersorium). ‖ Jc en wille niet dat ghy ooc inne slaet Jnt dansen
ende reyen met scoone vrouwen Daermen ledicheit huer scole siet houwen, Camp
v.d. Doot 710 [1493].

Inninghe,
zn. Van innen.
1) Verwerving; bevordering. ‖ Suuel melc... // Om scrychs jnnynghe / zy te
cranckene bestaen, EVERAERT 219 [1528?].
2) Begrip, verstand, inzicht, kennis. ‖ Sverstants jnnynghe / es goet om bevaten
(versta: het is goed het (juiste) begrip van dit woord te doorgronden), EVERAERT 61
[1511]; Hier criighd ghiis rechte inninghe, CAST., C. v. R. 133 [1548].

Innocent,
bn. Zie MNW en WNT i.v.
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1) Onschuldig, zondeloos. ‖ Ghij schiept berch en dal, Adam innocent, gent,
excellent; maer hij werdt mal, A. BIJNS, N.Ref. 343, a, 5 [1e kw. 16e e.] (= Bruyne 3,
193).
2) Eenvoudig, zedig, simpel. ‖ Innocent weest, A. BIJNS, N.Ref. 341, d, 13 [1e kw.
v

16e e.]; Kindren noch innocent van gronde, CAST., Pyr. A 5 [ca 1530]; Christus
Jesus heeft sijn heylighe kercke niet begost Te bouwen met sweerelts gheleerde,
dit bekent, Maer alleen met visschers en meer andere innocent, Weer. Gheleerde
110 [1558]; (De koopman) voeyt/ hy cleedt / hy scoeyt / de innocenten, Antw. Sp.
Ii i [1561].
3) Onwetend; in de aanh. zelfst. gebruikt in de bet. leek. ‖ Hij wil vergaren //
innocenten en clercken, Heymelic Lijden 429 [1557].
4) Onverstandig; onwijs. ‖ Wy sondaren onuerstandighe ende innocent Die... Ons
regiment // te sondewaerts gheuen, Hoe sullen wy verantwoorden ons sondich
sneuen, DE ROOVERE 239 [3e kw. 15e e.]; Wilt ghy eenen wijsen man van verstande
excellent Gelijcken bij eenen dwaas, sot
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en Innocent, Prochiaen 1658 [ca 1540]; Den eenen zot es gram, den anderen blye:
Den derden hoouerdigh, den vierden innocent, CAST., C. v. R. 153 [1548].

Innocentie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. innocence of ontleend aan lat. innocentia.
Onschuld. ‖ Tcleed van innocencyen willic bewaren, Gentse Sp. 237 [1539] (zie
ook ald. 240, 253); Tcleed van onsteeruelicheit en van innocentien, CAST., C. v. R.
112 [1548].

Inobediencie,
zn. Gevormd naar ofr. inobedience.
Ongehoorzaamheid. ‖ Tdede inobediencie nyement el (t.w. dat Adam en Eva
moesten sterven), Drie bl. danssen 63 [1482]; Wt thof der wellust inder allenden dal
Ghestelt duer mijn inobedyencye, Gentse Sp. 273 [1539]; De sentencie Die ick
ghegheuen hebbe voor de inobediencie Ouer v bruyt, GHISTELE, Ant. 52 [1555].

Inobedient,
bn. Ontleend aan ofr. inobedient.
Ongehoorzaam. ‖ Als wy noch zondaers inobedyent waren, Gentse Sp. 301 [1539]
(zie ook ald. 294); Nyet dat ick u syn wille inobedient, Trudo 2659 [ca 1550]; Den
vyant der hellen... die heeft daer ondere ghezayt zyn inobedient // zaet dats
tcrockezaet / de kinders des quaets, Taruwegraen 569 [1581].

Inp-,
zie ook Imp-.

Inpacient,
bn., bw. Zie Impacient.

Inperfect,
bn. Zie Imperfect.
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Inperfecxtie,
zn. Van inperfect.
Onvolmaaktheid, onvolkomenheid. ‖ Dat doet dinperfecxtie al vander wedt, H.Sacr.
190 [1571].

Jnpossible,
bn. Ontleend aan ofr., fr. impossible.
Onmogelijk. ‖ T.: Wye zoudt gronderen? I.: Twaere jnpossible, EVERAERT 428 [1e
h. 16e e.].

Inprentelick,
bn. Van inprenten.
Diep indrukkend? ‖ Sijn belofte viel haer druckich inprentelick, Sp. d. M. 2159
[beg. 16e e.].
OPM. Leest men druck voor druckich, dan zou viel inprentelick kunnen verstaan
worden als ‘prentte in’.

Inquisiteren,
ww. Secundair gevormd van inquisiteur?
Onderzoeken; bestuderen? ‖ Wilt zonder vermijden / Astorienum inquisiteren ick
v

bid u vriendelijck, Rott. Sp. P vj [1561].

Inrijsen, innerijsen,
ww. Zie MNW i.v. Inrisen, WNT i.v. Inrijzen.
Binnentrekken, zijn intrek nemen in. ‖ De doodt met haerder strijdinghe // swaer
Tcasteel mijns lichaems coempt inne gheresen, DE ROOVERE 289 [3e kw. 15e e.];
Inwendich is my tvier ingheresen, Conste d.M. 95 [ca 1560].

Insanable,
bn. Ontleend aan ofr., fr. insanable.
Ongeneeslijk. ‖ Benaest insanable // wert ick te met, S.Stadt 786 [ca 1535].

Inscrijft,
zn. Zie WNT i.v. Inschrift.
Aantekening. ‖ Ick vinde hier inscrijft van die vleijshowers, Gr. Hel 981 [ca 1564].
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Insereren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. inserer.
Invoegen, invlechten. ‖ (Syllabijcqsche adiectien) De welcke... De menighe
insereerd in syn labuer, CAST., C. v. R. 47 [1548]; Haer valscheyt ten gronden
v

insererende / klaer, Rott. Sp. O viij [1561].

Inserteynicheyt,
zn. Uit in en serteynicheyt, onder invloed v. ofr. incertaineté.
Onstandvastigheid. ‖ Doodt de leden die up deerde // zyn... Onchuisheyt / quade
lusten / en inserteynicheyt, De ghiericheyt / dat afgoderies es beseven, Verl. Z. II,
1151 [1583].

Inspiereere,
zn. Van Inspiereren.
Inspirator. ‖ Lof inspiereere myn toeuerlaet machtich als god vader / of god sone
reen, DE ROOVERE 123 [3e kw. 15e e.].

Inspiren,
ww. Rijmvervorming van inspireren.
Inspireren, ingeven, opwekken. ‖ Mercurium zal ick zenden om v believen Naer
Cartago, om Didonems inspieven, Om Aeneam vry en vranck te logieren En
t'alimentieren als de vailjande, H.d.Am. A 4 [m. 16e e.].

Jnspireringhe,
zn. Van inspireren.
Inspiratie. ‖ Joyeuse Jnghelick Jnspireringhe (tot Maria), DE ROOVERE 191 [3e kw.
15e e.].

Instable,
bn. Ontleend aan ofr., fr. instable.
Onstandvastig, veranderlijk, wispelturig. ‖ (Vrouwen) zyn instable, als den wind
mutable, CAST., C. v. R. 198 [1548] (zie ook ald. 225).

Instantable,
bn. Gelegenheidsformatie? Of corrupt voor instable?

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Niet kunnende staan, zwak? ‖ O ick, die miserabelste en seer instantable, elendige
vrouwe, nochtans inculpable, benaest insanable // wert ick te met, S. Stadt 784 [ca
1535].

Instantie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Vordering, eis (vg. KIL.848: I n s t a n c i e ... Postulatio, petitio)? Of reden? Of
manier? ‖ Soo lang ghij nae die Redelickheyt
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gaet luijsteren Sal v niemant pluijsteren / doer eenich instancij wandt ick sal in v sijn
gelyck een balancij daert al datmen vint bij wert overgesleegen, Red. en Nat. 93
[2e h. 16e e.].
2) Aandrang, aansporing. ‖ Duer u instantie so salt gheschien. Ionst moet ick bien
duer u verwecken, Trudo 3142 [ca 1550].
3) Onderrichting, lering. ‖ En wilt doch niet // alle gheesten ghelooven, Maer met
grooter neersticheyt wilt se eerst proeven Ofse ghesonden sijn van boven // tot uwer
instantie, Heymelic Lijden 255 [1557].
OPM. Onduidelijk is de bet. in Camp v.d. Doot 1709 [1493]: ‘Hij drouch een blasoen
geaspereert wel verstaet Gecoluert sonder kennisse inde instancie’ (Vg. de overeenk.
fr. tekst: ‘Portant vng blason dyapre De couleurs de mescongnoissance’).

Instrueringhe,
zn. Van instrueren.
Onderricht (vg. PLANT.: I n s t r u e r i n g e , l e e r i n g e , Instruction, enseignement).
v

‖ Ick danck u gheestelijcke influentie van u instrueringhe, Rott. Sp. Q vij [1561].

Jnstrumentelic,
bn. Van instrument.
Instrumentaal. ‖ Vrauwen ende maechdekins jentelic Met sanghe met spele
jnstrumentelic (versta: met spel op instrumenten) Quaemen hem tjeghen te
ghemoete, EVERAERT 99 [1525].

Intelligentie,
zn. Zie MNW i.v. Intelligencie, WNT i.v. Intelligentie.
Juist begrip. ‖ Der schrifturen intelligentie // blijft bij sulcx vermaen plaen, Heymelic
Lijden 451 [1557].

Inten,
ww. Bijvorm van enten? Of rijmvervorming van innen?
Het verband schijnt een bet. gewaarworden op te dringen. ‖ Hy seyt die waerheyt
en sal niet vergaen tes ons om horen een vreemt inten (× printen), Huis v. Idelh.
205 [m. 16e e.].

Intente,
zn. Rijmvervorming van intentie? Of (normaal) van ofr. intent, ‘proposé, appliqué,
attentif’ (vg. violente en sciente, in Tijdschr. 75, bl. 61)?
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Bedoeling, wens, verlangen? ‖ Mocht ic tot mijnen intenten (× renten) constelick
leuen twaer my ghenoech, St 2, 204 [vóór 1524].

Intentelick,
bw. Van intente, intentie? Of van ofr. intent, ‘appliqué, attentif’?
IJverig, vurig? ‖ Zoo intentelick dede hy (t.w. de toneelspeler Gracchus) hem tot
tspels redactie Dat de vianden diett hoorden screien moesten, CAST., C. v. R. 59
[1548].

Intentie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Getuigenis, uitspraak. ‖ Elc bisonders etoquentie (1. eloquentie), is op Gods
woorts intentie, Heymelike penitentie, bedecte abstinentie, B.d.Scr. 8 [1539]; Sulcke
wercken, nader Schriftuer intencie, syn werdige vruchten der penitencie, Bruyne 3,
203 [2e h. 16e e.]; Wy dancken v Appollo / van v Intencie // vroet V eloquencie soet
// doet onsen gheest verstercken, Antw. Sp. E iij [1561]; Job zeyt... Dattet leven is
een strijdt hier opter aerden: Dus wil ick aenvaerden / wel syn intentie, Rott. Sp. A
v

v [1561].
2) Mededeling. - Intentie doen van, inlichten over. ‖ Ik (zal) u van als doen intentie,
Mijn gebod, mijn afkoomst en ook die reden, Dat ik bij u kwam en heb weer moeten
scheden, Meest Al 407 [1559].

Internitie,
zn. Ontleend aan ofr. internition, lat. internicio, internecio.
Ondergang. ‖ Meenende dat zy (t.w. de vrouwen) goet waren, vul der iusticien,
Vinde dat zijt al briinghen ter internitien, CAST., C. v. R. 192 [1548].

Jnterpretere,
zn. Van interpreteren.
Eig. die verklaart, uitlegt en v.v., althans in de aanh., dichter? ‖ Jck Jdele Jonghe
Jnterpretere Jesus Jonstich Joyeus Jolijt Jnnichlyc Jnwendelyc Jmaginere, St 1,
279 [vóór 1524].

Interpreteren,
ww. Zie WNT i.v. Interpreteeren.
Verklaren, meedelen, vertellen. ‖ Hoe staedij dus bedruct? Willet mij interpreteren
// soet, Heymelic Lijden 201 [1557].
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Interrogatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. interrogation, lat. interrogatio.
1) Verzoek. ‖ Voratie en interrogatie // Die ghy aen my te deser spatie // Zijt
v

doende, H.d.Am. Z 6 [m. 16e e.].
2) Vraag (als litt. genre). ‖ Endel-veers, Spraken, ende interrogatien, Epitaphien,
Prouerbien ick verclare, CAST., C. v. R. 221 [1548] (Een voorb. v.e. ‘interrogatie oft
vraghe’ ald. 238).

Intonnen,
ww. Zie WNT i.v.
1) Met betr. tot drank: innemen, in het lijf gieten. ‖ Hoe Bonosus meer nats dan
oyt mensch' ingetont had', HOUWAERT, Gen. Loop 40 [ca 1590].
2) Inlaten. ‖ Nu moet ick... mercken oft sy (t.w. Venus) in haer beluycken // Niemant
dan Vulcanum inghetont heeft, H.d.Am. X 6 [m. 16e e.].

Intreckel,
bn. Van intrecken.
Zich gemakkelijk of spoedig iets aantrekkend, aantrekkelijk. ‖ Deene (es) veel
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... intreckelder dan dandere, VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 129 [ca 1568].

Intreckich,
bn. Van intrecken.
Teruggetrokken, in zichzelf gekeerd. ‖ Hy is intreckich / zijn grief vast helende,
Sp. d. M. 4148 [beg. 16e e.].

Intreckinge,
zn. Van intrecken.
Aansporing, stimulans? ‖ Lof intreckinge ter duecht die quaetheyt sporen, St 1,
287 [vóór 1524].

Jntreij,
zn. Zie MNW i.v. Intreye, WNT i.v. Intreie.
Aanleiding? ‖ Sonder te dylaieren zullen wy v paysieren // de zinnen gheduerlick...
dus ons puerlick // dyns ghescils jntreij // zeght, Reyne M. 110 [ca 1575?].

Intricaet,
bn. Ontleend aan lat. intricatus.
Moeilijk, ingewikkeld, verward (vg. KIL. 849: I n t r i c a e t . Perplexus; zie ook Hwb.
i.v., MEYER, Woordenschat i.v.). ‖ Laet mi doch hebben om mijn beraet Te stellen
mijn rekeninghe intricaet. Termijn / te minsten emmer doch een iaer, V.D. DALE, Wre
458 [ca 1516]; Hesiodus vand de intricate parabelen, CAST., C. v. R. 108 [1548];
Vremde dijnghen, intricaet van verstanden, ald. 221; intricate baladen, ald.; De
voorgaende baladen moet ic duerwroeten, Om tsaerbeits verzoeten, nopende
dintricaet, ald. 241; Hoe subtijl / datmen nv recht by schriftueren Hoe duyster / hoe
intricaet / termijn datmen daer gewaecht Om d'een d'ander t' goet t'ontlueren en
v

t'ontsueren, Zeven Sp. Bermh. F vj [1591]; Soe vindick die saeck intricaet geweven,
Trauwe 587 [1595?]; R.: Ick kant niet begrijpen. L.: En tis mij te intricaet, Leerl.
Taefel-sp. 47 [beg. 17e e.].

Introyt,
zn. Zie MNW i.v.
1) Begin (van een gesprek, een onderneming)? ‖ Nu wel, en wilt niet in u introyt
falen, B.d.Scr. 15 [1539].
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2) Oorsprong? ‖ Iesus Inghelicste Introijt (t.w. Maria), DE ROOVERE 187 [3e kw.
15e e.]; Iosephs Isaxs Ionas Itroijt (l. Introijt) (t.w. Maria, moeder van Christus). St
1, 279 [vóór 1524].

Intueren,
ww. Ontleend aan lat. intueri, eventueel via een niet opgetekend ofr. ww. intuer.
Beschouwen, aanschouwen, zien. ‖ Amorueste, graciueste vrouwlyck beelde,
jeuchdelyc geintueert (versta: heerlijk om te zien), reyn vaetken vol duechden,
Bruyne 3, 11 [2e h. 16e e.]; Als ghy desen schynende verlaten intueert Victorieus
aende rechterhandt syns Vaders omnipotent, Rott. Sp. Q vij [1561].

Intzele,
zn. Van inden, einden.
Doel. ‖ Verspraydinghe der duechden dits haer (t.w. van Ondankbaarheid) maniere,
Verderven der verdiensten als haer intzele, Leuv. Bijdr. 4, 295 [beg. 16e e.].

Inungeren,
ww. Ontleend aan lat. inungere.
Zalven. ‖ Myn dinaers, Wilt my by int ordineren staen En worpt hem die kasuyfele
over thoot bloot, En voort sal ick den grave inungeren gaen, Trudo 2442 [ca 1550].

Invariabile,
bn. Van lat. variabile, naar ofr., fr. invariable.
Onveranderlijk, standvastig. ‖ Een ghestadich hooft maect de leden invariabile,
Pol. Ball. 174 [1577].

Invatinghe,
zn. Van invaten.
In de aanh. blijkbaar: die in zich bevat, t.w. het in de bep. uitgedrukte. ‖ Lof
Invatinghe sduechs die den viant swichte (t.w. Maria), St 1, 287 [vóór 1524].

Invancie,
zn. Zie Inventie.

Jnvensch,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

bn. Van de stam van inventeren.
Scheppend. - Jnvensche zede, gebruik als scheppend kunstenaar? ‖ Alle dese
vrauwesmytters... zoudic vanden selue junnen. Als hier ghethoocht es / naer onser
jnvenscher zede, EVERAERT 542 [1538?].

Inventeren,
ww. Zie WNT i.v. Inventeeren.
‘Vinden’, bedenken, concipiëren (vg. KIL. 849: i n u e n t é r e n . Excogitare, inuenire,
adinuenire, machinari). ‖ Vier Poetische Spelen... Poetelijck geinventeert ende
Rethorijckelijck ghecomponeert, H.d.Am. Titel [ed. 1621].

Inventeur, inventuer,
zn. Ontleend aan ofr., fr. inventeur.
1) Uitvinder (vg. KIL. 849: i n u e n t e u r . Inuentor). ‖ Van deser const (t.w. de
dichtkunst) was inuenteur mignoot... Mercurius den neue, van Athlas, CAST., C. v.
R. 11 [1548]; Mercurius was deerste inuenteur (t.w. van de geneeskunst), ald. 89.
OPM. Nog bij COORNHERT, Cic. Officia 11 (ed. 1561).
2) Schepper (van kunstwerken) (vg. KIL.: i n u e n t e u r ... Architectus). ‖ Abelste
inventuers door Gods ghehinghen (bedoeld zijn de dichters), Antw. Sp. Tt ij [1561];
v

(Homerus) Is... Meester en inventuer / van dees parabele, ald. Rrr iiij .

Inventie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Vinding; gedachte, idee (vg. KIL. 849:
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i n u e n t i e . Inuentio, excogitatio). ‖ Zulcke invencye (t.w. de gedachte aan eigen
doemwaardigheid) my over tboort drijft, Gentse Sp. 283 [1539]; Mi gebuert de meeste
violencie, In mijns selfs presencie, van een nieuwe invencie (t.w. de Reformatorische
conceptie, die de dichter aanhangt), B.d. Scr. 8 [1539]; (Rethorijcke) Verchiert haer
Personagien met cloecker Inventien, So dat elc zijn personagie mach vry defenderen,
Prochiaen 5 [ca 1540]; Ind argueren harer causen, wat vonden zij inuentien (t.w.
Theopompus en Ephorus), CAST., C. v. R. 11 [1548] (zie ook ald. 59 en pass.);
v

Verdraeyt // soo staen my mijn inuentien, Antw. Sp. I i [1561]; Mercurius eerst door
v

sulcke inuentien Egipten met goude statuyten vercierde, ald. P iij .
- In de aanh. ingeving? ‖ Den conync Assuerus... De welcke by Amans quaede
jnvencie Ghegheuen hadde / sdoots sentencie Ouer t Jeudsche volc, EVERAERT 484
[1e h. 16e e.].
2) Opvatting, mening, zienswijze. ‖ Vveder ghy een knechtkin oft meiskin ontfaed,
Sullen wy u vuersegghen de rechte inuentie, CAST., C. v. R. 135 [1548] (De bet.
v

nadert hier die van bescheid); Wilt my declareren//v inuentie, Antw. Sp. g ij [1561];
Wat zeyde Eliphas maeckt daeraf mentie / Hy hoorde d'inventie // den armen knecht
v

/ V reden heeft die ghevallen opgherecht, Rott. Sp. A v [1561].
3) Bedenksel, verzinsel, vond (vg. KIL. 849: i n u e n t i e ... machinatio), inz. (bij
Reformatorische rederijkers) als (menselijk) bedenksel gedisqualificeerde Roomse
geloofsopvatting(en). ‖ Ken acht v niet, noch al smenscen invencie, S.Stadt 608 [ca
1535]; Wil u yemandt duer invencye beschaden, Hy zeght: comt al tot my, ic zal u
ontladen, Gentse Sp. 56 [1539]; Laet ons... als Saulus bekennen ons sondige seeren,
Schouwende alle valsche inuentien, Bekeeringe Pauli 854 [ca 1550]; Hoe deucht
schijnende inventie // dat de sulcke lauderen // goet, Vooral ghij sulcx uuter herten
royeren // moet, Heymelic Lijden 260 [1557]; Dies ic mijn bedroof, // datmen u gheeft
credentie En prijsen u inventie, Weer. Gheleerde 209 [1558]; (Die) boven Godts wet
stellen haar eigen inventie; dese vinden noch de meeste ongerusticheyt, Bruyne 3,
42 [2e h. 16e e.]; Wel hen die... alle inuentien Der onrechtueerdicheyt verlaten
schier, Antw. Sp. X iij [1561]; Dats al oneerlijck / tsal namaels suer smaken // man
/ Tis menschen inuentie / niet dan bedroch, Haagsp. f iiij [1561].
4) Schepping, voortbrenging. ‖ (Eleonora heeft) Mars standaerdt, vul wreeder
invencye Gheuelt, Gentse Ref. 50 [1539]; Moralen... Baladen... Refereynen... sijn
v

haer (t.w. Rhetorica's) daghelijcsche Jnventien, Antw. Sp. V ij [1561]; Hier toe (t.w.
‘om redelyc te doen leven tvolck obstinaet’) hielp hun Rethoricas invencie, Bruyne
2, 35 [2e h. 16e e.]; Die quae werlt werdij bevonden en sijt die selve vol boose
invencie, Werelt bevechten 549 [2e h. 16e e.].
- In de aanh. (met caus. aspect?) heerschappij? ‖ Onder haer inventie (t.w. van
Vrede) niet dan zaligheid en duikt, Jezus o.d. leraers 490 [vóór 1580].
5) Prestatie, werk. ‖ Recht of u Godt ware den hemel schuldigh Duer u invencye,
Gentse Sp. 48 [1539]; Neen Mensche, dat ware God defamacye. Moght ghy duer
eyghen invencye zijn zaligh, Zo en hadde Christus niet ghezijn betaligh Voor
tmenschelicke gheslaghte, ald. 52.
6) Dichterlijke schepping, uitsl. aangetroffen ter aanduiding van het te vertonen
of zojuist vertoonde spel. ‖ Geeft toch audiencij, Soe moechdij ons invencij te bet
doergronden gaen, Tcooren 89 [1565]; (Als ge rustig en stil zijt zult ge) zonder
geschille verstaan ons inventie, Dien wij nu gaan beginnen, Jezus o.d. leraers 122
[vóór 1580]; (Wilt) hier so lang stil swijgende blijven, Tot dat ghij verstaen hebt onse
invencij, Lijsgen en Lichthart, prol. 8 [2e h. 16e e.].
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- In de aanh. bep. het onderwerp, de in het spel behandelde stof. ‖ Deit noot hy
zout noch thooghen claerdere De jntencie der jnvencie / dies wy hier handelen,
EVERAERT 449 [1e h. 16e e.].
7) (Menselijk) wezen, creatuur. ‖ Ach walghelicke jnventie // zondere prudentie
werdich alder werelt quade pestilentie, Taruwegraen 1025 [1581].

Inventivich,
bn. Van inventief.
v

Scheppend? ‖ Inventivich Gheest, Antw. Sp. Hh iij [1561] (naam van een
personage).

Inventuer,
zn. Zie Inventeur.

Invidie,
zn. Ontleend aan lat. invidia.
Afgunst, nijd. ‖ Als roerickt, en draeghd my gheene invidie, Wie u dit antreckt zijt
zonder verstooricheit, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Invidieus,
bn. Van invidie.
Afgunstig. ‖ Schout voort menschen leeringhe verwaten Sijn fenynighe graten
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invidieuse vaten, B.d.Scr. 37 [1539]. Siet waert hier comt / dinvidieus fenijnich serpent
v

(t.w. Afionstich Hertte), Haagsp. o iiij [1561].

Invye,
zn. Zie Envie.

Invisibel(e), invisible,
bn., bw. Ontleend aan ofr., fr. invisible.
Onzichtbaar. ‖ DE ROOVERE 351 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 428 [1e h. 16e e.];
Bekeeringe Pauli 735 [ca 1550?]; Smenschen Gheest 716 [ca 1560?]; Haagsp. d
v

v

iij [nà d viij) [1561]; Rott. Sp. P ij [1561].

Invlammen,
ww. Uit in en vlammen.
Doen ontbranden? ‖ Den invlammenden geest (t.w. de H. Geest?) syt altyt
obedient, Werelt bevechten 924 [2e h. 16e e.].

Invlammich,
bn. Van invlammen.
1) Brandend, gloeiend. ‖ Noijt amoreuser mont, Die therte deurwont // invlammich
binnen, Well. Mensch 597 [2e kw. 16e e.].
2) Schitterend. ‖ Van fijnen goude waren die cresten Invlammich rayende tegen
der zonnen schijn, Camp v.d. Doot 826 [1493].

Jnvleeschijnghe,
zn. Van invleeschen (of rechtstreekse vertaling van lat. incarnatio?).
Vleeswording. ‖ Et es noot / ter eeuwegher salicheyt Te gheloouene / de
Jnvleeschijnghe Jhesus Xpristus, DE ROOVERE, Quicunque 300 [3e kw. 15e e.].

Inwesen,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Inwezen.
1) Aard, wezen. ‖ U hoge inwesen wel gemaniert Dat wert begaeft met selken
gichten... Soe dat al erterike sal verlichten, Sev. Bl. 913 [ca 1450].
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2) Het behoren tot; lidmaatschap. ‖ Deser gilden jnwesene En es maer drie
hoedekens / de weke te lesene, EVERAERT 33 [1509].

Inwuenigh,
bn. Van inwuenen.
Inwonend. - Inwuenigh comen, komen inwonen. ‖ Duer Iesum Christum comt den
gheest inwuenigh, Gentse Sp. 208 [1539].

Ipocratie,
zn. Komische of rijmvervorming van ipocrisie.
Huichelarij. ‖ Sij moeten deese dominacien onderhowen; prince van Ipocratien,
een lantschap vol growen; heere van Sodomije, dat heijlich landt, Gr. Hel 17 [ca
1564].

Irrecuperabel,
bn. Ontleend aan ofr. irrecuperable.
Onherstelbaar. ‖ O irrecuperabel ende vercrighelike (l. onvercrighelike) scade
ende deerlike verstroyenisse, Drie bl. danssen 13 [1482].

Jst,
zn. Zie MNW i.v. Istich.
Wezen? ‖ Jnstrumelike (l. Jnstrumentelike) Jst Jout (l. Jont) Jnspiracie (tot Maria),
DE ROOVERE 188 [3e kw. 15e e.].

Jstorieus, ystorieus,
bn. Ontleend aan ofr. historieus.
Waarachtig? ‖ Jonstighe Judith Jstorieuse (tot Maria), DE ROOVERE 187 [3e kw.
15e e.]; Ystorieuse Ynwendighe Yherachye (tot Maria), ald. 194.

Ivroengie,
zn. Ontleend aan ofr. ivroigne.
Eig. dronkaard, in de aanh. naar het schijnt synoniem met ‘personagie’, ‘troengie’
en ‘grimagie’. ‖ N.: Waer sach oijt man vreemder visagie? W.: Welcken ivroengie!
N.: Watten personagie! W.: Watten troengie! N.: Watten grimagie! Tcalf v. W. 138
[eind 16e e.?].
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(zie ook bij I)

Iachtbracxken,
zn. Uit iacht en bracxken, diminutief van brack.
Eig. jachthondje, in de aanh. gebruikt als schimpnaam voor een ijdeltuitige vrouw.
‖ Seker iachtbracxkens ghij draeyt wel v spillekens, Antw. Sp. k iiij [1561].

Iacke,
zn. Zie WNT i.v. Jak (III)?
Niet een iacke, niets. ‖ En past opt betalen niet een iacke Al soudij namaels
schoyen metten sacke, Nyeuvont 401 [ca 1500]; U bestier en is niet weerd een
iacke, Smenschen gheest 549 [ca 1560?].

Iactantie,
zn. Ontleend aan lat. iactantia.
IJdele roem. ‖ Spiegheld u an den beesten, haud reghel ende mate, Zy en
begheerens rom noch iactantie, CAST., C. v. R. 91 [1548].

Ianckelic,
bw. Van iancken.
Jankend; in de aanh. vurig verlangend (t.w. naar de geliefde). ‖ Mijn herte mijn
sinnen roepen so ianckelic, Doesb. 60 [vóór 1528].

Jancker,
zn. Zie WNT i.v. Janker.
Minnaar, boel. ‖ Jc hebbe vryers by hooppen groot... Hola jc zye hier noch / een
jancker commen, EVERAERT 292
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[1529]; Thisbe slacht veel jonghe slijngher minnen / Diet met haer janckerkens zoet
van fletsene Terstont ghereet zijn me te gaen pletsene, CAST., Pyr. D i [ca 1530].
OPM. In de bet. ‘verliefde’, o.a. in Pir. en Th. 11 [1e kw. 16e e.], CAST., C. v. R. 52
[1548], Conste d.M. 55 [ca 1560], nog bij JONCTIJS, Ven. en Min. 44.

Janckinghe,
zn. Zie WNT i.v. Janking.
Gejank (vg. PLANT.: i a n c k i n g e . Glapissement. Latratus, gannitus), in de aanh.
als uiting van liefdesverlangen. ‖ Vander janckinghe hebb'ic de walghe, CAST., Pyr.
C i [ca 1530].
- In de aanh. als smadelijke benaming voor gezang. ‖ Wat es hier nu te zynghene
te janckene?... Ic en wil hier dese janckynghe niet ghedoogen, EVERAERT 275 [1530].

Jandaerme,
zn. Zie Gendaerme.

Jangelijnge,
zn. Van jangelen.
Gepingel. ‖ Dije (eieren) souwen wel smaken, Cost ick daer aen raken met dees
jangelijnge, Meester Hoon 327 [ca 1600?].

Janghelen,
ww. Zie WNT i.v. Jangelen.
Pingelen, afdingen. ‖ Hy en zal niet cryghen / dat hy coopt Al const hy noch zo
wel dycken en janghelen, EVERAERT 220 [1528?]; Beziet oft ghyt doen wilt / zonder
janghelen, ald. 468 [1e h. 16e e.].

Jeghenbleeten,
ww. Uit jeghen en bleeten, blaten.
Tegenspreken. ‖ By mynen rade zoudy (t.w. Tournoy) zonder jeghen bleeten,
Carolopolis heeten, CAST., Bal. P iij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521].

Jeghencroonen,
ww. Uit jeghen en croonen, kreunen.
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Zich morrend verzetten. ‖ O wurtel van Iesse... Wien de heidenen bidden zullen
zonder ieghen croonen, CAST., C. v. R. 95 [1548]; Wy (moeten) nerstich / zondere
jeghen croonen goede zoorghe draghen / voor zyn zayen ende planten, Taruwegraen
750 [1581].

Jeghenspoedich,
bn. Van jeghenspoet.
Tegenspoed ondervindend. ‖ Het welcke dyne hulpe // ouer ons can claeren zoo
wy gherrene waren // als wy zyn jeghenspoedich, Vader Onse 1174 [1577].

Jeghenspooren,
ww. Uit jeghen en spooren.
Zich verzetten, tegenstreven (vg. mnl. jegensporich, in MNW i.v. en teghensporen
bij V. MANDER, in WNT XVI, 1280). ‖ Doetse salutatie, // ende dat naert wel behooren
Zonder jeghen spooren, Verl. Z. I, 351 [1583].

Jeghensteunich,
bn. Van jeghensteunen.
Weerstrevend. ‖ Zoo u woorden zoetheunich schijnen / Dijn ghewercken my
jeghensteunich pijnen, CAST., Pyr. B vj [ca 1530].

Ieghenstunen,
ww. Uit ieghen en stunen.
Weerstreven, zich verzetten. ‖ Het en helpt ieghenstunen nogh pernakelen, CAST.,
C. v. R. 207 [1548].

Jentelijck, gentelick,
bn., bw. Van jent.
1) Aardig, bevallig, sierlijk. ‖ Camp v.d. Doot 2270 [1493]; EVERAERT 95, 99 [1525],
300 [1529]; Antw. Sp. g i [1561].
2) Opgewekt, blij? Of vaardig? ‖ Als fraeyaerds wild dit volghen gentelick, CAST.,
C. v. R. 100 [1548].

Jentyle,
zn. Zie WNT i.v. Jentiel.
Naam van een onbekende bloem. ‖ So moetet zyn een hoedeken van blommen
Van roosen carsouden / ofte van jentylen, EVERAERT 416 [1530].
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Jest(e),
zn. Gelijkstelling met jeest(e), ofr. geste, vindt in de bett. in de aanhh. weinig steun.
Het woord komt op drie plaatsen voor en wel, naar het schijnt, in verschillende
bett.
1) Kwestie, twistvraag? ‖ Houdt u op den credo, acht gheendrande ieste, Leuv.
Bijdr. 4, 235 [beg. 16e e.].
2) Strijd? ‖ Deese jest es voor ons niet te beslechten want tis verlooren moijten
tegens godt te vechten, Deenv. Mensch 996 [2e h. 16e e.].
3) Gewoonte, gebruik, zede? ‖ Gelt t' ontfangen (l. geven?) es tegens ons jest,
Minnevaer 599 [1583].

Jeuchdelijck, juechdelijck,
bn., bw. Zie MNW i.v. Jogedelijc, WNT i.v. Jeugdelijk.
Heerlijk. ‖ DE ROOVERE 191 [3e kw. 15e e.]; Pir. en Th. 336 [1e kw. 16e e.]; CAST.,
v

Pyr. C i, D ij, iiij [ca 1530]; EVERAERT 345 [1531]; Gentse Sp. 103, 108 (hic?), 123,
v
v
294 [1539]; CAST., C. v. R. 103 [1548]; H.d.Am. T 3 [m. 16e e.]; Antw. Sp. R iij , Qq
v
i (epith. ornans?), Zz i [1561]; Bruyne 3, 11 [2e h. 16e e.].

Jeuchden,
ww. Zie MNW i.v. Jogeden, WNT i.v. Jeugden.
Vrolijk zijn, zich verblijden, zich verheugen (vg. PLANT.: I e u g e n o f t i o g e n .
S'esgayer, ou resiouir comme en ieunesse). ‖ Dies meughen wy jeuchden inder
liefden brandt, Const-thoon. Juw. 391 [1607].
- Ook in de omschrijving iuechdelijck sijn. ‖ Weest in allen duechden iuechdelijck,
X. Esels 26, 58 [1530].
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Jeucksteert,
zn. Uit jeucken en steert.
‘Eene soort van (Nijmeegs) bier, hd. jucksterz’ (WNT i.v. Jeuken, Samenst. enz.).
‖ Den jeucksteert prouven, DE DENE 360b [ca 1560].

Jigo,
tw. Zie Igo.
Bastaardvloek, eig. bi go(de). ‖ Jigo, dat dachtick // wel!, Tcalf v. W. 2 [eind 16e
e.?].

Jockheyt,
zn. Van jock.
Dwaasheid, gekheid, zotternij. ‖ Ist dat ick mijnen tijt in jockheyt verquiste, Ic
worde met rechte genaemt een doochniet, Rederijkersged. 44, 19 [m. 16e e.?].

Jocondatie,
zn. Van *joconderen of rechtstreeks van ofr. joconder.
Vreugde, genoegen. ‖ Jocondatie / t' alder spatie / overkomen u vol eeren / eerlijck,
v

Rott. Sp. Q iiij [1561].

Ioeiuesheit,
zn. Zie Joyeusheit.

Joyeus, joyues, ioyeux, ioioes,
bn., bw. Ontleend aan ofr., fr. joyeux.
A. BN. 1) Blijdschap schenkend; aangenaam, heerlijk. ‖ DE ROOVERE, 191, 197,
258 [3e kw. 15e e.]; Doesb. 45 [vóór 1528] (= Rederijkersged. 60); H.d.Am. I 2 [m.
16e e.]; Antw. Sp. Pp iiij [1561] (‘Met den onwetende sou zijn confuys Dwelck waer
een swaer cruys // voor deel herte ioyeus’, hic? of onnadenkend gebruikt (?) voor
couraieus, opgewekt, flink, fier?).
2) Blij, verheugd. ‖ Mijnen quant comt herwaerd, dijes moet ic jojues // zijn,
Schoorsteenvagher 87 [eind 16e e.?].
3) Dartel, minziek, geil (vg. mnl. joye, mingenot en joyen, coire). ‖ Dies ben ic
daghelicx metten ioyeuzen. Ic gheslachte alle deis amoreuzen, Gentse Sp. 236
[1539]; Ghy joyeuse Amoureuse zinnen, Ghy hebt ghehoort, enz. H.d.Am. I 7 [m.
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16e e.] (zie ook ald. Q 7, S 6 en pass.); Mynen lust es tot alle jonghe vierighe
joyeusen Die zeer hittich vuesen, Verl. Z. 1, 1094 [1583].
B. Bw. Vrijmoedig? ‖ U spacelijck // grief // melancolioes ondect ioioes u scamel
dienstwijf, Smenschen gheest 154 [ca 1560?].

Joyeuselijck,
bn? bw.? Van joyeus.
Vrolijk, genoeglijk, aangenaam, prettig. ‖ Ick bidde v... Dat ghy om recreatie
mynder zinnen, Bedwelmt van ziecten langereuselijck, Eenen Tornoy wilt houwen
joyeuselijck, H.d.Am. K 7 [m. 16e e.].

Joyeusheit, ioeiuesheit,
zn. Van joyeus.
1) Vreugde, genoegen, zaligheid. ‖ Dyn amoreusheyt is een ioieusheyt, Doesb.
48 [vóór 1528]; Onsen bisscop die hem vruechdigh gheneerd Vul alder ioeiuesheden,
CAST., C. v. R. 130 [1548]; Ceres gherichten Sy nu hanteren met joyeusheyt, H.d.Am.
v

D 1 [m. 16e e.].
2) Dartelheid; sexueel verlangen. ‖ Spreyt seg ick tnetken van joyeusheden, Sp.
d. M. 14 [beg. 16e e.]; Wt mynen Troon der Amoureusheden Zoo zal den dauw' der
Minnen ghespraeyt zijn Op jonstighe herten vol joyeusheden, H.d. Am. F 8 [m. 16e
e.]; Echo is vol der natuerlijcker joyeusheyt, ald. G 3 (ook elders ald.).

Joyues,
bn. Zie Joyeus.

Jolen,
ww. Zie NMW en WNT i.v.
Schertsen? ‖ S.: Daer ghij dat vondt, daer leijt noch meer H.: Dats wel gejoolt,
Pir. en Th. 196 [1e kw. 16e e.].
- Sonder jolen, zonder gekheid, in (alle) ernst. ‖ EVERAERT 62 [1511], 173 [1527];
Weer. Gheleerde 259 [1558].

Ioleren,
ww. Bijvorm (rijmvervorming?) van jolen?
Gekheid maken, pleizier maken. ‖ Sonder trueren // veel uren // hadden vrolic
bejach Maer ioleerden // bancketeerden // te biere te wijne, DE ROOVERE 392 [3e
kw. 15e e.].
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Jolijsheyt,
zn. Van jolijs.
Vreugde, genoegen. ‖ Den zuene vulmaect tonser jolysheyt Bandt huer met zyn
goddelicke wysheyt, EVERAERT 335 [1530]; Ook es bij mijn verstand, praktijk en
wijsheid... Dat doet mijn leven in alle jolijsheid, Roerende v. Meest Al 118 [ca 1564?];
Al schijnt 'et voor die sommige grote jolijsheid, 't Werkt niet dan ambijsheid in alle
gehuchten, Jezus o.d. leraers 1086 [vóór 1580]; Hem te hooren spreken was een
Jolijsheyt, HOUWAERT, Mil. Clachte 5 [1577-'78]; Niet dan ijdelheyt en es t' swerelts
jolijsheyt, ald. 103.

Jolijtelijck, iolijttelijck, iolijtlijck, iolitelic,
bn., bw. Van jolijt.
A. BN. Aangenaam, bekoorlijk. ‖ Ghy thoocht my tghelaet / scoon ende jolyttelic,
EVERAERT 65 [1511]; God kiest my, dits tiolytelick schijn, Gentse Sp. 124 [1539];
v

Eerbaer Refereynen die den gheest iolijtlijck Sijn, Antw. Sp. V ij [1561]; Datter
gheen... schoonder / noch beter / noch iolijttelijcker (t.w. beroep) En is, Haagsp. d
ij [1561]; Jolijtelijck int aensien, Proetus Abantus 16* [vóór 1589].
B. BW. Vol vreugde, opgewekt, vrolijk. ‖ Wij sullent (t.w. het geld) oock wel
verteeren derren jolijtelijck, Schuyfman 590 [vóór 1504]; Iolijtelijc singt, inghelen en
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virtuten, A. BIJNS, N. Ref. 332, i, 1 [1e kw. 16e e.]; Iolijtelijc in thouwelijc trouwelijc
herdeerdt, ald. 341, e, 3; Die in Venus prieel iolitelicst verblijen, Doesb. 135 [vóór
1528]; Doet penitentie iolijtelijk, A. BIJNS 69 [1528]; Daer toe zoude ick my wel
voeghen vlytelijck Om u jolijtelijck / daer in te zijn sterckende, Rott. Sp. M iij [1561].

Iolijtheit,
zn. Van iolijt.
Vrolijkheid, vreugde. ‖ Dits middel dat outheit nae sijn auijsheit Vraecht om te
crijghene iolijtheit, Camp v.d. Doot 1036 [1493].

Iolijtlijck,
bn. Zie Jolijtelijck.

Iolijtlijckheyt,
zn. Van iolijtlijck.
Lieflijkheid? ‖ (De kunst is) Excellente in lustighe iolijtlijckheden, Antw. Sp. Kkk i
[1561].

Iolijttelijck,
bn. Zie Jolijtelijck.

Iolitelic,
bw. Zie Jolijtelijck.

Jonnesse,
zn. Van jonnen.
Beschikking, bepaling, uitspraak, vonnis. ‖ Jn zyn Prouerbien / stryct Salomon
dit vonnesse. Hoort jn twyntichste / noch zyn jonnesse, EVERAERT 512 [1533].

Ionstenaer,
zn. Van ionst.
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Die (de kunst) welgezind, toegedaan is? (vg. gunstenaar, in WNT i.v.). ‖ Men
vindt zo menighen fraeyen gheest, Den Westcant ziet men vul zulcke ionstenaers
groyen, In de schoon stad van Ghend noch alder meest, CAST., C. v. R. 6 [1548].

Ioris, jooris,
zn. Sint Ioris (vis)(ch)sop, enz. Zie Vischsop(pe).

Iubijt,
zn. Zie Inbijt.

Jubileren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Jubileeren.
Naar het schijnt in de aanh. animeren, opwekken. ‖ Wat zoeter zanck' therte
v

conforteert my, // En jubileert my den voys t'aenhorene, H.d.Am. K i [m. 16e e.].

Jubileringhe,
zn. Van jubileren.
Vreugde. ‖ (Maria) Jhesus Juechdelijckste Jubileringhe, DE ROOVERE 191 [3e kw.
15e e.]; Ghy duer de lieffde sticht jubeleringe, Bruyne 1, 27 [2e h. 16e e.].
- In de aanh. heerlijkheid? ‖ De Rechtueerdicheyt Gods / vol jubileringhe, Antw.
Sp. Eee ij [1561].

Judiceren,
ww. Ontleend aan ofr. iudicer.
1) Oordelen, vonnissen. ‖ (Het werk) dwelck ghij onwetelijck judiceert, Drie Sotten
199 [1e kw. 16e e.]; (Christus) Die over leven en dooden // sal iudiceren Ten
ioncxsten daghe, Heymelic Lijden 391 [1557]; Ey hoort dander partije / eer ghy
iudiceert, Antw. Sp. Ccc iij [1561].
- In de aanh. oordelen in de zin van onderscheiden? ‖ Die griffier, can ick wel
indiceren (l. iudiceren?), Compt ghinder oeck ghegaen, Trudo 1606 [ca 1550].
2) Onderzoeken, keuren. ‖ De priesters die iudiceerden na Moyses wet, Die belast
waren met melaetsche onsuyverheden, Prochiaen 468 [ca 1540]; Wilt ons werck
v

ten scherpsten niet judiceren, Rott. Sp. M viij [1561]; Ick breng hier een urijn / wiltse
v

iudiceren, Zeven Sp. Bermh. O iij [1591].

Iudicie,
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zn. Ontleend aan ofr. judition of lat. iudicium.
Beoordeling? ‖ Donderscheyt alder dinghen / en iudicie Is al te lastich, Antw. Sp.
Xx iiij [1561].

Juechdelijck,
bn., bw. Zie Jeuchdelijck. - Juechdelijck sijn, zie Jeuchden.

Jugeerder,
zn. Van jugeren.
Rechter. ‖ DE ROOVERE 197 [3e kw. 15e e.]; St 1, 294 [vóór 1524]; Rott. Sp. I i
[1561].

Iuyt, juu(d)t,
zn. Zie MNW i.v. Juten, WNT i.v. Juit.
Vreugde (vg. KIL.: J u y t . Iubilum, iubilatus). ‖ DE ROOVERE 152 [3e kw. 15e e.];
V.D. MEULEN, Ketivigh. 54 [ca 1500]; Leuv. Bijdr. 4, 252 [beg. 16e e.]; EVERAERT 154
[1523], 520 [1553]; Gentse Sp. 203 [1539]; Gentse Ref. 176 [1539]; DE DENE 307a
[ca 1560]; Pol. Ball. 211 [1580]; Verl. Z. I, 977, II, 68 [1583].
OPM. Ook in Argument.... tusschen Sollaes ende Penitencie, in Tijdschr. 16, 164
en bij V. MANDER, Gulden Harpe 206, 598.

Jundere,
zn. Van junnen, gunnen.
Gunner. ‖ Als der junsten jundere Ghae jct (t.w. het hoedeken) Maria draghen,
EVERAERT 10 [1509]; Elcken ghelyc bem jc een jundere, ald. 250 [1530].

Jupe,
zn. Van jupen, spotten (met iemand), (iemand) honen, zie MNW i.v. Jupen en
Juper(e)?
Sukkel, drommel. ‖ Als aerme jupe // noope / zal hy met verstranghen noch
dickmael ontfanghen, Taruwegraen 1032 [1581].

Juper,
zn. Zie MNW i.v.
Potsenmaker; schavuit. ‖ Cleyn vreese end hi (t.w. Hardt van waerseggen) dat
sijn te samen Twee ontijdighe Jupers, Nyeuvont 214 [ca 1500].
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Juradieus,
zn. Oorspr.?
Inwoner van een zeker land of zekere landstreek (eig. de Jura en v.v. (Oost)
Frankrijk? ‖ Siet daer een nyeuwe / ghefronste craeghe Om elckerlyc Vla-
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mync Wale / ofte juradieus, EVERAERT 443 [1e h. 16e e.].

Iurement, jurament,
zn. Ontleend aan ofr., fr. jurement.
Eed (vg. MEYER, Woordenschat i.v.). ‖ Heymelic Lijden 386 [1557]; Ontr. Rentm.
1270 [1588?].

Juu(d)t,
zn. Zie Iuyt.

Juweelich,
bn. Van juweel.
Als een juweel. ‖ Begheerlijc treckende / naer u gheheelich Schoon prijs juweelich
v

/ in Venus banen, CAST., Pyr. A vj [ca 1530].

K
(zie ook bij C)

Kabassack,
zn. Uit kabas (zie WNT i.v. Kabas (II) en sack.
Diefzak. ‖ Ghierige Onversadicheyt, een Neefken met een kabassack in de handt,
Zeven Sp. Bermh. A viij [1591] (Toneelaanw.).

Kaeken,
ww. Gedachteloos gebruikt rijmwoord? Of bijz. toepassing van (haring)kaken, of
van kaken, aan de kaak zetten?
In de aanh. naar het schijnt syn. met doden. ‖ Ick sach hem verhit op die werlt
blaeken die hij wou bevechten doden en kaeken tenemael bederven sonder sparen,
Werelt bevechten 734 [2e h. 16e e.].

Kaelge, kailge,
zn. Zie Caille.
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Kaert(e),
zn. Zie Caerte.

Kaetsen,
ww. Zie MNW i.v. Caetsen, WNT i.v. Kaatsen.
Zonder kaetsen, in de aanh. naar het schijnt zonder mankeren, zonder falen. ‖
Gods vreese licht versleghen. tZyn al zaken die weghen // om verwachten zonder
kaetsen Gods toornighe faetsen, Verl. Z. I, 99 [1583].

Kaffen, caffen,
ww. Bijvorm van keffen.
Babbelen, kletsen. ‖ Wat mag deze lekker kaffen, Jezus o.d. leraers 629 [vóór
1580].
OPM. Nog bij COORNHERT, Rijckeman 244 en CROUS, Joseph 3, 93 (aang. in WNT
i.v. Keffen, bet. 2, c).

Kagie,
zn. Zie MNW i.v. Cage, WNT i.v. Cagie.
Eig. kooi, in de aanh. in de bet. achterste. ‖ Hulpe, Lucifers kagie ende helscaps
clove, Hoe ic hier tvolc daghelijcx verdove! Mar.v.N. 618 [ca 1500].

Kailge,
zn. Zie Caille.

Kakebo,
zn. Zie Cacabo.

Kakel,
zn. Zie MNW i.v. Cakel, WNT i.v. Kakel (III).
Aarden pot, baksteen of kachel, oven (vg. KIL.: K a e c k e l / k a c h e l . Vas
figulinum, later, testa. & Cacabus). ‖ De most die thoonde daer zyn mirakel / groot,
Elck meysken royde daer als een kakel root, Leuv. Bijdr. 4, 267 [beg. 16e e.].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Kaken, caken,
ww. Zie WNT i.v. Kaken (v).
Heimelijk achterhouden; wederrechtelijk inhouden (De bet. is niet zo gemakkelijk
te scheiden van ‘stelen, gappen’, als WNT schijnt te suggereren). ‖ Ghy weet de
saken // te craken, Ja heel laken, te kaken, Dwerck d. Apost. 936 [1e h. 16e e.]
(hic?); Daer wordt oock menighen penninck op ons (t.w. de werklieden ghekaect
v

Van onse Meesters, H.d.Am. A 7 [m. 16e e.]; Sy hebben gecaeckt Int leenen / int
vercoopen // op woeker en croos, Zeven Sp. Bermh. I v [1591] (hic?).

Kampen,
ww. Zie MNW i.v. Campen, WNT i.v. Kampen (II)?
Vergelden, betaald zetten (vg. WNT i.v. Kampen (II), bet. II, 2). Niet onmogelijk
hebben we echter in de aanh. te doen met het ww. kammen in de bet. ‘afstraffen’
(zie WNT i.v. Kammen (I), bet. I, 3, a, β). ‖ 't Is oock al te zeere met zulcken Koninck
v

gheschampt // Al wiertse ghekampt sy had haer recht wel, H.d.Am. D 2 [m. 16e e.].

Kannesliperken,
zn. Uit kan en slipen, slijpen met -erken.
Drinker; die veel drinkt. ‖ Thadde gerne geweest een kannesliperken, Tverwoede
dattet niet te busen en creech, Doesb. 245 [vóór 1528].

Kannoyen, canoyen,
ww. Zie WNT i.v. Kanooien.
Leven maken, twisten, schelden (vg. DE BO i.v. Kanooien: ‘Gerucht en laweit
maken, leven houden, twisten en krakeelen, hard berispen of schelden’). ‖ Een goe
vrauwe / moet hueren man onderdaen wesen Paysiuelic verdraghen / al waert een
ghuul eerre. Niet te canoyene / al ghecreichse een muulpeerre, EVERAERT 45 [1512];
Se (t.w. sommige
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vrouwen) wrimppen / grimmen / ende kannoyer tjeghen (t.w. tegen de toenadering
van hun mannen), ald. 536 [1538?].

Kant,
zn. Van kant slaen, zie Slaen.

Karitatyf,
bn. Zie Caritatijf.

Kasselen, casselen,
ww. Van kassen, in een kas doen? Samenhang met kasseren (uit fr. casser), zoals
De Jager, Freq. 1, 262 wil, lijkt niet waarschijnlijk.
Incasseren, oogsten? ‖ Al klagh'ic mismaect compasselic / Smal voordeel kassel
v

ic / om myn verblijden, CAST., Pyr. C iiij [ca 1530]; Hadt Atropos nu zoo verre
ghecasselt Dat zu my onthaeld hadde zomighe lien, Te wetene Ian van asselt, enz....
Naer troost en darf ic niet meer ute sien Verlies ick Ian pillins, en Ian van den
hazenvelde, CAST., C. v. R. 84 [1548].

Katuyn,
zn. Enen katuyn uit (of in) de ooren spinnen, zie Catoen.

Kedeijl,
bn. Een (speelse) vervorming van kedee (zie WNT i.v. Cadee (II); vg. kedin en voor
de eij de ei-variant van Cadee (I) in WNT)? Gelijkstelling met kateil, have, goed,
zoals Kruyskamp wil (zie Jaarb. Fonteine 1946-'47, bl. 31) lijkt niet waarschijnlijk.
Puik, voortreffelijk, schitterend, fijn. ‖ Docht mij al keijl deijl (l. kedeijl) thuwelijcx
bedrijff maer den sanck jn thuwelijck es drou[f] tonnuer, Berv. Br. 4 [ca 1520?]; Tis
al kedeijl. En ist niet hou baesken, Meer Gheluck 318 [eind 16e e.?].

Keeken,
ww. Zie Keken.
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Keer,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Keer (I).
1) Manier, wijze. ‖ (Thisbe) heeft... ontdaen grendel en klijncken Van haer vaers
huys met listighe keerkins, CAST., Pyr. D i [ca 1530]; Hoe gheraecker an / seght my
den keer, EVERAERT 267 [1530]; Daer (t.w. in de woestijn) moest ick (t.w. God) dy
(t.w. het volk Israël) naer myn goddelicke zeden, Mids zeer nauwen keer voen,
CAST., C. v. R. 119 [1548].
2) In de meeste der hier volgende zegs- ww. in verbleekte bet., vaak slechts
dienend ter omschrijving. - Den keer weten, de weg, de manier kennen.‖ A. BIJNS,
N.Ref. 214, e, 7 [1526]; EVERAERT 276 [1530]; Smenschen gheest 41 [ca 1560?];
in de aanh. blijkbaar: het snappen. ‖ C: (na de uitleg door Blinde) Ho, ho, ick weet
den keer, Blinden [2e h. 16e e.]; - met cloucken keere, moedig, flink. ‖ EVERAERT
288 [1529]; - met corten keere, spoedig, vlug. ‖ Luijstervinck 32 [2e h. 16e e.]; - met
snellen keere, dadelijk, terstond. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 81, b, 14 [1e kw. 16e e.]; - tot
allen keere, in elk opzicht. ‖ Reyne M. 33 [ca 1575?]; - dats den keer, dit wordt den
keer, zo gaat het goed. ‖Crimpert Oom 215 [eind 16e e.?]; Blinden 256 [2e h. 16e
e.]; - neempt waer den keer, let op de gunstige gelegenheid of het juiste moment.
‖ Lijs en Jan Sul 169 [eind 16e e.]; - verstaet wel den keer, let daar wel op. ‖
EVERAERT 398 [1511].
3) Deel. ‖ Al te begrijpene is uwen keer // niet (versta: is niet voor U weggelegd,
is voor U niet mogelijk) Noyt puer mensche en deet / twaer onmueghelijck, Antw.
Sp. Kkk ij [1561].

Keest,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Te(n) keeste, tot in de kern, volledig, geheel en al. ‖ V.D. DALE, Wre 1376 [ca
1516]; B.d.Scr. 883 [1539]; Taruwegraen 62 [1581]; Verl. Z. I, 17, 709; II, 316 [1583].
- Den keest smaken, (de zaak) ten volle beseffen, doorgaans in constructies als
smaect (wel) den keest, wilt den keest smaken, begrijpt (dat) goed, besef (dat) wel.
‖ Camp v.d. Doot 1267 [1493]; Pir. en Th. 533 [1e kw. 16e e.]; V.D. DALE, Lof Hostie
32 [1e kw. 16e e.]; A. BIJNS, N.Ref. 329, h. 14 [1e kw. 16e e.]; Leenhof 879 [na 1531];
Gentse Sp. 110 [1539]; Weer. Gheleerde 33 [1558]; Gr. Hel 123 [ca 1564]; Jaap
Selden-t'huys 3 [2e h. 16e e.]; Kluchtsp. 1, 208 [2e h. 16e e.].
- In vrijwel gelijke bet. ook ten keeste smaken. ‖ DE ROOVERE 297 [3e kw. 15e e.];
St 2, 178 [vóór 1524]; A. BIJNS, N.Ref. 244, b, 19 [1526]; Gentse Sp. 13, 19, 346
[1539]; A. BIJNS 452 [ca 1540]; - evenzo den keest vaten, verstaan. ‖ Sp. d. M. 62
[beg. 16e e.]; Leuv. Bijdr. 4, 294 [beg. 16e e.]; Pir. en Th. 619 [1e kw. 16e e.]; A.
BIJNS 57 [1528].

Keestelic,
bn., bw. (als bw. ook KEESTELICKEN). Van keest.
1) Waarachtig, echt, niet in schijn. ‖ (Thomas) die mit sinnen volleestelick tgheloue
ontfinck volmaect en keestelick, St 1, 262 [vóór 1524]; Gheen troost zo keestelic
Als Christus voor die in zulcken noode stoet, Gentse Sp. 282 [1539]; (Maria) reysende
/ met grooten aerbeyt zwaarlick Al binnen Jherusalem / omme daer eerbaerlick Te
solemniseren / van goeder herten keestelick, Dat hoochtyt van Paesschen, Jezus
i.d. tempel 5 [ca 1575?] (hic?).
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2) Op de juiste wijze, naar waarheid of ten volle. ‖ Die naeme (t.w. Voorghaende
Bewys) heift prys / diese keestelicken vaet, EVERAERT 501 [1533]; Ach oft niet
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en verdroote zeght keestelick / wye dat ghezeyt es warachtich den rycken lansman
crachtich, Taruwegraen 1346 [1581].
- Smaect dit keestelick, begrijp dit goed, bedenk dat wel. ‖ Gentse Sp. 53 [1539].
3) Krachtig? ‖ Treckende wt tdiensthuus van Pharao lastelic, Nutt Christum met
wilder letuwen keestelic, Als paeschlam, staende int gheloove gheestelic, Gentse
Sp. 288 [1539].

Keestere,
zn. Van keesten.
Die ondervindt, smaakt. ‖ Ick zien ghundere eenen commende hauwaert, Bloot
van cleederen / gaende als zwaerheyts keestere Duer sdroufheyts eestere, Verl.Z.
II, 1014 [1583].

Keyachtich,
bn. Van key.
Eig. lijdend aan, lasthebbend van de ‘kei’ (zie WNT i.v. Kei (I), bet. D), v.v. razend,
dol. ‖ Ick ben soo keyachtich alst wilt ghelucken Dat ickt tonsent somtijts al smijte
v

ontstucken, Antw. Sp. Aaa ij [1561].

Keybolligh,
bw. Uit key en bolle met -igh.
Eig. als die de ‘kei’ in het hoofd heeft; idioot, dwaas. ‖ Tvolck dat hem raescoppigh,
keybolligh gheneert, Gentse Ref. 63 [1539].

Keijldeijl,
bn. Zie Kedeijl.

Keysake,
zn. Uit key en sake.
Dwaasheid, zotternij? ‖ Et dynct my al keysaken, EVERAERT 273 [1530].

Keken, keeken,
ww. Zie WNT i.v.
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1) Kijven (vg. KIL.: K e k e n . Garrire, blaterare, iurgare, increpare). ‖ (Vrouwen)
Die tegen haer mans keeken en parlamenteren Altijt als sy droncken zijn, Leenhof
651 [ca 1531].
2) Bekijven. ‖ Op datmen hem niet en sou keken Dat hy te straff was, HOUWAERT,
Lusth. 4, 639 [1582-'83].

Kempkeilcordelet,
zn. Uit kemp, keil en cordelet.
‘Hennepkeelkoordje’, d.i. strop (met toespeling op de strop van hennep)? In de
aanh. (zelfbedachte) spotnaam voor een stichtelijk boekje? ‖ Adieu an dat voluumken
van menich ghepresen An tmierenest der futselynghen naer desen An
tkempkeilcordelet van penitentien, DE DENE, Langhen Adieu 240 [ca 1560].

Kennisse,
zn. Zie MNW i.v. Kennesse, WNT i.v. Kennis.
Kennisse geven, een blijk van bewustzijn geven. ‖ K.V.: Eylacen sy sterft N.: Sy
en doet noch niet... K.V.: Sy en gheeft gheen kennisse, Sp. d. M. 5979 [beg. 16e
e.]; Hij... beclaechde des supiers doot, die, zonder eenighe kennesse te gheven,
duer zijn fuerie ende dronckenschap ter doot ghebrocht was, VAERNEWIJCK, Ber.T.
1, 13 [ca 1568].

Kert(e),
zn. Zie WNT i.v. Kert (I).
Achterste (vg. KIL.: K e r t e ... Podex en TEIRL., Z.O. Vl. 2, 127a). ‖ Subitelijc
quammer eenen (t.w. een duivel) ghesteert in de kerte, Pol. Ball. 300 [1581?];
v

T'schijnt ghy ghecropen comt uyt Luysefers kert, Zeven Sp. Bermh. R i [1591].

Keruytsel,
zn. Hetz. als wtkersel, van wtkeren, utekeren.
Uitvaagsel, vuil(igheid) (vg. KIL.: w t k e r s e l . quisquiliae, peripsema, purgamen,
purgamentum). ‖ Nyet Mammons keruytsel, pharizeeus beseven, Maer tversuchten
der armen werckt mynen geest, V.D. BERGHE, Ref. 59, 29 [m. 16e e.].

Kerven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Ophopen, (op)stapelen; laden. ‖ Al den dach moet ic lijden op lijden kerven, A.
BIJNS, N.Ref. 52, b, 9 [1e kw. 16e e.]; Vruecht ic afsnijden mach, druck op mijn iueght
kerven, ald. 296; Al moghen wy deen sonde op dander keruen langhe geborcht en
is niet quijt ghescouwen, St 1, 79 [vóór 1524]; Ic mach mi wel die bedrucste wee mi
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(l. noemi = Naomi) nomen Want deen lijden, als si, op dander keruick, Doesb. 190
[vóór 1528].
2) Bedrijven, verrichten? ‖ H.: Waer Reden failleert, A.: Daer ist al bedurven, Jae
wert niet gecurven dan alle quaet, Tcooren 974 [1565].

Ketelachtich,
bn. Zie WNT i.v. Ketelachtig.
Graag geketeld wordende (vg. KIL.: K e t e l i g h / k e t e l a c h t i g h . Titillari facilis,
qui facile titillationis voluptate afficitur en PLANT.: K e t e l a c h t i g h . Chatouilleux.
Titillari proclivis). ‖ Myn nichte... Es zeer lodderlic, ende met allen ketelachtich,
EVERAERT 534 [1538]?

Ketelen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ketelen (I).
Hem selven ketelen dat men lacht, zich vleien met ijdele hoop (vg. MEYER, Oude
Ned. Spr. 59, HARREB. III, 36). ‖ DE ROOVERE 396 [3e kw. 15e e.]; Sp. d. M. 2094
[beg. 16e e.]; St 2, 116 [vóór 1524]; Prochiaen 2054 [ca 1540]; VAERNEWIJCK, Ber.T.
2, 334 [ca 1568].

Ketendicht,
zn. Zie WNT i.v.
Rederijkersgedicht, hierdoor gekenmerkt dat het eerste woord van elk vers rijmt
op het rijmwoord van de vorige regel (zie F. Kossmann in Tijdschr. 70, bl. 181). ‖
Tketen dicht in de oore zoete
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en bequame Sorteerd sinen name vander ketene, Het ketent hem zeluen tot zijnder
vrame, CAST., C. v. R. 54 [1548] (zie ook ald. 221, 224).

Ketsmerie,
zn. Uit ketsen, jagen en merie, merrie.
1) Jaagpaard (vg. ketspeerd in dez. bet. bij DE BO). ‖ Tsvyants ketsmerie // elck
hoot voor hoot // is (t.w. die de ‘const’ beoefenen, in afkeurende zin gebruikt), Antw.
Sp. k iij [1561].
2) Lichtzinnige oude vrouw (vg. KIL.: k e t s - m e r i e ... Mulier lasciua en GEZELLE
(aang. in WNT i.v. Ketsen (II), Samenst.): k e t s m a r e i e , rondloopende commère,
tijdverspeelster). ‖ Oude hinckende Truyen en mancke Lijsbetten Ketsmerien / wiens
lust bi fauten moet ghebreken, Nyeuvont 146 [ca 1500].

Ketyven,
ww. Zie MNW i.v. Keitiven.
Als een ellendige, arme, behoeftige leven. ‖ Ach lustich vleeschs / om u alleene
te gheryven En zallick niet ketyven // ofte vreckelick sparen, Maer gheldt ende goet
stellen om u welvaren, Vry zondere bezwaren, // openbaerlick te pande, Verl.Z. I,
901 [1583].

Keucken(e), kuecken(e), koeckene, cueken(e), coeken, cokene,
zn. Zie MNW i.v. Cokene, WNT i.v. Keuken (I).
Achterste; in de onduidelijke (obscene) aanhh. wellicht cunnus (vg. Coekenduere
in St 2, 203). ‖ Men sal hem haer cuekenen maken heet, Sacr.v.d.N. 678 [3e kw.
15ee.]; De cokene, den blaesbalch, blasende tvier, enz., Leuv. Bijdr. 4, 356 [beg.
16e e.]; Al saechdi tspit duer die coeken trecken om troost te speten wat macht v
hinderen, St 2, 170 [vóór 1524] (hic?); Nu leyt hy achter metter keuckenen bloot,
CRUL, Dronckaert 210 [2e kw. 16e e.]; Mi dunct men sou een ey in v kuecken braden,
GHISTELE, Ter. 3, 67 [1555]; Ick gheefs wel hondert pond om een pluvierken en
levere den vleespot aen die koeckene, Smenschen gheest 564 [ca 1560?] (hic?).

Keuringhe,
zn. Zie MNW i.v. Coringe, WNT i.v. Keuring.
Keuringhe hebben, eig. nieuwsgierig zijn (zie WNT i.v. Keuring, bet. II), in de
aanh. bang zijn, vrezen? ‖ Dies heb ick keuringhe 'twort noch leuringhe // Al haer
v

labeuringhe, H.d.Am. M 8 [m. 16e e.].
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Keverbeckich,
bn. Uit kever en beck met -ich. Of van keverbeck (zie WNT i.v. Kevelbek) of
keverbecken.
Een vooruitstekende kin hebbende. ‖ Losch, keverbeckich, vol werten, vol
sproeten, Achter en voore gebult es oec dit beelken, A. BIJNS, N.Ref. 309, b, 7 [1528].

Kibben,
ww. Zie WNT i.v.
Kijven, twisten, harrewarren. ‖ Kibbende als knaghende honden aen een been
Dat yeder als verwinder wil brenghen in zijn kot, Negenthien Ref. int Sot G i [1613].

Kidde,
zn. Zie WNT i.v. Kidde (I).
Klein paardje; in de aanh. gebezigd als scheldnaam voor een farizeeër (d.i. een
‘pape’ die de hervormingsgezinden vervolgt). ‖ Schaemt v ghy gheesteloose wilt v
schamen, Voor God, wiens sone ghy hebt vermoort, Ende nv veruolcht ghy zijn
leden voort, Ja om Gods woort, ghy duyuelsche kidden, Dwerck d. Apost. 507 [1e
h. 16e e.].

Kieselijck,
bn. Zie MNW i.v. Kieselijc, WNT i.v. Kieslijk.
Voortreffelijk, uitgelezen. ‖ Kieselijck Karboncle / Kennelijck Kristal, DE ROOVERE
191 [3e kw. 15e e.].
OPM. Reeds in Playerwater 238 (een vroege rederijkersklucht?).

Kijbigh,
bn. Bijvorm van kibbig (dat MOORMANN, Bronnenb. vermeldt in de bet,: eerst slecht,
later goed, uit De Gelukte List [1689])?
In de aanh. van bier: koppig? ‖ Wij moesten wesen (l. weten) / of kijbegen ros //
waere, Meer Gheluck 175 [eind 16e e.?]; H.: Wat seght ghi fiel? M.: Dattet een
kijbigh nat // is, ald. 180.

Kijckel,
zn. Bijvorm van kikkel, kikker (zie WNT i.v. Kikkel)?
v

Kikker, kikvors? ‖ Myn bloet vercout als vervrosen kijckelen, Hs. TMB, A, fol. 95
[eind 16e e.?].
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Kijcken, kiken,
ww. Oorspr.?
Kiken op, kwaad spreken van? ‖ Sijn sij (t.w. dese propre dierkins) niet amoreus
men achtse ruut Oft laten sij hoer gunste bliken Men salder op spreken ende kiken,
Drie bl. danssen 83 [1482].
- Gekeken werden, te pas komen, te pakken genomen worden? ‖ Hare
taruwegraen hare / ghy wertere ghestreken ende wel ghekeken // ja min gheacht
dan een docke binnen mynen belocke, Taruwegraen 987 [1581]; Laetse vry commen
te clancke, Weer cruepel of mancke, // zy werder ghekeken Duer onse treken, Verl.
Z. I, 114 [1583]; Hoe nydich was Meest Al de werelt ghenegen Zijn mede broer te
vangen / maer beyt hij wert noch gekeken, Zeven Sp. Bermh. L viij [1591].

Kijffdeijl,
zn. Zie WNT i.v. Kijfdeel.
Dubieus; riskant. ‖ Thuijs te comen
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stont met mijn al kijffdeijl, Koster Joh. 224 [m. 16e e.].
OPM. Nog bij SPIEGHEL 117: ‘Het blijkt (var. blijft) kijfdeil Voor u, oft inderdaad u
schaden zal of baten’ [ca 1600].

Kijvaert,
zn. Van kijven.
v

Kijver. ‖ Wel aen kijvaert / ick gheeft u ghewonnen, Rott. Sp. A i [1561].

Kyven, kiven,
ww. Zie MNW i.v. Kiven, WNT i.v. Kijven.
Verontrust zijn, onrustig zijn. ‖ Al ghaef jc hu werck / ken hebbe tghelts niet Om
hu te betalen / dies my den zin kyft, EVERAERT 440 [1e h. 16e e.]; Myn herte, duer
smerte, in zulc dangier sneeft Alzoo dat, ic mat, van buten en binnen kiue, CAST.,
C. v. R. 149 [1548].

Kiken,
ww. Zie Kijcken.

Kynckelen,
ww. Zie WNT i.v. Kinkelen, Aanm. 1.
Lekker eten, smullen. ‖ Jc sal hu ghaen halen zo wel te kynckelen Al waert ghy
gheseten ommertoes, EVERAERT 108 [1513]; Ghaen halen te kynckelen Sallic hu
ter stondt waerm ende heet Een voor assysekin aerdich bereet, ald. 110.

Kynderkerstene,
ww. Uit kynder en kerstene (kerstenen, dopen).
Kinddopen, (kinder)doopfeest. ‖ Eist kynderkerstene / bruloft ofte kerckghanc
Daer mense hier voortyts / mochte payen Met twaelf mytten / men zietse thooft
drayen, EVERAERT 222 [1528?].

Kinneghat,
zn. Uit kinne en ghat.
Schertsende benaming voor mond. ‖ Om heten / willic roeren tkinneghat, EVERAERT
176 [1527].
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Klachtich, clachtich,
bn. Zie MNW i.v. Clachtich, WNT i.v. Klachtig.
Uitsl. rhet. is het pass. gebruik: waarover geklaagd moet worden, soms naderend
tot ellendig, afschuwelijk. ‖ In twelcke wy hebben... tvergheven der zonden claghtigh,
Gentse Sp. 112 [1539]; Laet my hier af weten 'tverstant waerachtich / Op dat... ick
v

niet en valle in wanhoop klachtich, Rott. Sp. C iij [1561]; Godt heeft syn eygen Soon
tot ons profijt Ter werelt ghesonden in ellende zeer klachtich, ald. S i; Wetenschap
was deene / en dander niet clachtich Was Voorsichticheyt, Die my beuiel seer soete,
v

Antw. Sp. I iij [1561] (hic?); Van valsheyt clachtich // leert elck te deysen, ald. Q
v
v
qiiij (zie ook ald. Ss iij en pass.); Die proccureur op Waerlick Regement // seijt,
gedachvaertse ophuijden te wesen clachtich, Gr. Hel 912 [ca 1564] (hic?); De
sondaer zal suchten voor zijn boosheyt clachtich, NUMAN, Striit d. Gem. 94b [1590].

Klepeltreckere,
zn. Uit klepel en trecken met -ere.
Arme drommel, bedelaar? ‖ Ick moet in't Convent oock wesen alst naut, // Recht
als een druckich klepeltreckere, H.d.Am. V 1 [m. 16e e.].

Klerckelijck,
bn., bw. Zie Clerckelijc.

Klickoyken, clickoyken,
zn. Zie WNT i.v. Klakkooi.
IJdel, lichtzinnig meisje (vg. KIL.: K l i c k - o y e . j . k l i c k - s p i l l e en
k l i c k s p i l l e . Ambubaia, mulier levis, inutilis, futilis, garrula). ‖ Comt oock sonder
toeuen ghy lichte clickoykens / Die vrolijck hippelen als ionghe vloykens / Ick sal v
fourieren in huysen / in houen, Antw. Sp. m i j [1561]: Klickoykens fraey / die om
een gaey Somtijts suchten en weenen / Tes cleyn lammaey // al compt tgecraey /
v

Ghy hebt den buyck vol beenen, ald. m iiij .

Klickstijve,
zn. Uit klicken en stijve, fluit, schalmei (zie MNW i.v. Stive, 3e art.), in obscene
toepassing (zoals bij DE ROOVERE 399)?
In de aanh. naar het schijnt een benaming voor een verliefde of geile man. ‖ De
v

Klickstijven als verveerde Katers Gaen al zuylooren, H.d.Am. V 5 [m. 16e e.].
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Klincke, clincke,
zn. Zie WNT i.v. Klink (III).
De(r) klincke slaen, rondboemelen, pleizier maken? ‖ B.: Sy ghespt u de mutse
/ V.: Ende ghy slaet de clincke, Sp. d. M. 637 [beg. 16e e.]; Wel Hanneken gaet ghy
hier en slaet der klincken Ghy soud't nu op de Marckt ghaen, Veeld. Gen. D. 40
[16e e.].

Klippaert,
zn. Van klippen, met een klip (= knip) vangen?
Vrouwenverleider? ‖ Wa klippaert die dees Meyskens kan paeyen, H.d.Am. I 2
[m. 16e e.],; Sy zomtijts voor 'tveynsterken spelen, // Als ander Klipspaerts (l.
v

Klippaerts?) op t' Veelken velen, // Naect en bervoet, ald. V 4 .

Klippertant, clippertant,
zn. Zie WNT i.v. Kleppertand.
1) Die klappertandt (vg. KIL.: k l e p p e r - t a n d . Denticrepus en PLANT.: E e n
k l i p p e r t a n t . Claquedent). ‖ Clippertant, en Snotvijnck, camen hem troosten, DE
DENE, Fab. 83 [1567].
2) Den klippertant hebben, (moeten) klappertanden (van de koude). ‖ Veeld. Gen.
D. 93 [16e e.].
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3) Soort bier? ‖ Spaert nu clippertant, cute, ende homborchs bier Ontpluyct den
budel de most es hier, St 1, 159 [vóór 1524] (Zie ook ald. 2, 146).

Klipspaert,
zn. Zie Klippaert.

Klopsolveren,
ww. ‘Schertsvorm uit kloppen en absolveren’ (Kruyskamp)?
Beslapen. ‖ Goy, hy gaetse daer achter bichten, waeye, Hy zalse gaen
klopsolveren, schier, CRUL, Dronckaert 191 [2e kw. 16e e.].

Kluchtinghe,
zn. Van kluchten of klucht.
Eig. spel, in de aanh. bedrijf, werk? ‖ O liefde, liefde, wreet is v kluchtinghe Die
den Mensche dwinght tot zulcke kueren, Brenghende Dido met inwendich rueren
Weder tot kermen, weenen en klaghen, GHISTELE, Virg. Aen. 67b [1556].

Knagen,
ww. Zie bij Been.

Knapen, cnapen,
ww. Van knape.
1) Dienen. ‖ Laetze toch der ghenadigheden rapen, Die als dienaers u (t.w. God)
tallen steden cnapen, Gentse Sp. 343 [1539].
OPM.: Blijkbaar opzettelijk gevormd en (daardoor) met een iets ander accent bij
DAVID, Lot v. Wiisheyd 46 [1606]: ‘Die qualijck kan knapen, kan qualijck heeren’.
2) Vergezellen, volgen. ‖ Al quame Homerus met die Musis gheknaept, Heeft hy
gheen ghelt, men sal niet verblijden, Conste d.M. 44 [ca 1560] (hic?); Hij (t.w. Bijstier,
de hond) can mij ooc te velde goedertier // cnapen, Bijstier 126 [eind 16e e.?].
3) Geleiden, brengen. ‖ Salmen v derwaerts (t.w. naar de kerk) moeten knapen,
Dboeck d. Am. 98 [1e h. 16e e.].
4) Evenaren. ‖ Volght ende pijnt hem in deuchden te knapene / Dien Godt sant
dijn wapene / wt tsHemels throone Ende die ghinck om de Turcken te betrapene,
v

Bal. A 8 [1521].
5) Plagen, kwellen, bedriegen? ‖ Icelos / de tweede (t.w. droomgod) den Slaper
knaept / Als voghel / serpent / cattinne oft catere, CAST., Bal. A 2 [1521] (vg. ald.:
Welck van v dryen heeft my dus bedroghen); Sidt stille, nepos, hier sidt hy (t.w.
CAST.,
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Annas) en slaept, Nv wort hy ghecnaept, met fantasien, Dwerck d. Apost. 1122 [1e
h. 16e e.].
OPM. Vg. Verknapen.

Knapper,
zn. Zie MNW i.v. Cnapper, WNT i.v. Knapper.
Tand. ‖ Van quaetheyden so bijt ic op mijn knappers, Mar.v.N. 1000 [ca 1500].

Knechticheyt,
zn. Van knecht.
Dienstbaarheid slavernij. ‖ Den dienst der sonden, een wreede knechticheyt,
COORNHERT, Vanden bruydt Christi 686 [3e kw. 16e e.] (Zie ook Abrahams Uytgangh
78 [3e kw. 16e e.] en Comedie van Israel 364 [1575]).

Knickoesen,
ww. Zie WNT i.v. Knikkoozen.
Knikkende ‘kozen’ (praten)? Knikken? ‖ Luyart, luyart, singhen de crayen // al,
Als zy opt rat staen knickoesen en picken, Leuv. Bijdr. 4, 347 [beg. 16e e.].

Knyebooter,
zn. Uit knye en booten met -er.
Die met de knieën ‘boot’, d.i. voorwaarts tegen iets stoot (zie Loquela i.v.
Kniebooten. ‖ Adieu... knyebooters meest voorknye draeghende crune, DE DENE,
Langhen Adieu 112 [ca 1560] (vg. DE ROOVERE 404: ‘Susterkens... Wiens capellanen
zijn meest voor knyen gecruynt’).

Knietasten,
ww. Uit knie en tasten.
Hoofse wijze van groeten. ‖ Was dit u knietasten nae cousbanden prat? Bruyne
2, 56 [1583].

Knietaster,
zn. Van knietasten.
Die naar de knie tast (als hoofse groet). ‖ O ghy lang gelobte knietasters cortooys,
archlistich volck, Fransoys, Bruyne 2, 55 [1583].
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Knijfelen,
ww. Bijvorm van knuffelen?
Knuffelen? ‖ Sou mi yemant sulck venisoen afslaen, knijfelen, pueselen, tasten
borstkens aen, bekiekelooghen saen oft hem doochskens int drayen ooc lustich
staen int innelicke iolijs, Doesb. 71 [vóór 1528].

Knijffelbaerd,
zn. Uit knijffel, knevel en baerd.
Snor. ‖ V calegons knijffelbaerd stack al vul neten, CAST., C. v. R. 207 [1548].

Knip,
zn. Zie WNT i.v. Knipmuts.
Knipmuts? Of haar (lokken), krul(len)? ‖ Eer zy haer kuipken (l. knipken?) dan
rechte gheset, Daer behoeft zy twee hueren / toe, wel ter cuere, Leuv. Bijdr. 4, 325
[beg. 16e e.]; Zy cuenen haren knip te passe zetten, Vuer den spieghel rond, CAST.,
C. v. R. 196 [1548].

Knipstertinghe,
zn. Van knipsterten.
Opus Veneris (vg. voor de obscene bet. van sterten ook Vercrevelsterten). ‖
Nichte ghy hebt een huerachtich visage uwe knipstertinghe maect elcken beroyt,
Smenschen gheest 568 [ca 1560?].
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Knispaert, knisperd,
zn. Van knispen.
Die knuffelt, vrijer. ‖ Ick sou noch eenen jongen kuispaert (l. knispaert) crijgen, Al
sout mijn corten (l. costen) mijnen pels terstont, Schuyfman 106 [vóór 1504];
Tmeysken... viel daer ouer Rugghe Knispaert bezweet // Ghaf huer ghereedt daer
coud ende heet, DE DENE 270b [ca 1560].
- In de aanh. benaming voor een zeker muntstuk (naar de beeldenaar?). ‖ A.:
Geeft geld te voren. L.: Houwt daer is een knisperd voor ons twijen, Alit en Lijsbith
208 [eind 16e e.?].

Knobbelknuvere,
zn. Zie MNW i.v. Cnobbelknuver(e).
Der vruechden knobbelknuvere, die vreugde, pleizier najaagt. ‖ Vp dat sulge
hebben een soenkin toe. Want ghy zyt der vruechden knobbelknuvere, EVERAERT
112 [1513].

Knoddaert,
zn. Oorspr.?
? ‘Bol’ (Kruyskamp). ‖ Een bacschaert een ruselaert een outfrens coddaert Een
clappaert een cockaert een crepel hinckaert Stiet den frayaert den finaert op zijn
knoddaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Knollaert,
zn. Van knollen (zie Cnollen).
(Bier)drinker? ‖ Hier zijn hondert aerden, waerder nv een lollaert En den knollaert
mit enen soeten babbaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Knuys(e),
zn. Bijvorm van of corrupt voor knuysel, knoesel (zie MNW i.v. Cnoesel, WNT i.v.
Knoesel, DE BO i.v. Knuisel), enkel? (Knoes is in de wdbb. uitsl. opgetekend in de
bet. kraakbeen). Of staat knuys naast knuyst, zoals naast knuis, kameraad, makker
ook knuist schijnt voor te komen (zie WNT i.v. Knuis)?
Enkel? ‖ Den vryer door trammelen byna brack Sijn beenen / sijn knuysen / sijn
v

coten, Haagsp. o ij [1561].

Knuyselen,
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ww. Zie WNT i.v. Knuizelen.
Betasten. ‖ O.: De handekens douwen, W.: De borstkens knuyselen, H.d.Am. M
3 [m. 16e e.].

Knusse,
zn. Verwant met kneuzen? Of met knuist?
Stoot, stomp? ‖ Dese knusse gheheeten lichtelijck ghelooven, // Zal ick v op uwen
rugghe legghen, H.d.Am. V 2 [m. 16e e.].

Kobber, cobber,
zn. Zie WNT i.v.
Eig. doffer, in de aanhh. fig. voor minnaar, pol (vg. KIL.: K o b b e r / k u b b e r ...
Concubinus). ‖ Nu niet meer van dien, De kobber komt, H.d.Am. X 4 [m. 16e e.];
Dat de Kobber by de Duyvinne gheraect, Daer sy te zamen al moeder-naect... Wt
v

jonstigher liefden moghen paren, ald. Ee 2 ; Ghy sult die duyvinne by den cobber
vinden, T'is Dirce die met stout onderwinden Met u man boeleert, HOUWAERT, Lusth.
3, 488 [1582-'83].

Kockijnen,
ww. Van kockijn.
Schelden, razen, tieren. ‖ Wat wilt ghy veel kockijnen oft guyten, Waerom maect
ghy al tieren dit groot gheschrey? H.d.Am. Cc 1 [m. 16e e.].

Koeckene,
zn. Zie Keucken(e).

Koeldauwich,
bn. Uit koel en dauw met -ich.
Met koele dauw. ‖ Tzoet gratieus koeldauwich bespoeyen Doet nu de kruydekins
v

lievelick groeyen, CAST., Pyr. D ij [ca 1530].

Koenlijc,
bn. Van koen.
Dapper, onverschrokken. ‖ U koenlijc plegen My wel bekent is, en daer in benic
getroest, GHISTELE, Virg. Aen. 175 [1556]; Vanden dach der wraken zal hy (t.w.
v

Christus) spreken koenlijck / Ende vertroosten alle weenende, Rott. Sp. E viij [1561].
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Koerwillicheit,
zn. Van *koerwillich (vg. voor het 1e lid keurheiligheid, WNT VII, 2645).
In de aanh. eigenwilligheid (voor de eig. bet. zie mijn aant. bij Smenschen gheest
363). ‖ Smenschen gheest de buyten redene // leeft en luttel om deeuwich
bevreedene // gheeft volghende koerwillicheit van vleeselyck lust, Smenschen gheest
363 [ca 1560?].

Koetsen,
ww. Zie WNT i.v. Koetsen (I).
Hem koetsen, naar bed gaan. ‖ Ghister avondt als ick my koetste, CAST., Pyr. A
v

ij [ca 1530].

Koye, coeye,
zn. Zie WNT i.v. Kooi (III).
Achterste (vg. KIL.: k o y e . metaph. Culus, sedes, nates, clunes). ‖ De koye / de
kiste, den quoniam, Leuv. Bijdr. 4, 356 [beg. 16e e.]; Zij en veest niet zomtijts bij
ongevalle, Maer sij hadde haer coeye tot vijsten gewendt, A. BIJNS, N.Ref. 175, e,
v

6 [1525]; Waer zijt ghy cousijn? au licht u koykin, CAST., Pyr. vj [ca 1530] (hic?].

Koortselijck,
bw. Van koorts.
Onbesuisd, zonder overleg? ‖ Creon den Coninck van Thebe... diet al na sinen
eyghen wille koortselijck regeren woude, ende der redenen, noch den wisen raet
gheen ghehoor geven en wilde, GHISTELE, Ant. 5 [1555].
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Kote,
zn. Zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Koot (I).
Op zijn koten spelen, alles in eigen voordeel uitleggen. ‖ Hy speelt altijts op zijn
koten, wat wy hem seggen oft wat wy hem leeren, Hy cant al tot zijnder materien
keeren, Prochiaen 1634 [ca 1540].

Krayier,
zn. Van kravieren, criëren. (Zie ald.).
Geschreeuw. ‖ Tot int helsche foreest Hoordemen tgheluyt, en zulc eyselijc krayier,
GHISTELE, Virg. Aen. 140a [1556].

Krayieren,
ww. Zie Crieren.

Kreken,
ww. Bijvorm van kraken?
Een zwak of onaangenaam geluid voortbrengen? (Vg. KIL.: K r e k e n . vetus. j.
k r a e c k e n . Strepere). ‖ Kreken moeten tonghen, die Luthers ionghen queken, A.
BIJNS, N. Ref. 328, e, 13 [1e kw. 16e e.].

Kreupelen, cruepelen, crepelen,
ww. Zie MNW i.v. Crepelen.
v

Kreupel maken, verminken. ‖ H.d.Am. R 6 [m. 16e e.]; DE DENE 370a [ca 1560];
Werelt bevechten 83 [2e h. 16e e.].
OPM. Ook bij DESPARS 2, 256 [2e h. 16e e.], aang. in MNW i.v. Crepelen.

Krijgieren,
ww. Zie Crieren.

Krijselic,
bn. Van krijselen, knarsen.
Knarsend. ‖ Met beuende leden / myn tanden krijselic, CAST., Pyr. B iiij [ca 1530].
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Krusseligh,
bn. Van krusselen, kruyselen, vuil maken (zie KIL.: K r u y s e n . j. k r u y s e l e n .
Denigrare en vg. WNT i.v. Kruizen (II)?
Zwart makend, kwaadsprekend? (Deze bet. zou althans iets beter passen in het
verband dan ‘rimpelig’, zoals WNT i.v. Krusselig vermoedt). ‖ Als hebbic den ionghers
dit willen ghelanden, In dien minen bouc vald in crusselighe handen, Willen dien
blidelick zonder wrempe ontfaen, CAST., C. v. R. 247 [1548].

Kuecken (e),
zn. Zie Keucken(e).

Kueckenqueste,
zn. Uit kuecken en queste.
Onbenullige zaak. ‖ Tis meer van Tvagevier, dat ghi haer verclaert, Oft van andere
sotte kueckenquesten, Prochiaen 2287 [ca 1540].

Kuelijck,
bn. Van kuel, koel.
Bedaard, rustig. ‖ En stoort u niet lief sijt vruet en kuelijck, Smenschen gheest
402 [ca 1560?].

Kuymen,
ww. Zie MNW i.v. Cumen, WNT i.v. Kuimen.
Kreunen, kikken, geluidjes maken tot uitlokking van of tijdens het minnespel. ‖
v

Adiu nichte ick laet v op tcussen kuymen, Antw. Sp. Kk iij [1561].

Kuipken,
zn. Zie Knip.

Kuysen, cuysen, cusen,
ww. Zie WNT i.v. Kuizen.
1) Slaan; in de aanh. treffen. ‖ Die groote menichte, die metter doot werden
ghecuust Binnen Vrsus regnatie, VAERNEWIJCK, Vl. Audtvr. 92 [1562].
2) Stappen, in de zegsw. sijn koten en sullen niet (meer) kuysen, hij zal geen
drukte (meer) maken, hij is uitgepraat, heeft afgedaan. ‖ I.: Syn koten en zullen niet
kuysen. F.: Hoe moetet hem spijten, dat hy moet verhuysen Met groote confuysen
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gheacht als de minste, H.d.Am. D 2 [m. 16e e.]; Soe mach de ruyter wel gaen troten
Want hem zal de dore worden voor thooft gesloten Sijn coten, en sullen niet meer
mogen cuysen nu, GHISTELE, Ter. Eunuch. 102 [1555].

Kuythane,
zn. Uit kuyt en hane.
Drinkebroer (vg. KIL.: k u y t - h a e n . Potor cereuisiae: philopotes, acer potator en
PLANT.: k u y t h a e n .... Vn bibeton, potator, potor, cereuisiae; vg. ook D. Bax,
Ontcijfering van Jeroen Bosch bl. 12). ‖ Het wort seer beklaecht van menighen
Kuythane / Om dattet (t.w. het bier) in alsulcken quale is ghesleghen / Van een
iammerlijc gebrec, Veeld. Gen. D. 189 [16e e.].
OPM. Nog in Lichtmis Liedeken 1, achter De Feeste van de Lichtmissen [beg. 17e
e.].

Kusten (?),
ww. Van kust?
Uitgaan, zich richten; verlangen, hunkeren? ‖ Syn zinnen (t.w. van de verliefde
Leander) zijn nu gheheel ongherust, // 't Ghepeys dat kust na Vrou Veneris beelde,
v

H.d.Am. Bb 2 [m. 16e e.].

Kuten,
ww. Zie WNT i.v. Kuiten.
Kwanselen? ‖ Die gheerne heymelyc spelen met der luten, En voordt te Berchem
om een kanneken kuten, Leuv. Bijdr. 4, 331 [beg. 16e e.].
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L
Labayen,
ww. Van labay (zie WNT i.v. Labaai (II).
Slempen, smullen (vg. KIL.: l a b b a e y e n . vetus. Epulari: & Parasitari en DE BO
i.v. Labaaie: L a b a a i e n ... Banken, tafelen). ‖ Somtyts met vrauwen / omden gheest
te verfrayene Pleghic jnt stoue meest te labayene, EVERAERT 287 [1529].

Labareelkin,
zn. Mogelijk verwant met labben, labberen, drinken, slorpen?
? ‖ Ghy (t.w. de Verloren Zoon) zult huer (t.w. van de waardin) liefste complyste
// zyn; Want zou ziet zeer gherrene dusdanighe labareelkins Voor hare deelkins,
Verl. Z. I, 1086 [1583].

Labbermuylen,
ww. Zie MNW i.v. Labbermulen.
Platte benaming voor kussen of een bepaalde wijze van kussen. ‖ Laedt ons deen
dander labbermulen, Ende daer met vergeven alle ons slagen, Sacr.v.d.N. 1317
[3e kw. 15e e.]; Ick souwen eens vriendelijcken labbermuylen, Sp. d. M. 3522 [beg.
16e e.].

Labeurich, labuerich,
bn. Van labeuren.
1) Arbeidzaam, bezig. ‖ Soo orboorlijck als den landtman labuerich Int bouwen
volduerich // is op de weerelt, Antw. Sp. R iij [1561]; Jck den rycken lansman / tot
alle goet labuerich vut jonsten fauvuerich // tuwaerts in alder eerbaerheyt zoo willick
nv gaen zayen, Taruwegraen 657 [1581]; Hebdy niet goet zaet ghezayt/met v hant
labuerich in uwen acker vercuerich, ald. 801.
2) Vervuld, inz. van moeite, kommer. ‖ Tusschen Hemel ende Eerde / ziet men
labuerich Menichte van Volcke zonder vermyden Deene jn vreuchden / dander jn
lyden Duer dese victorye, EVERAERT 131 [1525]; Laet my labeurich geenen troost
falgeren, Vertroost mij doch, wilt versolaceren, Rederijkersged. 56, 2 [m. 16e e.?].

Labeuringhe, labueringhe,
zn. Van labeuren.
v

Arbeid, inspanning. ‖ 'Twort noch leuringhe Al haer labeuringhe, H.d.Am. M 8
[m. 16e e.]; Dies leydick vast // stoot, duer groete labueringhe, Ontr. Rentm. 137
[1588?] (zie ook ald. 934).
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Laboreerder,
zn. Van laboreren.
Werker; - constighe laboreerder, kunstenaar. ‖ Alle Constighe laboreerders
v

behendich Wy nu meest achten, Haagsp. n i [1561].

Laboreus,
bn. Bijvorm van laborieus (vg. ofr. laboureusement voor laborieusement)?
Werkend. ‖ Laboreus leven (naam van een personage, gesteld t.o. ‘Heerlijck
leven’), Haagsp. d iij [1561].

Laboriues,
bn. Ontleend aan ofr., fr. laborieux.
Moeizaam, zwaar. ‖ Peinst dat my dit pack te zwaerder wough, Ende dat hem
dlast te laboriueser drough: Den rechten keest der consten heeft dat inne, CAST.,
C. v. R. 250 [1548].

Laboureren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. labourer; vg. WNT i.v. Laboreeren.
Bewerken. ‖ Welck herte dat ick doen quarteleerde In vier stucken, daer ick in
laboureerde Vele twijfels, des hem droefheyt naecte, H.d.Am. V 3 [m. 16e e.].

Labuerder,
zn. Van labueren.
Arbeider. ‖ Ecclesiastici zeuene / daer staet ghescreuen Tot allen labuerders /
wilt dit mercken ziet Versmaet gheen aerbeydelicke / wercken niet, EVERAERT 509
[1533].

Labuerich,
bn., zie Labeurich.

Labueringhe,
zn., zie Labeuringhe.

Lacerte,
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zn. Ontleend aan ofr. lacerte, lat. lacertus.
Spier. ‖ Dat lichame, welc men lijf ziet verweeruen, Es van diueersche leden, die
God alle es voedigh. Te wetene, venen, arterien, neeruen, Lacerten, ende musculen,
en maegd niet deeruen, CAST., C. v. R. 217 [1548].

Lachaert,
zn. Van lachen.
v

Lacher. ‖ Ick Schaey ben de lachaerts punitie, Antw. Sp. Qqq iiij [1561].
OPM. De vorm lachert wordt aangetroffen bij HOOFT, zie WNT i.v. Lacher.

Lachterdeel,
zn. Uit lachteren (zie ald.) en deel, onder invloed van achterdeel.
Nadeel. ‖ Heb dyer eenighe lachterdeel aff ontfaen tes ons leet alsulcx ghewagen,
Berv. Br., prol. 18 [ca 1520].

Lachteren,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Benadelen. ‖ Wye dat lachtert Hyements acker / of wynghaert bescaet Aerghert
/ ofte by beesten / bescaeden laet Die zal vanden besten / voor alle dynghen Van
zyn acker ofte wynghaert jnt stede brynghen, EVERAERT 510 [1533].
OPM. Verdam's opm. (in MNW i.v., inl.) over het ontbreken van deze bet. in onze
taal, moet nu vervallen.

Lack,
bn. Zie MNW i.v. Lac, 3e art., WNT i.v. Lak (V).
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Krachteloos. ‖ Druckigh, ongheluckigh, ben ic ghebeedt, Vul anxt in my ghespreedt,
op der minnen tack: Dies werdic puer lack, noit swaerder pack, CAST., C. v. R. 147
[1548]; Ghendsche Maeght, ghy sit nu naect en lack... berooft van al u ghesinde,
Pol. Ball. 202 [1581?].

Lackelic,
bn. Van lack, traag (zie MNW i.v. Lac, 4e art., bet. 2)?
Traag? ‖ Alzoo dan ghy leerlinghen, opsprutende wichten, Vvild ghy u hier in
stichten, ind vroe niet lackelic, Ghy en hebd gheenderande ghereeder dichten, CAST.,
C. v. R. 102 [1548].

Lackesnacken,
ww. Uit lacken (van lack, zie WNT i.v. Lak (I) en snacken, grauwen (zie WNT i.v.
Snakken, bet. 7)?
Brutaal optreden, spreken; grauwen? ‖ Waenen comt hu / dit lackesnacken stout?
Aldus en plocht ghy / te zyne niet, EVERAERT 539 [1538?].

Laefcutte,
zn. Uit laven en cutte.
Die de vrouwen ‘laaft’, gerieft. ‖ Jan laefcutte (in een opsomming van diverse
‘Jannen’), Bruyne 1, 94 [2e h. 16e e.].

Laenekaert,
zn. Ontleend aan ofr. languart, kletser, babbelaar?
In de aanh. naar het schijnt sukkel, sul. ‖ Die hem / van zyn wyf verduwen laet
Tes een laenekaert / of puer en Jan Bry, EVERAERT 533 [1538?].

Laet,
bw. Zie MNW i.v. Late, 4e art., WNT i.v. Laat (I).
Eer ijet laet, weldra, spoedig (vg. mnl. eer iet lanc). ‖ (Reden) belooft haer noch,
en dat eer ijet laet, Dat hijt an sal geven ons conincxs raet, Tcooren 64 [1565]; Ick
gruw, datter coomen sal een placcaet, Oick eer ijet laet, ald. 338.

Laff,
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zn. Zie WNT i.v. Laf (III).
Eig. vocht, nat, lafenis, in de aanh. iron.: dat helsche laff, helse straffen. ‖ Deese
gierige wracken, met giericheijt deurwont, die sal ick noch met dat helsche laff //
laven, Brouwersg. 326 [ca 1560].
OPM. Vg. 't heylige laff, geld, bij Erné, aant. op. Brouwersg. 326.

Laysele,
zn. Van layen.
Straling, gloed. ‖ Wellecomme licht vanden Heleghen Gheest. Goddelicke
Spaercke / vierich laysele, EVERAERT 160 [1523] (zie ook ald. 393 [1512]).

Laken,
ww. Gelegenheidsformatie naar het zn. laken?
Spannen, t.w. van een laken op een raam. ‖ Ghi waert die talder bitterste smaken
smaecte want v licham zeerder dan laken laecte alsmen ande cruuce recte uwe
leden teder ende cranck, DE ROOVERE 119 [3e kw. 15e e.].

Lamaey, lamaij,
zn. Zie WNT i.v. Lamaai.
Pleizier. ‖ Pir. en Th. 159 [1e kw. 16e e.]; H.d.Am. G 7 [m. 16e e.]; Antw. Sp. Yiij,
v

m iiij [1561]; Dove Bitster 312 [ca1600].
- Ook in verkleinvorm: lammaeyken, ‖ Doesb. 240.

Lambroceren,
ww. Bijvorm van lambriceren, lambris(s)eren, vg. mnl. lambrosuere.
Lambrizeren. ‖ Camers bouen camers / hy niet en orboorde Gelambroceert /
gestoffeert / met costelijckheyt overgoten, Zeven Sp. Bermh. I iiij [1591].

Lamen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Ontzien, sparen (vg. SCHUERM. en CORN.-VERVL. i.v.). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 298 [beg.
16e e.]; A. BIJNS 405 [ca 1540]; Trudo 3538 [ca 1550]; HOUWAERT, Lusth. 4, 274
[1582-'83].

Lamenteirlic,
bw. Van lamenteren.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Jammerend, weeklagend. ‖ Brugghe een vrauwelicke personage... lamenteirlic
sprekende, EVERAERT 149 [1523] (toneelaanw.).

Lamheyle,
zn. Oorspr?.
Lichtzinnige vrouw? ‖ Gaepteylkens, lamheylkens, die Venus kint wieghen, Leuv.
Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.].

Lammaeyen,
ww. Van lammaey (zie Lamaey).
Zich verheugen. ‖ O Goddinne Venus wilt my beraeyen, Doet myn herte
lammaeyen, dat daer is belaeyen Met minnen, H.d.Am. Cc 4 [m. 16e e.].

Lammaeyken,
zn. Zie Lamaey.

Lammatie,
zn. Gevormd naar lammaeyen of lamaey?
Vreugde, pleizier? ‖ Naer dees eerdsche lammatie Droufheid zal dy ghenaken,
CAST., C.v.R., Schaeckberd t.o. blz. 224 [1548].

Lammentijcx,
bw. Vervorming van alantijcx (vg. HALMA: à l ' a n t i q u e ... op zyn antyks)?
Op de manier der ouden? ‖ So ghelijcke noyt schildere of beeldere en versierde
nieu noch lammentijcx, Smenschen gheest 213 [ca 1560?].

Lammeren,
ww. Van lammeer (zie WNT i.v. Lameer)?
Babbelen, kletsen (vg. KIL.: l a m é r e n . Fabulari, confabulari, ineptè garrire, more
mulierum). ‖ Allen haer voorstel is lueren en sueren, clappen, lammeren, van deen
huys in dandere, Bruyne 1, 7 [2e h. 16e e.].

Lammertandeke(n),
zn. Uit lam en tandeke(n).
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Lekkerbek? ‖ Adieu alle quiste goeykens ende lammertandekens, DE DENE, Langhen
Adieu 140 [1560].

Lamprase,
zn. Bijvorm van lamprei, soort vis, zie WNT i.v. Lamprei (II) en vg. lampraas als
bijvorm van lamprei, konijntje, zie WNT i.v. Lampraas en Lamprei (I).
Lamprei. ‖ S.: Zij gaet boven alle revier vis die magh zijn. R.: Ist dan een lamprase?
T.: Of ist een tonijn, Bijb. Tafelsp. 164 [beg. 17e e.?].

Lamptezugher,
zn. Uit lampte en zughen met -er.
In de aanh. naar het schijnt synoniem met kerckhuul, femelaar, overdreven vrome
(zie WNT i.v. Kerkuil, bet. 2). ‖ Adieu joncker huulken gheseyt meester post Die
gheen lamptezughers kerckhuuls gheluchten can, DE DENE, Langhen Adieu 204
[1560].

Lanckslippe,
zn. Uit lanck en slippe.
Spotnaam voor een geestelijke. ‖ Meynen die lanckslippen ons te verlasten, Ontr.
Rentm. 774 [1588?].

*Landsaet,
zn. Naar het schijnt corrupt voor of volksetymol. vervorming van laudaet.
Luie of dwaze vrouw (zie MNW i.v. Laudate, WNT i.v. Laudaat). ‖ Is douwe quaet,
fel, boos van levene, soo is de myn een landsaet sonder regement, Bruyne 1, 6 [2e
h. 16e e.].

Landtjuweel,
zn. Zie MNW i.v. Lantjuweel, WNT i.v. Landjuweel.
Uitsl. rhet. is de toepassing op een rederijkersfeest, dat oorspronkelijk -althans
tijdelijk - officieel gebonden was aan bepaalde regels en mogelijk tevens uitsl. tot
Brabant was beperkt; later werd het woord ook gebruikt voor een rederijkersfeest
in het algemeen. (Zie voorts G.J. Steenbergen, Het Landjuweel van de Rederijkers,
Leuven z.j.). ‖ Daerom soudick raeyen / na mijn simpel aduijs / Datmen om den
hoochsten prijs // van dit Landtjuweel / Sou een vraghe wtgheuen, Antw. Sp. p ij
[1561]; Ghesloten is // met der landen raet / Datmer een Landt Juweel / aff sou
maken, Haagsp. p ij [1561].
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Langereuselijck,
bn. Van langereus (uit ofr., fr. langoureux).
Doende kwijnen. ‖ Ick bidde v...// Dat ghy om recreatie mynder zinnen. // Bedwelmt
van ziecten langereuselijck // Eenen Tornoy wilt houwen joyeuselijck, H.d.Am. K 7
[m. 16e e.].

Langhage,
zn. Ontleend aan ofr., fr. langage.
In de aanh. geluid? ‖ Noynt en verdroot my de langhage van cloppene (obsceen).
Huerlieder werck (t.w. van de kuipers) / en conste my noynt vervelen, EVERAERT
467 [1e h. 16e e.].

Lant,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Land.
Lant vinden an enen, houvast, steun vinden bij iemand? ‖ Niemant sonder duecht
en vint an haer (t.w. memorie) lant, Camp v.d. Doot 1125 [1493] (Vg. fr.: ‘Nulz sans
vertu ne la verra’, waarop volgt ‘Qui memoire veoir vouldra...’, wat in de vert. luidt:
‘Dus die aen memorie soect onderstant...’).

Lantmeuken,
zn. Uit lant en meuken (van meu, meeuw).
Eig. bep. soort meeuw (zie de aanh. uit Nieuwe Werelt 3, 54a [1622] in WNT i.v.
Land, Samenst. enz. in de bett. 1-3), in de aanh. schimpnaam voor een lichtzinnige
of zedeloze (jonge) vrouw. ‖ Locspreukens, lantmeukens, die sotkens bedrieghen,
Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.].

Lantpol,
zn. Zie MNW i.v.
Boerenpummel (vg. KIL.: l a n d - p o l . vetus. Rusticus: & Rustica). ‖ Ick woon hijer
met eenen Crimpert Oom, De rijckste lantpol, dat weet ick vrij, Dije hijer op seven
mijlen rontomme sij, Crimpert Oom 11 [eind 16e e.?].

Lantvrijer,
zn Uit lant en vrijer.
Boerenjongen. ‖ Faes Blincktant, Bouwen Schuerbier, Heijn Leechderm, drie
lantvrijers, personages in Dove Bitster [ca 1600].
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Lapaert,
zn. Van lapen.
Drinkebroer? Indien in de aanh. in tegenstelling tot hackellaert. is ook de bet.
vleier, mooiprater (zie Lappaert) mogelijk. De bet. schooier, enz. (zie MNW i.v.
Lapaert) past wel niet in het verband. ‖ Een uutgheloopen monck oft zelcken capaert
Crijght nu wel een beelken, wie dat er me spot. Weer eest een hackellaert oft een
lapaert, A. BIJNS, N.Ref. 171, d, 13 [1525].

Lappaert,
zn. Van lappen.
Vleier, mooiprater. ‖ E.W.: Watte treeken dorst hij vuytsteken / die vuyle snappaert
men vint ter werlt geen arger clappaert noch snooder lappaert / in eenyge contreyen
L.: Hij const soo duvelick smeeken en vleyen om hem te verleyen / const hij wonder
talen, Red. en Nat. 777 [2e h. 16e e.].
OPM. Vg. Lapaert.
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Lappe,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Lap (I).
Te lappe scieten, ‘opdokken’, betalen? ‖ Wy wilden wel / van onser moeyte betaelt
zyn. Sciet te lappe / zonder veil quellynghen, EVERAERT 178 [1527].

Lapperdey,
zn. Verwant met het door SCHUERM. en DE BO vermelde labbedei, labbedie, dat in
bet. en vorming overeen zou komen met labbekak?
Sul; dwaas mens? ‖ Adieu alle lapperdeys van vreimden ordune, DE DENE, Langhen
Adieu 111 [1560].

Larijcat,
zn. Uit larij, larie en cat.
Leegloopster of babbelkous. ‖ Dese larijcatten, die so mennighen onnutten clap
// clappen, Brouwersg. 454 [ca 1560].

Lascijf,
bn. Ontleend aan ofr., fr. lascif, lat. lascivus.
Dartel, wulps. ‖ Al haer voordstel (t.w. van Venus) es luxuriues en lascijf, CAST.,
C. v. R. 203 [1548].

Last,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Last maken, een lening sluiten, geld opnemen. ‖ Op versterffenisse te maken
last, Leenhof 232 [na 1531]; Last maken... Op zijn kints ghedeelte, ald. 245.
2) In de aanh. bet. daer gheen ghenade last heeft van tijde naar het schijnt: daar
geen tijd meer is voor genade. ‖ Ghaet vermalendijde Int eeuwich vier / daer gheen
ghenade Last heeft van tijde, DE ROOVERE 285 [3e kw. 15e e.].

Lastage,
zn. Zie WNT i.v.
Last, inz. geldelijke last. ‖ Dus hebdij uw evennaasten belommerd, Bezet,
bekommerd in grote lastage, Gepand en gerand t'uwer avantage, Roerende v. Meest
Al 509 [1564?]; Groote lastage quelt ons beyegaer, Minnevaer 528 [1583].
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Latiteeren,
ww. Ontleend aan ofr. latiter.
Zich verbergen, schuil gaan. ‖ Onder denselven schaepenvacht siet men den
wolf noch latiteeren, REAEL, in Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudh., reeks 3, dl. 10, blz.
112 [1589].

Laudable,
bn., bw. Ontleend aan ofr. laudable.
v

Prijzenswaardig. ‖ Gentse Sp. 273 [1539]; H.d.Am. A 8 [m. 16e e.]; Antw. Sp. G
v

v

iiij, K iij, P iiij en pass. [1516]; Haagsp. i iiij , k iiij [1561].

Laudaetachtich,
bw. Van laudaet, luie of dwaze vrouw (zie MNW i.v. Laudate, WNT i.v. Laudaat).
Op de wijze van een ‘laudaet’. ‖ Int gaen is oock conste en eere gheleghen Die
laudaetachtich gaen, sijn te misprijsen. Conste d.M. 80 [ca 1560].

Laudaten,
ww. Van laudaet, luie of dwaze vrouw (zie MNW i.v. Laudate, WNT i.v. Laudaat).
Zich gedragen als een ‘laudaet’. ‖ Van huyse tot huyse loopt zy laudaten, Leuv.
Bijdr. 4, 326 [beg. 16e e.].

Laudatie,
zn. Zie MNW i.v. Laudacie.
Iets lofwaardigs. ‖ Elcken naem heeft bysonder gratie Bysonder gaue / bysonder
v

laudatie, Antw. Sp. Ppp i [1561]; Sy (t.w. de rede) is een laudaty..., Die de Ziele
reynicht, en jaecht de vlecken uyt, Springh-Ader M iiij [1613].

Lauderelic,
bn. Van lauderen.
Prijzenswaardig. ‖ Vvie saude verclaren, Suzannen mesbaren? Om dat zu haer
reinicheit wilde bewaren Ieghen daude charen, welc vuer al es lauderelic, CAST., C.
v. R. 200 [1548].

Laukin,
zn. Oorspr.?
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In de aanh. gebezigd ter aanduiding van een meisje (t.w. Thisbe die 't huis is
ontsnapt om Pyramus te gaan ontmoeten). ‖ S'is zeggh'ic gaen troten / Al zouden
v

verdroten / vrienden en maghen / Tlaukin is wech, CAST., Pyr. D i [ca 1530].

Lavetter,
zn. Verwant met lavets(e), domme, luie vrouw (zie WNT i.v. Lavets).
Ellendige, nietswaardige, in de aanh. als ongunstige benaming voor een ketter.‖
Naectelijc sietmen u teghen den lavetter scrijven, A. BIJNS 177 [1548].

Lavijt,
zn. Verwant met lavets(e), domme, luie vrouw (zie WNT i.v. Lavets).
In de aanh. scheldnaam voor een lichtzinnig meisje. ‖ Do seyde die moeder: Wat
lavijt sijde ghi, En u buxken weert groter dan u knien, Bierses 30 [2e h. 16e e.]

Leaele,
bn. Zie MNW i.v. Leael.
Trouw (vg. KIL. 849: L e a e l / l o y a e l . Fidelis, fidus). ‖ Ick blyve u leaele, Trudo
1526 [ca 1550].

Lec,
zn. Zie WNT i.v. Lek (VI).
Lekkers, inz. in wat lecx, iets lekkers. ‖ EVERAERT 391 [1512], 225 [1528?]; Doesb.
259, 263 [vóór 1528]; Bijstier 137 [eind 16e e.?].
- Ook in verkleinvorm: lecxkin. ‖ Jc zoude ooc gheerne roeren myn becxkin /
v

Knaghen een specxkin / Of andre lecxkin, CAST., Pyr. C vj [ca 1530].

Leckerich,
bn. Zie MNW i.v.
Wellustig? ‖ Ghulsich, leckerich in oncuysheyt sy suechden, Katyvich, leckerich,
in al haer generen, B.d.Scr. 14 [1539].

Leechaert,
zn. Zie Legaert.
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Leedsterygghe,
zn. Van leedster of - met dubbel suffix - rechtstreeks van leeden.
Leidster. ‖ Ic, Gheloove, en ben niet alleene een dueght, Maer leedsterygghe der
dueghden en fondament, Gentse Sp. 256 [1539].

Leenjager,
zn. Uit leen en jager.
Ambtenaar bij een leenhof, die ontduikingen van het leenrecht moet opsporen. ‖
Wie zijn articulen kent in desen, Sonder gesommeert te zijne min dan eens Met
waerschous brieven noch Leenjager gheens, Leenhof 786 [na 1531].

Leepachtich,
bn. Van leep (zie WNT i.v. Leep (I)?
Druipend, druiperig? ‖ Gheen beter (t.w. medicijn) om sulcke / die zyn zo
leepachtich, EVERAERT 200 [1528].

Leepaert, lepaert,
zn. Van leep (zie WNT i.v. Leep (II).
Deugniet, schurk, fielt (vg. KIL.: l e e p a e r d ... Homo callidus). ‖ Schuyfman 173
[vóór 1504]; Doesb. 246, 247 [vóór 1528]; Meer Gheluck 315 [eind 16e e.?].

Leepelijc,
bw. Van leep (zie WNT i.v. Leep (II).
Sluw. ‖ Hij dede ons zoo leepelijc den leger ruijmen, Meer Gheluck 277 [eind 16e
e.?].

Leerweerdich,
bn. Uit leer en weerdich. Het verband wekt de indruk van een gelegenheidsformatie
(naar analogie van en in woordspeling met eerweerdich?).
Onderricht behoevend? ‖ Dus leerweerdich achtersienich heere Ons voortstel
laet verachteren nimmermeere, Antw. Sp. Aaa ij [1561].

Leetheyt,
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zn. Van leet.
Afkeer, haat, hatelijkheid. ‖ Om gheenderhande jonst noch leetheyt Die eenighe
Vrouwe my in mach steken / Zoo en zal ick... myn reynicheyt niet breken, H.d. Am.
v

N i [m. 16e e.].

Leetscyn,
zn. Uit leet en scyn. Of corrupt voor leetsyn.
Droefheid? Berouw? ‖ Neimpt huer jn gracien / ansiet huer leetscyn. Jc bidder
vooren / met drouuen keere. Se zals huer wachten, EVERAERT 49 [1512].

Leeuwich, leuwich,
bn., bw. Van leeuw.
Als een leeuw; sterk, krachtig; moedig, vol vertrouwen. ‖ Betrauwende leeuwich
thuwaerts, DE DENE 11a [ca 1560]; Moedich leeuwich, ald. 155a; Ghelooft in my /
ende dat van herten leuwich, Reyne M. 1114 [ca 1575?]; Ghelooft ende hopt / duer
Christus victoorie // leuwich Te verwerfven by gratien / Gods gloorie // eeuwich, Verl.
Z. II, 1022 [1583].
OPM. Nog bij VONDEL 1, 115.

Leffe,
zn. Zie WNT i.v. Lef (IV).
Babbelachtige of luie en domme vrouw (vg. KIL.: Leffe. vetus. Mulier ineptè garrula;
zie ook HALMA en SCHUERM. i.v. Lef). ‖ Zietse toch staen den hals moet sy breken,
Ey vuyl leffe hoe ben ick met v bedroghen, H.d.Am. Y 7 [m. 16e e.].

Legaert, leechaert,
zn. Van leech, ledig.
Leegloper, luiaard (vg. KIL.: L e g a e r d . Fland.J. l e d i g a e r d / l u y a e r d .
Otiosus, piger; zie ook DE BO en SCHUERM. i.v. Leegaard). ‖ Dien legaert zal noch
een galge beschijten, Rederijkersged. 45, 13 [m. 16e e.?]; Ghy leechaerts / zy
moeten water drincken die zyn slauende Die voor v behooren te drincken den wijn,
Zeven Sp. Bermh. E iiij [1591].

Legende,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Woord, gezegde, uitspraak. ‖ God gaf, god nam, was Sint Iobs legende, Doesb.
179 [vóór 1528].
2) Taak, plicht. ‖ Vlijtelijc windt u broodt, tes noodt, dits u legende, A. BIJNS, N.Ref.
342, e, 8 [beg. 16e e.].
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Leyaert,
zn. Zie MNW i.v.
Luiaard. ‖ Si onderhouden mi met alle mijn leyaerden, B.d.Scr. 29 [1539].

Leyen,
ww. Cranen leyen, zie Crane.

Lemmer,
zn. Van lemmeren.
Gebrek, tekortkoming? ‖ Ghy en cunter ommers / gheen lemmer Jn thooghen
Daer ghij de kerstenen / mede muecht verspreken, DE ROOVERE, Quicunque 667
[3e kw. 15e e.].

Lensch,
zn. Oorspr.?
Sukkel? ‖ Wat sy dij voor een loen // eij arme lensch (× mensch), M.Bedr. Hart
485 [1577].

Lepelleckere,
zn. Uit lepel en lecken met -ere.
Klaploper, tafelschuimer. ‖ Zijdy een schuympere (l. schuymere?) oft een
lepelleckere, H.d.Am. V 1 [m. 16e e.].

Lerge,
bn. Ontleend aan ofr., fr. large?
Ruim? Uitsl. aangetroffen in conscientie lerge maken. ‖ (Luther) maect den volcke
conscientie lerge, A. BIJNS 46 [1528]; (Luther) Die den menschen maeckt conscientie
lerghe, ald. 121 [1548].

Lespere,
zn. Zie MNW i.v. Lisper(e).
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Stotteraar. - Ick en ben gheen lespere, ik zeg het eerlijk, ronduit? ‖ Men vonter
noyt twee die Vrouwen meer gheriefden // Dat dorve ick wel zegghen, ick en ben
v

gheen lespere, H.d.Am. H 4 [m. 16e e.].

Lessement,
zn. Ontleend aan ofr. laissement?
Indien hetzelfde als ofr. laissement,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

239
dan: (het) ophouden; in de aanh. wordt dit begrip echter reeds uitgedrukt door corten.
Beschouwt men het verband als normatief (en niet corrupt), dan zou lessement
gehijg kunnen betekenen. ‖ Hij hoorden dlessement der ademkens (t.w. der
minnenden tijdens het liefdesspel / corten, St 2, 152 [vóór 1524].

Letselijck,
bn. Van letsen.
Hinderlijk? Pijnlijk? ‖ Ghy sult simpel als de duue / ende wys zyn Als serpenten
vliende banden letselic zaen, EVERAERT 354 [1531]; Wij zijn desolaet te deser
contreye / Claghende deen dander ons letselijck grief, Antw. Sp. a ij [1561].

Letsen,
ww. Zie MNW i.v.
Vangen, (ver)strikken, in fig. zin (vg. lets, strik, WNT i.v. Lets, bet. 2)? ‖ Noyt Herte
v

en mocht my alzoo gheletst zijn, H.d.Am. K 8 [m. 16e e.].

Letsich,
bn. Van letsen.
Verlammend? Verstrikkend? ‖ Pieter duer der vreesen / jnzyncken letsich Was
Christum alleene / jnden noot laetende, EVERAERT 356 [1531].

Lettynghe,
zn. Van letten.
Lettynghe nemen op, letten op, aandacht schenken aan. ‖ Ooc al haddict
onversweghen / neimpt hier vp lettynghe Sulc present en drouchghic niet, EVERAERT
380 [1512].

Leugevinder,
zn. Uit leugen en vinden met -er.
Leugenaar (vg. Teuth.: l o e g h e n s t i c h t e r o f v y n d e r , fabulo, nugosus,
enz.). ‖ Onschamel Clappaerts, end' Leugevinders, CRUL, Mont toe 35 [2e kw. 16e
e.].

Leure, luere, loere,
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zn. Zie WNT i.v. Leur (II).
- Te(r) leure comen, verloren, ten onder gaan (vg. TEIRL.: zeure(n) komt te leure,
wie bedriegt, verliest toch). ‖ Aensiet Roboam in crachten crachtich Ende der Persen
v

rijcke in machten machtich Tis al door twist ghecomen ter leure, Antw. Sp. Kk i
v

[1561]; Wy mijnen raet (t.w. van Ledigheid) volcht die comt te loere, ald. Kk ij .
- Ter lueren staen, vergeefs moeite doen. ‖ Drijnckic, ofte, schijnckick, oft vvies
ic bedriue, Vveder ic slape, of scriue, ic sta ter lueren (versta: het is alles vergeefs),
CAST., C. v. R. 147 [1548].
- Ter leure stellen, bedriegen (vg. KIL.: T e l o r e s t e l l e n .... Frustrare, decipere).
‖ Swaerels ydel vrueght stelt mi nu ter luere, Gentse Sp. 81 [1539]; J.: Maer lieffken,
tsal oock verwart houwen, En salt niet? D.: Jaet, bij mijnder trouwen! Wadt meendij
dat ick u soude stellen ter leure? Luijstervinck 109 [2e h. 16e e.].
- Te leur stellen, verachten of verwaarlozen. ‖ Sy... stelden Godts gheboden heel
te / leur, Rott. Sp. S vj [1561].

Leuren, lueren,
ww. Zie WNT i.v. Leuren (II).
Bedriegen. ‖ Nochtans moet hy hem selue lueren die van syn vrient syn viantt
maect, St 2, 47 [vóór 1524]; Sij lueren, sij sueren, sij lappen, sij solen, A. BIJNS 37
[1528]; (Kooplieden) die met listen // leuren en bedrieghen / Laten wij wt ons Prologe
vlieghen, Antw. Sp. m i [1561].
- Lueren en sueren (vg. KIL.: L o r e n e n d e s o r e n . Imponere alicui, fraudare
aliquem). ‖ Allen haer voorstel is lueren en sueren, Bruyne 1, 7 [2e h. 16e e.].
- Noch lueren noch sueren. ‖ Hi en wiste van lappen, borgen noch liegen, Noch
lueren noch sueren, Doesb. 172 [vóór 1528]. - Vg. ald. 219: ‖ ‘Elck leurt sulck seurt’.
- Leuren en lortsen. ‖ Met leuren en lortsen // gij elck een cont bedriegen,
Bekeeringe Pauli 185 [ca 1550?].
- Seuren en leuren, zie Zeuren.
OPM. In de aanh. bet. lueren naar het schijnt schenden of bederven. ‖ (Ketters)
luerende, schuerende, besmuerende U leere, A. BIJNS, N.Ref. 345, d, 12 [beg. 16e
e.].

Leuringhe,
zn. Van leuren.
Leuringhe worden, vergeefs worden, Op niets uitlopen. ‖ Dies heb ick keuringhe
v

't wort noch leuringhe // Al haer labeuringhe, H.d.Am. M 8 [m. 16e e.].

Leuwich,
bn., bw. Zie Leeuwich.

Leuwicheyt,
zn. Van leuwich (zie Leeuwich).
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1) Kracht, sterkte? ‖ Wysheyt en sterckheyt vul alder leuwicheyt Zy onsen God,
Verl. Z. II, toog na 1291 [1583].
2) Met leuwicheyt, uitdrukkelijk? ‖ Voor tghebedt bereedt u ziele met leuwicheyt,
Vader Onse 141 [1577]; Noch stater met leuwicheyt: Als mochte een moeder haer
selfs kindt verlaten, ald. 285; Ende Gods lof zinghen, zeght Davidt met leuwichede,
ald. 969.

Levecuylen,
ww. Oorspr.?
Een zeker spel spelen, waarbij blijkens het verband in de aanh. althans één
dobbelsteen werd gebruikt. ‖ Si leuecuylden sonder verseeren Drie daghen ende
drie nachten met hem drien, SMEKEN, Dwonder 187 [1511].

Leverslocker,
zn. Uit lever en slocken met -er.
Die zich ten koste van anderen ver-
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rijkt. ‖ O nijdeghe tJeghens / gods gracie strijdende Gram ghesinde / helsche
berockers Verwoede ghulseghe / leuerslockers, DE ROOVERE, Quicunque 771 [3e
kw. 15e e.].

Liberalich,
bn. Van liberael.
Royaal, onbekrompen; mild, goedertieren. ‖ Van haer incoopen / wesende
liberalich, Antw. Sp. Eee iij [1561]; Onsen God ende Heere // vul goetheden liberalich,
Judich 1426 [1577]; Den name Jhesus // goet ende liberalich, Taruwegraen 648
[1581]; Dies hy zynen gheest vp v doet rusten zeer liberalich, ald. 1569; Barmhertich
willick wenden Myn ooghen van gratien / ende die zeer liberalich... Totten Verlooren
Zoone, Verl.Z. II, 149 [1583].

Liberalijck, lijberaelijck,
bn. Van liberael.
Royaal, onbekrompen. ‖ Noijt lijberaelijcker gilde Diet stelt int wilde / van thienen
van vieren. Hem en mach geen dinck ter werrelt verdieren, Well. Mensch 269 [2e
kw. 16e e.]; Op dat wy... hem (t.w. God) altijt ontrent sijn Met loff / prijs / en
danckbaerheyt liberalijck, Antw. Sp. T iiij [1561].

Libidineus,
bn. Ontleend aan ofr., fr. libidineux.
Wellustig, wulps. ‖ De luxurieuse Venus libidineus Wordt nu weer gheacht voor
een Goddinne fameus, Haagsp. c ij [1561].

Libidinuesheid,
zn. Van libidinues.
Wellustigheid, wulpsheid. ‖ Venus vand luxurie, en libidinuesheid Als die haer
vasthield an Priapus pack, CAST., C. v. R. 203 [1548].

Licentie,
zn. Zie WNT i.v.
Vrijheid (van handelen). ‖ Dat meesters, duer haer praeeminentie Ghebruucken
mueghen poetijcke licentie, CAST., C. v. R. 57 [1548].
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Lichaemich,
bn. Van lichaem.
Lichamelijk (vg. PLANT.: L i c h a m e l i c k / l i c h a m i c h / d a t t o t h e t
l i c h a e m b e h o o r t . Corporel, appartenant au corps. Corporalis vel corporeus).
‖ Gheen mans zaet... En mochte ten priesterlicken staet commen vry Die over hem
hadde / eenich lichaemich ghebrec, EVERAERT 433 [1e h. 16e e.].
OPM. Als bw. nog bij VONDEL 1, 117.

Lichtachtich,
bn. Van licht.
Lichtzinnig? ‖ Hy (t.w. Heynken de Luyere) was wat lichtachtich in allen zijn
vermeten, in CRUL, Heynken 1 [ca 1540?].

Lichtghelayen,
zn. Uit licht en ghelayen.
Scheldnaam voor een duivel. ‖ L.: Wa, ghy lichtghelayen! B.: Wa, ghy lichte
schuyte! Trudo 3466 [ca 1550].
OPM. Lichtgelaen was ook het devies van de kamer De Korenbloem te Ieper.

Lichtvat,
zn. Zie MNW i.v.
Oog. - Int lichtvat varen, in (of naar) de ogen vliegen (vg. PLANT.: Se jeter aux
yeulx d'aucun, in oculos invadere). ‖ Ick soude hem lieuer int lichtvat varen Dan sij
te mijnent souden comen snaren, V.D. DALE, Stove 302 [1528].

Lichtvroylick,
bw. Uit licht en vroylick.
Dartel, vrolijk? ‖ Als elck lichtvroylick sprynght, DE DENE 272a [ca 1560].

Liefmoedelic,
bw. Uit lief en moedelic of moed met- (e)lic.
Vriendelijk, minzaam. ‖ Eenpaerlick si haer kinderen bevrijt, Liefmoedelic in een
aerdich verstijuen, Doesb. 206 [vóór 1528].

Liefmoedich,
bn. Uit lief en moedich of moed met -ich.
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Vriendelijk, minzaam; aantrekkelijk, beminnelijk. ‖ O claerste diuyne Scoon
blynckende robyne / vul duechden liefmoedich, e v e r a e r t 403 [1511]; Pyramus
was t'een jonghe bloeyende rijs / Ende Thisbe d'andere / ghesint liefmoedich, CAST.,
Pyr. A iiij [ca 1530].

Liefmondych,
bn. Uit lief en mond met -ych.
Heus, vriendelijk. ‖ Dies blyuic mespaeyt zonder apparencye, Duer tdaeruen van
huer liefmondyghe tale, Gentse Ref. 124 [1539].

Lieftdrager,
zn. Uit lieft en dragen met -er.
Minnaar. ‖ Dus mach ic bi reden gewagen Dat Christus, dopperste lieftdrager
sonder vertragen, Alder meest liefden getoont heeft ongesplet An ons, Adams
kinderen, Doesb. 186 [vóór 1528].

Lieghelijck,
bn. Van lieghen.
Leugenachtig. ‖ Twelc (t.w. het huwelijk van Pyramus en Thisbe) beede ons
namen Beletten / fraudeloos ende lieghelic, CAST., Pyr. B viij [ca 1530]; Katyvich,
leckerich, in al haer generen, Lieghelic, bedrieghelic, B.d.Scr. 14 [1539]; Tvleesch
dat quelt / de duvel is stoockere maer beyde synse valsch en lieghelijck, Smenschen
gheest 275 [ca 1560?].

Lijberaelijck,
bn. Zie Liberalijck.

Lijcken,
ww. Zie MNW i.v. Liken, 2e art.
Doden? ‖ Al zoudt men mij lijcken,
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Doodt steken met pijcken, Ic en zoude van mijnen lieve niet wijcken, A. BIJNS, N.
Ref. 218, e, 15 [1526].
OPM. MNW i.v. Liken, WNT i.v. Lijk (I), Afl., geven uitsl. als bet.: ‘afleggen, in het
doodshemd wikkelen’.

Lydelick,
bn. Zie MNW i.v. Lidelijc, le art., WNT i.v. Lijdelijk.
Pijnlijk. ‖ Maer dit voyage lydelick, vul schronden, Zalt langhe ghedueren? Gentse
Sp. 102 [1539].

Lijfgaten,
zn. mv. Uit lijf en gat.
Eig. lichaamsopeningen (vg. billegaten?), in de aanh. gebezigd als krachtterm. ‖
Lijfgaten! of ic nu voor de poort zate, Zoo zoude ic weten alle de practijcken, CRUL,
Dronckaert 28 [2e kw. 16e e.].

Lijnaedge,
zn. Zie Linaige.

Lijnen,
ww. Van lijn.
Eig. trekken en v.v. zich inspannen, streven naar? ‖ Al is Wonderlijck murmureren
lijnende, (× pijnende) My inspiratie te gheven van Vrouwen, 't En baet gheen stouwen,
H.d.Am. K 4 [m. 16e e.].

Lijt,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Lijd (I).
Loop, gang (vg. KIL.: Lijd / lij d e ... meatus). ‖ Alzoo hebben alle zaken eenen lijt,
CAST., C. v. R. 38 [1548]; Eenen doorganck der schaduwen is t' smenschen lijt,
HOUWAERT, Vier Wterste 47 [1583].

Lijtentijt, lijtentijken,
zn. Uit lijd [van lijden, zie WNT i.v. Lijden (II)] den tijt, tijd.
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Doeniet, beuzelaar (vg. KIL.: lijd-d e n t i j d . Homo ignauus, otiosus, tempus
transigens ignavè; zie ook CORN.-VERVL. i.v. Lijd-den-tijd). ‖ Hoort ow ghi lijtentijkens
en quackernellekens, Nyeuvont 123 [ca 1500]; Ick plach te prijsene alle lijtentijkens,
St 2, 191 [vóór 1524]; Zijdy worden een... tijt-verlieserkin... Een lytentijt, CAST., Pyr.
A iij [ca 1530].

Lijven,
ww. Zie MNW i.v. Liven.
In de aanh. naar het schijnt het leven schenken. ‖ Die waerheyt alle ding gebiet
Oordelen. veroordelen. lyven ontlyven Sonder die waerheyt ist niet geschiet, Huis
v. Idelh. 947 [m. 16e e.].

Limborch,
zn. Contaminatie van limbus en voerborch?
In de aanh. naar het schijnt een benaming voor de hel. ‖ Daer (t.w. in de hel) es
haer staecxsele onder sketenen gheraecxsele // met allen druckich jnt duustere
Limborch gheheel ongheluckich, Reyne M. 686 [ca 1575?].

Lime,
zn. Ontleend aan ofr., fr. lime.
In de aanh. benaming van een litterair genre, blijkbaar hetzelfde als deffianche
(zie ald.). ‖ Hier zuldy gaen lesen... Limen, of Deffianchen, CAST., C. v. R. 221 [1548].

Limijne,
zn. Bijvorm van lemmene (zie MNW i.v. Lemmele)?
Lemmet? ‖ Men vreest dinghels zweert niet alderstercster (1. alderstercst) van
limijnen Dat Dauids volc dede ter doot verdwijnen om dat sij god stoorden, St 2, 106
[vóór 1524].

Limitatie,
zn. Zie WNT i.v.
Voorschrift (vg. KIL. 850: l i m i t a c i e . Praescriptio, praescriptum)? Of bepaling,
definitie? ‖ Een referein heedt anders te deser spacie Naer mijn limitatie
gheimagineerd, CAST., C. v. R. 53 [1548].

Limpen,
ww. Verwant met fr. lamper?
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Overdadig eten of drinken (vg. DE BO i.v. Limpen: In eene teug uitdrinken,
binnenlappen, inslaan). ‖ Als een diet al / duer de kele dwynt Met scossen brossen
/ poyen limpen, EVERAERT 535 [1538?].

Linaige, lijnaedge, linagie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. lignage.
Stam (vg. KIL. 850: L i n a g i e . Genus, prosapia). ‖ So wel aen hem als aen sijn
lijnaedge, Camp v.d. Doot 509 [1493]; Een Coninck (voorstaet) zijn Coninclijcke
Linagie, Prochiaen 23 [ca 1540]; (Maria) Vut Dauids linagie, CAST., C. v. R. 158
[1548].
OPM. Onduidelijk is de bet. op de volgende plaats: voortplanting, voortbestaan
en dan ook bestaansmogelijkheid? ‖ Het aertrijck verdorret ouer al meestendeel
Als den reghen van bouen niet en descendeert Jnsghelijcks oock als de coopman
v

niet en floreert Verdwijnt al der ghemeynten linaige, Antw. Sp. Ss ij [1561].

Liniament,
zn. Ontleend aan ofr., fr. linéament, lat. lineamentum.
Substantie die de toekomstige vormen al enigszins vertoont? ‖ Melck en schume,
ick zyn beghinsel (t.w. van de mens als embryo) houwe, Dan werdent liniamenten
en die werden bloedigh Daer naer werdet vleesch, ende lichaem moedigh, CAST.,
C. v. R. 216 [1548].

Lippeken, lipken,
zn. Zie WNT i.v. Lipke.
Philippusgulden. ‖ Twee lipkens Sallic hu quytte scelden vander scult, EVERAERT
109 [1513] (zie ook ald. 110, 241); Ick maecke een lippeken wel van een rondeken,
Smenschen gheest 621 [ca 1560?].

Lobben, lubben,
zn. Zie MNW i.v. Lobbe, WNT i.v. Lobben (I).
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Lobben, (lobbeken, lubben) lusen, vloyen, eig. de hond luizen, vlooien, in fig.
toepassingen: a. geld aftroggelen, ontfutselen. ‖ O.: Maer dese broe[r]kins / vut
dyueersche cloosters Alsse mette besaetse looppen achter straete Men bryntse
tjeghen svolcx caritate Van simple ende mate / vut dyueersche husen. N.: Bedy zo
cunnen zy / lobbekin lusen, EVERAERT 148 [1523]; Doude kattinne wilt wel verstaen,
Poochde lubben te lusen metten snatere, Doesb. 263 [vóór 1528]; Het Simmeken...
contrefaict veel dijnghen in kercken, in clusen, Met loosheyt can 't zeer wel Lobbeken
lusen, Pol. Ball. 25 [1566]; - in dez. bet. in de aanh. Curtsteert luysen. ‖ Maer
Curtsteert, die ghylieden wel hebt gheluyst, Denckt my, wert noch door de Spingoels
gewroken, Ned. Geschiedz. (uitg. d.J.v. Vloten) I, bl. 335 [na 1564]; - b. coire. ‖
Komt gaen wy dan derwaerts schoyen, Wy zullen hem zonder sperren te breken,
Oft syn leet te wreken ‘leeren tournoyen, Syn ghereet verstroyen’ en lobbeken
v
vloyen, H.d.Am. Cc 4 [m. 16e e.].
v
OPM. Onduidelijk is de bet. in Antw. Sp. i iij : ‘L.: Helpt my sonder ghekijf // met
haesten te peerde / Houdt voor my den spieghele van grooter weerde / Laet sien
oft al recht staet op zijn ployen. E.: Suldy ghy my nu leeren den lobben vloyen Ick
sou licht gaen schoyen // van hier met haesten snel.’

Locspreuken,
zn. Uit locken, lokken en spreuken (van spreu, spreeuw).
In de aanh. schimpnaam voor een lichtzinnige of zedeloze (jonge) vrouw. ‖
Locspreukens, lantmeukens, die sotkens bedrieghen, Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e
e.].

Lodderwincken,
ww. Uit lodder en wincken.
Verliefd toelonken (vg. lodderlachen, -lispen, -ogen)? ‖ Wat een melodye ist / So
v

te lodderwincken dat lief liefs ooghen doet blincken, Zeven Sp. Bermh. O i [1591].

Loeghepeese,
zn. Zie Loghepeese.

Loeien,
ww. Zie MNW i.v. Loeyen, 3e art., WNT i.v. Loeien (I).
1) Huilen, wenen? ‖ Ich en hoorder niemant spreecken noch loeijen, Schuyfman
341 [vóór 1504].
2) Temen, zeuren. ‖ ('t Paard van Troje) Welck de Griecken stichten duer Calchas
loeien, CAST., C. v. R. 248 [1548] (hic? of verlangen, begeren?); Laet staen u loeyen,
Of ghij sult u broeyen, // dat ghijt verstaet, Weer. Gheleerde 55 [1558].
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Loeissel,
zn. Van loeien.
Geloei. ‖ Tghecrijsch als coeien / loeissel moest hy wten, CAST., Bal. A 8 [1521].

Loelen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Jokken, gekscheren. ‖ Dan seegtse Pantken / laet staen dijn loelen Du foolster
mede, DE ROOVERE 398 [3e kw. 15e e.]; My dyncke ghy staet / om met my te loelene,
EVERAERT 390 [1511]; Hi wilder weer aen, si ghincker me loelen, Doesb. 267 [vóór
1528]; Ghy en zoudt met my niet loelen vry En jc my mochte by besceede weerren,
EVERAERT 540 [1538?].

Loelynghe,
zn. Van loelen.
Gekheid, jokkernij. ‖ Hy can wel spelen met den monde. Syn segghen en dynct
me niet dan loelynghe, EVERAERT 382 [1512].

Loen,
bw. Zie WNT i.v. Loen (I).
Op een onbehoorlijke, goddeloze wijze? ‖ Dit (t.w. ‘de godloosen en hebben
geenen vrede’) heeft Christus tot syn jongers gesproken, // doen hyse versondt om
den vrede te leeren; maer de godloose hebben sulcx gewroken // loen, Bruyne 3,
78 [1564].
OPM. Voor het gebruik van loen als bn. in de bet. lomp, dom, zie WNT i.v. Loen
(I), Aanm.

Loer (I),
zn. Zie WNT i.v. Loer (III)?
Het beloeren, opsporen, vangen? ‖ Ghelijc den veughele naer tloer van ase
snaect/Gheeren de ooghen Venus manieren wel, CAST., Pyr. B vj [ca 1530].

Loer (II),
bn., bw. Zie Loerd.
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Loerd, loer,
bn., bw. Zie WNT i.v. Loer (IV).
Zwaar, plomp, lomp. ‖ Tverslinden streckt hem buten maten, Och mensche wilt
dese conditie laten, Want hier mede maect ghy dlijf loer en traghe, V.D. MEULEN,
Ketiuigh. 96 [ca 1500]; Dan esser noch een boucxken huut reverentien Voor de
buckvysteghen ende zom ruud plomp loer, DE DENE, Langhen Adieu 244 [1560];
Den Esel plompbeestich was loerd ende bot, DE DENE, Fab. 41 [1567]; (Wapenen)
Al nieuwe gheschildert, niet loerde noch loor, Van Meester Christiaen, VAERNEWIJCK,
Vl. Audtvr. 150 [1562].

Loerdelic,
bn. Van loerd.
Onhandig, lomp. ‖ Deen es appeert / dander loerdelic tjeghen Deene es bedect
ende dander ongheveynst ghaet, EVERAERT 238 [1526].
OPM. Als bw. reeds mnl., zie MNW i.v. Loerdelike.

Loere,
zn. Zie Leure.
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Loerman,
zn. Zie WNT i.v.
(Slechte) kaas (vg. KIL.: L o e r - m a n . Tyrotarichus; caseus salsus & inueteratus,
vilis & rusticanus). ‖ Buyten der stadt moecht ghy wel luysen en vloyen En met v
goute lancx den breederick schoyen Smicse / hoef / loerman / botten / nae de
v

behoorte, Antw. Sp. Aaa iiij [1561].

Loesycke,
zn. Satirisch-parodiërende gelegenheidsformatie naar logycke (zie MNW i.v. Logike)
van loes, loos?
Bedriegkunst; leerboek in de kunst van bedriegen? ‖ B.: Hoe heet uwen boeck,
seght ghy malle maes? L.: En hy heet: ‘Der hoeverdyen practycken.’ B.: En den
mynen: ‘Spytich leven’, tallen dycken. L.: En vendy noch nyet yet, dat ons mocht
verfrayen? B.: Wa, neefken, ghenoech vuyter loesycken, Trudo 2531 [ca 1550].

Loff,
zn. Zie MNW i.v. Lof, 1e art., WNT i.v. Lof (I).
Vrijstelling; deze bet. heeft zich ontwikkeld uit die van verlof (zie WNT i.v. Lof (I),
bet. 3). ‖ Wilt ghij van wercken nu heel hebben tloff? Goossen Taeijaert 137 [2e h.
16e e.?].

Lofwindich,
bn. Uit lof en wind met -ich.
Loffelijk, maar als wind verwaaiend? In de aanh. is lofwindich woort woord van
lof, dat slechts wind is, niets tastbaars oplevert. ‖ Wat suldy ontfanghen Een
lofwindich woort dat ghedreuen wert Met smenschen asen, Antw. Sp. Ooo i [1561].

Loghepeese, loeghepeese, loghenpese,
zn. Uit loghe, urine en pe(e)se.
Membrum virile. ‖ Die veerthienste (soort dronkaards) wil met vrouwen wesen:
Dan schiedt hy metter loghenpesen, Leuv. Bijdr. 4, 346 [beg. 16e e.]; Hy scoot
achternae mit die loeghepeese... Sciet ghi mitter loghepeesen naden rinck Sprac
tvrouken, St 1, 15 [vóór 1524].

Loyaligh,
bn., bw. Van loyael.
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Oprecht, waarachtig. ‖ Wt u zal my ryzen een leetsman loyaligh, Gentse Sp. 66
[1539]; Met deze troostelicke woorden zoete Troost nu elcanderen, zeght hy loyaligh,
ald. 281.

Loyaligheyt,
zn. Van loyaligh of rechtstreeks van loyael.
Oprechtheid, waarachtigheid. ‖ Heere laet nu naer dijns woordts loyaligheyt Uwen
dienaer in payze, Gentse Sp. 289 [1539].

Loyen,
ww. Oorspr.?
? ‖ Te Meenen daer zult ghy gheloyden cnol poyen, DE DENE, in Gulden Passer
25, blz. 333 [2e h. 16e e.].

Loyken,
zn. Van loy (zie WNT i.v. Looi (IV).
Den sanck van loyken doen singhen, afranselen. ‖ Neemt haestich en lichte //
van hier uwen ghanck / Want ruerdy hem ane / dats teghen mynen danck / Oft ick
v

doen v den sanck // van loyken singhen, Antw. Sp. k i [1561].

Lol,
zn. Zie WNT i.v. Lol (I).
Eentonig gezang (vg. KIL.: L o l / l u l . Ratio harmonica), gezeur. ‖ Hy comt weer
voort / metten ouden lol, Zeven Sp. Bermh. S vij [1591].

Lonck,
zn. Zie WNT i.v. Lonk (I).
Op zijnen lonck(en) ligghen, op de loer liggen. ‖ Scylla, die altoos leet op haer
loncken, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 85a [1559]; Wat dunckt v best / dat elck op zijnen
lonck leydt / Oft dat wy hem tsamen wecken ten strijde? Haagsp. e iij [1561].

Loncken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Lonken.
Zien. ‖ Bey es ghuent niet myn sculdenaer die daer staet? My dyncke jaet / zo jc
can loncken, EVERAERT 106 [1513].
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Longhergat,
zn. Zie MNW i.v.
Hart? ‖ B.: Mijn longhergat quackelt V.: Mijn buycxken crevelt, Sp. d. M. 1704
[beg. 16e e.]; Ick zal hem doorkerten ziet In syn longher-gat noch van quaden spijte,
v

H.d.Am. V i [m. 16e e.]; Tjan! ick verandere. myn longherghat is vol vremdts
gheschrieuwen, Charon 226 [1551]; Ick sal hem doot slaen off te minsten cruepelen
Och sweetgaten hoe sal hem sijn longhergat popelen van vreese, Werelt bevechten
84 [2e h. 16e e.]; Och, mijn longergadt popelt mij van ancxt en vaere, Preecker 189
[2e h. 16e e.].
OPM. Ook in de bastaardvloek by gans longhergaeten (bijv. Trudo 3292) en de
uitroep longergaten (bijv. Playerwater 381, aang. in MNW i.v. en Kackadoris 22,
aang. in WNT i.v. Long, Samenst. enz.); vg. billegaeten, lijfgaten, schij[t]gaten,
sweetgaten, tantgaten, vleyschgaten en zielgaten (zie boven Inl. blz. VIII n. 1).

Looden,
ww. Zie WNT i.v. Looden (II).
Peilen, onderzoeken, doorgronden. ‖ God heift ons wederomme gheboren gent
In een levende hope, dit waerck wilt looden, Duer Christus verryzenesse vanden
dooden, Gentse Sp. 95 [1539].

Loopen,
ww. Van cante loopen, zie Cant.

Loor,
bn. Zie WNT i.v. Loor (I).
Droevig, treurig (vg. KIL.: Loor.
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Fland. Melancholicus, tristis, subtristis). ‖ Thert is ontstelt. Dul en confuys, Zeer loor
op tvelt, Perplex in huys, CAST., Lied. 58 [ca 1530]; Hoe ontrust, hoe ontvremdt, hoe
loor... moght icze spreken, ic waer ghepaeyt, Gentse Ref. 161 [1539]; Als... hy hem
loor vand, zonder const gheboren, CAST., C. v. R. 3 [1548] (zie ook ald. 13, 89, 102,
211; op sommige plaatsen schijnt ‘traag, bot’ ook of beter te passen).

Looreit,
zn. Van loor.
Droefheid? Of traagheid? ‖ Ind spel schuud slapijnghe, ende veel ghetruers, Dat
u niet en taste looreits betrapijnghe, CAST., C. v. R. 60 [1548].

Looricheit,
zn. Van loorich of rechtstreeks van loor.
Droefheid, somberheid? ‖ Valt diligent, schuud sulcke desidie, Al tvolck werd
moede van uwer looricheit, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Loot,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Lood.
Te loode stellen, nauwkeurig onderzoeken (vg. Looden). ‖ Zo ne mach zoot blijcke
Ongherechtich goet / niet Jn hemelrijcke Dus ghij cooplieden stelt hu werck te loode,
DE ROOVERE, Quicunque 600 [3e kw. 15e e.].

Looterbollen,
ww. Uit looteren en bol.
Schudden, wiebelen met het hoofd. ‖ W.: Siet hem looterbollen. N.: Hij zal den
bot vergallen, Tumelt hiër af, Tcalf v. W. 154 [eind 16e e.?].

Looveren,
ww. Van loover?
Verwekken, opwekken? ‖ Wat cracht des geloofs wert in my gheloovert, Als ghy
Huychelaers met u schotelken staet en toovert? Tis doch al claer geltfeeste, al wat
ghy doet, Prochiaen 2138 [ca 1540].

Lorsing,
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zn. Zie Lortssinghe.

Lortsernye,
zn. Van lortsen.
Knoeierij, bedrog. ‖ Lortsernye sietmen goet cryghen / en saken woicker / diefte
dobbelspeel schynen rijc maken, St 1, 215 [vóór 1524].

Lortssinghe, lorsing,
zn. Van lortsen.
Knoeierij, bedrog. ‖ Segdij dat Meest elc sijnde onder den hemele In sijn neringhe
soect lortssinghe ende sueringhe, Nyeuvont 172 [ca 1500]; U vereeninge strect niet
dan tot clagen, lorsing (versta: kopen zonder te betalen) en leeninge, COORNHERT,
Rijckeman 498 [1550].

Lu,
bw.? Bijvorm van luid? (zie voor de vorm lui WNT i.v. Luid (II) sub bet. B, 1).
v

Krachtig? ‖ Tzal ons vromen / nu / tot baet komen / lu, Rott. Sp. P iij [1561].

Lubben,
zn. Zie Lobben.

Ludachtich,
bn. Van lude, luid.
Enigszins luidruchtig. ‖ Daer (t.w. in de schuur) sullen wy tsaemen vruecht
oorbooren. Al zyn wy ludachtich / men salt niet hooren, EVERAERT 171 [1527].

Ludtsen,
ww. Zie MNW i.v. Lutsen, 3e art., WNT i.v. Lutsen (II).
Op krediet kopen, borgen (vg. DE BO en SCHUERM. i.v. Lutsen, 2e art.). ‖ Sonder
ludtsen boorghen / wiert de weert betaelt, EVERAERT 89 [1525].

Luegencappe,
zn. Uit luegen en cappe.
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Leugenaar, kwaadspreker. ‖ Zij hebben tghesongen, om dat liefde sou slappen,
Als onbedwongen valsche luegencappen, Die benijden altijt reyn jonste gemeynlijck,
A. BIJNS, N.Ref. 143, d, 6 [beg. 16e e.].

Lueghenetap,
zn. Uit lueghene en tappen.
Leugenaar. ‖ Voorwaer ghy zyt een lueghenetap, EVERAERT 454 [1530].

Lueghentapper,
zn. Uit lueghen en tappen met -er.
Leugenaar. ‖ Dye niet en acht op lueghentappers, DE ROOVERE 243 [3e kw. 15e
e.].
OPM. Ook bij G. MEURIER, Colloques-Tsamencoutinghen E 4b.

Luerbeyre,
zn. Uit lueren, knoeien(?) en beyre, beer.
Scheldnaam voor een man. ‖ Neimpt hu vertreck Of stilt uwen gheck / wel lieue
luerbeyre, EVERAERT 454 [1530].

Luere,
zn. Zie Leure.

Lueren,
ww. Zie Leuren.

Luerken,
zn. Van luer (zie WNT i.v. Leur (I).
Deugniet. ‖ De bedriegherkins / ghaen nv met den luerkins, DE ROOVERE,
Quicunque 776 [3e kw. 15e e.]; Twee gerechte luerkens, Trauwe 878 [1595].

Lueteren,
ww. Zie MNW i.v. Loteren, WNT i.v. Leuteren.
Lenen, borgen? ‖ Hebbic hedent tdeen / tdander ghebreict my moorghen Twelc
jc lueteren boorghen / met scaemten groot Dicwylen moet, EVERAERT 53 [1511].
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Luferen,
ww. Zie Ghelufert.

Luffe,
zn. Bijvorm van paluffe (zie DE BO i.v. Paluffen)? Zie voor het voorvoegsel pa- (bijv.
in palul) Tijdschr. 66, blz. 41.
Scheldnaam voor een vrouw; nietswaardig schepsel (vg. wvl. paluffe,
sukkelaarster)? ‖ Maect ons van dese luffe quijte, V. Vroede 744 [ca 1500].
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Luycwante,
zn. Uit luycken en wante.
Want, handschoen die om de pols sluit (vg. KIL.: l u y c k - w a n t e . Chirotheca
rustica: manica coriacea, qua vtuntur rustici dumis, senticetis, aut sepibus
praetendendis). ‖ Vilten schoenen / luycwanten/en plattynen, Die hebben nu weer
haer landt ghecreghen, Leuv. Bijdr. 4, 336 [beg. 16e e.].

Luymken, luumkin,
zn. Van luym (zie WNT i.v. Luim (III).
Slaap(je). ‖ V.: Wy duycken aen tbedde. I.: Wy spelen tluymken, Sp. d. M. 3606
[beg. 16e e.]; Alsse gheten hebben / vander noene Looppense vp huer sellen /
nemen een luumkin, EVERAERT 148 [1523].

Luijsack,
zn. Zie MNW i.v. Luussac.
‘Luiszak’, in de aanh. als schimpnaam gebezigd (vg. KIL.: L u y s - s a c k .
Pediculosus; vg. ook CORN.-VERVL.). ‖ H.: Wat meijndy ghij luijsack (lees of versta:
luijssack, en wel niet luy-sack, zoals bij V.D. VENNE, aang. in WNT i.v. Lui (II),
Samenst., enz.) F.: wat segt gij lecplateel, Berv. Br. 285 ]ca 1520].

Lumijt,
zn. Oorspr.?
Goede daad, verdienste? ‖ God loon u van u goede gunste tot mijnwaerts
gedreven ick sal oock voor u bidden dat hij verbreijt u lumijten, Rijcken Wrecke 244
[1596?].

Lupe(n),
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband naar het schijnt onverwachte, gelukkige gebeurtenis. ‖ Och,
of Steven wiste van dese lupen Dat ons kalfken dus waere verresen. Helpe, wat
bliër man zou hij weesen, Tcalf v. W. 330 [eind 16e e.].

Lusen, luysen,
ww. Lobben (lubben) lusen (luysen) zie Lobben.
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Lustichaert,
zn. Van lustich?
Pretmaker? ‖ Een lustichaert een rustichaert ende een snellaert Die wraken de
moort aen eenen roetaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Luter,
zn. Van lute.
Luitspeler. ‖ Moeselers sackebouters en veelders Principalijc mede herpers en
luters, Camp v.d. Doot 1965 [1493]; Aerpenaers, Schalmeyers, Trompetters, Luters,
CAST., C. v. R. 245 [1548].

Lutsen,
ww. Zie MNW i.v., le art., WNT i.v. Lutsen (I).
Den elleboghe lutsen, dobbelen. ‖ Te min sult ghy lutsen Den elleboghe / onder
goede ghesellen, EVERAERT 137 [1528?]; Die delleboghe gheerne oyndt hebben
ghelatst (l. ghelutst), DE DENE, Langhen Adieu 175 [1560] (hic?).

Luumkin,
zn. Zie Luymken.

Luutriestich,
bn. Uit luut, luid en *riesten (vanwaar riesteren ‘loopen, snellen, voortspoeden’ (DE
BO i.v.: vg. ook Loquela i.v. Rijsteren) of riestelen, ritselen, rammelen, (zie WNT i.v.
Rijstelen) met -ich? Of corrupt voor luutrichtich, -ruchtich?
Drukteschoppend, lawaaierig? ‖ Sus sus crockezaet / ghy luutriestighen brakere,
Taruwegraen 880 [1581].

Luwen,
ww. Wvl. vorm van luiden.
Luiden (vg. DE BO i.v. Luwen). ‖ Men salder matten mede luwen, EVERAERT 65
[1511].

M
Machabeus,
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zn. Uit Machabeus (de apocrief- Oudtest. Maccabaeus?), dood; met Machabeus
dans vg. ofr. de Macabree la dance (zie voorts Tijdschr. 69, bl. 155 e.v.).
Het sterven, de dood. ‖ Die nu ghesont staet, es morghen duere; Machabeus
dans stelt dan in ghetruere al daer dau up valt of zonne up rayt, Vad.Mus. 4, bl. 127
[eind 15e e.?]; Si moten al danssen an Machabeus hant, Dal s. wederk. 126 [eind
15e e.?]; Tmoet al aen Machabeus dans, tes bedwanc, Doesb. 195 [vóór 1528].

Maculandt,
bn. Ontleend aan ofr. *maculant (van maculer)?
Bederfelijk? ‖ Sweirels pandt //, maculandt//haestis verrodt, Bruyne 3, 142[1556].

Maculist,
zn. Ontleend aan ofr. *maculiste (van macule)?
Ketter. ‖ Verdwijnen doet maculisten, rex Emanuel, A. BIJNS, N.Ref. 335, y, 4 [1e
kw. 16e e.].

Madoenken,
zn. Van madone (ontleend aan ital. madonna? Vg. Doonekin).
Eig. Mevrouw (vg. KIL. 850: M a d a m e / m a d o n e . Domina, mea domina), in
de aanh. (vrolijk) vrouwtje, meisje. ‖ Hadden wy elck een lodderlyck madoonken So
v

mochten wy doen der vruechden snaren clincken, Zeven Sp. Bermh. O i [1591].

Maecksel,
zn. Zie MNW i.v. Maecsel, WNT i.v. Maaksel.
Aanzijn. ‖ Ghedenckt dat ghy (t.w.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

246
God) my dmaecksel hebt gegeven // & metten anderen schapen inde weirelt getelt,
Bruyne 1, 61 [2e h. 16e e.].

Maeghertueghe,
zn. Uit maegher en tueghe.
Die weinig - of met kleine teugjes? - drinkt. ‖ Maeghertueghen / die tbier laeten
becaenen, DE DENE, Langhen Adieu 148 [1560].

Maenierich,
bn., bw. Zie Manierich.

Maensieckt,
bn. Uit maen en sieckt; voor het 1e lid vg. maenstonde, -stondig (zie MNW i.v.
Maentstont en WNT i.v. Maandstond) en maensucht, -suchtigh (zie KIL. op deze
woorden).
Menstruerend (vg. Teuth.: m a e n t s i e c k . menstruosus en MNW i.v. Maentsiec).
‖ Als een kleet eender maensieckter vrouwen, Rott. Sp. Q i [1561].

Maer,
zn. Uit *amaer, ontleend aan lat. amara? (Zie Erné op de aanh.).
Vocht? Bittere stof? ‖ Men mocht hier wel u leveraer // raeken ende een duvels
maer // smaeken en crijgen een scarpe looch, Gr. Hel 417 [ca 1564).

Maerdtvrauw,
zn. Uit maerdt, markt en vrauw.
Marktkoopvrouw. ‖ Niet voor dese maerdtvrauwen / ende appelwyuen Die ter
maerdt sitten / zonder verdrach, EVERAERT 219 [1528].

Maere,
zn. Zie Mare.

Maetsement,
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zn. Van maetsen.
Metselwerk? ‖ Die duuen nestelen som nae harder manieren in gaeten daer
tmaetsement is steen, DE ROOVERE 122 [3e kw. 15e e.].

Magnificentelijck,
bw. Van ofr. magnificent.
Heerlijk, schitterend, groots. ‖ Ick en hebbe voor my niet ghenomen Dat ick met
schoon samblant v aen sou comen En my verthoonen magnificentelijck, Antw. Sp.
v

Ccc iij [1561]; De Cooplien... die diligentelijck / Op feesten / triumphen /
magnificentelijck / Alle cieraet / delicaet / bringhen ter vente, ald. Lll i.

Magnificentie,
zn. Ontleend aan lat. magnificentia.
Heerlijkheid, schittering, grootsheid. ‖ In de redenen ghemaeckt met diligentien
Diend magnificentie ende solemniteit, CAST., C. v. R. 22 [1548]; Sijn magnificencie
(t.w. van Eloquencie) // can wonder bedrijven, Antw. Sp. C iiij [1561]; Weet dat ick
duer myn magnificentie Myn volck over myn goet met prudentie Heb geconstitueert,
Ontr. Rentm. 292 [1588?].

Maiuer,
zn. Zie WNT i.v. Majeur.
Versregel die voortdurend herhaald wordt en het gedicht draagt. ‖ Vuer
stockreghels staen zij ende vuer maiuer (t.w. de regels Incipe Menalios etc. en
Ducite ab vrbe domum etc. in Vergilius' 8e ecloga), CAST., C. v. R. 55 [1548].

Maken,
ww. Hem bont maken, zie Bont; - van weghe maken, zie Wech.

Malaen,
bn. Ontleend aan ofr. malan?
Eig. lijdend aan een huidziekte en v.v. ziek, zwak, teer (vg. malaandig, ziekelijk,
teer, Loquela i.v.)? ‖ Hier zullen vut commen beede de zinnekens elck vp een malaen
perdekin oft ander perdekin als of zy tReyne Maecxsele gheconuoiert hadden ter
hellen, Reyne M., toneelaanw. na r. 672 [ca 1575?].

Malandere,
zn. Ontleend aan ofr., fr. malandre.
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Gebrek, narigheid. ‖ Lydt u soo langhe met uwen malandere, Bruyne 1, 80 [2e
h. 16e e.].

Maleureus,
bn. Ontleend aan ofr. maleureus, fr. malheureux.
Ongelukkig. ‖ Dies ben ick wel die maleureuste int ertsche dal, Trauwe 537
[1595?].

Maligneren,
ww. Gevormd naar ofr. malignier of lat. malignare.
Kwaaddoen; bedriegen. ‖ Die om maligneren stelden haren lust Zullen hem lien
voord an moeten vermyden, CAST., C. v. R. 72 [1548].

Mallaert,
zn. Zie MNW i.v.
Dwaas mens, malloot (vg. Teuth.: m a l , mallaert, sot en KIL.: m a l l a e r d .
Lasciuus, petulans: stultus, insanus; nog bij MELLEMA). ‖ Doesb. 246 [vóór 1528];
Gentse Ref. 88 [1539]; DE DENE 422a [ca 1560]; Negenthien Ref. 17 [1613].
OPM. Ook bij DAVID, Doolhof der Ketteren 175.

Manckaert,
zn. Van manck of mancken.
Die mank is (vg. KIL.: m a n c k a e r d . Claudus, claudicans; ook bij STALLAERT i.v.
(uit WIELANT, Pract. crim. 178). ‖ Een leepaert maecte den pais mit een stinckaert
Daer een keyaert bi was ende een manckaert, Doesb. 246 [vóór 1528]; Hy (t.w.
v

v

Vulcanus) is een manckaert, H.d. Am. R i [m. 16e e.] (zie ook ald. Y 1 , 4).

Manckelyc,
bw. Van manck.
Mank. ‖ Rechtveerdicheyt es wech / waerheyt gaet manckelyc, Leuv. Bijdr. 4, 311
[beg. 16e e.].

Manckyser,
zn. Bijvorm van minckyser (zie MNW i.v. Menciser, WNT i.v. Minken, Samenst.).
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Voetangel. ‖ Ick zaeye oock manckysers van desperatien By wijlen alst past, H.d.Am.
V 6 [m. 16e e.].

Mandaetbancket,
zn. Uit mandaet en bancket.
Banket op Witte Donderdag (vg. MNW i.v. Mandate). ‖ DE DENE 154b [ca 1560].

Mandaetfeeste,
zn. Uit mandaet en feeste.
Feest op Witte Donderdag (vg. MNW i.v. Mandate). ‖ DE DENE 161b [ca 1560].

Mande,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Mand.
Den dach met (boomeloose) manden uytdraghen, de tijd verkwisten. ‖ Léuv. Bijdr.
v

4, 323 [beg. 16e e.]; Haagsp. e iij [1561]; DE DENE, Fab., in Leuv. Bijdr. 4, 28 [1567].

Manden,
ww. Bijvorm van mandelen (zie MNW i.v., WNT i.v. Mandel, Afl.?).
In ‘mandels’ (een aantal schoven) zetten? ‖ Die in die Lenten tsaet ten acker
vueren, Dwelck hem dan in die eerde plant: Tsomers volwassen, inden Herfst
ghemant, Ghedorsschen, ghewant, X. Esels 36, 20 [1530].

Manghelen,
ww. Zie MNW i.v. Mangelen, 1e art., WNT i.v. Mangelen (II).
Hem manghelen, zich inlaten, zich bezighouden. ‖ Daer zyn groote cryghers die
hem manghelen Metter coopmanscepe / ende die vervulen, EVERAERT 220 [1528?].

Manghier,
bn. Uit man en ghier.
Manziek. ‖ Lichueerdigh (!), manghier, es al haer bedrijf (t.w. van Venus), CAST.,
C. v. R. 203 [1548].
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Maniance,
zn. Ontleend aan ofr. maniance, ‘maniement, gouvernement, administration’,
(GODEFROY).
Eig. leiding, besturing, in de aanh. gebezigd als erenaam voor Maria. ‖ Machtighe
Medicinaelste Maniance, DE ROOVERE 192 [3e kw. 15e e.].

Manierich, maenierich,
bn., bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Manierig.
1) Kennelijk, duidelijk? ‖ Met de ‘waerheyt’ zo es dit van my ghetooght, Naer
dluden der chaerten, goed en manierigh, Gentse Sp. 176 [1539]; Daerom bidt
Salomon den Heere vierich, Dat hy hem wil... Gheven 'thgeen dat hy is behoevende
manierich, Dryd. Ref. 35 [1561]; Groot es zyne goetheyt / over al regierich Zoo ghy
wel manierich // hier mueght mercken, Verl. Z. II, 915 [1583].
- In de aanh. openlijk? ‖ Siet ick send u maenierich, als schaepkens innocent,
onder die wolven gierich, EGB. MEYNERTSZ., in Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh., reeks
3, dl. 10, blz. 84 [1568].
2) Gretig? ‖ Na wat nieus te hooren luystert elck manierich, Rott. Sp. S v [1561].
3) In vervaagde bet., veelal als epith. ornans. ‖ Ons van hem deis dueghden
manierigh Al moghen ghegheven zijn, zonder pyne, Gentse Sp. 335 [1539]; (Venus)
v

Die een Goddinne vol trouwen schijnt manierich, H.d.Am. A 6 [m. 16e e.]; Hy heeft
my geleyt als een licht manierich, Bruyne 1, 166 [1556]; (Kennisse) Die den
verwecten mensch dan is bestierich In Consten manierich // tot profijt en eere, Antw.
v

Sp. b iiij [1561].

Maniericheyt,
zn. Van manierich.
Zedigheid, ingetogenheid. ‖ De eerste Christenen, vol der maniericheyt, Ontfinghen
Gods lichaem alle daghe, A. BIJNS 100 [1528].

Mannich,
bn. Van man.
Mannelijk, vroom, deugdzaam? ‖ Doen viel deen broeder teghen dander
v

wederspannich / Niemant en bleef mannich, Antw. Sp. p i [1561].

Marchandyse,
zn. Ontleend aan ofr., fr. marchandise.
Koopwaar. ‖ Laets peynsen om dassyssen te weerrene. Marchandyse zonder te
ontbeerrene. Weitge niet veyls te coopene heer weert? EVERAERT 111 [1513].
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Marcialist,
zn. Zie Martialist.

Mare, maere,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v.
Met blijder mare, met verheuging, blijdschap, vreugde. ‖ Hij daelde ter hellen Sijn
vrienden verlossende / met blijder maeren, DE ROOVERE, Quicumque 514 [3e kw.
15e e.] (vg. DE ROOVERE 273: ‘In dancke ontfaende met blijder mare’).

Marock,
zn. Zie MNW i.v. Maroc.
Zottin, malloot. ‖ V.: Adieu, meester Kackadoris! M.: Adieu, princes van alle
marocken (× schocken), Kackadoris 15 [eind 16e e.].

Marot, marote, marrot,
zn. Zie MNW i.v. Maroc, WNT i.v. Marot.
Zotskolf (vg. KIL.: m a r o t t e / m a r o t t e k e n . Imaguncula quae stultis ad lusum
praebetur; sceptrum morionis). ‖ Nyeuvont 324 [ca 1500]; Drie Sotten 266 [1e kw.
16e e.]; EVERAERT 423 [1e h. 16e e.]; Refrein, in v. Vloten, Ned. Geschiedz. 1, 336
[ca 1567]; Kackadoris 23 [eind 16e e.]; Ontr. Rentm. 1492 [1588?]; Bijb. Tafelsp.
pass. [beg. 17e e.].
- Ook in verkleinvorm: marotgen,
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marotteken. ‖ Antw. Sp. Bbb i [1561], Ned. Hel. 13 [1610].

Marscap,
zn. Bijvorm van (of corrupt, event. hypercorrect voor) masscap (zie MNW i.v.
Maetscap)? Of corrupt voor warscap, werscap?
Maaltijd, drinkgelag (vg. Teuth.: g e s e l s c h a p , m a s s c a p , w e r s s c a p ,
h o e v e r y e , g e s t e r y e , convivium, epulacio enz.)? ‖ Daer die bruyt moet haer
seluen leyen en daer dmarscap bijster is over al, St 1, 129 [vóór 1524].

Martelarighe,
zn. Van martelaer.
Martelares. ‖ Anders moet ick... Besitten eer lanck Atropos erven, Ende Venus
v

martelarighe sterven, CAST., Pyr. C iiij [ca 1530].

Marteliael,
bn. Corrupt voor materiael?
Aanzienlijk (vg. ofr. materiel ‘considerable’, GODEFROY)? Of reëel, ‘substancelijck’?
‖ Mueghenste Marteliaelste (var. Materaelste) Monstrance (tot Maria), DE ROOVERE
192 [3e kw. 15e e.].

Martialist, marcialist,
zn. Van martiaal.
Krijgsman. ‖ Ic (t.w. ‘De Beroerlicke Weerelt’ als een capeteyn gheabylgiert ghelyc
een crych[s]man) Marcialist van cloucken ghewelde Tes meer dan tyt / waer jc te
velde, EVERAERT 211 [1528?]; Den Martialiste / by uwen consente V lievelic wiste /
van regimente Int generale, CAST., Pyr. C iij [ca 1530].

Martirisacie, martierysacie,
zn. Ontleend aan ofr. martirisation.
Marteling, foltering. ‖ Al hadden alle / de martirisacien By een gheweist / vp
sweerels dycken Sy en mochten tlyden / niet ghelycken Dat Maria leedt, EVERAERT
340 [1530] (zie ook ald. 374, 446).

Maschyn,
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ww.? Zie Misschien.

Masse,
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband naar het schijnt onderrichting, vermaning. ‖ Dies de
zinnelickheyt wilt vernypen // hoort naer de masse, Het es evangelie / zeer wel
commende te passe, Verl. Z. I, 622 [1583].

Mastbalcke,
zn. Uit mast en balcke.
Scheepsmast. ‖ Twee zytcrachten Synder ande zyden ghecnocht sterckelic Daer
de mastbalcke jn es ghewrocht, EVERAERT 334 [1530].

Mastelick,
bw. Van mast?
Vast, stellig, zeker? ‖ Ghelooft dies mastelick Ende wilt spropheten woordt / en
zyn uutlech // vaten, Verl. Z. II, 822 [1583].

Materie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Verzinsel, fictie. ‖ J.: Ist materie? N.: Neen, het is gheschiedenisse, Sp. d. M. 86
[beg. 16e e.].

Materken,
zn. Van mater, moeder.
Naam waarmede een vrouw. zinneken wordt aangesproken. ‖ S.: Waer sijdy
v

Materken? O.: Hier ben ick Paterken, Antw. Sp. Ee iij [1561].

Mathematicien,
zn. Ontleend aan ofr., fr. mathematicien.
Mathematicus; in de aanh. astroloog. ‖ Mathematicienen wanende aen sulck spel
vroen / Seyden dat de Duuthscen met v soen alleieren, CAST., Bal. B i [1521].

Matroele,
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zn. Zie WNT i.v.
Pap of soep? ‖ Eett ghy caud waermmoes, met cauden matroele: Gommaerd
deedt: neemdt van als de pacientie, CAST., C. v. R. 157 [1548].

Matsleepster,
zn. Uit mat en slepen met -ster.
Schijnheilige vrouw. ‖ Pijlaarbijters, matsleepsters, die hem selffs behaegen, dat
men met haer aensicht wel sielen soude pijnen, Brouwersg. 186 [ca 1560].

Matte,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Mat (I).
Eig. mot, in de aanhh. aanspreektitel voor een zinneken. ‖ B. tot. V.: Ke segt seck
matte, Sp. d. M. 448 [beg. 16e e.]; J. tot V.: Ke fy seg ick matte, ald. 3833.
- Ook in verkleinvorm matteken. ‖ Keiren foy zegh matteken, Narcissus en Echo
blz. 49 [m. 16e e.] (aang. d. IMMINK, Sp. d. M. blz. 227).

Mauijterij,
zn. Zie Meuijterij.

Medecijnlijck,
bn. Van medecijn.
Medicinaal, geneeskrachtig (vg. Teuth. m e d e c i j n l i j c , medicinalis). ‖ Och Lief
boven al dat Lief zy, Medecijnlijck mynder ziecten medecijnsele, H.d.Am. E 4 [nà I
8) [m. 16e e.].

Medecijnsele,
zn. Van medecijn.
Medicijn. ‖ O Lief boven al dat Lief zy, Medecijnlijck mynder ziecten medecijnsele,
H.d.Am. E 4 (nà I 8) [m. 16e e.].

Medepylaer,
zn. Uit mede en pylaer.
Medepijler. ‖ O Vrancx conync een medepylaer Der helegher kercke van onsen
ghelooue, EVERAERT 126 [1525].
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Medesamich,
bn. Van medesaem (zie MNW i.v. Medesam, WNT i.v. Medezaam).
Vriendelijk, meegaand. ‖ Charitate sal gods toren ontulien, Op niemant kijft si,
medesamich bi die lien, Doesb. 211 [vóór 1528].

Medicinabelijc,
bn. Gelegenheidsformatie (t.w.v. het rijm) van medicinael?
Medicinaal, heilzaam. ‖ W.: Wild nae mij spooren // twerd medicinabelijcxt
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D.: confortabelijcxt T.: en aggreabelijcxt W.: accordabelijcxt // tot uwen verstijve,
Smenschen gheest 241 [ca 1560?].

Meel,
zn. Meelsack, zn. - Metten mele van tuyl bestoven sijn, metten meelsack van tuylen
ghesmeten sijn, zie Tuyl.

Meerlaen,
zn. Ontleend aan fr. merlan? (Zie WNT i.v. Merel, bet. 5).
Merel (vg. KIL.: M e r l a e n . Fland.J. m e r l e . Merula en DE BO i.v. Meerlaan). ‖
Den Cockuut, den Meerlaen, den Nachtegale, Verheughden, CAST., C. v. R. 2 [1548].

Mehoyr,
zn. Uit me, mede en hoyr, oir.
Medeërfgenaam (vg. STALLAERT 2, 194 i.v. Medehoir). ‖ Zijn wy kinderen Gods
zonder besmitten, Zo moeten wy dan zijn rijcke bezitten Als mehoyrs met Christum
int goddelic pryeel, Gentse Sp. 205 [1539].

Meijeren,
ww. Zie MNW i.v. Meyeren.
Te keer gaan. ‖ Steven, hoe zout ghi daer onder thoopken meijeren! Tcalf v. W.
30 [eind 16e e.?].

Melancolieus, melancoleus,
bn., bw. Ontleend aan ofr. melancolieus.
Verdrietig, droevig. ‖ Gheen dinc en is so melancoleus gevuegt Dan de wercken
vander sondegher daet, Camp v.d. Doot 1038 [1593]; 'Twaer een melancoleus grief,
v

Druck zouse verwachtende avont en noene zijn, H.d.Am. D 4 [m. 16e e.] (zie ook
ald. M 7); Melancolieus gheen consolatie Verwerf ick in des gheest fundatie, Antw.
v

Sp. Pp ij [1561]; Mijn hert dat is my doloreus / Melancoleus / Als triet dat waeyt met
v
allen winden, Haagsp. k ij [1561].
OPM. Nog bij COORNHERT, Der Maeghdekens Schole 171 [3e kw. 16e e.].

Melancolieusheyt, melancoleusheyt,
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zn. Van melancolieus.
Droefheid, verdriet. ‖ Dus laet nu melancolieusheyt varen, Sp. d. M. 90 [beg. 16e
e.]; Melancoleusheyt maecti gheene, Doesb. 48 [vóór 1528].

Melancolinghe,
zn. Gelegenheids-, rijmformatie naar melancolie.
Hetzelfde als melancolie, droefgeestigheid, in de aanh. - doordat het frans niet is
begrepen - in onduidelijke bet. ‖ Want al isser hope van melancolinghe Tsal
vergheten werdden zeer geringhe, Camp v.d. Doot 2311 [1493] (Vg. fr. Car espoir
que (= mogelijk dat) les heritiers Loublieront et voulentiers).

Melcslabberken,
zn. Uit melc en slabben met -erken.
Liefje, troetelkindje. ‖ D.H.: Wij sullen noch midts deser condicien Haer alder
liefste knechtkens zijn... A.H.: Huer uutvercorenste melcslabberkens sijn, Sacr.v.d.N.
818 [3e kw. 15e e.].

Melodieuselijck,
bw. Van melodieus.
Heerlijk. ‖ Ghy die ghenaemt zijt zynen lichame, Mooght wel leven melodyieuzelic,
Gentse Sp. 350 [1539]; Apollo die zoude ons te gheruster leeren Melodieuselijck
spelen op syn klinckende Liere, H.d.Am. Bb 8 [m. 16e e.].

Melodieusheyt,
zn. Van melodieus.
Lieflijkheid, heerlijkheid, vreugde. ‖ Ghi verdrijft met uwer gracieusheyt alle
melodieusheyt (l. melancolieusheyt?), Doesb. 48 [vóór 1528]; Toont een hert vol
van melodieusheyt, Rederijkersged. 47, 6 [m. 16e e.]; Ghy die de Vrouwen dus
v

verheft, Hoe heet ghy? Ghy dunct my vol melodieusheden, H.d.Am. S 4 [m. 16e
e.].

Melodije,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Eig. vreugde, in de aanh. (met causatief aspect) vrouw. ‖ Wij weten u een
ammoreuse melodije, Well. Mensch 85 [2e kw. 16e e.].
- Inz. als erenaam voor Maria. ‖ Miltste Moederlicste Melodije, DE ROOVERE 186
[3e kw. 15e e.] (zie ook ald. 192, 203).
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Melodijheyt,
zn. Van melodij.
Vreugde? ‖ Doer die gewoonte begeer ick nv die vryheyt en alle melodijheyt
diemen mach bewanderen, Red. en Nat. 670 [2e h. 16e e.].

Melodioes,
bn. Zie MNW i.v. Melodioos, WNT i.v. Melodie, Afl.
Schoon, aangenaam, heerlijk. ‖ Sijt willecome, edele en gemeyne, Die hier dus
minlic sijt versaemt In desen melodyosen pleyne, Eerste Bl. 22 [ca 1440?];
Medicijnste Melodioeste Marie, DE ROOVERE 186 [3e kw. 15e e.].

Memoracie,
zn. Ontleend aan lat. memoratio?
In de aanh. herinnering? Of corrupt (var. murmuracie)? ‖ Memoracie laet ic duer
dooghen lijen, Doesb. 42 [vóór 1528].

Memoralick,
bn. Van *memoraal of rechtstreeks van ofr. memoral ‘memorable’.
Eig. heuglijk of roemrucht, in de aanh. als epith. ornans (voortreffelijk?). ‖
Memoralicke zinnen, wilt aenmercken, enz., CRUL, Carnation 1 [1534?].

Memoreus,
bn. Gevormd naar ofr. memorieux?
Eig. gedenkwaardig en v.v. hevig? ‖ Bouen Pluto reken ic mi amoreus,
doordroncken in liefden memoreus, Doesb. 75 [vóór 1528].
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Memorijepaep,
zn. Uit memorije en paep.
Geestelijke die de gedachtenis van een overledene viert (vg. R.R. Post, Kerk.
Verh. in Ned. enz. (1954) bl. 368). ‖ Dees clapachtige memorijepapen... die om haer
baet als wouwen inden kerck gaen gaepen, om cappelrijen te crijgen, Brouwersg.
177 [ca 1560].

Mencie, menchie, mencye, mencij,
zn. Zie Mentie.

Menichchierich,
bn. Uit menich en chieren met -ich.
Gesteld op of zich sierend met verlerlei sieraden? ‖ Ghy, weduwen, syt innich
devoet & vierich, niet curiues, wtwendich oft menichchierich, maer chiert u siele,
datse Godt mach behagen, Bruyne 2, 123 [1e h. 16e e.].

Menighertierlijck,
bw. Van menighertier.
In vele opzichten? ‖ M.: Is dat (t.w. Ethica) een conste R.: Jaet seer
menighertierlijck, Antw. Sp. Iii iij [1561].

Menschenpropoost,
zn. Uit mensch en propoost.
Menselijke zaak. ‖ Die Heer der Heeren, die alle menschen propoosten Door sijn
onbegrijpelicke wijsheyt ten besten keeren // moet, Heymelic Lijden 199 [1557].

Mensije,
zn. Zie Mentie.

Mentelic,
bw. Van ofr. mente.
Geestelijk, in de geest? ‖ O minnelicke broeders die ons puer mentelic verheucht,
Dwerck d. Apost. 724 [1e h. 16e e.].
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Mentie, mencie, menchie, mencij, mensije,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Melding, gewag (vg. KIL. 850: M e n t i e . Mentio, memoria). ‖ Naer Fabius
mentie, ende zijn narrerijnghe, CAST., C. v. R. 16 [1548]; V seg ick adieu dan / met
droeue mencie, GHISTELE, Ant. 70 [1555].
- Iet mentie maken, iets bekend maken. ‖ Rechte vort // maecten hy dit mentie,
Bel.v.Sam. 1603 [eind 16e e.?].
- Mentie maken (van), eig. gewag maken van, spreken over; uitsl. rhet. is de bet.
van belang achten, aandacht schenken aan, letten op. ‖ Dits tprincepael puntken,
daer ic meest op beene, Tgebreck alleene, daer ic af maeck mentie, A. BIJNS, N.Ref.
95, e, 10 [1e kw. 16e e.]; Van huysen / of goet / maeckte niemant mentie Want alle
dinghen waren ghemeene, Antw. Sp. Dd iiij [1561]; Ick make fraey clercken Maect
hier af mentie, ald. Gg ij. - Ook in de bet. bezwaarlijk vinden. ‖ L.: Wollen te gaen
is groote penitentie. A.: Wae, Lijsbith buere, maeckt ghi daer of mentie? Alit en
Lijsbith 29 [eind 16e e.?].
- Mentie maken up, achtgeven, letten op. ‖ Ic ben gheheten Schriftuerlic Troost,
maect hier up mencye, Gentse Sp. 82 [1539].
- Mentie hebben op, van, achtgeven, letten op. ‖ Bij die fonteijnne, somen daer
aff maeckt mensije, Salmen die heijlige wonden verstaen, Pir. en Th. 588 [1e kw.
16e e.?]; Gaet eens in u selfs, doersoect u consiencij, Hebt daer op mencij, Tcooren
888 [1565].
- Geen (in de bet. a. ook cleyn) mentie maken (van), a. van geen belang achten,
zich niet bekommeren om (vg. Ars Notariatus, gloss. i.v. Mentie) [1585]. ‖ St 1, 25
[vóór 1524]; Well. Mensch 850 [2e kw. 16e e.]; A. BIJNS 137, 166 [1548], 407 [ca
1540]; CAST., C. v. R. 93 [1548]; GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 3a [1559]; Antw. Sp. Ee
v

v

i , k ij [1561]; Rott. Sp. P ij [1561]; Gr. Hel 1131 [ca 1564]; Roerende v. Meest Al
823 [ca 1564?]; COORNHERT, Lief en Leedt 323 [1567]; Lijsgen en Lichthart, prol. 11
[2e h. 16e e.]; Taruwegraen 980 [1581]; Bel. v. Sam. 721 [eind 16e e.]; Con. Balth.
26, 731 [1591]; - in dez. bet. ook geen mentie hebben. ‖ Gr. Hel 463, 1130 [ca 1564];
- b. geen moeilijkheden maken. ‖ V.D. DALE, Wre 298 [ca 1516]; A. BIJNS, N.Ref. 79,
v

c, 9 [1e kw. 16e e.]; Well. Mensch 755 [2e kw. 16e e.]; Antw. Sp. Z i [1561].
- Sonder (eenige) mentie, a. zonder tegenpruttelen, vrijwillig. ‖ Die wys wilt wesen
in gods presencie moet hem seluen sot achten sonder menchie, Drie Sotten [1e
kw. 16e e.]; Wilt ionc bekeeren sonder eenighe mentie, Heymelic Lijden 450 [1557];
Voor al moet ghy... sonder eenige mentie / al deese gewaeden off leggen, Hs. TMB,
F 8, fol. 404 [eind 16e e.?]; - in dez. bet. ook sonder mentie te maken. ‖ Ontbint...
u schoonen, sonder te maken mentie, van uwen voeten, Josue, in R. Roos, uitg.
door O. v.d. Daele en Fr. v. Veerdeghem, blz. 57 [eind 16e e.?]; - b. zonder meer.
‖ Hierby soude sonder mencie, alle mijn credencie, Door schriftuere gheheil int sant,
vallen, B.d.Scr. 8 [1539[; Hebben sy my vervolcht met violencie, sy sullen u oock
dooden, sonder mencie, Bruyne 2, 32 [2e h. 16e e.].
2) Benul, begrip? ‖ Die vanden oorlooghen weten eenighe mentie ofte experientie,
Judich 628 [1577].
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Mentioneren,
ww. Ontleend aan fr. mentionner.
Melding maken. ‖ By zulcken, stichte Numa Ianus tempele, Daer Titus Liuius of
mentioneerd, CAST., C. v. R. 91 [1548].
OPM. Als bedr. ww. éénmaal aangetroffen in Gr. Placaatb. 4, 66b [1578] (aang.
in WNT i.v. Mentie, Aanm.).

Merc,
zn. Merc slaen, zie Slaen.

Merckich,
bw. Van merchen.
Eig. (als bn.) opmerkend, opmerkzaam, in de aanh. duidelijk? ‖ Ghelyc de duue
jn swaters ryuiere claer Speghelende / de scaeduwe merckich ziet Des hauicx / dies
zou sterckich vliet, enz., EVERAERT 356 [1531].

Mercurialist,
zn. Van Mercurius; vg. mercurist bij A. BIJNS, CASTELEIN en nog bij VONDEL (zie WNT
i.v. Mercurius, sub bet. 1), Mercurius kinderen bij A. BIJNS 435 (zie WNT t.a.p.) en
ofr. mercurien (zie GODEFROY i.v.).
Dichter, rederijker. ‖ Cloecke Mercurialisten sonderlinghen Abelste inuenteurs
v

door Gods ghehinghen, Antw. Sp. Tt ij [1561] (zie ook ald. Xx iiij , Zz iiij, Nnn i); Om
te hooren en sien spelen // de pelicanisten als mercuriaelisten int haerlemsche pleijn,
Rijcken Wrecke, prol. 16 [1596].

Mert,
zn. Zie MNW i.v. Marct, WNT i.v. Markt.
Achter de mert gaen, verkeerde praktijken toepassen om geld te krijgen? ‖ Sy
hebben een aensicht / als een eycken bert Sy gaen hier achter de mert / t'dunct
v

hem wel betamen, Zeven Sp. Bermh. L vij [1591].

Mes-,
zie ook Mis-.
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Mesbaent,
bn. Van *mesbanen. Of corrupt voor meswaent.
Misleid? Of verdoold? ‖ Sulcxs doen was ons raende Quaet Jngheuen // wies wy
ons waren mesgaende als de mesbaende, Reyne M. 466 [ca 1575?].

Mesbrayen,
ww. Uit mes, mis en brayen, braden.
Eig. ‘kwalijk braden’ (DE BO i.v. Misbraden), in de aanh. fig.: bederven, verknoeien.
‖ B.: Ghy hebbet mesbrayen! L.: Daer lieghdy ane! Trudo 3469 [ca 1550].

Mesbrouwen,
ww. Zie Misbrouwen.

Meschiefven,
ww. Zie MNW i.v. Miskieven.
Tobben, piekeren? ‖ Weerdt zwaermoedich meschiefuen, Taruwegraen 1341
[1581].
OPM. In bedr. vorm in de bet. ‘verdrietig maken’ mogelijk in Vlaerd. Red. 202
[1617]: ‘Vreed'elck best gerieft: Eendrachlick zonder spijt, niemant moet zijn
misschieft’.

Meschievelick,
bn. Zie Meskieflijck.

Mesgoomen,
ww. Uit mes, mis en goomen.
Verslappen in aandacht, in zorg? Of missen, falen? ‖ Sondere mesgoomen als
nieu ghebooren herte // daer toe bereedt // fyn pynet wel te verbreene // zonder iet
mesleedt // zyn het pater nostere // tuwer zielen bevredinghe, Vader Onse 1235
[1577].

Mesgreye,
zn. Van mesgreyen.
Mishagen. ‖ Meyliedekens... vul dorperheden tot allen mesgreye, DE DENE 300a
[ca 1560].
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Mesgreyen,
ww. Zie Misgreyen.

*Mesgrief,
zn. Zie *Misgrief.

Mesgriefven,
ww. Zie Misgrieven.

Meshayngne,
zn. Ontleend aan ofr. meshaigne, synoniem van meshain, ‘conduite qui blesse
l'honneur’, zie GODEFROY i.v. Meshain.
Blijkens het verband naar het schijnt hetzelfde als ofr. meshaigne: onbehoorlijkheid.
‖ J.: Wat zouden wy anders draeghen? C.: Eenich ander present Edel ende jent /
zonder eeneghe meshayngne, EVERAERT 380 [1512].

Meshouwet, meshuw(e)d, meshuud,
bn. Zie Mishout.

Meskieflijck, meskieffelijck, meschievelick,
bn. Van meskieven of meskief.
Ongelukkig, verdrietelijk. ‖ 'tIs waer, ick kint, Al moet ick 'tmeskieffelijck spinnen
v

spinnen, H.d.Am. R 3 [m. 16e e.] (zie ook ald. S 7); Och waric smakende // die
spyse lievelick die elcken es werrende // den hongher grievelick en de lusten
meschievelick // daer veele in leven, H. Sacr. 9 [1571].

Meslimpen,
ww. Zie WNT i.v. Mislimpen.
Hinderen, onaangenaam zijn? ‖ Hoe zoudic my anders / te clappene bewynden
J c en moeste tsacx crop ontbynden Van elcx ghebrec / twelc ons meslimpt,
EVERAERT 159 [1523].

Mesmeten,
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ww. Uit mes, mis en meten.
In de maat te kort doen (vg. mismaat bij HUYGENS 1, 268 en 347). ‖ Hebdi dan
mesmeten / van sticke te sticke Oft oock mesweghen tsal al gheweten sijn, V.D.
DALE, Wre 837 [ca 1516].

Mesorboeren,
ww. Uit mes, mis en orboeren.
Misbruiken. ‖ Adieu tijt dien ick mes-
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orboert lije, V.D.DALE, Wre 649 [ca 1516].

Mespaeyen, mespayen,
ww. Zie MNW i.v. Mispaeyen, WNT i.v. Mispaaien.
Uitsl. rhet. is het gebruik v.d. onbep. wijs als zn. in de bet.: droefenis, druk,
verdrukking. ‖ Wy consoleren zulc int mespaeyen, Die zondigh leift in vleesschelicker
ghenaerte, Gentse Sp. 292 [1539] (zie ook ald. 306); Och met rechten es my therte
in zwaer mespayen, Reyne M. 898 [ca 1575?].

Mespast,
bn. Zie Mispast.

Mesprijsheyt,
zn. Van mesprijs.
Schandelijkheid. ‖ Wy grouve zondaers, en vul mesprijsheyt, DE DENE 260a [ca
1560].

Mesquiten,
ww. Uit mes, mis en quiten.
Zich kwalijk jegens iemand gedragen, slecht behandelen. ‖ O gheheel mesqueten
zoo hebdy ons want als verdwenen ghesleten bem jc ghezeten, Reyne M. 434 [ca
1575?].

Mesrieven,
ww. Uit mes, mis en (ge)rieven.
Benadelen. ‖ Bisdommen werden den kinderen bevolen, Die noch gaen ter scolen,
God moets onfermen... Wij muegen wel kermen duer dit mesrieven, A. BIJNS 40
[1528].

Mesroucken,
ww. Zie WNT i.v. Misroeken.
Zondere mesroucken, in de aanh. zonder mankeren, falen, missen? ‖ Ghy werdt
verlooren // dit darf jck v vry boucken zondere mesroucken, Taruwegraen 1045
[1581].
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OPM. Misroecken in de bet. zich niet bekommeren om, geen acht slaan op, nog
bij V. MANDER, Bucol. 8.

Messant,
zn. Van messanden, meshanden (zie WNT i.v. Mishanden (I).
Eig. belemmering, hindernis (zie WNT i.v. Mishanden (I), Afl.), in de aanhh. in
versterkte bet.: onheil, rampspoed. ‖ Dat ghy (t.w. God) se te nieten brinckt // ter
grooter messanden die u hebben mespresen, Judich 1571 [1577]; Waer anne ghy
verlossinghe hebt / duer zijn bloet zoet Vander macht der duusternesse / die u dede
messant, Verl. Z. II, 705 [1583].

Messynich,
bn. Van messyne (zie MNW i.v. Messene).
Van mest. ‖ Daer duere (t.w. Stercquelinya poorte) voerdemen / naer de behoorte
Donsuuerheyt der steden tmessynich luesen, EVERAERT 370 [1527].

Messchielic,
bw. Van messchien (zie MNW i.v. Misscien, 2e art., WNT i.v. Misschieden)? Of
bijvorm van (of corrupt voor) messchienlic (vg. KIL.: m i s - s c h i e n l i c k . Fortuitus.
& Fortè, fortuitò, fortasse en Teuth.: m a c h s c h i e n l i j c ... fortuitus, fortuito)?
Plotseling, onvoorzien; bij geval; door een ongeluk. ‖ Als de mensche hem vindt
in sdoodts verdriet, Te water, te lande, messchielic vergaende, Dat hy biechte noch
sacrament es ontfaende, Gentse Sp. 58 [1539].

Messichten,
ww. Uit mes, mis en sichten, zien (zie MNW i.v. Sichten, 3e art.)?
Verkeerd zien en v.v. bedr.: iet messichten, falen in iets? ‖ Dicht dats de wortele
(t.w. van Rhetorica) noydt sulck ghewicht: Tmessicht int beghrijpen menich abel
clerck, Die abelijck notabelijck de redene schicht, Ref.v.Rhetorica, achter CAST.,
Bal. [1e h. 16e e.].

Messuer,
zn. Via menseur (aangetroffen bij COSTER 37) uit monseur (o.a. bij BREDERO en
VONDEL) uit ofr., fr. monsieur? Of contaminatie van ofr. messire en ofr., fr. monsieur?
Heer, als aanspreektitel. ‖ Tes messuer iaques de laleyn, Camp v.d. Doot 1397
[1493].

Mesten,
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ww. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Mesten (II).
Mesten in, groeien, zich verkneukelen in. ‖ In anders gebreken si mesten, Doesb.
200 [vóór 1528]; Die in hen selven glorieren en mesten Als haer mans vergramt zijn
en maken geclach, Leenhof 692 [na 1531]; Ghij, die in welluste ligt en mest als
swijnen, U vleeschelijcke begeerten geestelijc besnijt, A. BIJNS 344 [ca 1540].

Mestermen,
ww. Zie MNW i.v. Mistermen.
A. BEDR. Misbruiken. ‖ Sij lieten hem eer villen Dan sij den soendach / pijnden /
te mestermene, DE ROOVERE, Quicunque 582 [3e kw. 15e e.].
B. ONZ. - 1) Disharmoniëren. ‖ Wes u behaecht, gelieft ons beyen, Als u ende mi,
sonder mestermen, Eerste Bl. 1231 [ca 1440].
2) Rampzalig zijn? Falen? ‖ Dies zijdt gheschreuen // een goddelijcke schrijne
Bereedt te lauene // alle die mestermen, DE ROOVERE 178 [3e kw. 15e e.].

Mestrapen,
ww. Uit mes, mis en trapen.
Falen, missen? ‖ My vry ghelooft // guut / zondere mestrapen // waen, Judich 391
[1577].

Mesuijsselijck,
bn. Zie Misuselyck.

Mesuzeiren,
ww. Zie MNW i.v. Misuseren.
Bederven? ‖ G.: Vought u met de
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bruudt Christi pryzelic, Gheloovet tgheloove in huer ghefondeirt, M.: Also doen ic,
maer ic hebt ghemesuzeirt Met mijn stijnckende zonden, tmagh my wel rauwen,
Gentse Sp. 48 [1539].

Mesverghe,
zn. Van mesverghen (zie MNW i.v. Misvergen).
Nadeel, schade? ‖ Om commen bespien // tot onsen mesverghe zoo merckick
daer lieden beneden den berghe, Judich 697 [1577]; Ach noyt meerdere // mesverghe
Die onslieden nu ghebuert ten cleenen beromme, ald. 1038.

Mesvouden,
ww. Uit mes, mis en vouden.
Afwijken? Falen? ‖ Dat dit volck haer betrauwen niet en stelt... in gheschudt //
glavien // ja ruuters nochte knechten ofte op eenich vechten Maer als den simpel
slechten in haer berghen en heuvels / zondere mesvouden, Judich 1115 [1577].

Mesvuecht,
bn. Van mesvueghen.
Ontsteld. ‖ Hoe thiert ghy v in desen als zynde mesvuecht // zeere, Reyne M. 742
[ca 1575?].

Mesweghen,
ww. Uit mes, mis en weghen.
In het gewicht te kort doen. ‖ Hebdi dan mesmeten / van sticke te sticke Oft oock
mesweghen tsal al gheweten sijn, V.D. DALE, Wre 838 [ca 1516].

Meswroetelen,
ww. Uit mes, mis en wroetelen.
Verkeerd (in de zin van ongeoorloofd, ontoelaatbaar) wroeten (in erot. of obscene
bet.). ‖ Ghy mueght niet meswroetelen. Als wildet ghy my cloetelen, // tware den
heeschs // myn, Verl.Z. I, 1049 [1583].

Meswueghen,
ww. Uit mes, mis en wueghen.
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Misleiden. ‖ Ghy zyt meswuecht (versta: op een dwaalweg), Reyne M. 933 [ca
1575?]; Q.W.: Hy zalder thooft omme crauwen! S.I.: Ja hy, als den meswuechden,
Verl.Z. I, 1157 [1583].

Meteghe,
zn. Van met (zie MNW i.v. Mette, 1e art., WNT i.v. Meter (II). Indien het suffix hier
inderdaad nog dient ter vorming van een vrouwelijke persoonsnaam, kan het woord
steun bieden aan Kiliaen's opgave van met in de bet. ‘peter’, dat trouwens ook
bevestigd wordt door fries met-omme, peetoom (zie WNT t.a.p.).
Toverkol. Deze bet. heeft zich via ‘oud vrouwtje’ ontwikkeld uit ‘meter’ (Zie WNT
t.a.p. en DE BO i.v. Toovermete en Leugenmeet). ‖ Waer sullen zij dan mueghen
blyuen Dese tooverae[r]s dese meteghen / dese ketyfuen Dese waersegghers / die
als ouerhoorich Der heleghe kercke / zijn wederspoorich, DE ROOVERE, Quicunque
717 [3e kw. 15e e.].

Metere, metre,
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband een rolletje met geschreven (bijbel)tekst, behorende bij een
toog. ‖ Dese metere moet staen bouen thooft van onser Vrauwen jnden thooch,
EVERAERT 342, toneelaanw. [1530]; Dese metre moet wesen voor den thooch, ald.;
Voor den thooch moet staen dese metere jn grooten lettren, ald. 376 [1527].

Meuijten,
ww. Zie MNW i.v. Muyten, WNT i.v. Muiten (III)?
Eig. samenzweren, complotteren, in de aanh. voorkoop plegen? ‖ H.: Dees
corenbijters, sonder genaede, Soecken elck te bescaden doer haer bedrijff. R.: Is
dat sij weer meuijten noch even stijff, Soo heb ick een ander motijff, Tcooren 1040
[1565].

Meuijterij, meuterij, mauijterij,
zn. Van meuijten, zie Muyten (II).
In de aanh. naar het schijnt gebezigd voor asociale handel, inz. voorkoop. ‖ Alsoo
wij verneemen vroech ende spa, Dat het gewas dit jaar niet wel is gesleegen, Waer
vuijt te bedencken is groote dierte en sca, Oick doer die meuijterij, diemer in plegen,
Waer doort alree seer hooch is gesteegen, Tcooren 544 [1565] (zie ook ald. titel,
203, 261, 830, 844, 1031, 1054, 1058, 1124).

Meuten,
ww. Zie Muijten (I).
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Meuterij,
zn. Zie Meuijterij.

Micken,
zn. mv. Zie MNW i.v. Micke, 2e art., WNT i.v. Mik (II).
Ledematen. ‖ Nu sijn al mijn micken geworden staecken, Dove Bitster 283 [ca
1600].

Middelen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
In tweeën delen, halveren (vg. Teuth.: m i d d e l e n mediare, dimidiare). ‖ Cijfren
/ tellen / multipliceren Deylen / middelen / aftrecken / dobleren, Antw. Sp. Iii iij [1561].

Middelthuun,
zn. Uit middel en thuun.
Scheidsmuur. ‖ Hat (l. Dat) hy ons den middelthuun heift ghebroken Ende wt
gheworpen de heerschappye Des vyants, Gentse Sp. 355 [1539].

Mierrentant,
zn. Zie MNW i.v. Mierentant.
Uitsl. aangetroffen in de bastaardvloek Gans mierrentant. ‖ Gans mierrentant, ic
hebbe mijn sprake vergheten! Man en wijf 142 [eind 15e e.?].
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Mijdich,
bn. Zie MNW i.v. Midich.
Die gemeden moet worden, gevaarlijk? Of corrupt voor nijdich? ‖ Al dat hij sal
spreecken // sullen wij luijsteren ende hoorent dem (l. hem?) fluijsteren als twee
v

mijdighe balgen, Hs. TMB, B, fol. 89 [2e h. 16e e.].

Myfeldose,
zn. Uit myfelen (zie Myffelen) en dose.
In de aanh. fig. gebruikt, naar het schijnt in de bet. beuzelarij of bedriegerij.‖ Adieu
an al dat edel boucxken bughender knie Albarib dim gotfano / en de ghuene die De
myfeldose der trufatoryen gheerne lesen, DE DENE, Langhen Adieu 236 [1560].

Myffelaere,
zn. Van myffelen.
Dobbelaar. ‖ Tes een caetsere, een schietre, een roldre, een clossere, Een
myffelaere, een dronckaert, een tuusscher, een keghelaere, DE DENE bij DE BO i.v.
Mijfelaar [1560].

Myffelen,
ww. Oorspr.?
‘Een kansspel spelen, dobbelen, tuischen’ (DE BO i.v. Mijfelen).‖ Tuusschen en
myffelen // Fluuschen mornyffelen / rouffelen honueren, EVERAERT 16 [1509].

Mijffelinghe,
zn. Van mijffelen.
In de aanh. is aertsche mijffelinghe gebezigd ter omschrijving van het liefdesspel;
met de opvatting van mijffelinghe in deze zin vg. WNT i.v. Moffelen (II), bet. 6
(wroeten) of bet. 8 (knoeien, stoeien). ‖ V.: Met Adams voorhamere sy gheerne
smeden... B.: Hoe comt dat by? V.: Sy hebben becueringhe Wat wesen mach dees
aertsche mijffelinghe, Sp. d. M. 1718 [beg. 16e e.].

Mijne (I), mine,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Mijne (IV).
Soort. ‖ Van goeder minen Staet hier een boem in desen pleyne, Eerste Bl. 207
[ca 1440?]; Dit es tfonteynkin van cyropygher mynen, Gentse Sp. 193 [1539] (hic?);
Alle dichten... Die op een terminéren, als van eender mine, Mueghdy van eender
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langhden accordéren, CAST., C. v. R. 29 [1548]; Adamsche myne // behout Godts
doctryne, Bruyne 3, 163 [2e h. 16e e.]; (De Vlamingen) gheacht oock voor een goede
myne van volcke, VAERNEWIJCK, Hist. v. Belg. 108a [1566]; Tghestoelte in den
hooghen choor..., om dattet te hert een mijne van haute was, was ongheschent
ghelaten, VAERNEWIJCK, Ber.T. 1, 157 [ca 1568].

Mijne (II),
zn. Zie MNW i.v. Mine, 1e art., WNT i.v. Mine.
v

Valsheid? ‖ Alle die met mijne / rapen en schrapen, Antw. Sp. Fff ij [1561].

Myne,
zn. Zie MNW i.v. Mine, 2e art., WNT i.v. Mijn (II).
Delfstof. ‖ Jc (t.w. Donghelycke Munte) myne der eerden van Gode ghescapen
// Ten behouue der meinschen, EVERAERT 250 [1530]; Jc bem als myne / gheordoneirt
alleene // Om elcken... te verlyckene, ald. 251.

Mijneerlick,
bn. Zie Mineerlyc.

Mijneren,
ww. Zie Mineren.

Mynelic,
bn.? Van myne, edel metaal (zie MNW i.v. Mine, 2e art., WNT i.v. Mijn (II)?
Edel? ‖ Hu zuuerheyt (t.w. van Maria) ghaet / bouen allen / mynen mynelic,
EVERAERT 32 [1509].

Mynheyt,
zn. Van myn.
Zelfzucht. ‖ Eygen wille brandt alleen in die helle doer haer gequelle meenich in
pyn leyt wat verdoemde lucipher anders dan ickheyt en mynheyt, Red. en Nat. 615
[2e h. 16e e.].

Mincke,
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zn. Zie MNW i.v. Menke, WNT i.v. Minke.
(Gemene) streek? ‖ Dat is vander boosheyt der Phariseen cansen, Van haer
hertneckicheyt, vol valscher mincken, Prochiaen 1476 [ca 1540].

Mincken,
ww. Bijvorm van micken (Zie WNT i.v. Minken (II)? Of corrupt voor dincken?
Achtgeven, letten op. ‖ Ick wil op die Armen... mincken, En thoonen barmherticheyt,
Const-thoon. Juw. 479 [1607].

Mine,
zn. Zie Mijne (I).

Mineerlyc, mijneerlick,
bn. Van mineren.
Ondermijnend, vernietigend. ‖ Hoe mach v dorsten na tvuijl water turbeerlick van
egipten en assierien, mijneerlick der scriften secreten, Christenk. 1760 [ca 1540];
O verkeerde generatie, ter verkeertheyt gehuldich, bedwingt doch u tonge alle duecht
mineerlyc, Bruyne 2, 91 [2e h. 16e e.].

Mineren, mijneren,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Vernietigen. ‖ O ghi Accident, onversienich gheval, Wat hebdi al
menschen ter werelt ghemineert, Dal s. Wederk. 146 [eind 15e e.]; Alle deimsterheyt
der sonden / worden ghemyneirt schier By hu claerheyt Maria, EVERAERT, 401 [1511];
O doot... Ghy myneert daer ghy v oghen op scacht, St 2, 68 [vóór 1524]; Daer /
stweedrachticheyts snootheyt Es / worden groote saken ghemyneirt, EVERAERT 191
[1526]; Pharo die Dhyseraelsche waende mineren, Doesb. 285 [vóór 1528];
Dorstense, sij soudense
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persequeren En heel mineren, die hen spreken tseghen, A. BIJNS 26 [1528]; Hoe
tgras lustiger & ryper staet, hoe den maeytyt waerder (l. naerder) is om mineren,
CRUL, AB in Bruyne 1, 177 [2e kw. 16e e.]; Si destrueren, en souwen gheerne
mineren U levende woort, B.d. Scr. 5 [1539] (zie ook ald. 10, 35); Hoe Sinonis
verraderlijck herte Met een valsche perte ons heeft verblint heel, En Troyen deerlijck
v

v

ghemineert, gheschint heel, H.d.Am. B 8 [m. 16e e.] (zie ook ald. E 3 ); Godt de
mineerde al haer uprechten, Charon 243 [1551]; Ick weet, Heere, ghy syt myn
sterckte & slodt, eenen metalen muer niet om te mineren, Bruyne 2, 81 [1564].
- In de aanh. bepaaldelijk verscheuren. ‖ Al sou ickse selue metten tanden mineren,
Bekeeringen Pauli 252 [ca 1550?].
2) Eindigen, ten einde slepen? ‖ En hem die liefste dan wert onttoghen; dan moet
hijt wijten sinen ooghen en mineren sijn leuen in groter pijn, Doesb. 119 [vóór 1528].
3) Overwinnen? ‖ Arbeyt mineert al datmen vint, Antw. Sp. Mm iiij [1561].
4) Bagatelliseren? ‖ Den balcke die heel tgesichte dwinct / die mineert ghy als
onbeschuldich, Bruyne 2, 91 [2e h. 16e e.].
5) Aanvallen, belagen? ‖ Denct niet... Dat wy met yser oft stael zijn hier ghekomen,
v

Om v oft v Landt tot uwer onvromen Te minerene oft te bespiene, H.d.Am. A 8 [m.
16e e.] (hic? of vernietigen, verwoesten?); (Hector) Die de Griecken seer stoutelijck
nu is minerende, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 19b [1559].
B. ONZ. - 1) Ten onder gaan, vergaan; verdwijnen; ophouden. ‖ Dit onweder noch
niet en mijneert, Drie Sotten 200 [1e kw. 16e e.]; Al zoudt hu smerten / om myn
mineren Ghy zout hu verneren / om my jnt streck Den wulf te jaghene / jnden bec,
EVERAERT 66 [1511]; Oorloghe/moet eens myneren, ald. 186 [1526]; Twistich ghescal
Doe jc myneren, ald. 250 [1530]; Hoe groten schat... Tvergaet, mer een hertelic
vrient mach niet mineren, Doesb. 166 [vóór 1528]; Sijnen tijt die lijdt en hi mineert,
ald. 219; De tonge doet Steden end' Landen mineren, CRUL, Mont toe 118 [2e kw.
16e e.] Uw arme zondaren, die heel zouden mineren In 't eeuwig verzeren, Meest
v

Al 909 [1559]; Door u twist oprijst / en vrede mineert, Antw. Sp. Aa iij [1561].
2) Kleiner worden, verminderen. ‖ Daghelicx myneirt nu mijn proteccye, Gentse
Sp. 219 [1539]; Sgheests tughenesse, dicwil ghemyneirt, Tgheloove vulmaect ende
consummeirt, ald. 268 (hic?) of bedr.: aanvallen, belagen?); Gheen lyen en mineert
/ maer altoos swaerder aencleeft, GHISTELE, Ant. 50 [1555].

Mineringhe,
zn. Van mineren.
Eig. vernietiging, in de aanh. die vernietigt, wegneemt. ‖ De Rechtueerdicheyt
Gods... des drucx mineringhe, Antw. Sp. Eee ij [1561].

Minerve,
zn. Ontleend aan fr. Minerve.
Wijze en schone vrouw. ‖ Zoetgeurighe blomme balsemierich Zoo goedertierich
/ Ingenieus / boven alle minerven! CAST., Pyr. A v [ca 1530].
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Minervist,
zn. Van Minerva.
Dichter, rederijker. ‖ Reyn Mineruisten hoochweerdich gheexalteert, Antw. Sp.
v

Mmm ij [1561].

Mingiootelijck,
bw. Zie Miniootlyc.

Minjoot,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Minioot.
Lieveling (vg. KIL.: m i n g h e n o o t , m i n n e g h e n o o t , m i n g n o o t ... deliciae
carum caput). ‖ Het es Gods minjoot, Trudo 1292 [ca 1550] (zie ook ald. 1567, 2127,
2349, 2958).

Miniootlyc, miniotelijck, mingiootelijck,
bn., bw. Van minioot.
1) Vriendelijk, minzaam. ‖ Dalder schoonste imagije // met soeter couraghije
Wenscht u personagie geluck miniotelijck, Well. Mensch 320 [2e kw. 16e e.]; Men
salse straffelic en niet miniootelic, Met swaren tormenten doen versmachten, Dwerck
d. Apost. 984 [1e h. 16e e.]; My sweirende getrouwicheyt miniootlyc, Bruyne 1, 134
[1556]; Dmorael van desen broeders miniootlyck Niet en leert dan trouwe en minne
grootlijck, Antw. Sp. S ij [1561]; O.: Verclaert ons datte blootlijck. G.: En de schrijuers
v

miniootlijck // dat maeckt tverstant // sterck, Haagsp. d iiij (na d viij) [1561].
2) Ootmoedig? ‖ Bidt den heer mingiootelijck voor u sondich bederven, Well.
Mensch 1103 [2e kw. 16e e.].
3) Lieflijk? ‖ God schiep den mensch inden beghinne blootelijck Seer miniootelijck
// naer sijn selffs beelde ient, Haagsp. m i [1561].

Minnegelt,
zn. Uit minne en gelt.
Geld dat men ontvangt voor verpleging of verzorging. ‖ Soo mach ick met
soeticheyt 't Minnegelt crijgen en dat ick heb verleyt, Minnevaer 170 [1583].

Minneknoopken,
zn. Uit minne en knoopken.
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Liefdeband, -verbintenis. ‖ Maket minneknoopken, H.d.Am. R 4 [m. 16e e.].

Minnevaer,
zn. Uit minne en vaer.
Pleegvader. ‖ Een cluyt van onse lieven heers minnevaer, Minnevaer, titel [1583]
(ook ald. pass.)

Minnich,
bn. Van minne of minnen.
Liefdevol. ‖ Ghy hebt my verhoort / vut liefden minnich, EVERAERT 124 [1525].

Minsamelijc,
bn. Zie MNW i.v. Minsamlike.
Minzaam, liefdevol. ‖ Dus volbrachten sy bequamelijc / In reynder liefden altijts
minsamelijc / Haer kinderlijcke joncheyt voughelic, CAST., Pyr. A iiij [ca 1530].

Minsel,
zn. Van minnen.
Wat bemind wordt; beminde. ‖ O liefste lief, mijns herten minsel, Doesb. 58 [vóór
1528].

Mintacij,
zn. Vervorming van mutacij, mutatie?
Verandering? ‖ Sijt ghij alree anders beraen dats een groote mintacij, Lijsgen en
Lichthart 424 [2e h. 16e e.].

Minueren,
ww. Ontleend aan ofr. minuer.
Eig. zingen met zwakke (afnemende) toonsterkte of met verdeling van één (lange)
noot in verscheiden kleinere (vg. KIL. 851: M i n u é r e n . j . d i m i n u é r e n en 842:
d i m i n u é r e n . Modos concidere & frangere: voce se remittente canere:
minuritionem citare, minuonem citare siue cantare: voculas multifariam frangere &
concidere); in de aanh. naar het schijnt zingen in het algemeen. ‖ Ick soeck Mineruam
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reyne / En daermen Rhetoricam hoort pronuncieren / Musicam minueren // by
Pegasus fonteyne Voor elck ghemeyne, Antw. Sp. o iiij [1561].

Miruwet, myrewet,
zn. Ontleend aan ofr. *mir(o)uette (fr. mirette).
Spiegel(tje). ‖ Laet ons haer scyncken enen myrewet, Spigel 45 [16e e.]; J.: Wat
dinck is dat: eyn miruwet? S.: Datz eyn Spigel, ald. 48.

Mis-,
zie ook Mes-.

Misbaerheyt,
zn. Van misbaer.
Misbaar. ‖ Hij zal nog bedrijven zo groten misbaarheid, Als hem die waarheid zal
komen beseven, Roerende v. Meest Al 126 [ca 1564?].

Misbaerlick,
bn. Van misbaer.
Op jammerlijke wijze. ‖ Die keele doedi (t.w. de dood) ruetelen misbaerlick, Doesb.
194 [vóór 1528].

Misbrouwen,
ww. Uit mis en brouwen.
Eig. kwalijk brouwen; uitsl. aangetroffen als volt.deelw. in fig. bet.: vergeefs,
waardeloos. ‖ T'is al misbrouwen schier, Mijn brengende dangier, als niet is hier
Die liefste, Pir. en Th. 67 [1e kw. 16e e.].
- Mesbrouwen bier, een bedorven, verloren zaak. ‖ L.: Tes al mesbrouwen bier,
Trudo 2133 [ca 1550].

Misbruyckich,
bn. Zie MNW i.v. Misbrukich.
Misbruikend (vg. Gemma 3: m i s b r u k i c h , abusivus). ‖ Misbruyckich den
amoureusen klaren dauwe / Haer zinnen quistich / zou (t.w. Thisbe) gaen dolen
v

laet, CAST., Pyr. B v [ca 1530].
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Miserabelijck,
bw. Van miserabel.
Ellendig. ‖ Al heb ick u creatuur // in mijn sondigen sack Miserabelijck mismaeckt,
Well. Mensch 1134 [2e kw. 16e e.]; Dan zult ghy door daghelijcx verwijt Verteeren
miserabelijck v zelfs vleesch en bloet, H.d.Am. Ff 7 [m. 16e e.].

Miseren,
ww. Spontaan gevormd?
Medelijden hebben. ‖ Daer van stede Eneas ghinc laueren sonder haer te miseren,
Doesb. 58 [vóór 1528].

Misericordioes,
bn. Ontleend aan ofr., fr. misericordieux.
Medelijdend. ‖ Een gracelijck // brief // misericordioes colacelijck // hief // ick buel
doloroes, Smenschen gheest 155 [ca 1560?].

Misfamene,
ww. Uit mis en famene.
In opspraak brengen. ‖ Weest mi ghetrou sonder te misfamene, Doesb. 11 [vóór
1528].

Misgreyen, mesgreyen,
ww. Uit mis en greyen.
Mishagen (vg. KIL.: M i s g r e y d e n / m i s - g r e y t e n . Fland. displicere. De vorm
misgreyden is aangetroffen bij GHESCHIER, Proefsteen 226, aang. in WNT i.v. Greien
(II), Samenst. en DE BO i.v. Misgreien. ‖ DE ROOVERE 279 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT
66 [1511]; DE DENE 333a [ca 1560]; Smenschen gheest 307 [ca 1560?]; Judich 1161
v

[1577]; Hs. TMB, C, fol. 107 [eind 16e e.?].

Misgrief, mesgrief,
zn. Uit mis en grief, gerief of van misgrieven.
Nadeel. ‖ Mijn selfs te doen mistrief (l. misgrief? of misrief?), Const-thoon. Juw.
436 [1607].
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook Verl.Z. II, 1317 [1583]; ‘Hy zal u up nemen /
alst hem ghelieuen // zal, Behouden ende bewaren uut des mesgrieuen // val’ (tenzij
mesgrieven hier voor mesgrievens zou staan en mesgrieven zou zijn gebruikt in de
bet. van mesrieven).
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Misgrieflijck,
bn. Van misgrieven.
Hinderlijk; onaangenaam? ‖ (Tweedracht of onenigheid) Dwelck niet alleen by
den Poëten spottelijck En is / maer oock den verstandighen misgrieflijck, Antw. Sp.
V ij [1561].

Misgrieven, mesgriefuen,
ww. Uit mis en grieven, gerieven.
Verdrieten. ‖ O Leeraer, ent v nu niet en mesgriefde (var. misgriefde)... zo biddic
u noch een bede, Gentse Sp. 323 [1539]; By huliedere ghenade // ende jonstelick
gheliefuen macht niet mesgriefuen, Taruwegraen 1841 [1581].

Mishabben,
ww. Uit mis en habben, happen.
Hem mishabben, zich vergrijpen, misgaan. ‖ Mishabt hy hem / iet, men siet hem
Inden mont, Leuv. Bijdr. 40, blz. 83 [1578].

Mishandelen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Hem mishandelen, zondigen. ‖ O Heere! hoe siet men menighen hem
mishandelen! Deen ruyst, dander tuyst, enz., Ontr. Rentm. 242 [1588?].

Mishandelijck,
bw. Van mishanden.
Eig. hinderlijk, in de aanh. gruwelijk? ‖ Dies zal ick v verwaten zoo mishandelijck,
Datmen van uwe onreyne treken 't Eeuwighen daghen zal moghen spreken (het
betreft de vervloeking van Diana, waardoor Actaeon veranderde in een hert), H.d.Am.
K 2 [m. 16e e.].

Mishanden,
ww. Zie WNT i.v. Mishanden (II).
Mishandelen. ‖ Wie heeft u dus gewondt?... Soud' men u... Aldus mishanden,
Elck mensche sout betreuren, Vlaerd. Red. 208 [1617].
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Mishaven,
ww. Zie WNT i.v.
Mishandelen? ‖ Ick was inde Gevanckenis, als gevangen mishaeft, Ende siet ghy
zijt tot mijn ingecomen, Const-thoon. Juw. 164 [1607].

Mishout, misshout, mishouwet, meshuw(e)t, meshuud, meshouwet,
bn. Van mishouwen, zie MNW i.v. Mishuwen en vg. KIL.: M i s - h o u d e n . Errare in
matrimonio contrahendo, infaustis nuptiis iungi.
Ongelukkig gehuwd. ‖ St 1, 111 [vóór 1524]; Doesb. 13 [vóór 1528]; V.D. DALE,
Stove 115 [1528]; CAST., C. v. R. 155 [1548]; H.d.Am. Z 1 [m. 16e e.]; DE DENE 269a
[ca 1560].
OPM. Ook in Tijdschr. 9, 179 [beg. 16e e.?] en Dev. Pr. B. 98 [vóór 1539].

Misnamen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Met een onjuiste naam noemen (vg. KIL.: M i s - n a e m e n . Male nominare,
agnominare; zie ook DE BO en CORN.-VERVL. i.v.). ‖ Straft dees Christen bruers, Want
al eest dat sij hen selven dus misnamen, Ten sijn inder waerheyt niet dan Kisten
bruers, A. BIJNS 190 [1548]; Ghy en wordt niet misnaemt, dits trecht; seyt daeromme:
sot is hy, die hier erm leeft om ryc te stervene, Bruyne 2, 204 [1564].
2) Bespotten, uitschelden (vg. MNW i.v., alwaar één (dubieuze) plaats in de bet.:
‘een onaangename bijnaam geven’). ‖ Prelaten, bisschoppen hoort men hem
misnamen, A. BIJNS, in Leuv. Bijdr. 4, 339 [2e kw. 16e e.]; Diemen eerst noemde
door zijnen ionstighen toer / Bouwer des Landts / wort nu gheheeten een Boer / Van
v

donverstandige misnaempt en begresen, Haagsp. k i [1561].

Mispast, mespast,
bn. Van mispassen.
Ontsteld? ‖ Elc goetwerc (des ben ic mispast), Uut wat gront tgeschiet is, des sijt
ghij proevere, A. BIJNS 404 [ca 1540]; O god / nu zoo licht myn herte mespast //
zwaerlick om weten wat myn vrauwe vooren heeft, Judich 1598 [1577].

Mispelschiere, -schierich,
bn. Uit mispel en schiere of schierich.
Eig. ‘zo grauw als een mispel’ (WNT i.v. Mispel, Samenst.), in de aanhh. fig.
gebruikt als ongunstig epith. // DE DENE 83a*, 87a*, 116b*, 150a* [ca 1560].

Misraect,
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bn. Zie MNW i.v.
Verdoold, op de verkeerde weg. ‖ Ick taste nae tplaxken mit haer ghestaect Sij
seij hout hant af ghij sijt misraect, St 2, 212 [vóór 1524] (hic?); Alwaert dat alle
menschen ontstichte, Dat en achten sij niet; hoe sijn sij misraeckt, A. BIJNS 106
[1528] (zie ook ald. 272, 405); Spughende quylende, als huten sinnen misrocht, DE
DENE 19b [ca 1560]; Den Chorinthen... onbequaeme met andere misraecten
deelachtich te syne den Godlycken gheeste, Smenschen gheest 775 [ca 1560?].

Misrijden,
ww. Zie MNW i.v. Misriden, WNT i.v. Misrijden (II).
Eig. m. betr. tot een paard: door rijden bederven; in de aanh. bederven in het
alg.? ‖ Constich leert sy (t.w. Geometria) dat niemant derf twistich blijuen Of oock
lang kijuen // waer dlant is misreden, Antw. Sp. Qq iiij [1561].

Misschien,
ww. Zie MNW i.v. Misscien, 2e art., WNT i.v. Misschieden.
Mislukken, falen. ‖ Dat Godt behoeyt
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en kan niet misschien, GHISTELE, Virg. Aen. 171b [1556].
OPM. Wellicht behoort hiertoe ook Trudo 960 [ca 1550]: ‘God heeft sonder maschyn
u felheyt ghewrooken’.

Misschieven,
ww. Zie Meschiefven.

Misshout,
bn. Zie Mishout.

Mysterelick, misteerlijck,
bw. Van ofr., fr. mystère.
Wonderlijk. ‖ Tcomd mysterelick by, CAST., C. v. R. 162 [1548]; Tis zonder waen
/misteerlijck te verstaen, Rott. Sp. O vij [1561].

Misteriael,
bn. Ontleend aan ofr. misterial.
Mysterieus; mystiek. ‖ Een misteriael dinc (t.w. de okkernoot), maer oncostelic,
ongeloghen, t'Misterium wert u vertooghen, Weer. Gheleerde 383 [1558]; Dalder
warachtichste woordt // hoochst misteriael Dwelck inden beghinne was al voren,
Antw. Sp. Fff iiij [1561].

Mysterie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
(Voor)teken? ‖ Binnen in Genuen de stadt niet cleine / Sproot een fonteine / van
bloede root / In mysterien dat Sarazinen daer ten pleine / De stadt bedeerven soen
/ ende slaent al doot, CAST., Bal. A 6 [1521].

Misterken,
zn. Oorspr.?
? ‖ Zijdy worden een Venusjanckerkin... Een bremer / een misterkin / zoo naect
u swaer Menighe onruste, CAST., Pyr. A iij [ca 1530].
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Mistich,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Mistig.
In de aanh. verward van geest? ‖ Ghy iaechtse meest doer tpoort // gat werlt /
om dat ghy hoverdich sijt en pompoes spytich en mistich crul en fumoes, Smenschen
gheest 615 [ca 1560?].

Mistyk,
bn. Zie WNT i.v. Mystiek.
Symbolisch. ‖ Iacob, druckigh zijnde, zonder vrueght, Heift inden mistyken leeu
van Iuda verhueght, Gentse Sp. 211 [1539].

Misuselyck, mesuijsselijck,
bn. Van misuus.
1) Onbehoorlijk? ‖ Wij maecken die werrelt beroert confuijslijck, Tot wercken
mesuijsselijck // wij elcken porren, Well. Mensch 138 [2e kw. 16e e.].
2) Ongebruikelijk? Ondoenlijk? ‖ Tdunckt my misuselyck; Dees trappen schynen
al selden beclommen, Br. Willeken 208 [1565?].

Miswenden,
ww. Zie MNW i.v.
Bederven? (Vg. Teuth.: v e r k e r e n t e n a r c h s t e n , m y s w e n d e n ,
pervertere). ‖ Hier om seyt Christus: tot myn woort aff noch toe en draeyt, tis spyse
der sielen: wee hem diet miswendt! Bruyne 3, 130 [1556].

Miswercken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Miswerken.
Door zondigen verliezen, verspelen? ‖ Hoort hoe veracht Alle anderen natien
schenen buyten Israels gheslacht, Maer sy hebbent miswracht, niet ontfangende
twoort, Rott. Sp. Q vj [1561].

Mockachtich,
bn. Van mocke (zie MNW i.v. Mocke, WNT i.v. Mok (II).
Slordig. ‖ Een simpel ioncwijf Die een quaet grof dinck hadde aen dlijf Vuyl
mockachtich, ontheghent en slecht, GHISTELE, Ter. Heaut. 22 [1555].

Mockay, mockaey, mokkaai, mokaaiken,
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zn. Ontleend aan een (niet opgetekend) ofr. woord (een bijvorm van ofr. moquoi?),
dat verwant moet zijn geweest aan ofr., fr. moquer. Zie MNW i.v. Mockeye, WNT
i.v. Mokkei.
Hap, mondvol (vg. KIL.: MOCKEYE. Fland. vet. Offa, bolus). ‖ Siet Onbescaemt /
eist niet een goede vinne dat? Ten es gheen mockayken / te vermulene, EVERAERT
176 [1527]; Snijden een mokkaai, DE DENE 361b [ca 1560] (zie ook ald. 348b:
mokaaiken); Den Vos... ghijngh weder naer een mockaey recken, DE DENE Fab. 185
[1567].

Mockebroot,
zn. Uit mocke (in onduidelijke bet. (brok?) en broot.
Om tmockebroot gaen, bedelen? ‖ Q.W.: Lucsurie es gheresen. S.I.: Devotie gaet
om tmocke // broot, Verl.Z. I, 96 [1583].

Mockoenen,
ww. Rijmafleiding van mocke, brok? Of rijmverlenging van mocken (zie KIL.:
m o c k e n ... Buccam ducere siue mouere)?
Smullen. ‖ Daer wort zo leckerlic te mockoenene Bier ende wyn van tweederande
/ manniere. Se sullen maken de fynste chiere, EVERAERT 106 [1513].

Moddaert,
zn. Van modden.
Smeerlap, viezerik? ‖ Om enen grouaert die hem hiet moddaert, Doesb. 246 [vóór
1528].

Moddermuylen,
ww. Uit modderen en muylen.
Platte benaming voor kussen of een bepaalde wijze van kussen (vg. Labbermuylen
en WNT i.v. Smoddermuilen). ‖ Peyst wat vruechden hij int herte sciep doe hyse
sach moddermulen mont aen mondeken, St 2, 151 [vóór 1524]; I.: Ziet dit kussen
en lecken T.: Ba ziet dit moddermuylen, H.d.Am. B 6 [m. 16e e.].
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Modereren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Modereeren.
A. BEDR. Regelen. ‖ Isocrates en Naucrates... Die de reden modereerden
weerende confusie, CAST., C. v. R. 13 [1548].
OPM. Ook bij STALLAERT 2, 211.
B. ONZ. Gerust zijn, vertrouwen? ‖ Heer Coninck wy en sullen egeensins trineeren.
Wilter op modereren. Wy syn bereet, Con. Balth. 32 [1591].

Moedermaechdelicheyt,
zn. Van moedermaechdelic.
Maria in haar maagdelijk moederschap. ‖ Met den oogen van mijnder sielen
weenende kniel ick uwer moeder maechdelicheyt voren, DE ROOVERE 196 [3e kw.
15e e.].

Moedermaegdelick,
bn. Van moedermaegt.
Van Maria als moedermaagd. ‖ Moedermaegdelick graen Lof Maria, DE DENE 99a
[ca 1560] (zie ook ald. 414b).

Moeyech,
bn. Van moeyen.
Bemoeiziek? ‖ Quaemdij ons als vijanden niet ouervallen, Van ruyters, noch
knechten, en waer daer gheen swaerheyt, ... Noch van moeyeghe Jugen, dwaser
dan mallen, HOUWAERT, Mil. Clachte 34 [1577-'78].

Moeyelijck,
bw. Zie MNW i.v. Moeyelike, WNT i.v. Moeilijk.
IJverig, naarstig, ingespannen (vg. KIL.: m o e d e l i c k e n ... laboriosè?). ‖ M.: Hoe
heet dese herberghe? Q.I.: De lustighe werelt, Daer mij den mensche dient seer
moeyelijck, Rederijkersged. 24, 320 [m. 16e e.?].

Moen, moenen,
zn. Zie MNW i.v. Mone, 3e art., WNT i.v. Moon.
Benaming voor de duivel (in mensengedaante) (vg. KIL.: M o o n . Daemon, genius
en CORN.-VERVL. i.v. Moone(n), in de aanhh. door de spreker als mansnaam (zie de
Opm.) bedoeld. ‖ Mar.v.N. proza na r. 556, elders (r. 212) Moenen (ca 1500].
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- Ook als benaming voor een zinneken (ofschoon hetzelfde personage elders
wordt aangesproken met nicker, duivel). ‖ Bij loo neeffken Moen, Pir. en Th. 261
[1e kw. 16e e.?].
OPM. Het vermoeden, dat Moen eig. een mansnaam is (zie WNT i.v. Moenken)
vindt steun in het voorkomen van Moenin als eigennaam in CAST., C. v. R. 82 [1548];
‘Den langhen Moenin des vreughds bedriuere’.

Moetsel,
zn. Van moet(e), bijvorm van moeite (vg. KIL.: m o e d t e / m o e y t e . Labor, opera,
molestia; zie ook WNT i.v. Moete, Aanm.)? Of van moeten?
Moetsel doen, zijn best doen? Of doen wat nodig is? ‖ Ghesontheyt is voetsel
om te doen moetsel voer Venus outaer om liefken te stellen in iuecht, Doesb. 86
[vóór 1528].
OPM. Het uit KIL. bekende moetsel in de bet. moeite, last ook bij v. GOOR, Beschr.
v. Breda 127 [1536].

Moetwillich,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Moedwillig.
Van plan, van zins, voornemens? ‖ Moetwillich was ick om my openbaer // daer
te dooden, Bruyne 1, 162 [1556].

Moyen,
ww. Zie MNW i.v. Moeden, 3e art.
Moed vatten? ‖ Duer haer mijn bloet bloyde en mijnen moet moyde, Doesb. 23
[vóór 1528].

Moylic,
bn. Zie MNW i.v. Mooylike.
Eig. mooi, v.v. ook royaal, ruim, ‘dik’. ‖ Jc hebbe altoos / eenen pennync moylic
Om met goe mannen te vertheerren, EVERAERT 107 [1513].

Mokkaai, mokaaiken,
zn. Zie Mockay.

Mol,
zn. Zie MNW i.v. Mol, 2e art., WNT i.v. Mol (I).

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Benaming voor de duivel. ‖ Ou, leelic swert mol! Sacr.v.d.N. 1036 [3e kw. 15e
e.]; Basillicus en helsche mollen, Verl.Z. I, 108 [1583].

Mole,
zn. Zie MNW i.v., 2e art.
Model, fatsoen (vg. KIL.: M o e l e . j . m o d e l . Proplastice). ‖ Waert gheen
sacrament vol caritaten, Het waer een werck van vreemder molen, Sacr.v.d.N. 454
[3e kw. 15e e.].

Molement,
zn. Zie Emolement.

Mollengijs, molengijs,
zn. De aard der samenhang met mol (het aarde-, dodendier) is niet duidelijk.
Naar het schijnt een benaming voor de dood of het dodenrijk. ‖ Als dopperste
ghebiedt/soe moet ghy gaen Trecken int landt van mollengijs, DE ROOVERE 295 [3e
kw. 15e e.]; Ghy moet int perck Ter feesten commen van mollengijs, ald. 298; Sij
moeten te mollengijs int dal, Drie bl. danssen 67 [1482]; By desen misvalle Is Dierick
te Molengijs gaen wandelen, Sp. d. M. 5491 [beg. 16e e.].

Momist,
zn. Van Momus.
Vitter, benijder; spotter. ‖ Wij en achten niet op der momisten nijdich caecken,
Machabeen in Hs. TMB, A, fol. 25 [vóór 1590].

Mommecansen,
ww. Van mommecans
Dobbelen. ‖ 't Is verloren ghemomme-
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canst alst niet en geluckt, in v. Vloten, Ned. Geschiedz. 1, 181 [1526]; Se vynden
hem daer men hout colacie Van dobbelspel ofte mommecanchen, EVERAERT 220
[1528?]; zie ook Hs. TMB, G, fol. 129*.

Monckaert,
zn. Van moncken.
Vrijer, lief, boel. ‖ Jc onsteke jn uwer liefden gheheel Ey lodderlic monckaert,
EVERAERT 170 [1527].
OPM. Kil. kent het woord in de bet.: vultuosus, homo vultu composito ac graui: &
Simulator.

Moncke,
zn. Zie WNT i.v. Monke.
Gemeenzame benaming voor een (mooi, aantrekkelijk) meisje (vg. KIL.:
MONCKE/MONCKSKEN. Puella vultu composito: bellula). ‖ Jaeic scoon roosekin.
Verstaet wel tgloossekin / myn weertste moncxskin, EVERAERT 15 [1509]; Eist een
fraye moncke, ald. 291 [1529]; DE DENE 307a, 359b [ca 1560].

Moncken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Monken.
1) Smeulen (vg. KIL.: m o n c k e n d e k o l e n . j . s m u y c k e n d e ), in de aanh.
gloeien? ‖ L.: Als kaukens pronckende, B.: Die syn in volleesten. L.: Als coolkens
monckende, B.: Als cattekens lonckende, Trudo 2751 [ca 1550].
2) Smullen, eten. ‖ Hier es redelic / wel te monckene, EVERAERT 176 [1527].

Mondeloos,
bn. Van mont.
Stom? Krachteloos? ‖ Sijn leeven stondeloos // mach therte mondeloos ydel en
vondeloos // niet verstaen doer mijn (t.w. van de duivel) listicheit, Smenschen gheest
105 [ca 1560?].

Monioie,
zn. Zie WNT i.v. Monjoie.
Teken, kenteken? ‖ Piraem ende Antenor, mids Calchas van Trojen, Hadden
ghestrecte baerden, grijs als aluyn: Maer die zijn van audheid alle monioien, CAST.,
C. v. R. 206 [1548].
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Monioyen,
ww. Van monioye.
De weg wijzen. ‖ Hy (t.w. de eers) monioyt de weghe, hy stelt menich pale, Leuv.
Bijdr. 4, 358 [beg. 16e e.].

Monitie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. monition, lat. monitio.
Raadgeving, vermaning. ‖ Tes goet te peisene dat by dyn monitie / Ghegoten
v

waren alle die horribel angienen, CAST., Bal. A 7 [1521]; De refereinen dats tsreghels
repetitie Rijst ons ter monitie van Maro zo ic meene, CAST., C. v. R. 55 [1548]; Al
haer monitien // gheheel verfijt, Oft van Godt den Heer werdij noch meerder
ghecastijt, Heymelic Lijden 264 [1557].
- In de aanh. naar het schijnt raadsbesluit. ‖ In Darius tijdt / der Perssen monarchije
v

/ Vertrack der Griecken zije / door Goods monitie, CAST., Bal. B 2 [1521].

Monoye,
zn. Ontleend aan ofr. monoie (fr. monnaie).
Geld. ‖ Dan comen dees casseneers al tinghen tanghen voort En brenghen ons
aflaet om ons monoye, Leuv. Bijdr. 4, 354 [beg. 16e e.].

Monosyllabe,
zn. Ontleend aan fr. monosyllabe.
Eénlettergrepig woord. ‖ CAST., C. v. R. 36, 49, 56 [1548].

Monstrance,
zn. Ontleend aan ofr. monstrance. Zie WNT i.v. Monstrans.
In de aanh. gebezigd als erenaam (voor Wtvloyende claergye). ‖ O zuver
monstrance, Edel Wtvloyende Claergye iueghdelic, Gèntse Sp. 103 [1539].

Monstrantie,
zn. Zie MNW i.v. Monstrancie.
1) Hostievaas, gebezigd als benaming voor Maria en v.v. ook voor een beminde
vrouw. ‖ Ghegroet zijt maechdelijcke monstrancie, Sp. d. M. 866 [beg. 16e e.];
Cyborie, gheheylichde Gods monstrantie, Accordantie crijgcht ons nu, naemaels
glorie, A. BIJNS, N.Ref. 334, q, 2 [1528]; Adieu zoete Monstrantie vol glorien (Mars
tot Venus), H.d.Am. T 7 [m. 16e e.].
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2) Demonstratie, vertoning. ‖ Lof Diana zuyver romenbrantie (!)... Van deser
miraculijcker monstrantie (t.w. de verandering van Acteon in een hert) Hebt lof,
H.d.Am. K 4 [m. 16e e.].
3) Toonbeeld? ‖ De monstrantie der eeuwigher melodijen. // Is een eerbaer
Vrouwe, H.d.Am. X 1 [m. 16e e.].
4) Voorstelling; opvatting; inzicht? ‖ De Romeynen hebben ander monstrantie:
Sy en wilden God niet gelijcken... By gout, silver oft ander edel gesteenten, Prochiaen
1648 [ca 1540].
OPM. Onduidelijk is de bet. op de volgende (corrupte?) plaats in V.D. DALE, Lof
Hostie 180 [1e kw. 16e e.]: ‘Lof Tobijas spijse god / goeds monstrancie’.

Monstre,
zn. Ontleend aan ofr. monstre.
Monstre passeren, zich laten monsteren (vg. de monstering passeren in WNT i.v.
Monstering). ‖ Souge monstre passeren hier bouen comt, EVERAERT 212 [1528?].

Monstreren,
ww. Ontleend aan ofr. monstrer.
Tonen, bieden. ‖ Laet varen tcarstpel, het steken nae den rinck, steeckt nae
vyanden, thooft haer monstreert. Dit

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

261
brengt den tyt me: het spelen is kinderdinck, Bruyne 2, 61 [1583].

Monteye,
zn. Ontleend aan ofr., fr. montee?
Berg? ‖ Wy waeren van node up een monteye (× contreye) de hoghe waere;
nochtans peyns ick wedere: gheen berch so hoghe, hy es te nedere om overe te
merckene alle saecken, Charon 197 [1551].

Moolen,
zn. Zie MNW i.v. Molene, WNT i.v. Molen (I)?
Dwaas, zot (vg. KIL.: m o l e n / m a l l a e r d . Homo phantasticus: qui varis
phantasmatibus & deliriis agitatur, tanquam mola ventis). ‖ So sal ick [u] doen kijcken
door een ander bril Sonder groot geschil, eij droncken moolen, Lijsgen en Lichthart
101 [2e h. 16e e.].

Moordadere,
zn. Zie Moortdadere.

Moordersloos,
bn. Uit moorder en loos.
Loos, sluw als een moordenaar? Of staat lose in de aanh. voor loosheid? ‖ Tfy
moorderslose van bloede niet sadt. Moetmen u ontrou al de weirelt doerweten?
Bruyne 2, 56 [1583].

Moortdadere, moordadere,
zn. Van moortdaet.
Moordenaar. ‖ V.S.: Gij valsch verradere! Q.G.: Gij sijt een moordadere, Well.
Mensch 147 [2e kw. 16e e.]; Wast ooc v broeder niet / die hy wilde vercleenen En
ter doot gebracht heeft als een moortdadere? GHISTELE, Ant. 42 [1555].

Morael,
zn. Zie WNT i.v. Moraal.
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1) Geschrift met een bepaalde (inz. zedekundige) strekking. ‖ Wilt ten besten
roeren hu tonghe ende lippen Van onsen morale (t.w. het zojuist vertoonde spel) /
nv hier ghehoort, EVERAERT 231 [1528?].
- In de aanh. naar het schijnt als lit. genre. ‖ Vveereldlic, moedt ghy de
Comparatien hantieren, Gheestelic de Parabolen allegieren, Ende meest altoos
Goddelick de Moralen, CAST., C. v. R. 235 [1548].
2) In verzwakte bet. in verbindingen als zonder langh morael, zonder omhaal (van
woorden), kort en goed. ‖ Vueren ende al vueren zonder langh morael, Sidt daer
als boerghmeester vrouwe Isigrine, CAST., C. v. R. 134 [1548]; - in corte moralen,
in weinig woorden, beknopt. ‖ Soo ghij op dit termijn hebt hooren vertaelen in corte
moralen, Werelt bevechten 912 [2e h. 16e e.].

Moralijck,
bw. Zie MNW i.v. Moralijc.
Zedelijk, geestelijk (vg. Voc.Cop.: m o r a l e k e . moralis). ‖ Hier by ghy moralic /
verstaen zult De liefde die Godt / drouch tot haer Ende zou tot Gode, EVERAERT 372
[1527]; Alzoo verre als ons verstant begrijpen mach... Zoo zullen wy 't moralijck
exponeren, H.d.Am. V 8 [m. 16e e.].

Moralisatie,
zn. Van moraliseren of rechtstreeks ontleend aan ofr. moralisation.
Verklaring, uitlegging, t.w. door toepassing op het geestelijk, inz. zedelijk leven.
‖ Pir. en Th. 618, 631 [1e kw. 16e e.?]; Charon 9 [1551]; Weer. Gheleerde 78 [1558];
Antw. Sp. Tt iij [1561]; Rott. Sp. D iiij [1561].

Morellen,
ww. Zie WNT i.v.
Klein krijgen, murw maken. ‖ Jc ghae huer tjeghen / jnt ghemoet. Volcht my naer
/ metter spoet. Wy sullense tsaemen/wel morellen, EVERAERT 177 [1527].

Morissche,
zn. Zie WNT i.v. Moresk.
Eig. bep. soort van dans, t.w. la moresque, ital. moresca, eng. morris-dance (zie
WNT t.a.p. bet. 3), in de aanh. blijkbaar dans in het alg. ‖ Jn welke ghi diuersche
morisschen of danssen sien sult, Drie bl. danssen 28 [1482].

Mornyffelen,
w. Zie WNT i.v. Mornifelen.
Kaartspelen. ‖ Myn zinnen... Haken meest / om tuusschen en myffelen Fluusschen
mornyffelen / rouffelen honueren, EVERAERT 16 [1509].
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Morosophouron,
zn. Het woord moet wel verband houden met fr. morosophie, ‘espèce de folie grave’
(LITTRÉ i.v.).
? ‖ Adieu an alle morosophourons hadde renten, DE DENE, Langhen Adieu 230
[1560].

Mortificeeringhe,
zn. Van mortificeeren.
(Zedelijke) vernietiging. ‖ Ghelijc den deyne // is u corrumpeeringhe grootsche
hauteyne // mortificeeringhe, Smenschen gheest 163 [ca 1560].

Mortorie,
zn. Zie MNW i.v. Mortirie, WNT i.v. Mortorie.
1) Ondergang; ellende, rampzaligheid. ‖ Sij maken den wech breet ter helscher
mortorie, CRUL, Tweesprake 194 [2e kw. 16e e.]; In eeuwyghen mortorye Ghewoont
hadde bin der hellen versmade Mijn ziele, ha u grondelooze ghenade My niet
gheholpen, Gentse Sp. 296 [1539]; O Anna suster, besorcht ghy wel wtermaten,
Om eerlijck te vercierene mijn dootlijcke mortorie, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 52b
[1559]; Dhelsche mortorie, DE DENE 30a [ca 1560]; Hem seluen werp hy in den berch
Etnam Die vierich brande tot sijnder mortorie, Antw. Sp. Nnn iiij [1561]; Myn zonden...
zullen my doen zincken
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in 's doots mortorie, Rott. Sp. L viij [1561]; Dynghelicke natueren (t.w. de gevallen
engelen) die onbezweken zaen waren ghesteken // vut de hemelsche gloorie om
datse by ons Vadere / thuerlieder mortoorie houerdich van memoorie // waren
beuonden, Reyne M. 175 [ca 1575?].
- In de aanh. gebruikt als synoniem van nederlaag. ‖ Omde neirlaghe ende
mortorye Die den Vrancxschen / conync nv heift... ghehadt jnt pleyn Es Menichte
van Volcke bevaen met rauwen, EVERAERT 120 [1525].
2) Moordlust? ‖ Ghy zijt bloetgierich vol mortorien, Die Atropos brenght metter
strale, H.d.Am. N 3 [m. 16e e.].

Mote,
zn. Zie WNT i.v. Moot? Toch niet hetz. als mot, slag, klap, dat CORN.-VERVL. vermeldt
(zie WNT i.v. Mot IX)?
Moten geven, er van langs geven. ‖ (Q.B. tot I.G.:) Hoe gaeft ghy hem moten,
v

Rott. Sp. B i [1561].

Motijf,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Motief.
1) Bedoeling; voornemen, plan, doel (vg. KIL.: M o t i j f ... propositum). ‖ Ick ben
geheten Poetelijck geest; Om die minnaers meest te onderwijsen So is mijn motijff,
Pir. en Th. 131 [1e kw. 16e e.]; Wy saghen hu / met den coster jnt scuere Daer
ghylieden eens waert / van motyfue Om tbeste te doene met den lyfue, EVERAERT
178 [1527]; Vreucht sijn ons motijven, Leckert., prol. 2, 8 [1541]; Och, sint hem
kennesse, hemelsghe vadere, Want hy heeft te mywerts een quaet motyff, Trudo
1880 [ca 1550]; Godt geeff hem sles voorspoet bij mannen en wijven, Op dat sijn
motijven mogen dijen tot gemack, Tcooren 1093 [1565]; Ier 't langer verbeit, es mijn
motyff, Dat icket eerst wil seggen Lubbeken, mijn wijff, Minnevaer 171 [1583]; Den
tyt vervult zynde / zandt God ten dien motyve Synen eenighen Zoone, Verl.Z. I, 418
[1583]; Nu word ick met voeten getreden in die grecht Duer u quay motyven, Trauwe
413 [1595?]; Ic hadde... Begrepen in mijn sinnecken Te volbringen dit zelfde motijf,
Crijsman 474 [eind 16e e.?].
OPM. Deze bet. mogelijk reeds in Vl. Rijmk. 7129, aang. in MNW i.v. Motijf.
2) Zin, wil, wens, verlangen. ‖ Goet Gheselscip / wat ghaen wy maken? Secht hu
motyf / rasch zonder helen, EVERAERT 16 [1509] (zie ook ald. 379 [1512], 169 [1527]
en 503 (?) [1535]); Her grave, es dat tslot van uwen motyven? Dat ghyt gheeft der
kercken om haers dienst verstyven? Trudo 1620 [ca 1550] (hic?); Dits goods motijve,
dat gij dus goedertier ziet, Roerende v. Meest Al 695 [ca 1564?]; Gaet voort int
propoost van uwen motyve Tot dynen beclyve, Verl.Z. I, 664 [1583] (zie ook ald.
951); Daertoe (t.w. de toegesprokene te doden) ben ick recht bereet na u rapoort.
Is dit u eyghen wort, // dleste der motyven? Trauwe 733 [1595?] (hic?).
3) Mening, opvatting, inzicht; gedachte, denkbeeld. ‖ Ic rade u zeer wel naer mijn
motijf; Dus doet mijn bevel, A. BIJNS, N.Ref. 218, f, 3 [1526]; Dus mijn motijf es:
Meest elc valt rebel, sijnt leecke of clercken, A. BIJNS 17 [1528] (hic? of conclusie?];
Nonnen... Loopen uute, nu sij Luters motijf cnouwen, ald. 158 [1548]; Daer weet
ghij van mijnen motijve tslodt, Tielebuys 71 [1541]; Wie hoorde sijn dagen van quaer
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motijven, Dan daer dees in verstijven, Tcooren 941 [1565]; Zyne cracht (t.w. van
het bier) die zal u vry naer myn motyf // dwynghen, En duer tlyf // drynghen, Verl.Z.
I, 134 [1583].
4) Uitspraak, woord. ‖ Ic blyf by my eerste motyf, St 2, 63 [vóór 1524] (zie ook
ald. 1, 110); Hy salse vermoorden Alzoo jc hoore an zyne motyuen, EVERAERT 207
[1528]; Danck hebt, heere, van uwen soeten motyven, Trudo 2692 [ca 1550]; Ick
hoorden preeken dat in tyen voorleeken // die werlt verdranck en dat hij ten lesten
/ tot sijnen vuytganck sal vergaen tot niet / dit was syn motijff en dat metten viere,
Werelt bevechten 130 [2e h. 16e e.].
5) Raad. ‖ Onzalighe creatueren... Vliet van hier met v schepen, dits mijn motijf,
GHISTELE, Virg. Aen. 56a [1556]; Haren raet zal ik volghen en haer motijf, ald. 69b.
6) In zeer veralgemeende bet.: zaak. ‖ Och wat doe ick met al dees recepten int
/ lyff tsal een quaet motyff (versta: gevolg, uitwerking?) / ducht ick noch in mijn broen,
M. Bedr. Hart 483 [1577]; Laetet motyff (versta: het vertoonde spel? Of de daaruit
te trekken zedeles, de strekking?) // ter herten styff / innewaerts dalen, Werelt
bevechten 914 [2e h. 16e e.]; Ghij deuchtsaeme vrouwen wilt hier niet om kijven,
Want sulcke motijven gaen u niet aen, Lijs en Jan Sul, prol. 10 [eind 16e e.?]; Coom
ick thuijs, Belitgen sal kijven, Dus mijn motijven (versta: omstandigheden?) quaet
sijn

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

263
om draegen, ald. 179; Eij, lelijcke boeff, is dit u rouwen, Dat ghij sout houwen om
mijn motijff? (versta: om mij?), ald. 223.

Motterolle,
zn. Ontleend aan ofr. moterelle, ‘motteux’?
In de aanh. grappige aanspreekvorm voor een vrouw (t.w. Thisbe, in een
parodiërende sinnekensscène). ‖ Och alderlieffste motte rolle (× sotte bolle), Als
een botte molle widt gecoluert, Hoe heb ick om u seer lang getruert, Pir. en Th. 382
[1e kw. 16e e.?].

Mouten,
ww. Van mout (zie WNT i.v. Mout (II)?
In de aanh. naar het schijnt konkelen of kletsen. ‖ W.: Dan sullen wy naer ons /
houde pleghe mouten. N.: Vp een ander tyt sullen wy te deghe coutten, EVERAERT
538 [1538?].

Mouter,
bn. Zie WNT i.v. Mouter (III).
Zacht, week, soepel (vg. KIL.: M o u t e r . Mollis, mitis, maturus, maceratus; m.
betr. tot fruit nog bij DE HARDUYN (zie Belg. Mus. 10, 14) en DE BO i.v. Mouter: ‘Murw,
meer dan rijp’). ‖ Smoutet (t.w. het leer, i.c. in obscene toepassing) tot dattet mouter
wert, St 1, 66 [vóór 1524].

Mouthaen,
zn. Uit mout en haen.
Drinkebroer. ‖ Tis wondere wat de wyn en bier can stellen dees moutgaeuen (l.
mouthaenen) die altyt sitten en snaeren, St 1, 115 [vóór 1524].
OPM. Ook in Tschr. v.N.N. Muziekgesch. 5, 243 [16e e.]: ‘Ghy mouthanen die dick
vliecht. op de bierbanck’.

Mouthoren,
zn. Uit mout en horen.
Drinkhoorn? ‖ Bancbier sadt dwers teghen ouere Met eenen mouthoren aen een
biervat, smeken, Dwonder 290 [1511].
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Mouveren,
ww. Zie Moveren.

Mouwe,
zn. Uyter mouwen spouwen, zie Spouwen.

Mouwenbarure,
zn. Uit mouw en barure (l. parure?).
Mouwversiersel? ‖ Een Man te ziene in 't harnas te Peerde, Verciert met eender
schoonder couverture, Behanghen met zilvere mouwenbarure, Is dat niet om zien
een vrolijckheyt? H.d. Am. S 3 [m. 16e e.].

Moveeren,
ww. Zie Moveren.

Moveersele,
zn. Van moveren.
Eig. wat beweegt, beweegreden en v.v. denkwijze, opvatting? ‖ Zij causeren
alleenlick het deduceersele, Segghende duer haerlieder vremt moveersele, Dat de
termen moeten syn van eender laghen, CAST., C. v. R. 146 [1548].

Moveren, mouveren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Bewegen, aansporen. ‖ Ghij sult triompheeren Int rijcke uus brudegoms; elck
hier na haken moet, Het zal u zeer te strijdene moveeren, A. BIJNS, N.Ref. 69, e, 10
[1e kw. 16e e.] (zie ook ald. 103, a, 16; 225, g, 9); Met dien wardt ick gheperturbeerd,
Peynzende om Themistocles diere vele moueert Met zijn uutghezochte discipline,
CAST., C. v. R. 3 [1548]; Tgheen dat ons moueert // tot v (versta: beweegt tot u te
v

komen) / is om ander saken, Antw. Sp. D iiij [1561]; Den gheest der wijsheyt vol
v

minnen Die des menschen herte hier ierst toe moueert Duer die liefde, ald. V i (zie
v

v

v

voorts ald. X iij , Ppp ij , h ij ); Nu zijdy toch tot dwaesheyt ghemoueert, Haagsp. f
iij [1561]; Ick (ben) twijffelachtich // gheoccupeert Door myn verstandt tweedrachtich
// 'twelck my daer toe moveert, Rott. Sp. L viij [1561]; Wel waerelt, hoe moge mij
dat temtere En sus mouvere, wijlt stijelle swijge, Rontsaet 43 [1636?].
2) In beroering brengen, bezig houden. ‖ Tis wat anders dat mijn let en dus
moveert, Deenv. Mensch 332 [2e h. 16e e.].
3) Roeren, treffen. ‖ Die iet scrijfd hy moet doceren, Verbliden en moueren zijnen
Audituer, CAST., C. v. R. 24 [1548] (zie ook ald. 34 en pass.).
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4) Aanroeren, spreken over, zeggen. ‖ B.: Mijn lief man, wilt hooren // uus wijfs
bediet. H.: Ia, wat wildij moveren, Heymelic Lijden 39 [1527]; Wat letter op ons, tsij
man off wijf? Doer wat motijff moveerdij dees saecke? Tcooren 827 [1565].
OPM. Zie ook Ghemoveert.

Moveringhe,
zn. Van moveren.
Beroering, ontsteltenis? ‖ In myn binnenste 'thert spruyt / van moveringhe (t.w.
v

bij het horen van gerucht tijdens een gezellig samenzijn), Rott. Sp. Q i [1561].

Mueghen,
ww. De pijne mueghen, zie Pijne.

Muesenmeel,
zn. Zie Muijsemeel.

Muycxken,
zn. Zie WNT i.v. Muik (I).
Schat, kostbaarheid, kleinood. ‖ Onder thuycxken Des houwelijcx was verborgen
dedel muycxken Uus pueren maechdoms, A. BIJNS 272 [ca 1540].

Muyken,
zn.? of ww.? In het eerste geval identiek met mnl. muke, zie MNW i.v., 2e art., WNT
i.v. Muik (II), in het laatste met znl. muiken, zie WNT i.v. Muiken (II).
Benauwdheid? Of narigheid, misère? ‖
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't Discoort der ghedachten / die my tot een spyte Niet dan onrust en muyken en
konnen baren, Rott. Sp. G vij [1561].

Muyl,
zn. Zie MNW i.v. Mule, 2e art. (= muil, bek) WNT i.v. Muil (I)? Of identiek met mnl.
muul (= muilezel), zie MNW i.v., WNT i.v. Muil (II)?
In de aanh. gebezigd als scheldnaam voor een man. ‖ Waer dat (t.w. pleizierig
te leven met een rijke vrouw) niet betere / en dat ghy werdt elcks vrint / Dan eenen
muyl heeten? Haagsp. f. iij [1561].

Muylaert, muylert,
zn. Van muilen.
Knorrepot (vg. KIL.: m u y l e r / m u y l a e r t . Mussitator: tacitè indignabundus). ‖
Drooghe stock-vis ... sal v properlijck worden voor gheset Van Muylert ende
Zuyr-mondt, Veeld. Gen. D. 125 [16e e.]; Den abt van Grimberghen... Die sachmen
verheffen... Met doctor Muylaert, in Tijdschr. 14, 132 [16e e.].

Muijle, mule,
zn. Zie MNW i.v.Mule, 2e art., WNT i.v. Muil (I).
Mulen thooghen, een lelijk gezicht trekken? ‖ Jae eerre zult ghy my nv / ghaen
thooghen mulen, EVERAERT 42 [1512].
- Een muijle maecken op, een gezicht trekken tegen. ‖ Dat ghi op hem een muijle
// maeckt, Tzal u berouwen, Bijstier 66 [eind 16e e.?].

Muylenbier, mulenbier,
zn. Uit muyl en bier.
In de zegsww. muylenbier drincken of proeven, slaag krijgen. ‖ Ic eet dicwils
stocvisch / voer myn inbyten, En daer toe moet ic muylenbier drincken, Leuv. Bijdr.
4, 321 [beg. 16e e.]; B.: Daer suelen wy proeven L.: Goet lecker mulenbier, Trudo
3438 [ca 1550].

Muylert,
zn. Zie Muylaert.

Muylgat,
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zn. Uit muyl en gat.
1) Eig. bek; ook als platte benaming voor mond. ‖ Ow hoort mijn marote god
bedroef haer muylgat, Nyeuvont 136 [ca 1500]; Dwelc (t.w. Thisbe's hooftkleet hy
v

met syn bloedich muylgat schudt ende knabbelt, CAST., Pyr. D iij [ca 1530]; Syn
muylgat is root vanden bloede, ald.
- In dez. bet. ook muylgaeters. ‖ Ick sien wel aen u muylgaeters en staen geen
gespen, Anders mocht men uwen snaeter snueren, Ontr. Rentm. 817 [1588?].
2) Fig.: vleinaam voor een geliefde vrouw. ‖ Och muijlgat, of ick mij wenschen
mochte, Om te logeeren binnen der vruechden capelle, Boertelyck Sin 39 [eind 16e
e.?].

Muylseel,
zn. Contaminatie van museel en muyl?
Snoet, snuit, bek. ‖ Ick segt v ouerluyt // snuyt / v muylseel daer hangt een brock
aen, Bel.v.Sam. 1049 [eind 16e e.?].

Muijsecodt, musecot,
zn. Uit muijs en codt, kot.
Muizenhol. ‖ St 1, 101 [vóór 1524]; Goossen Taeijaert 120 [2e h. 16e e.?].

Muijsemeel, muijssemeel, muijsmeel, musenmeel, muesenmeel.
Zie MNW i.v. Musemele.
Te muijsemele malen, vermorzelen. ‖ Sacr.v.d.N. 588, 1274 [3e kw. 15e e.];
Schuyfman 304, 414, 547 [vóór 1504]; Christenk. 1631 [ca 1540]; Blinden 195 [2e
h. 16e e.]; Luijstervinck 172 [2e h. 16e e.]; Goemoete 383 [eind 16e e.].

Muysen,
ww. Zie MNW i.v. Musen, 1e art., WNT. i.v. Muizen (II).
Weggaan, zich wegmaken, maken dat men wegkomt (vg. Loquela i.v. Muizen).
‖ Ick rade v dat ghy van hier nu muyst Oft ick sal v byder macht / onder mijn voeten
v

treden, Zeven Sp. Bermh. K i [1591].

Muijten (I), meuten,
ww. Zie MNW i.v. Muten, 1e art., WNT i.v. Muiten (II).
1) Ruilen, verwisselen. ‖ Soo wil ick sijn habyt aentrecken, als die hebt gemeut,
Kluchtsp. 1, 144 [eind 16e e.?].
2) Belonen? ‖ Ó Maria werde roosemareijne wilt doch onderdanicheyt mit
duechden muijte[n], St 2, 227 [vóór 1524].
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Muyten
(II), ww. Zie MNW i.v. Muten, 1e art., WNT i.v. Muiten (II)? Zo ja, dan identiek met
Muijten (I).
Opkopen, ‘voorkoop’ plegen. ‖ Maact dan monopolien van gantse vruchten, Muyt,
koopt heele waren, COORNHERT, T'roerspel 863 [3e kw. 16e e.].
OPM. Vg. Meuijterij.

Muijtgen,
zn. Van muijt (zie MNW i.v. Mute, WNT i.v. Muit (I).
Een muijtgen nemen, een uiltje knappen, een dutje doen. ‖ Nu wil ick gaen noch
neemen een muijtgen, Luijstervinck 358 [2e h. 16e e.] (vg. ald. 368: ‘Nu wil ick noch
gaen slaepen wadt’).

Muijtich,
bn. Van muijten (zie WNT i.v. Muiten (III)?
Schuimend, bruisend. ‖ Of mueghelijck dat hij met ons wel gepoijt // heeft Den
muijtigen roij als een vanden meesten, Alit en Lijsbith 94 [eind 16e e.?] (zie ook ald.
104).

Mule,
zn. Zie Muijle.

Mulenbier,
zn. Zie Muylenbier.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

265

Mulinghe,
zn. Van mulen, muilen.
Gepruil, gepruttel, gemor. ‖ Ghij hebt schier acht daghe geweest als een pronckere
ic en mach dese mulinghe niet verdraghen, St 2, 206 [vóór 1524].

Multiplieren,
ww. Zie WNT i.v. Multiplieeren.
Vermenigvuldigen. ‖ EVERAERT 164 [1523]; Doesb. 50 [vóór 1528]; Gentse Sp.
65 [1539]; B.d.Scr. 8 [1539]; CAST., C. v. R. 214 [1548]; Heymelic Lijden 96 [1557];
Weer. Gheleerde 149 [1558].

Mundifieren,
ww. Onder invloed van lat. mundificare gevormd naar ofr., fr. mondifier.
Reinigen, zuiveren. ‖ Ghelijc zyn bladers (t.w. van de wijnstok) alle wonden
mundifieren Zoo zuuerde hy (t.w. Christus) tsweerelds dal, CAST., C. v. R. 144 [1548].

Murmeracie,
zn. Zie MNW i.v.
Angst. ‖ O murmeracie die mi al euen stranghe creyt, Hoe ontstelt ghi hert, sin
ende verstant, Mar. v. N. 329 [ca 1500].

Museel,
zn. Zie MNW i.v.
Eig. snuit, bek, in de aanh. gebezigd als scheldnaam voor een sinneken. ‖ (L. tot
B.:) Dats waer, fyn museel, Trudo 709 [ca 1550].

Muselaer,
zn. Van musel of muselen.
Doedelzakspeler. ‖ IAN CAUWEEL, in CAST., C. v. R. iij [1555]; DE DENE 356a [ca
1560].
OPM. De door KIL. vermelde vorm moeseler ook in Camp v.d. Doot 1964, de vorm
moselaer bij POIRTERS, Mask. 36, aang. in WNT i.v. Moezel, afl.

Musenmeel,
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zn. Zie Muijsemeel.

Muszelen,
ww. Zie WNT i.v. Mutselen.
Vermorzelen. ‖ Daer was thooft ghemuszelt van den wreeden tyrant, Gentse Ref.
14 [1539].

Mutabel (e),
bn. Ontleend aan lat. mutabilis.
Veranderlijk. ‖ Sy (t.w. de vrouwen) zyn instable, als den wind mutabele, CAST.,
C. v. R. 198 [1548]; Rampzalighe Fortuyne, mutabelste der Wijuen, H.d. Am. Ff 2
[m. 16e e.].

Mutabiliteit,
zn. Ontleend aan ofr., fr. mutabilité.
Veranderlijkheid. ‖ Dat zoo menighe Coninckrijcken declineren / Dat doet: des
tijts mutabiliteit, CAST., Bal. B 2 [1521].

Mutatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. mutation.
Beroering? ‖ Oorloghe / twist / en desolatie Oproer / wreetheyt / en groote mutatie,
v

Haagsp. n iiij [1561].

Mute,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Muit (I).
In muten bliven, verdrietig blijven, in een droevige toestand blijven. ‖ Al hoorde
ic ooc uuten Consteghe woordekens der rethorijcken soet, Refereynen, baladen oft
ander cluten, Ic bleve in muten, A. BIJNS, N.Ref. 37, b, 12 [1e kw. 16e e.] (zie ook
ald. 98, d, 14; 144, g, 4).

Mutsaert,
zn. Van muts.
Minnaar. ‖ Sp. d. M. 3699 [beg. 16e e.]; St 1, 117; 2, 196 [vóór 1524]; Christenk.
857 [ca 1540]; H.d.Am. L 5 [m. 16e e.] (in woordspeling met mutsaert, brandstapel?):
‘Kosten wy hoop-hout onder ons beyden ghemaken Van desen mutsaerde’.
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Mutse,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Muts.
Liefde, verliefdheid, soms bep. ongelukkige of hopeloze liefde (vg. KIL.: m u t s e .
Caecus amor, amoris oestrum, amor impotens, caecus). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 342;
EVERAERT 22 [1509]; St 1, 119 [vóór 1524]; Doesb. 31 [vóór 1528]; H.d.Am. B 7 [m.
16e e.].
OPM. Ook in Antw. Lb. 134, 135 [vóór 1544] en nog bij R. VISSCHER, Brabb. 168
[ca 1600].
- Het woord mutse wordt aangetroffen in de volgende, vermoedelijk toevallige
verbindingen, ter uitdrukking van het begrip ‘verliefd zijn’ of ‘-worden’: metter mutsen
belast sijn. ‖ Doesb. 69 [vóór 1528], - metter mutsen beluetert sijn. ‖ Doesb. 112
[vóór 1528], - metter mutsen bevanghen sijn. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 264 [beg. 16e e.], metter mutsen doorreden sijn. ‖ Doesb. 31 [vóór 1528], - metter mutsen gequelt
sijn, werden, ‖ Doesb. 68, 207 [vóór 1528], Conste d.M. 73 [ca 1560].
- Daarnaast doet mutse in dez. bet. dienst in de volgende, min of meer vaste
verbindingen (voor de muts krijgen op, dat nog gedurende de gehele 17e eeuw
voorkomt, zie WNT i.v. Muts, sub bet. 4): dmutsken opt hooft laten breyden, verliefd
worden. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 118, e, 18 [1e kw. 16e e.] (Vg. Mutsenbreyerken); - de
mutse dragen, verliefd zijn. ‖ Conste d.M. 2 [ca 1560]; Dryd. Ref. 61 [1561] (Ook in
Antw. Lb. 16 [vóór 1544] en nog bij HEEMSKERK, Minnek. 73 [1622]; - de mutse
gespen, verliefd maken, worden. ‖ Sp. d. M. 637 [beg. 16e e.]; Leuv. Bijdr. 4, 343
[beg. 16e e.]; Doesb. 69 [vóór 1528]; Luijstervinck 624 [2e h. 16e e.]; R.Roos 45
[eind 16e e.?] (Vg. Mutsghespere); - de mutse hebben, verliefd zijn (vg. KIL.: De
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m u t s e h e b b e n . Adag. Caeco amore ardere, miserè amare, perditè amare,
insanire amore, caecum esse amore, efflictim deperire, insano amore capi; voor de
mutse hebben op. Zie WNT i.v. Muts, sub bet. 4). ‖ Sp. d. M. 1251 [beg. 16e e.];
EVERAERT 266 [1530]; in dez. bet. ook de mutse onder de kele (of kinne) hebben. ‖
Sp. d. M. 179 [beg. 16e e.], EVERAERT 266 [1530]; - de (of sijn) mutse onder de kinne
v

knopen, verliefd maken. ‖ CAST., Pyr. A iij [ca 1530], H.d.Am. C 6 [m. 16e e.]; - die
mutse onder die kinne geknoopt hebben, verliefd zijn. ‖ Leuv. Bijdr. 46, bl. 100 [vóór
1516]; - om venus mutsken lopen, zich op het liefdespad begeven? ‖ Ghy jonghers
die tsamen loopt ghemene om venus mutsken al sondersparen Sythuechs van
monde, St 2, 92 [vóór 1524]; - sijn mutsken vellen, zijn verliefdheid onderdrukken?
Van zijn liefde afstand doen? ‖ Wat sy my de leeren wilt stellen soe sal ic myn
dwinghen wat min vertellen ende myn mutsken vellen wat myns ghesciet, St 1, 73
[vóór 1524]; - de mutse weven, verliefde of wellustige gedachten koesteren. ‖ St 1,
121 [vóór 1524] (= Doesb. 102), Bruyne 1, 88 [2e h. 16e e.].

Mutsenbreyerken,
zn. Uit mutse en breyen met -er(ken).
Dartele, minzieke jongeman. ‖ E.: Wa mutsen breyerken. N.: Wa Venus
v

Kamenieren liefste voerreyerken. E.: Wa Amoureusken, H.d.Am. H 7 [m. 16e e.].

Mutsene,
ww. Van muts.
Vrijen of flirten. ‖ Ou, ghy jonge meyskens! hoordy dat // wel? Coemt, coemt, pijnt
hier wat naerder te trutsene, ghy de so tijelijck begint te mutsene, Charon 453 [1551].

Mutsghespere,
zn. Uit muts en ghespen met -ere.
Die verliefd maakt. ‖ W.: Ghy zijt myn koppelere. N.: En ghy zijt myn
v

muts-ghespere, H.d.Am. H 4 [m. 16e e.].

Mutskin.
Van muts(e), zie MNW i.v. Mutse, WNT i.v. Muts. Identificering met muts, hoofddeksel
(en dan meton. gebruikt voor vrouw, zoals nog in het wvl., zie DE BO i.v. Muts(e))
lijkt aantrekkelijker dan afl. van mot, slet, zoals WNT i.v. Mot (II) voorstelt.
Vleinaam voor een meisje. ‖ Myn mutskin die scoone sprute En mach oock thooft
nauwe steken hute, EVERAERT 267 [1530].
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Nabben,
ww. Bijvorm van (h)abben, bijten?
Synoniem van bijten? ‖ Ick sal u noch wel anders nabben en bijten, Hs. TMB, G,
v

fol. 43 [eind 16e e.?].

Nabesaet, naebesaet,
zn. Uit na en besaet (van besaden, zaaien)?
Geld? ‖ Men sal u al inscrijuen / wilt nabesaet gheuen So langhe als ghijt hebt,
Nyeuvont 120 [ca 1500]; Tnaebesaet es thuutcoy (versta: het geld is op?), EVERAERT
90 [1525].

Nabicht,
zn. Uit na en bicht, biecht.
Kort formulier, dat de belijdenis van zonden besluit en waarin vergiffenis en
absolutie wordt gevraagd (vg. DE BO i.v. Nabiecht). ‖ Dan sal ick seggen een pater
noster voor een prologe, Met een ave Marija, eer ick die nabicht ruere, Preecker
116 [2e h. 16e e.].

Nachscraye,
zn. Oorspr.?
? ‖ Men segt de nachscraye / verwint vele, EVERAERT 552 [1538].

Nachtrente,
zn. Uit nacht en rente.
Opus Veneris. ‖ Wanneer si haer nachtrenten verliest te syne (1. fyne) suerman
wilter syn crucke in steken, St 1, 63 [vóór 1524]; Soudick die nachtrenten van v
ontfa[n]ghen ende elders gaen mitten naycorf wt naijen, ald. 2, 195; Gesontheyt
verghelt vriendelic die nachtrente, Doesb. 86 [vóór 1528].

Nacie,
zn. Zie Natie.

Naebesaet,
zn. Zie Nabesaet.
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Naerdere,
bw. Van na(er).
Sterker. ‖ Hemelsche begheerte... Daer de gratie godts by wast te naerdere, DE
ROOVERE 271 [3e kw. 15e e.].

Naerdicht,
zn. Uit naer en dicht.
Naar het schijnt hetzelfde als bydicht (zie ald.). ‖ Leghd ooc gheen charten vte,
tot iemends spite, In bydicht oft Naerdicht, zoomen doet te Lande, CAST., C. v. R.
29 [1548].

Naerprys,
zn. Uit naer en prys.
Tweede prijs. ‖ Hier mede was ghewonnen den naerprys van eeren ter Nyeupoort
o

A . 1527, EVERAERT 376 [1527].
OPM. Ook bij DE BACKERE, Minnebr. 214 [1558], aang. in WNT i.v. Na, Koppel. of
Samenst.
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Nae (r) prologhe,
zn. Zie Naprologhe.

Naertroten,
ww. Uit naer en troten.
(Achter)nalopen, -dansen (vg. Nagetrooten)? ‖ F.: Hy mach op de want kijcken.
I.: Ia en vast naertroten, Maer waen syn koten en zullen niet kuysen, H.d.Am. D 2
[m. 16e e.].

Naestich,
bn. Van naest.
Nabijzijnd. ‖ Twee ridders stonden daer ooc als die naestige Bider leeliker vrouwen,
Dal s. Wederk. 82 [eind 15e e.?].

Naet,
zn. Den naet vernaeyen, zie Vernaeyen.

Naevolghentheit,
zn. Van naevolghent.
Herhaling? Voortzetting? ‖ Peyst niet Dat dit (t.w. de transsubstantiatie) dus
gheschiet doer des broots verkeeren Oft wt crachte des sacraments oeck bloot Mer
wt reaelder naeuolghentheit groot Want tlichaem daer god eens syn godheyt in
scoot hy noyt sint en liet Ende dit verandert siet in dit broot vol eeren, V.D. DALE, Lof
Hostie 54 [1e kw. 16e e.].

Nagetrooten,
ww. Uit na en getrooten.
Nadansen, de dans volgen. ‖ Ick plach so gaeren den dans te sien En noch doe,
al word ick verstooten, Om dat ick niet na en can getrooten, Schuyfman 112 [vóór
1504].
OPM. Vg. Naertroten.

Naghebuerlyc,
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bw. Van naghebuer.
Als nabuur, in de nabijheid van en v.v. ook, zoals in de herhaling in de hiervolgende
aanh., hulpvaardig. ‖ Aer hooghe (t.w. Maria), ghevloghen Gode Naghebuerlyc,
Naghebuerlyc bidt God, dat ic daer Naer pooghe, Naer pooghe te laten de weereldt
Aventuerlijc, A. BIJNS, N. Ref. 324, i, 2 3 [1528].

Name,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Naam.
Van namen, beroemd, verheven. ‖ Wie datten verliest hy sal hem schamen Int
hof van namen (versta: hemels hof), DE ROOVERE 279 [3e kw. 15e e.].

Namelijc,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Namelijk.
Eervol, heerlijk? ‖ Namelijc Noemi, Natuerlijc innocente Neerstich Noopt Na mijn
conscientie, A. BIJNS, N.Ref. 331, 1, 7 [1e kw. 16e e.].

Naprologhe, nae(r)prologhe,
zn. Zie MNW i.v. Naprologe.
Epiloog. ‖ Sev. Bl. na 1692 [ca 1450]; Sacr.v.d.N. na 1329 [3e kw. 15e e.]; Elckerlyc
na 870 [ca 1490?]; Drie Sotten, titel [1e kw. 16e e.]; H.d.Am. Gg 2 [m. 16e e.];
Ordonnantie, in v. Melckebeke, De Peoene 76 [1620].

Naren,
ww. Zie MNW i.v.
(In den bloede) bestaan? ‖ Gheen ander erffghenaem en es my narende, Dan
ghy, Trudo 1111 [ca 1550].

Narrerijnghe,
zn. Van narreren.
Verhaal, mededeling. ‖ Vvat es Rethorycke dan zulcke eloquentie Naer Fabius
mentie, ende zijn narrerijnghe, CAST., C. v. R. 16 [1548].

Naspreien,
ww. Uit na en spreien.
't Heilig kruis naspreien, het heilige kruis nageven. ‖ Gaat, dat u mijn heiligheid
geleie; 't Heilig kruis ik u naspreie, ver ende wijd, Roerende v. Meest Al 793 [ca
1564?].
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Nasschawater,
zn. Uit nasscha, nachtschade en water.
Nachtschadewater (A qua Solatii). ‖ Tes nasschawater naer myn ghevoelynghe
Dat men om vercoelynghe / neimpt van binnen, EVERAERT 383 [1512].

Nasschelic,
bw. Bijvorm van nasscherlic (zie WNT i.v. Nasscherlijk).
Gretig, ijverig, vurig (vg. KIL.: NASSCHERLICK. Fland. Cupidè, auidè). ‖ Ooc vliechter
Justicie / te fel te nasschelic Verbuerde een tlijf / men naempt hem Rasschelic, DE
ROOVERE, Quicunque 674 [3e kw. 15e e.].

Nastriken,
ww. Uit na en striken.
Evenaren? ‖ Al waer ic Dauids victorie een nastrikere, Doesb. 10 [vóór 1528].

Nat,
bn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v
Achter (of bachten) nat, berooid? (Vg. HARREB. 2, 117: hij is achter nat, hij zal
bankroet maken). ‖ Ian tachter kinders al bachten nat, DE ROOVERE 403 [3e kw. 15e
e.]; Hoe menigen maeckt gij (t.w. Magere Tijt) achter nat, Voorleden Tijt 258 [eind
16e e.?].

Natie, nacie,
zn. Zie MNW i.v. Nacie, WNT i.v. Natie.
1) Geboorte, afkomst? Of rang, stand? (Van de twee plaatsen, die in MNW i.v.
Nacie, bet. 1) voor de eerste bet. worden aangehaald, heeft de eerste niet nacie,
maar nacioen; bovendien wordt de bet. betwist door Leendertz, Mnl. Dram. Poëzie,
blz. 581. De tweede plaats past niet bij de gegeven bet.). ‖ Zij dij Ridder oft van wat
nacien, Camp v.d. Doot 123 [1493]; Ten helpt geen gelt of vrient van wat nacien,
ald. 1636; Edelheijt is van sulcker hooger natien dat sij de telgeren van deuchden
prijst, Proetus Abantus 391 [vóór 1589] (hic?).
2) Soort, kwaliteit, gehalte? ‖ So nemick ghestantich voer protestacie Dit
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fondement al eest van slechter nacie, V.D. DALE, Wre 1535 [ca 1516].
3) Natuur, aard, aanleg (vg. Gehenacijt). ‖ Uut u (t.w. Nijt) es, lude en stille,
Geresen den swaren overwille, Die wi in mensceliker natie Broesscelic wrachten,
Eerste Bl. 470 [ca 1440?] (hic? of omschr.: in mensceliker natie, als mens(en)?);
Sijn fier ghelaet zijn pruessche nacie Heeft van hovaerdijen sulcke inspiracie / Dat
hy van armoeden vreest die blamacie, Sp. d. M. 1194 [beg. 16e e.]; Den eueraert
volcht zyne nathuere. Schelycx doet elc meinsche hoe dyveersch van nacien,
EVERAERT 386 [1512]; Schoon vrouwen die vruecht vermeerden van sueter nacie,
St 1, 102 [vóór 1524] (hic?); Die bottaert van slechter nacie was werdt te setten op
een scauont (1. scauot), ald. 149; Mi dunct so noyt My dinc en quelde vrempt van
nacien, V.D. DALE, Stove 6 [1528]; Zu (t.w. Venus) en dé nooit anders te gheender
spacie, Dan elcken ghelieuen by haer gratie, Sulck es haer natie, CAST., C. v. R.,
204 [1548]; Dat's wel v natie, want recreatie Schepty in amoureuse Zinnekens,
H.d.Am. F 8 [m. 16e e.]; De complexie mynder natueren Is contrarie colericus en
v

sanghwijns natie, ald. G 1 ; Almueghende Vader van godlicker natie het slod van
gratie oopent, Reyne M. 835 [ca 1575?] (De bet. is hier zeer vervaagd); Ghij koeijen
van beestelijcke natie / merckt de hovaerdijge speculatie, Proetus Abantus 746 [vóór
1589].
- In de aanh. naar het schijnt eigenschap. ‖ Lof, riekende Olive, vul zoeter natien,
CAST., C. v. R. 159 [1548].
- In verzwakte bet. dienend ter omschrijving. ‖ O moeder ic bin te diep ghestreken
laet uwe ghenade my niet ghebreken vergeeft dat mynder ruder nacie (versta: mij,
eig. mij, die ruw (zondig) van natuur ben?), DE ROOVERE 182 [3e kw. 15e e.]; Maer
in swerrelts natije (versta: in de wereld) ist nu gemeijn, Datmen liefflijck schijn thoont
met jonsten cleijn, Pir. en Th. 310 [1e kw. 16e e.]; Terdt neder... Dat ic virtuut cryghe
en efficacye Van dijn zoete nacye (versta: van U, eig. van U, die ‘zoet’ van aard is?
Of van Uw ‘zoete’ wezen?), Gentse Sp. 264 [1539]; Hy (t.w. God) salse (t.w. der
violen fenijn) sturten tot haerlieder ghepijn, Op eerde, zee, ende fonteinsche natien
(versta: ‘fonteinen’), CAST., C. v. R. 218 [1548]; Ghij sult altijt mijn liefste vrou //
blijven boven alle wijven // inde werreltsche natie (versta: in de wereld), Proetus
Abantus 130 [vóór 1589]; Dat moet u Godt loonen, // vrouwelycke natie, Trauwe
215 [1595?]; Daer en es geen menschelycke nacie (versta: geen mens), Bel.v.Sam.
1490 [eind 16e e.?].
4) Gedrag, manier (van doen) ‖ Si (t.w. Maria) mochte met selker naciën (t.w. het
bidden op heilige plaatsen) Enege bringen in murmeraciën, Sev. Bl. 236 [ca 1450];
Puerste Leuen / Edelste Natie (tot Maria), DE ROOVERE 196 [3e kw. 15e e.]; In v
zoete eendrachtighe edel natie Moet my 'therte verheughen in allen uren, H.d.Am.
v

H 1 [m. 16e e.].
5) Wijze, manier. ‖ Hy (t.w. Christus) clam ten hemel / met blijder nacie, DE
ROOVERE, Quicunque 551 [3e kw. 15e e.]; De viandt haer (t.w. S. Geertruydt)
openbaerde met felder natien, A. BIJNS, N.Ref. 83, e, 15 [1e kw. 16e e.]; Recht ist
datmen v looft / mit reynder nacien, St 2, 36 [vóór 1524].
6) Begeerte, wens, verlangen, zin? ‖ Het comt te wensche recht naer ons natie,
Rederijkersged. 15, 212 [m. 16e e.] (hic? of aard?).
7) Toestand? ‖ Och, had ick verlichtinghe tot enighe spatie, Ick soude van dese
stranghe natie (versta: over deze ellendige toestand?) niet murmereren,
Onlytsaemheyt ende Broederlicke Onderwijs 169 [eind 16e e.?].
OPM. Onduidelijk is de bet. (‘substantie’?) in V.D. DALE, Lof Hostie 95 [1e kw. 16e
e.]: ‘Lof vleysch warachtich goeds habitacie Ontsterfelic leuende vrij fundacie Wort
vleysch ghemaect hoghe werde nacie’.
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Natrossen,
ww. Uit na en trossen.
v

Najagen? ‖ Hy liet Pharo verdrincken / die u quam naghetrost, Rott. Sp. F i [1561].

Natuerich,
bn. Zie Naturich.

Natuerlick,
zelfst. gebr. bn. Zie MNW i.v. Natuurlijc, WNT i.v. Natuurlijk.
Beoefenaar, kenner van de wetenschap der natuur. ‖ Ibis den vueghele, te vul
van drecke (zoo dat, de natuerlicke claer betoghen) Purgierd hem van achtere met
zinen becke, CAST., C. v. R. 87 [1548].

Naturich, natuerich,
bn. Zie WNT i.v. Naturig.
Trouw aan zijn natuur; naar zijn aard werkend. ‖ Fenijn weest gloedich en blijft
volduerich en acht niet al sidi mijnder herten stuerich, mer blijft natuerich, fenijnich
bloot, Doesb. 57 [vóór 1528].
- Onduidelijk is de bet. op de volgende
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plaats: natuurlijk, van nature? Of metterdaad? ‖ O God wiens hulpe wy propijs
naturich scauwen, CAST., C. v. R. 75 [1548].

Nauwernaer,
bw. Uit nauwer en naer.
Nergens na, nog lang niet. ‖ Tvat en es nauwernaer vp de grute, EVERAERT 111
[1513].

Nauwers,
bw. Zie MNW en WNT i.v. Nauwer.
Nergens (vg. KIL.: N a u w e r s . Fland.J. n e r g h e n s . Nusquam). ‖ Eerst ten
beghinne Moet ghy met zinne / dit wel onthout Nauwers bloot zyn / maer allomme
stout, EVERAERT 59 [1511].

Necker,
zn. Zie Nicker.

Nederlander,
zn. Zie WNT i.v.
Bewoner van lagere streken. ‖ Dat greyt alle hooghe ende nederlanders, DE
ROOVERE, Quicunque 750 [3e kw. 15e e.].

Neef, neef(f)ken, neefgen,
zn. Zie Neve.

Neerssen,
ww. Op dezelfde wijze gevormd als meersen (zie WNT i.v. Meerzen): vg. nog
baersen, verclaersen, enz.
Verlagen. ‖ Daer men proffyt vp den ghelde weet Hier by tneerssen / ende ghunder
by et hooghen Daer volcht neerrynghe / et blyct voor ooghen, EVERAERT 247 [1530].

Neggligencie,
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zn. Zie Negligentie.

Neglect,
bn. Ontleend aan ofr. neglect.
Nalatig. ‖ Transgressors oft neglecten, Gr. Hel 370 [ca 1564].

Negligentie, neggligencie,
zn. Ontleend aan lat. negligentia.
Onachtzaamheid. ‖ Camp v.d. Doot 301 [1493]; St 2, 58 [vóór 1524]; EVERAERT
v

v

500 [1533]; Trudo 1586 [ca 1550]; Antw. Sp. S iij , X ij [1561]; Jezus i.d. tempel
359 [ca 1575?]; Letter en Geest 158 [eind 16e e.?].

Neigen,
ww. Bijvorm van neien, hinniken? Vg. nigen naast niën.
Kabaal maken, te keer gaan? ‖ Wat wilt ghi doch // hier veel staen neigen Daer
is immers meer gelijcx dan eijgen! Crijsman 260 [eind 16e e.?].

Nelders,
bw. Zie WNT i.v.
Nergens (anders). ‖ Die thooft van orloghen sochte solt her vinden Want int lant
v

en is nv nelders orloghe, Antw. Sp. Aaa iij [1561]; Ghy sijt wt ghedaen ghy en dient
ons niet Thooft vol haers en is nelders welcomen, ald. Aaa iiij; Wilt nelders voer
duchten, Bel.v.Sam. 53 [eind 16e e.?].

Nepe,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Neep.
1) Taille, figuur. ‖ En heb ick oock niet een aerdige nepe? Die mij wel besiet, ick
ben een fraij geselleken, Leckert. 229 [1541]; Ghij hebt een nepe als een
akerwelleken, Daermen de cluijten opt lant me breeckt ontwee, ald. 232.
2) Kneep, kunstgreep, regel. ‖ Een wijs ende goed man die wat heeft ghescepen
Sal ga slaen der nepen van allen weghen, CAST., C. v. R. 25 [1548].

Nequitie,
zn. Ontleend aan lat. nequitia.
Boosheid, slechtheid. ‖ O vat vol alder nequitie, die Godt dagelix duet sacrificie//mit
Abels bluede guet, S. Stadt 207 [ca 1535]; Peinst niet dat wij vp enige nequitie //
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poogen, ald. 1058; Om te kastijen uw boze malitie, Uw valse nequitie, Roerende v.
Meest Al 723 [ca 1564?]; De boozen sullen smelten in haer eygen nequitie, REAEL,
in Amst. Jaarboekje 1897, 58 [1578].

Nerwaerts,
bw. Zie WNT i.v. Nergens.
Nergens. ‖ Men schier nerwaerts Puerlijc God en soect, tzij in wat staten, A. BIJNS
413 [ca 1540].

Netelic,
bn. Van netelen.
Prikkend, brandend? ‖ Jc vinde hier / een bytteghe wortel netelic, EVERAERT 513
[1533].

Nettelijc,
bw. Zie MNW i.v. Nettelike.
Op nette, keurige wijze. ‖ Hij dede my daer mit diligencie Water om waschen
nettelijc voertbrengen Bij eenen iongelijc (!) schoon in apparencie, Camp v.d. Doot
170 [1493].
OPM. Als bn. in de bet. rein, zuiver ook in Tscep vol wonders 14b [ed. 1514], aang.
in MNW i.v. Nettelike.

Neus, nues(e),
zn. Hem selven byden (of metter) neusen nijpen, zie Nijpen.

Neuselpotten,
ww. Uit neuselen en pot met -en.
Snoepen, heimelijk minnespel bedrijven. ‖ Ick neuselpot gheern, Godt wil't my
v

vergheven, Met Venus Ionghskens in doncker hoecxkens, H.d. Am. Y 8 [m. 16e
e.].

Neve, neef, neefken,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Neef.
1) Naam waarmede zinnekens elkaar aanspreken (vg. Cousijn(ken). ‖ Sp. d. M.
2553 [beg. 16e e.]; Pir. en Th. 262 [1e kw. 16e e.]; S. Stadt 307 [ca 1535]; Christenk.
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371 [ca 1540], Trudo 193 [ca 1550]; H.d. Am. T 3 , Aa 5 [m. 16e e.]; Rott. Sp. R v,
v

S iiij [1561]; Gr. Hel 667 [ca 1564]; Verl.Z. II, 1, 7, 13 [1583].
2) Zinneken. ‖ Christenk. 287, 1545 [ca 1540]; Antw. Sp. Ee i [1561]; Rott. Sp. R
iiij [1561]; Brouwersg. 273 [ca 1560];
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M. Bedr. Hart 516 [1577]; Deenv. Mensch 75 [2e h. 16e e.]; Const-thoon. Juw. 318
[1607].
OPM. De bet. toneelspeler, die Kiliaen vermeldt (n e u e . j . n e f k e n . Scenicus,
histrio, n e f k e n . Atellanus, scenicus, histrio) heb ik niet aangetroffen.

Nichte, nichtken,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Nicht.
1) Naam waarmede vrouw. zinnekens worden aangesproken. ‖ Gentse Sp. 235
[1539]; H.d.Am. F 2 [m. 16e e.].
2) Vrouwelijk zinneken. ‖ Onghehoorsaemheyt, Een nichtken, Antw.Sp. Ee i
[1561].
3) Buurvrouw. ‖ Gevaerken, gebreckt onser nichten ijet? Katm. 62 [vóór 1578]
(zie ook ald. 69, 322).

Nicker, necker,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Nikker.
Naam waarmede duivels of zinnekens elkaar aanspreken. ‖ Ja, wat eest, necker,
Sacr.v.d.N. 17 [3e kw. 15e e.] (zie ook ald. 857); Tsus! nicker, tsus! aldus sout
voortgaen, Pir. en Th. 183 [1e kw. 16e e.].

Nieheleren,
ww. Corrupt voor nicheleren, wat een ofr. ww. *nicheler (van mlat. nichil, lat. nihil)
schijnt te veronderstellen? Vg. Nitseleren.
Vernietigen. ‖ Dies sal hy haest van Fortsen syn gedestrueert, Heel ghenieheleert
// hier binnen den percke, Trauwe 1372 [1595?].

Niet,
vnw. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v.
Te niete(n), verbonden met ww., die een beweging aanduiden. Naast de ww.
genoemd in MNW IV, 2399 e.v. en WNT XVI, 1057 e.v., trof ik nog aan dalen. ‖ Soe
sal ick u; Werelt, te niete sien dalen Duer armoede groot, Trauwe 187 [1595?]; schenden. ‖ Zo waer te vergheifs, ia te nieten gheschent De belofte en dat cruce
Christi staerck, Gentse Sp. 320 [1539]; - vellen. ‖ Trouwe moet syn wt uwen lande
gebelt En te niete gevelt, Trauwe 231 [1595?]; - vergaen. ‖ Dat (zaad) staerft en
vergaet al gheheel te nieten, Gentse Sp. 91 [1539]; - wenden. ‖ Eer ic int donckere
ter aerden belende, Te niete wende, Gentse Sp. 9 [1539].

Nietduegh(e),
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zn. Uit niet en dueghen.
Deugniet. ‖ Aldereerst heeft hy allerande nietdueghen, CAST., C. v. R. 244 [1548].

Nieuwvondich,
bn. Van nieuwvont.
Vernuftig, in gunstige en ongunstige zin. ‖ Wa Lucifer jonsken / ghij spreeckt
stoutmoedich. Ghij sijt van alle pracktijcken nieuwvondich, Well. Mensch 192 [2e
kw. 16e e.]; Honorabilieuse gheesten nieuvondich Aenmerct hoe, enz., Antw. Sp.
Tt ij [1561].

Nieveriet,
zn. Komische afl. van niever, nergens? Of - op grond v.h. verband in de aanh. - van
*nieveren (bijvorm van nieferen (zie DE BO i.v. Nijferen)?
Knutselaar, beunhaas? (‘inwoner van Nergenshuizen’ past niet in de
beroepenreeks in de aanh.). ‖ Men sal u deecken vanden nieneriets (l. nieueriets?)
maecken vischbanckstrepers ja off straetvagers winnebroijkens ende plateeldragers,
Hs. TMB, G, fol. 106 [eind 16e e.?].

Nijewevontmaecker,
zn. Uit nijewevont en maecken met -er.
Die slimme, sluwe streken bedenkt of toepast. ‖ Van deese nijewevontmaeckers
geeft den duvel wonder, Gr. Hel 250 [ca 1564]

Nijghen,
ww. Zie MNW i.v. Nigen, 1e art., WNT i.v. Nijgen.
Prijzen? ‖ Dies is v lof in een eewich iaer Van allen tonghen salich gheneghen,
DE ROOVERE 156 [3e kw. 15e e.].

Nijpen, nyppen,
ww. Zie MNW i.v. Nipen, WNT i.v. Nijpen.
A. BEDR. - 1) Verheffen, plaatsen (in rang)? ‖ (De H. Geest) Inder godheyt al euen
hooch ghenepen, St 1, 241 [vóór 1524].
2) Ter herten nijpen, ter harte nemen (vg. mnl. dit nipe, vat, versta dit, in MNW
i.v. Nipen, bet. 2, c). ‖ Wijs waer hy die ter herten nepe, DE ROOVERE 255 [3e kw.
15e e.].
B. ONZ. - 1) Nijpen naer, streven, jagen naar. ‖ Een zachtmoedigen aard... hier
moet men na nijpen, Eer men dit lammeken, dat die ziel is voende, Zouden mogen
nuttigen, Jezus o.d. leraers 238 [vóór 1580].
2) Nijpen te (tot), dringen, zich met aandrang richten op. ‖ Myn jonste zoude
thuwaerts / vut hitten waerm nyppen, EVERAERT 293 [1529].
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3) Nijpen te (tot), raken, van toepassing zijn op. ‖ Tmywaerts en mueghen hu
woorden nyppen niet, EVERAERT 213 [1528?].
C. WEDERK. - 1) Zich verwijderen. ‖ Poocht... Alle ongherechticheyt / u zelven te
nypen // van, Verl. Z. II, 1033 [1583].
2) Hem selven byden (of metter) neusen nijpen, anderen beschuldigen, terwijl
men zelf vol gebreken is en v.v. ook huichelachtig praten, huichelen? ‖ Siet hem
seluen
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byden nuesen nypen, Wat weet hy strypen, in ander laken // te maken, Dwerck d.
Apost. 934 [1e h. 16e e.]; Sij soecken al oncruydt inder papenhof... maer voorwaer
sij nijpen Hen selven metter neusen, A. BIJNS 124-125 [1548].

Nijpere, nijperke(n),
zn. Van Nijpen.
Benaming voor een meisje van lichte zeden. ‖ Hier is comen een nieuwe cameriere
/ eenen nieuwen nijpere, X. Esels 44, 19 [1530]; Ghelustes u ick maeck u wel hondert
swaghers eer lanck bij troongekens Dalder ghepersoonste bij die frayste nijperkens
en dalderschoonste, Smenschen gheest 266 [ca 1560?].

Nyppen,
ww. Zie Nijpen.

Nyppich,
bn. Van nyppen, nijpen.
Nijpend. ‖ (De duif) Menichsins scuwende de nepen nyppich (t.w. van de havik),
EVERAERT 356 [1531].

Nijpsel,
zn. Van nijpen.
Gedachte, denkbeeld. ‖ Meer hopen dan twijfelen is een beghinssele, Des men
v

mach deuchdelijck nijpsel nijpen, H.d. Am. V 6 [m. 16e e.].

Nisscherken,
zn. Van *nisschert, bijvorm van *nisschaart (vg. nescaert in WNT i.v. Nesch, Afl.)?
Sukkelaar, onnozele hals. ‖ Hoort ghi gelubecte van hoofde nisscherkens Die
ghister een buyle vielt en heden een gat, DE ROOVERE 403 [3e kw. 15e e.].

Nistich,
bn., bw. Tegen afleiding van nest (zie MNW i.v. Nestich, WNT i.v. Nestig) schijnt
zich de betekenis te verzetten.
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Keurig, mooi, welverzorgd. ‖ Ic ben bereet saen, Ja maer, dat mijn pareersel
zonder waen Al nistich staet zonder letsel, V. Vroede 127 [ca 1500]; Wel wat mendy
maken // au ghy broerken nistich, Taruwegraen 938 [1581].

Nitseleren,
ww. Ontleend aan ofr. *nicheler? Vg. Nieheleren.
Vernietigen. ‖ De doot alle creatueren nitseleert, SMEKEN, Gulden Vlies 204 [1516].

Niuschirling,
zn. Oorspr.?
Soort appel. ‖ O.: Wadt leckerder appelen! J.: Sij zijn seer soet, beter dan
soeteneven oft niuschirlingen, Appelboom 284 [1e kw. 16e e.?].

Nobis,
zn. Zie MNW en WNT i.v. en mijn artt. in Volkskunde 1948, bl. 11 e.v. en Tijdschr.
68 (1951) bl. 104 e.v.
Benaming voor de andere wereld; in de derde aanh. is kennelijk de hel bedoeld,
in de vierde het ‘tussenstation’ (zie mijn bovengenoemd art. in Volkskunde). ‖ Zy
(t.w. Pyramus en Thisbe, na hun zelfmoord) zijn te Nobis binnen der havene, CAST.,
v

Pyr. D viij [ca 1530]; Claes van Nobis, van Hemelrijck drie mijlen, Veeld. Gen. D.
168 [16e e.]; Wildy volghen / ghy sult te Nobis fijn // springhen, Haagsp. c ij [1561];
Hij (t.w. Gemeen Proffijt) mach alreede te Nobis wesen, Bij themelrijck op een mijle
of twee, Voorleden Tijt 278 [eind 16e e.?].

Nobishuis,
zn. Uit Nobis en huis.
Hel? (Vg. huys van Nobis in Veeld. Gen. D. 182 en Obishauss bij WEIGAND-HIRT
[1644]). ‖ V sal noch grypen al thelsche gespuys en vliegen mette stuckken nae
nobishuis, M.Bedr. Hart 516 [1577].

Noblesse,
zn. Ontleend aan ofr., fr. noblesse.
Adeldom. ‖ Is dit de Noblesse? is dit der Troyanen aert? H.d.Am. E 1 [m. 16e e.];
Leertse opbinden (t.w. de cousbanden) thoont beter noblesse, Bruyne 2, 56 [1583].

Noyalic,
bn. Zie MNW i.v. Noyalike.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Edel, zuiver. ‖ Gods woordt generalic, Of beloften, of Gods liefde noyalic, Gentse
Sp. 120 [1539].

Nomineren,
ww. Gevormd naar lat. nominare.
1) (Uitdrukkelijk) vermelden, noemen.‖ H.d.Am. Aa 4 [m. 16e e.]; Weer. Gheleerde
280 [1558]; Rott. Sp. N vj, O v, vij, Q v [1561].
- Ghenomineert sijn, heten. ‖ Letter en Geest 157 [eind 16e e.?].
2) Benoemen, aanstellen? ‖ Laat ons ... eenighe Arbiters nomineren, // Die dees
questie beslissen, H.d.Am. P 7 [m. 16e e.].

Nommer(e),
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Nummer.
Boven nommer(e), onnoemelijk, onzegbaar. ‖ Huwer Menich vele mocht
gheraecken te besteruene Buten ghetale groot bouen nommere, EVERAERT 92 [1525]
(zie ook ald. 248 [1530]).

Non fors, non forse, fortse, foortse, forche,
tw. Zie WNT i.v.
Het doet er niet toe, wat doet het er toe, enfin. ‖ Sp. d. M. 427, 3422 en pass.
[beg. 16e e.]; EVERAERT 11 [1509], 46 [1512], 323 [1531?]; Doesb. 23, 70, 136 en
pass. [vóór 1528]; S. Stadt 197 [ca 1535]; Dev. Pr. B. 179 [1539]; B.d.Scr. 27 [1539];
v

256 [ca 1540]; CRUL, Heynken 4, 35 [ca 1540]; H.d.Am. T 2 [m. 16e e.];
Koster Joh. 114 [m. 16e e.]; GHISTELE, Ter. Adelph. 36 [1555], Ter. Heaut. 39, 56,
A. BIJNS

v

84 [1555]; Antw. Sp. Aa iiij [1561]; Preecker 92 [2e h. 16e e.]; Katm. 431
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[vóór 1578]; HOUWAERT, in Tijdschr. 14, 180 [1583]; Con. Balth. 66, 811 [1591];
Trauwe 429, 492, 681 [1595?]; Bel.v.Sam. 130, 957 [eind 16e e.?].
OPM. Nog bij COSTER 501.

Noone,
bn. Oorspr.?
Te noone maken, zich verheffen, zich verhovaardigen, zich (te) hoog, verheven
achten. ‖ Hy (t.w. de franse koning) maeckte hem te goet noch oock te noone / Om
v

wreken Godts passie, CAST., Bal. A 8 [1521]; Ghelijck een blomme, zuld ghy uut
bloien Verdelewen en steruen hoe ghy u maect te noone, CAST., C. v. R. 113 [1548].

Nooproede,
zn. Uit nopen en roede.
Geselroede? ‖ Die lange nooproede daer hij mee slaet den misdadighen
v

wederspannich blijvende, Proetus Abantus 865 in Hs. TMB, A, fol. 21 [vóór 1589].

Nootdienst,
zn. Uit noot en dienst.
Opgedrongen, tegen iemands zin bewezen dienst. ‖ Nootdienst es met Elckerlyc
onweert, EVERAERT 289 [1529].

Nootwaere,
zn. Uit noot en waere.
Opgedrongen koopwaar? ‖ Nootwaere scynt Elckerlyc by ghelaete slicht, EVERAERT
441 [1e h. 16e e.].

Nope,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Noop (I).
1) Narigheid, kwelling, verdriet. ‖ Jonstighe sin ghy crijcht de nope Van uwer
qualen / dats u seer groot, Sp. d. M. 1150 [beg. 16e e.] (hic?); B.: Haer vader en
craecter gheen noten in... V.: Van ancxte oft Dierick by tmeysken crope. B.: Dat
mochte wel waer zijn. V.: Dits al de nope, ald. 1259; O moeder ons Heeren / uut
swaerder nopen Mijn blosende wangen zijn valuwe ende bleeck, ald. 5947.
2) De nopen geven, verzekeren. ‖ Es God den zondare / zoo ghenadich talder
spatie Zoo ghy, Warachtich Bewys... my zyt de nopen // ghevende, Zoo bem ick
dan eensdeels up vaster hopen // levende, Verl. Z. II, 819 [1583].
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3) Opwekking, aanmoediging; troost(woord). ‖ (Het geloof versierd met de werken
der liefde) De welcke Paulus / ter zalicheyt es bewyselick, Den Troosteloosen
Zondare / een beradighe nope Zoete als syrope, Verl. Z. II, 791 [1583].

Nopen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
A. Bedr. - 1) Zeggen, mededelen, noemen, vertellen. ‖ Verstaet myn nopen,
EVERAERT 72 [1511] (zie ook ald. 330 [1530], 394 [1511]); De leecken naer alder
papen bloedt dorsten, Seerst hatende, die meest haer sonden nopen, A. BIJNS 99
[1528] (hic?) Als ghy nooptet dat woordt vol rouwen... het grief, dat ick doen besief,
Doet my noch sterven, CAST., Lied. 49 [ca 1530]; Alzulke Straetdichters... zijn meest
de ghene van der voor ghenoopte opinie, in CAST., C. v. R. iij [m. 16e e.] (zie ook
ald. 70 [1548]); Mijn Heeren hoort wat ick ben beghearlick Mijnen sin van desen,
wil ick v nopen, Dwerck d. Apost. 1354 [1e h. 16e e.]; Hoorde ick Patria flus in sijn
reden niet nopen, Dat hij verleende bosschen, bergen en rivieren, Leerl. Taefel-sp.
246 [beg. 17e e.].
2) Brengen, verschaffen? ‖ Zendt ons u gracye... Zo dat wy hier nu al zonder
vercleenijnghe Den meesten troost nopen by u vereenijnghe, Gentse Sp. 198 [1539].
3) Gebruiken? ‖ Peinst dat aspiratie en es gheen lettere, En pijnd u dit in u dicht
niet te nopene, CAST., C. v. R. 41 [1548].
4) Begrijpen, vatten? ‖ Soo is die (gordel) quaet te ghecrijghen dat noop ick Voor
allen dinghen, Sp. d. M. 2873 [beg. 16e e.]; Dat is goet om nopen, H.d.Am. I 1 [m.
16e e.].
5) Winnen, verkrijgen, verwerven? (vg. Ghenoopen). ‖ Willet my ontfauwen //
updat icker uut nope Troostighe syrope, Verl. Z. II, 629 [1583].
B. Onz. Nopen op, in de aanh. corrupt voor hopen op? ‖ Dees proccureurs en
taelluyden, daer de duyvels op nopen, heur lichticheijt en ontrouwheijt is elck
openbaer, Brouwersg. 293 [ca 1560].

Noppe,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Nop (I).
Geld? ‖ Als dese joncxskins eerst / vutten doppe sprynghen Ende noppe brynghen
/ maer hem versnellen Allomme te wesene (met goede ghesellen Dan sietmense
vellen / an hu boort (t.w. van Practyckeghe List), EVERAERT 54 [1511].
OPM. In het mv. in de bet. geld (nog bij CORN.-VERVL.) in Tijdschr. 21, 94 [beg. 16e
e.]: ‘Een guyt die in myn bors geraect ende vloyt myn myn noppen’.

Noppen,
ww. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Noppen (I) en Noppen (II).
Krullen (vg. VONDEL 1, 368: een nop of krul maken, t.w. in het haar, in WNT i.v.
Noppen (I), bet. 2), in de aanh. van de neus, als uiting van verlangen. ‖ U nuese
salder aff noppen als een die belust is, Sotslach 182 [ca 1550] (Van Eeghem vertaalt
noppen hier met ‘jeuken’).
OPM. Misschien kan met deze plaats ook vergeleken worden VISSCHER, Brabb.
50: ‘Ik dank u schoon Lief voor uw roosen en knoppen, Dan na uw schoon
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Bloem sou mijn neus meer noppen’, aang. in WNT i.v. Noppen (II), sub bet. 2).

Notabel,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Notabel (II).
Naam waarmede in spelen het publiek wordt aangesproken. ‖ Eerste Bl. 65 [ca
1440?]; EVERAERT 296, 301 [1529]; Leckert. 558 [1541].

Notab(e)lijck,
bw. Zie MNW i.v. Notabelike.
Duidelijk? ‖ Tmessicht int beghrijpen menich abel clerck, Die abelijck notabelijck
de redene schicht, Ref.v.Rhet., achter CAST., Bal. [1521]; Deur dit hantwerck (t.w.
de landbouw) soo sietmen notablijck Alle Crachtighe cruyden lustich vergaren,
v

Haagsp. n ij [1561].
OPM. Verdam geeft t.a.p. één plaats uit 1488 in de bet. ‘in bijzonderheden,
uitvoerig’, waar mogelijk ook de bet. ‘duidelijk’ zou passen.

Noteirlic,
bn. Van noteren.
Behartigenswaardig. ‖ Naer ons voortstel Weit dat noteirlic zyn vier saken Die
naemelic mueghen / een stede maken, EVERAERT 366 [1527].

Noteren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Noteeren.
1) Betekenen. ‖ Een voedsels groot. Maria leift by dien / jnt eeuwich rycke. Dit
noteirt dat gheen huers ghelycke So glorieus / onghecorumpeirt Jn glorien gheresen
es gheexalteirt So alle doctueren / exspresselic ontvouden, EVERAERT 375 [1527].
2) Noteren duer, begrijpen, verstaan onder. ‖ Duer 'tdryfsant noteer ick svlees
instel, Bruyne 3, 129 [1556].

Notoor,
bn. Ontleend aan ofr., fr. notoire.
Algemeen bekend (vg. KIL. 852: N o t o o r . Euidens, manifestus, manifestarius.
vulgò notorius), in de aanh. berucht. ‖ D'ander partij na mijn bedinken Mag niemand
verschonen, want zijn daden Zijn zo notoor, dat ze stinken Voor God en die werld
bij alle raden, Meest Al 607 [1559].
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Notorelic,
bn. Van notoor.
Algemeen bekend? ‖ De reste vanden zeluen hulien orborelic, Es al notorelic, als
ghemeenen coop, CAST., C. v. R. 241 [1548].

Noveteyt,
zn. Ontleend aan ofr. novité, lat. novitas.
Nieuwheid. ‖ Herboren in Noveteyt, Bruyne 2, 18 [1568].

Nuchterstond(t),
zn. Uit nuchter en stond.
Ochtendstond (vg. KIL.: n u c h t e n s t o n d / n u c h t e r - s t o n d . vetus Fland.
v

Matuta, hora matutina, tempus antemeridianum). ‖ CAST., Bal. B 1 [1521]; Gentse
Ref. 160 [1539]; CAST., C. v. R. 159, 209 [1548].

Nuersensteert,
zn. Uit nuers, naars, aars? (Vg. Schost brost dat ter kelen en nuersen huutspeyte,
DE DENE, bij DE BO i.v. Schossebrokken) en steert.
Naar het schijnt een (grappige?) benaming voor cunnus. ‖ Adieu maegdekens /
tot tmaegdom ter nuersensteert huutzwoer, DE DENE, Langhen Adieu 159 [1560].

Nues(e),
zn. Zie Neus.

Nueselen,
ww. Zie WNT i.v. Neuzelen.
Futuere. ‖ Die van haer mans willen scheyden als lacke dillen Om dat sy niet
genoech genueselt en worden, Leenhof 670 [na 1531].

Nuijle,
zn. Zie MNW i.v. Nuyle.
Snoet, muil. ‖ De vrauwen draghen baerden an haer nuijle, Man en wijf 44 [eind
15e e.?]; Hebben de vrauwen nuylen? Waer sijn u sinnen? Ald. 47.
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Nullus,
zn. Ontleend aan lat. nullus.
Nul, nietswaardige, sukkel. ‖ Een nullus wordt somtyts geëert Daer een geleert
v

moet staen besyen, Br. Willeken 267 [1565?]; Hs. TMB, G, fol. 22 *[eind 16e e.?].

Nutsel,
zn. Van nutten.
Voedsel (vg. KIL.: n u t s e l . Fland. Victus, alimentum). ‖ Alle nutsel smaect my
als eerde confyt, V.D. DALE, in Jaarb. Fonteine 1946-'47, blz. 10 [ca 1522?].

Nuweravonts,
bw. Uit nuwer (van nuwe, nieuw) en avonts.
Onlangs op een avond. ‖ Lieve vrou, of hij weer so lange draelde, Als hij
nuweravonts dee, die vuijle stincker, Katm. 67 [vóór 1578].

Nuwerdaechs,
bw. Uit nuwer (van nuwe, nieuw) en daechs.
Onlangs. ‖ Ic most nuwer daechs wel drie dagen beijen, Katm. 90 [vóór 1578].
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O
Ob-,
zie ook Op- en Up-.

Obedientelijck,
bw. Van obedient.
Gehoorzaam (vg. KIL. 852: o b e d i e n t e l i c k . Obedienter, obsequenter). ‖ Mar.
v. N. 269 [ca 1500]; Well. Mensch 600 [2e kw. 16e e.]; Rott. Sp. P iij [1561]; Haagsp.
v

e iiij [1561].

Obedientich,
bn. Van obedient.
Gehoorzaam. ‖ EVERAERT 73 [1511], 310 [1529]; Taruwegraen 1308, 1534 [1581].

Obedierich,
bn. Van obedieren.
1) Gedwee, volgzaam? ‖ Gods ghenaden vol soeter playsanden Sal onse vyanden,
noch maken obedierich, Dwerck d. Apost. 733 [1e h. 16e e.].
2) Minzaam, vriendelijk. ‖ Siet hoe manierich Sy zijn obedierich // tegen
malcanderen, Dwerck d. Apost. 42 [1e h. 16e e.].

Obegieren,
ww.Ontleend aan ofr. obéir.
1) Gehoorzamen. ‖ J.: Hout u vredelick. M.: Ic zal... O myn kindt / als eene die
wil obegieren, Jezus i.d. tempel 37 [ca 1575?]; Nu gaen ic met u // dy mindelick
obegierende, ald. 412; Alle dese / en willen niet obegieren myne beveelen, Judich
114 [1577].
2) Luisteren? ‖ Ick (t.w. Ghenade Godts) roep u al te zamen wilt obegieren / Met
zoete manieren / zal ick u maken wit / Reyn onbesmit, Rott. Sp. L vj [1561].

Obitie,
zn. Ontleend aan ofr. obicion (‘opposition, empèchement’, GODEFROY).
Benaming voor een zeker misbruik in de rechtspleging; obstructie? ‖ Blauwe
glosen / loose treken / schalcke positie Appel / Copye / tvonnissen obitie Al niet
voorwaer / int laetste afgrijs, DE ROOVERE 340 [3e kw. 15e e.].
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Oblatie,
zn. Zie MNW i.v.
Offergave, offerande. ‖ EVERAERT 257 [1530]; Gentse Sp. 279 [1539]; Verl.Z. II,
905 [1583].

Obligacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. obligation.
1) Verplichting, verbintenis? (vg. KIL. 852: O b l i g a t i e . Obligatio). ‖ Outheit vergat
ic daer veel an was belanc Tprisoen dobligacie tbelof zeer stranc, Ic dochter veel
te min op dan te voren, Camp v.d. Doot 796 [1493] (Vg. 't frans: ‘Viellesse fut en
oubliance Prison serment obligeance Plus nen fut en riens souuenu’).
2) (Dienst) contract (vg. KIL. 852: O b l i g a t i e ... Auctoramentum. ‖ Hy (t.w.
Christus) heift den vyant u obligacye Ghenomen, zoo Paulus propoostelic wtt, ...
Daer ghy ter doot by waert, tallen stonden, Schriftelic verbonden, Gentse Sp. 279
[1539].

Obligeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. obliger.
Binden, verbinden? (vg. Voc. Cop.: o b l i g e r e n , obligare en KIL. 852:
o b l i g é r e n . Obligare: adstringere, obstringere, deuincire). ‖ Dat adam ons eerste
vader tslot ontsloot Daer hij ons met obligeerde der doot Duer die bete des appels
bij eua beuel, Camp v.d. Doot 2492 [1493].

Oblivie,
zn. Ontleend aan ofr. oblivion.
Vergetelheid. ‖ M.: Hoe heet den dranck? T.: Oblivie oft vergetentheyt swaer,
Antw. Sp. Mm i [1561].

Obmutesceren,
ww. Ontleend aan lat. obmutescere.
v

Zwijgen. ‖ Obmutesceert / 'tis begheert/ isser ghedwaelt / iet, Rott. Sp. Q vij
[1561].

Obscuer, obschuer,
bn. Ontleend aan ofr., fr. obscur.
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1) Donker; verborgen. ‖ Naer dat ons gheloove een argument es, Zoo Paulus
tuught, van dat ons onbekent es, Obschuer en doncker, daer wy in faelgieren, Zo
en maght niet bet verlichten noch verchieren Dan dooghste claerheyt, Gentse Sp.
267 [1539].
2) Duister. ‖ Ben ic te obscuer, naer iemands ghevough, Tes my ghenough dat
ickt wel verzinne, CAST., C. v. R. 250 [1548]; T.: Wy zijn invisibele. W.: Al staen wy
in presentie. T.: Ons zaken zijn obscuer. W.: En tenebrose contenentie, Rott.Sp. P
v

ij [1561].

Observeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. observer.
In acht nemen. ‖ Obserueerd strictelic ende volghd dmyne, CAST., C. v. R. 66
[1548] (Zie ook ald. 91); Nochtans hebbense gheen armen buyten haer poorten
ghelaten, Maer t' ghebot der caritaten seer wel gheobserveert, Heymelic Lijden 94
[1557].

Obstakelick,
bw.? Van obstakel (zie Opstakele).
Hinderlijk? ‖ V wel ter envye // quyt draghende met hatye // nijt / quaet obstakelick
met ons ghesmakelick, Reyne M. 315 [ca 1575?].

Obsteren,
ww. Ontleend aan ofr. obster.
Hinderen? ‖ Het heeft dry nachten quaet Weder gheweest, 'twelck my obsteert,
v

Dat hy alhier niet en compareert, H.d.Am. Ee 3 [m. 16e e.].
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Obstinaetheyt,
zn. Van obstinaet.
Halsstarrigheid, onverzettelijkheid, eigenzinnigheid, ‖ B.d.Scr. 26 [1539]; CAST.,
C. v. R. 144 [1548]; Taruwegraen 973 [1581].
OPM. Vg. KIL. 852: o b s t i n a e t i g h e y d t . Pertinacia.

Obstinaetich, vpstinatich,
bn., bw. Van obstinaet.
Halsstarrig, hardnekkig. ‖ Tvleesch domineerde myns obstinaetich en myn
verweeren was al te wanckelbaer, Smenschen gheest 526 [ca 1560]; Als ziet ghy
vueten gods kercke / commen veel gheruchten Vry zulcke vruchten // vpstinatich in
haer afferren Mueghen haer noch v niet derren, Taruwegraen 1664 [1581].

Obstinatelijck,
bn. Van obstinaet.
Halsstarrig, onverzettelijk, eigenzinnig (vg. KIL. 852: o b s t i n a e t e l i c k . Obstinatè,
praefractè, pertinaciter). ‖ Daer willen wy oock by blijuen sonder ghekijf / Niet
v

obstinatelijck metten onelen, Haagsp. k ij [1561].

Obtempereren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. obtempérer.
Gehoorzamen. ‖ Goede auders moet ick obtempereren, CAST., C. v. R. 250 [1548].

Obtineren,
ww. Ontleend aan lat. obtinere.
Winnen, verwerven, verkrijgen? (Uitsluitend aangetroffen bij De Castelein en op
3 van de 4 plaatsen verbonden met van). ‖ Die wel Latijn ende ander talen can Heeft
vijfthien vueren in elck ghespan Ende sal obtineren vanden sinen, CAST., C. v. R.
33 [1548]; Ghy zuld obtineren vanden uwen zonder pyne, ald. 66; Ic bliue haer
dienstbo, zu myn meestresse: Wiens hoghe presentie my eenpaer greid, Ende sal
eens obtineren van myn clergesse Mids pacientien, verwinsterigghe der swaereid,
ald. 209; Men vindtere die van hem zeluen doceren, En niet min obtineren in elck
parcheel, ald. 247.

Occulteren,
ww. Ontleend aan ofr. occulter.
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Verbergen. ‖ Gheringhe Allen Staeten my hier persenteert Om te siene oft Trouwe
daer woort gheocculteert Teghen onsen danck, Trauwe 1170 [1595?].

Occupatie, ocupacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. occupation.
Bezigheid, werk, inspanning. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 205, a, 3; 227, c, 2 [1e kw. 16e
v

e.]; CAST., C. v. R. 101, 199 [1548]; Charon 7 [1551]; Haagsp. m ij [1561].
- Sdeuchts occupatie, beoefening van de deugd? ‖ Wat helpt dan datmen hier
wonder voortset / Daer sdeuchts occupatie deur wordt belet / En des Almachtighen
v

ghebod vergheten? Haagsp. g iij [1561].
- In de aanh. ongunstig: beslommering. ‖ Tdeene es twederstaen / van eerdsche
ocupacie. Tdander jn lyden / hadde Maria stercheyt, EVERAERT 333 [1530].

Occuperen, ocuperen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. occuper.
A. BEDR. - 1) Bezetten; versperren. ‖ Lettel yemandt can al daer passeren, Om
de vyanden die den wegh occuperen, Gentse Sp. 239 [1539]; Staet oock de duere
van den huus in den gloet Ende de vlamme den vutgangh occupeerd, Twerdt nood
dat ghy duer de veinstre passeerd, CAST., C. v. R. 18 [1548].
2) Vervullen? ‖ Met Gods gheest leyt zou altoos gheoccupeirt In sprake, kennesse,
liefde ende zoetheyt, Gentse Sp. 270 [1539].
3) Beoefenen. ‖ Hier om sietmen elck met Neerstich useren Conste occuperen
v

// tot allen stonden, Antw. Sp. Ppp iij [1561].
4) Aanvallen, belagen? ‖ Daer Vrou Redene sou domineren / Comdy (t.w.
Ledicheyt en Wellusticheyt) occuperen // haer suyuer reynicheyt Deur ulien luxurieuse
vileynicheyt, Antw. Sp. k iiij [1561].
B. ONZ. (IJverig) bezig zijn, werken. ‖ Abten, prelaten, coningen & princhen dan,
die in dewirels samblant heel occuperen, Bruyne 3, 110 [1556]; Dat hoochtyt van
Paesschen... Daer alle volcken / die van Jootscher partien // zyn Huer inden tempel
vertooghen... Om daer in Gods dienst / ghewillich tocuperen, Jezus i.d. tempel 9
[ca 1575?]; Ach ja lieve borghers bequame die ter steden vrame // duer zulckdanich
occuperen huusvrauwen ende kinderen / wel zult deffenderen, Judich 709 [1577];
Den gheest des antechrist // die in huer occupert // quaet als haren eeghen god,
Taruwegraen 151 [1581].
C. WEDERK. - 1) Zich bezig houden, zich ophouden met. ‖ Men sach hem altoos
metten sondaers conuerseren En hem occuperen // met sulcke onvroedicheijt,
Bekeeringe Pauli 333 [ca 1550?].
2) Zich beijveren, benaarstigen, inspannen. ‖ Ha, nu sal ick mij gaen occuperen
En hun gaen rengelen sonder respijt! Bekeeringe Pauli 415 [ca 1550?]; Oock moet
ghy u occuperen // in aldemanieren Den ongheherberchden ghe;
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willicken te logieren, Verl. Z. II, 1040 [1583].
OPM. Zie ook Gheoccupeert.

Ocupacie,
zn. Zie Occupatie.

Ocuperen,
ww. Zie Occuperen.

Odieus,
bn. Ontleend aan ofr., fr. odieux.
Afschuwelijk? ‖ Als wi binnen comen / sullen wi de sake vroet // zyn Oft si door
verstoortheyt / yet heeft in den sin odieus, GHISTELE, Ant. 88 [1555].

Odieuselijck,
bn. Van odieus.
Hatelijk, afschuwelijk. ‖ O quade boetschappe / voor mi odieuselijck Die
doloreuselijc mijn herte dootwondich doorsnijdt, GHISTELE, Ant. 88 [1555].

Oestinghe,
zn. Zie MNW i.v.
Oogst (vg. Harl. Gloss.: o e s t i n g h e , mestio). ‖ Coren, wijn, quistende, ende
alle oestinghe, DE ROOVERE 379 [3e kw. 15e e.].

Of-,
zie ook Af-.

Offenderen,
ww. Gevormd naar ofr. offendre, lat. offendere.
Hem offenderen, zich stoten. ‖ Och Mensche, ziet dat ghy wandelt met lichte
Inden dagh, dat ghy u niet en offendeirt, Gentse Sp. 239 [1539].
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Offereren,
ww. Zie Offreren.

Officier,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
In de aanhh. naar het schijnt kloosteroverste. ‖ D'officiers willick tot hoverdyen
saten smal, Trudo 2886 [ca 1550]; Soo suelen daer arguatien rysen Tusghen die
officiers en dat ghemeyn convint, ald. 2897.

Offreren, offereren,
ww. Gevormd naar ofr., fr. offrir.
Aanbieden. ‖ So wort v nv ooc geoffereert in onser ghemeynder spraken te lesen
/ den styl ende die manieren van der Tragedien, GHISTELE, Ant. 3 [1555]; Deerste
v

vrucht sal ick God / tweede v offreren, Haagsp. f ij [1561].

Ofsnyden,
ww. Zie Afsnijden.

Ofsnoucken,
ww. Zie Afsnoecken.

Ofstroopsele,
zn. Van ofstropen.
Iets dat uitwist, teniet doet (vg. KIL.: A f - s t r o o p s e l . Destrigmentum). ‖ Der
sonden ofstroopsele Gheheeten et sacrament vanden heleghen doopsele, EVERAERT
385 [1512].

Omage, omayghe,
zn. Zie Homage.

Ombeslompen,
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bn. Van *beslimpen?
Onbezorgd, onnadenkend? ‖ Een ombeslompen aelmachtich (l. aelwarich?) wijf
sette eens een calf op haren scoot, St 2, 180 [vóór 1524].

Ombre,
zn. Ontleend aan ofr., fr. ombre.
Schaduw. ‖ Als selen berueren alle staten Hemel / eerde / sijt mi dan in baten
Voer de ombre des doots / het vreeselijck stuck, V.D. DALE, Wre 1046 [ca 1516].

Omhaken,
ww. Uit om en haken (van haak, spade, zie WNT i.v. Haak (I), bet. II, 2, f en vg.
MNW i.v. Haken, 1e art.?).
Omspitten? ‖ Wij sullent (t.w. het land) gelijckelijck om gaen haken om die gront
bet te raeken / soo valter geen scae, Saeyere 264 [2e h. 16e e.].

Omhelden,
ww. Uit om en helden, boeien, kluisteren (zie Helden)?
Omvatten, omkluisteren? ‖ Coomende benevens Ramatha goodts geest omhelt
en in tgetal der propheeten / stelt, Saul en David 437 [2e h. 16e e.].

Ommatelick,
bw. Zie MNW i.v. Onmatelike.
Onbetamelijk (vg. Gloss. Bern.: u n m a t e l e k e , immoderate, immodeste; Voc.
Cop.: o m m a t e l e c , immodeste en Teuth.: o n m a i t l i c k , intemperanter,
immoderanter). ‖ Vindtmen vuul lueren... Die latick alle varen als verloren dierkins,
Ende leuende ommatelick, CAST., C. v. R. 198 [1548].

Ommecleet,
zn. Zie MNW i.v.
Vleinaam voor een beminde vrouw. ‖ Troost my schoon deuchdelijck ommecleet,
v

H.d.Am. T 6 [m. 16e e.].

Ommestaken,
ww. Zie Omstaken.
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Ommestuenynghe,
zn. Uit omme en stuenen met -ynghe.
Leuning? ‖ Adieu ... An tcaeckenbeen ... mids des stoels ommestuenynghen Met
al dier in zitten zullen / ende oyndt in zaeten, DE DENE, Langhen Adieu 249 [1560].

Ommewelven (I), omwelven,
ww. Zie MNW i.v.
Omwroeten, omspitten. ‖ Wilt hi dit moer langhe omme welven, Hi saelt vinden,
Sacr.v.d.N. 55 [3e kw. 15e e.].
OPM. In Dev. Pr. B. 110, 2 [vóór 1539] fig. met betr. tot het gemoed (‘Wilt ghi u
herte omwelven, ghi en vint daer niet dan dreck’).

Ommewelven
(II), ww. Zie Omwelven (I).

Ompeysen,
ww. Uit om en peysen.
Overdenken. ‖ Memorie ompeyst... myn leelycke sondige wercken bloot, Bruyne
1, 59 [2e h. 16e e.].

Ompluchten.
Van pluchten (zie Plichten) met om-, ont-.
Het houden voor, beweren, verklaren? ‖
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Elc zij ghedachtende de rechte consequensije der toecommende blijsscap, die,
sonder reconvensije, eewich gheduerende es, dies zoo omplucht ic, over Gods
woort in den gheest hoopende, ducht ic, in Vad. Mus. 4, 124 [eind 15e e.?].

Omrinssele,
zn. Van omrinnen, vervullen, doortrekken, bezielen (zie MNW i.v. Ommerinnen, 2e
art., bet. 2)?
Verliefdheid? ‖ O Iupiter!... // My onghestelde gheeft ghewinssele en verzinssele
// Dat Narcissus krijghe domrinssele en 't beminssele, H.d.Am. K 8 [m. 16e e.].

Omrompelt,
bn. Van omrompelen, verrimpelen? Of corrupt voor verrompelt?
Gerimpeld. ‖ Mi ontwecte twee omrompelde (var.: verrompelde) sloren, Doesb.
236 [vóór 1528].

Omstaken, ommestaken,
ww. Zie MNW i.v. Ommestaken.
1) Omringen. ‖ Lof vrouwe ongrondelic omstaect met inghelen reen, St 1, 296
[vóór 1524].
2) Bepalen, inrichten, maken. ‖ Ic, die ben ende hebbe ghemaect Alle dinc ende
van nieute omstaect, Eerst Bl. 259 [ca 1440?]; Dit sprutende water... Niet by artificien
ommestaeckt, Maer by rechter Naturen toe-ghemaeckt, CAST., C. v. R. 1 [1548].

Omstijghen,
ww. Bijvorm van of corrupt voor ontstijghen?
Ontstijgen. ‖ De hoocheyt des Hemels wie heeftet omsteghen, Rott. Sp. O vij
[1561].

Omwelven (I), ommewelven,
ww. Zie WNT i.v.
A. BEDR. Beschikken over? ‖ Alle myne macht / gheuick in dyn ommeweluen
(versta: tot Uw beschikking, in Uw macht), Judich 356 [1577].
B. ONZ. Eig. omringd worden en v.v. fig. vervuld worden? ‖ Ick omwelue // met
v

vruecht onwtsprekelijck, Antw. Sp. K ij [1561].
OPM. Vermoedelijk behoort hiertoe ook Troyen (Vb.) 9 b, aang. in MNW i.v.
Ommewelven, sub bet. II: ‘ic sie u dagelijcx ommewelven van anxten ende
melancoliën’.
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Omwelven (II),
ww. Zie Ommewelven(I).

On-,
zie ook Om-.

Onachtich,
bn. Van achtich.
Onaangenaam of waardeloos? ‖ Zonder u (t.w. de H. Geest) alle ghebeden zijn
onachtich Te vergheefs en onwaerdich voor Godts ooren, Rott. Sp. C ij [1561].

Onafrijtelyck,
bn. Van afrijten met on- en -lyck.
Eig. onafscheurbaar en v.v. vast, constant. ‖ Dus en mag zijn rijk niet wezen
tijtelijk, Maar eeuwig zonder end onafrijtelijk, Jezus o.d. leraers 627 [vóór 1580].

Onbeclast,
bn., bw. Van beclassen.
Onbevlekt, onbezoedeld. ‖ Wel hem die onghebonden / vonden // zijn: Als ick
God danc / oock die onbeclast // brast, Sp. d. M. 265 [beg. 16e e.] (hic?) of
ongehinderd?); B.: Soo blyft sy ongheschint L.: En syn eere onbeclast, Trudo 2763
[ca 1550].

Onbeclyf,
zn. Van onbeclyven of van beclyf.
Nadeel. ‖ Scoorret vast / dat hy hem / niet en lost vut Of anders mocht hu / thuwen
onbeclyue gruwen, EVERAERT 538 [1538?].

Onbecoorlijck,
bn. Zie WNT i.v. Onbekoorlijk.
Niet verleid kunnende worden. ‖ Onbecoorlijck blijff ick / dus wilt u rust houwen,
Rijcken Wrecke 322 [1596?].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Onbedachtich,
bw.? Zie MNW i.v., WNT i.v. Onbedachtig.
Onverwacht, tegen de verwachting? ‖ Ouervloet van vruchten was hy (t.w. de
lansman (d.i. God), de zaaier uit de gelijkenis) verwachtich dwelcke hem
onbedachtich // niet en zal gheschieden duer donreijne wieden, Taruwegraen 775
[1581].

Onbedo(o)pen,
bn. Oorspr.?
Uitsl. aangetroffen bij Louris Jansz., naar het schijnt in de bet. onervaren, overijld,
dom, dwaas. ‖ Ick en ben soo dom niet, noch onbedopen, Dat ickket lichtelick voort
sal ropen, Tcooren 164 [1565]; En lastert niet haest dus onbedoopen, Saeyere 52
[2e h. 16e e.].

Onbedrogen,
bw. Zie MNW i.v.
Uitsl. rhet. is het gebruik in actieve zin: niet bedrieglijk en v.v. waarlijk, waarachtig.
‖ U ermen verwermen, beschermen onbedroghen, A. BIJNS, N.Ref. 343, b, 5 [1e kw.
16e e.] (= Bruyne 3, 194).
- Niet onbedrogen, op bedrieglijke wijze? ‖ Vroomheyt, stercheyt, wysheyt, ten
mach al niet baten, daer hem de menschen hier mede verhoogen als sy vercrygen
sweirels goet, sonder laten haer valsche practycken, niet onbedrogen, Bruyne 3,
101 [1556].

Onbedrouft,
bn. Van bedrouven.
Onbezoedeld, onbedorven, zuiver. ‖ Zuver consciencye onbedrouft Den meesten
troost es, Gentse Sp. 173 [1539].

Onbedwonghen,
bw. Van bedwinghen.
Duidelijk, openlijk. ‖ Hy heeft, zeck,
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Gods gheest / tblyckt onbedwonghen, Jezus i.d. tempel 421 [ca 1575?].

Onbegresen,
bw. Zie MNW i.v.
1) Liefderijk? ‖ Smeerdt mijn wonden met trooste onbegresen, A. BIJNS, N.Ref.
263, e, 6 [1e kw. 16e e.]; Ghy ontfingt den moordenaer onbegresen, ald. 292, g, 9.
2) Vrijelijk, op onbekrompen wijze? ‖ Het moet eerst wesen / wtghelesen Ontspaert
/ vergaert sijn scherp en vildt En dan naer desen / onbegresen Verteert sijn vanden
v

ghilden mildt, Antw. Sp. Mmm i [1561] (= Bierses 24).
3) Kennelijk? Stellig, ontwijfelbaar? ‖ Duer rethorijke wort cristus oec onbegresen
vleysch ende bloyt onder broot ende wyn bedect, St 2, 66 [vóór 1524].

Onbehoedich,
bn. Van behoedich of van onbehoet.
Onvoorzichtig, ondoordacht, onverstandig (vg. KIL.: O n - b e - h o e d i g h . Incautus
... imprudens)? Of (sterker) roekeloos? ‖ Dat hondert duyst boeren dlijf ghenomen
sijn, Tquam duer Luters scrijven onbehoedich, A. BIJNS 182 [1548]; Die 't ghoedt
onbehoedigh slindt Door pronck, leckerheydt, enz., COORNHERT, T'roerspel 494 [3e
kw. 16e e.].

Onbehoorte,
zn. Van behoorte.
Schande. ‖ Quade Princen vondt men ooc als eist onbehoorte, CAST., Bal. A 8
[1521]; Soudt ickse al noemen, twaer onbehoorte, Menichf.d.bedrochs 105 [1e h.
16e e.].

Onbehulpsamich,
bn. Van onbehulpsaem.
Hulpeloos,hulpbehoevend(vg. KIL.:O n - b e - h e l p e l i c k / o n - b e - h u l p - s a e m .
Expers auxilii: inhabilis ad praestandum auxilium en PLANT.: o n b e h e l p e l i c k
o f t o n b e h u l p i c h , o n b e h e l p s a e m , malpropre à aider aucun, ad iuvandum
inhabilis). ‖ Dat de mensche naect is / dies valt ghy clachtich onbehulpsamich ter
weerelt gheboren, Antw. Sp. Nn iij [1561].

Onbekendelijc,
bw. Van onbekent.
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Dwaselijk. ‖ Verquist heb ic den tijt seer ellendelijc, Onbekendelijc op gheen
weldoen ghegist, A. BIJNS 349 [ca 1540]; Zo dooldy oock met de woning
onbekendelijck, COORNHERT, T'roerspel 1362 [3e kw. 16e e.].

Onbekennelijck,
bn. Zie MNW i.v. Onbekenlijc.
Dom, dwaas? Of onbewust? ‖ Half dit gesmaect / haest ic tpropoost doen bluste,
Vol van onbekennelijcke overdaden, Dal s. wederk. 20 [eind 15e e.] (Vg. fr.: ‘Mais
subit, a ceste propos Plain de mescongnoissant oultrage’).

Onbekent,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Onbekend.
Uitsl. rhet. is het zelfst. gebruik in de bet. vijand? (Vg. Bekent in de bet. vriend,
beminde). ‖ Hoe spitelick ontdraeidy (t.w. het rad van avontuur) mi als donbekende,
CAST., C. v. R. 171 [1548]; Als Cayn dolende, naer tvleesch zo leuick: Van God
donbekende, ald. 182.

Onbekentheit,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Onbekendheid.
Onbeschaamdheid, in de aanh. (in concrete zin) bep. onbeschaamde daad. ‖
Voer tijts heb icker of horen vermanen, Hoe hij... Dede een groote onbekentheit Aen
dit sacrament, Sacr. v.d.N. 1161 [3e kw. 15e e.].

Onbekeven,
bw. Van bekijven.
1) Eig.:zonder straf of verwijt. ‖ Als hij (t.w. Manasse) heeft becreten zijn zondich
leven, God ontfingck hem minlijc onbekeven, A. BIJNS, N.Ref. 287, d, 11 [1e kw. 16e
e.] (hic? of- met intensivering door negatie - liefdevol?).
2) Gerust (eig. zonder (gevaar) er om ‘bekeven’ te worden)? ‖ Se soude wel van
my begheert zyn. Maar hoe gheraecker an my onbekeuen scryft, EVERAERT 291
[1529] (hic? of vriendelijk, bereidwillig?).

Onbeknesen,
bn. Van beknijsen.
In de aanh. naar het schijnt vast, niet wankelend. ‖ Alle den gheenen / die vp hem
vaste betrauwen die zulle[n] als den berch Syon / blyuen onbeknesen die nemmer
meer van zyn plaetse beweecht zal wesen, Taruwegraen 328 [1581].
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Onbeknuft,
bn. Van beknuft, ‘vernuftig, schrander’ (DE BO).
Stompzinnig. ‖ Jnt berechten hu bet / dan den onbeknuften Wael quyt, EVERAERT
524 [1534].

Onbeleeftheyt,
zn. Zie WNT i.v. Onbeleefdheid.
Onervarenheid. ‖ V.: Dus climt ghy naer hoocheyt. J.: Ja metten brille Van
onbeleefthede / seere verduystert. V.: Dan valt hy al lachende, Sp. d. M. 2588 [beg.
16e e.].

Onbeleet,
bn. Van beleeden, beleiden?
Dwaas, onbehoorlijk? ‖ P.: Verootmoedicht u ter sacraficien van Juno / die hooch
verheven staet / H.: En bidt vergiffenisse vande misdaet / die ghy haer seght met
onbeleeden sinnen, Proetus Abantus 384 [vóór 1589].

Onbenouwelijck,
bw. Van benouwelijck.
Vrijuit, voluit. ‖ Gheen so vrouwelijck
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(t.w. als Maria) Dies onbenouwelijck Vanden Propheten was ghesproken, DE ROOVERE
155 [3e kw. 15e e.].

Onbequaemich,
bn. Zie MNW i.v. Onbequamich.
Ongepast (vg. Voc. Cop.: o n b e q u a m e c h , inconveniens). ‖ Gheen mans zaet
/ vut tghesla[ch]te van Leuy En mochte ten priesterlicken staet commen vry Die ouer
hem hadde /eenich lichaemich ghebrec Vut vreesen of hem / onbequaemich beghec
Ter causen van dien / hadde mueghen gheschieden, EVERAERT 433 [1e h. 16e e.].

Onbequoolen,
bw. Van bequelen.
Eig. onbezweken, in de eerste aanh. naar het schijnt zonder nalaten, prompt, in
de tweede zonder kritiek. ‖ Voort soo begheert God van my, vry onbequoolen ...
Dat ick sal vertyen in u presentie Mynder patrimonien residentie, Trudo 1587 [ca
1550]; Dat dokeleyken hier doet, nemet onbequoolen, ald. 1799.

Onberadelijck,
bw. Zie MNW i.v. Onberadenlike.
Plotseling? (Vg. onberaden in deze bet., MNW i.v. Onberaden, sub bet. 6 (lees
7). ‖ Wat mach dit bedien? dat soe onberadelijck Ons coninghinne van ons is
ghestreken, GHISTELE, Ant. 86 [1555].

Onberadich,
bn. Zie MNW i.v.
1) Onbezonnen, ondoordacht (vg. Voc. Cop.: o m b e r a d i c h , inconsultus; vg.
v

ook Harl. Gloss.). ‖ Och hier sit hy noch slapende onberadich, Antw. Sp. Nnn i
[1561]; S.: Hou, dats ghebancketert!... Q.: En dat zeer overdadich, Stout ende
onberadich, Verl. Z. I, 1160 [1583].
2) Zonder hulp of raad, geen raad wetend. ‖ Laet ghi mi onberadich... mijn crachten
der iuecht sullen mi ontsincken, Doesb. 59 [vóór 1528]; Die Vrese Godts verdreuen,
soe is hij onberaedich, S.Stadt 437 [ca 1535]; Onberadich // my een zake
onghevraecht // pynde, Verl. Z. II, 569 [1583].

Onberaeyt,
bn. Zie MNW i.v. Onberaet.
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Zonder hulp of raad. ‖ Liefde / daer ick noyt voor en hebbe vercreghen In gheene
weghen // troost / dies ben ick ontpaeyt Gheuoelende dat ick ben gheheel onberaeyt,
v

Antw. Sp. I i [1561].

Onbeschadich,
bn. Zie MNW i.v. Onbescadiget.
Ongeschonden. ‖ Nv ben ick om weten recht beladichst Welck dmeeste is / dat
Godt in v daelde Ofdat Godt v / reyn onbeschadichst By hem in zijn eewighe glorie
haelde, DE ROOVERE 168 [3e kw. 15e e.].

Onbeschamelijcke,
bw. Van beschamelijcke.
Vrijuit, zonder zich te behoeven te schamen. ‖ Der heylsame conste van
Rethorijcke ... Mach schrijven en spreken onbeschamelijcke Vanden ambacht haers
kinderen, Prochiaen 3 [ca 1540].

Onbescheetheijt,
zn. Van onbescheet.
Absurditeit, dwaasheid, onzin. ‖ Maecsel en hitte onbeulectelick sonder claerheyt
(t.w. van de zon) dat es onbescheetheijt, St 1, 277 [vóór 1524].

Onbeschouwelijck,
bw. Van onbeschouwen (zie MNW i.v. Onbeschouden).
Eig. onberispelijk, in de aanh. naar het schijnt (als epith. ornans) op heerlijke
wijze. ‖ Roose minnelijck ontloken Uwe soete roken Doorvlieghen den hemel
onbeschouwelijck, DE ROOVERE 155 [3e kw. 15e e.].

Onbeslegen,
bn. Van beslaen.
Niet gevuld, leeg. ‖ Mijn solders sijn leech en onbeslegen, Tcooren 419 [1565].

Onbesnedelick,
bn. Zie MNW i.v. Onbesnedenlijc.
Onbehoorlijk, onbetamelijk, slecht. ‖ Duer dat Caims werck boos was // zeer
onbesnedelick ende abels vprecht / ja goet ende vredelick dies es nu Caim / een
der duechden versmadere alder godloose / gheveynsde hypocryten vadere,
Taruwegraen 178 [1583].
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Onbestierich,
bn., bw. Zie MNW i.v.
1) Eigenzinnig, balsturig. ‖ Als yemant trout een vrouwe onmanierich En die
obstinaet is / en onbestierich, GHISTELE, Ant. 53 [1555].
2) Onbeschaafd, barbaars? ‖ De menschen... seer onbestierich Die hebt ghy (t.w.
de Kunst) seer chierich // alsoo verient Dat, enz., Antw.Sp. N iiij [1561].
OPM. Als bw. in de door Verdam vermelde bet. ‘dolzinnig’ aangetroffen bij EVERAERT
56 [1511]: ‘Seer onbestierich / zy naer my bysen’. In de bet. ‘in 't wilde weg’ schijnt
het woord gebruikt te zijn door GHISTELE, Virg. Aen. 209a [1556]: ‘Synen grooten
schilt onmanierich Wederstont menighen worp / die onbestierich Van veers na syn
lijf quam ghevloghen’.

Onbeswaerdere,
zn. Van *beswaerdere? (Maar ook dan blijft de vorming bevreemden).
Verlichter? ‖ Carithate is tsmenschens onbeswaerdere Voor Gods almoghende
aensicht, DE ROOVERE 272 [3e kw. 15e e.].
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Onbeswijckelijck,
bw. Zie MNW i.v. Onbeswikelijc, WNT i.v. Onbezwijkelijk.
Getrouwelijk. ‖ Wij waren sprekende hier ghelijckelijck Van voorleden tijden / hoe
God onbeswijckelijck... Ons allen vertrooste, Antw. Sp. h i [1561]; Ulissis, die ghy
onbeswyckelyc Penelope gaeft vuer syn eygen vrouwe, Bruyne 2, 169 [2e h. 16e
e.]; Broot en water payt natuur onbeswykelijck, COORNHERT, T'roerspel 1404 [3e kw.
16e e.]; Doen quam Melampus... die desen saeck aen nam onbeswijckelijck en
volbrocht deur natuerlijcke wijsheijt pracktijckelijck, Proetus Abantus 41 [vóór 1589].
OPM. Als bn. in de bet.: niet wetende van wankelen of bezwijken, in Vad.Mus. 4,
123 [2e h. 15e e.] en nog bij HOOFT, Ned. Hist. 11, 73, aang. in WNT i.v.
Onbezwijkelijk.

Onbetamen,
ww. Van betamen.
Eig. tot oneer of tot schande strekken (vg. KIL.: O n - b e - t a e m e n . Dedecere),
in de aanh. zelfst. gebruikt in de zin van onbehoorlijkheid. ‖ Den Autheur magh hem
veur sulck onbetamen Wel eeuwelick schamen, CAST., Bal. A 7 [1521].

Onbetoghelijck,
bn. Van betoghelijck of rechtstreeks van betoghen.
Niet aannemelijk of waar te maken; onbewijsbaar. ‖ 'Tbewijs versta ick, het docht
my onbetoghelijck, COORNHERT, T'roerspel 678 [3e kw. 16e e.].

Onbevlekt,
bw. Zie MNW i.v. Onbevlecket, WNT i.v. Onbevlekt.
In de aanh. naar het schijnt: duidelijk. ‖ Schriftuer & redene seyt onbevlekt: aen
de wercken men broederlycke liefde kent, Bruyne 3, 205 [2e h. 16e e.].

Onbevroetsaemheyt,
zn. Van onbevroetsaem.
Onbezonnenheid, onverstand (vg. KIL.: o n - b e - v r o e d - s a e m h e y d .
v

Inconsiderantia, temeritas). ‖ Onbeuroetsaemheyt, een vrouvve, Antw. Sp. Ggg ij
[1561]; De Onbevroetsaemheyt met haer onsedicheyt Veriaghende / stellende in
haer stede Een bevroetsaem mercken, ald. Hhh i; Dat doet dbedroch / al Van
v
donbevroetsaemheyt, ald. Hhh iiij .
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Onbeweckt,
bn. Van beweken?
Eig. niet verzacht, in de aanh. rond, openhartig? ‖ Myn heer, ick groet u met
woerden onbeweckt; Wat ist dat u gebreckt? Segt my den rechten daet, Trauwe
270 [1595?].

Onbeweerlic,
bw. Van *beweerlic (van beweren).
Onweerstaanbaar. ‖ Eist dobbelen tuusschen Allomme wy ruuschen / onbeweerlic,
EVERAERT 56 [1511].

Onblidinghe,
zn. Van *blidinghe? Of van onblide?
Verdriet, smart, droefenis? ‖ Ick (heb) maer niet gaerne / heer coninck den ganck
Ghenomen tot v / die oock teghen uwen danck Mijn relaes aenhoort met onblidinghe,
GHISTELE, Ant. 26 [1555].

Onblivent,
bn. Van blivent.
Niet blijvend, vergankelijk. ‖ Schielose/vol samblans / onbliuende stat, V.D. DALE,
Wre 720 [ca 1516].

Onboen,
bn. Van boen.
Onwel, ongesteld. ‖ Nu coopt wat van mijn cruyden diet niet hebben van doen,
Eer ghy wert onboen, Kackadoris 4 [eind 16e e.].

Onbranlijc,
bn. Zie MNW i.v. *Onbrankelijc. Het rijm veronderstelt onbrangelijc. J. van Mierlo,
Elckerlijc, Nwe Bijdr. (1949) leest onwranghelijc. Zie ook ald. blz. 72-3.
Blijkens het verband naar het schijnt onbeweegbaar. ‖ E.: Op! gawi! mede! (l.
gadi mede?) Tg.: Neen, ick bin onbranlijc (var. onbrandelyck) (× strangelic). Aldus
en volghe ic u niet een twint, Elckerlijc 395 [ca 1490?].

Onc-,
zie ook Onk-.
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Oncerteynicheyt,
zn. Van certeynicheyt.
Onstandvastigheid, ontrouw; in de aanh. van een vrouw m. betr. tot de liefde. ‖
Ziet hier ghy Goden de groote kleynicheyt, D'oncerteynicheyt en de Vileynicheyt
v

Van Venere, H.d.Am. Y 2 [m. 16e e.].

Onclaerlijck,
bw. Van onclaer of van claerlijck.
Onduidelijk. ‖ Als doer eenen neuel seer verre onclaerlijck. Saghicse, V.D. DALE,
Wre 514 [ca 1516].

Oncoen,
bn. Van coen.
Zonder moed. ‖ Dus laghick een vlaghe/niet wetende wat doen Gheuallen ter
eerden verscrict / oncoen, V.D. DALE, Wre 1311 [ca 1516].

Oncondich,
bn. Zie MNW i.v.
In de aanh. naar het schijnt onmogelijk. ‖ Tis mi oncondich die waerheyt te
gronden, Doesb. 84 [vóór 1528].

Onconstich,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Onkunstig.
Zonder effect, nutteloos. ‖ Tmocht al niet helpen, onconstich sulck versoeck was,
GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 77b [1559].

Oncont,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Onkond.
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Ongehoord. ‖ Welck een oncont dinghen, met wijf ende kinderen, oude ende crancke,
te vluchten, VAERNEWIJCK, Hist. v.Belg. 69b [1566].

Oncorrect,
bn. Van correct.
Ongeregeld? Of onvolmaakt? ‖ Wy vinden dat smenschen liefde oncorrect Te
mindere es, als zy tot vele strect, Maer al mint God vele, ten magh niet schaden,
Gentse Sp. 330 [1539].

Oncranck.
Van cranck met het versterkende praefix on- (vg. Onduijts)? Of corrupt (of
ondoordacht gebruikt) voor cranck? WNT geeft i.v. Onkrank één 17 deeeuwse plaats
in de (te verwachten) bet. ‘Sterk’.
(Zeer) zwak? ‖ Het straf ros brengt hi (t.w. de mens) onder zijn bedwanck Ja wilde
beyren / en swinen / teghen haren danck Haer macht maect hi oncranck / en tam
van natueren, GHISTELE, Ant. 31 [1550].

Ondancbaericheyt,
zn. Van ondancbaerich.
Ondankbaarheid. ‖ EVERAERT 17 [1509], 143, 150 [1528?]; Heymelic Lijden 120
[1557].

Ondecsele,
zn. Van ondecken, ontdekken.
Openbaring? ‖ Ick kenne my seer contrarieerende metten vleessche ghemeenlijck
alieneerende doer dydelheit des werrelts en tverwecsele des viants / als oorspronck
en ondecsele, Smenschen gheest 438 [ca 1560?].

Ondergaen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Ondergaan, 1e art. (Vg. voor het eerste lid MNW
i.v. Onderen, 2e art.?).
Een dutje doen, gaan slapen. ‖ Ic gae wat onder. Allen goede nacht, Tcalf v. W.
113 [eind 16e e.?].

Onderkijfven,
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ww. Uit onder en kijfven.
Onderling, met elkaar twisten, strijden? ‖ Tserpent hild u zinnekens (t.w. van
Adam (en Eva?) onderkijfuende, CAST., C. v. R. 112 [1548].

Ondermoeien,
ww. Uit onder en moeien.
Hem ondermoeien (c. gen.), zich onderwinden (Vg. KIL.: O n d e r - m o e y e n .
Fland.J. o n d e r - w i n d e n ), zich bezighouden (met)? ‖ Die u dichtens wild
ondermoeien, Vvild vryelic schuum in dijn ordinancie strijcken, CAST., C. v. R. 38
[1548].

Onderpleghen,
ww. Uit onder en pleghen.
Onderling, wederkerig ‘plegen’, gewoon zijn te doen. ‖ Dees ionst, deen tot dander
werdt ghedreghen... Ghelijck vrienden costumelic onderpleghen, CAST., C. v. R. 214
[1548].

Onderscheedijnghe,
zn. Zie MNW i.v. Ondersceidinge, WNT i.v. Onderscheiding.
In de aanh. naar het schijnt wijze uitspraak, verstandig woord. ‖ Daer of zeght
Paulus een onderscheedijnghe: En laet u niet bedrieghen met verleedijnghe, Als
phylosophye, des tijts verliezijnghe, Gentse Sp. 75 [1539].

Onderschouwen,
ww. Het 2e lid is mogelijk identiek met schuwen. De samenstelling daarvan met
onder bevreemdt. Mogelijk ondoordacht gebruikt (of gevormd) of corrupt.
Blijkens het verband naar het schijnt schuwen, nalaten. ‖ Sonder dit (t.w. het
verzuimen van Gods geboden) tonderschouwene, weet dit voerwaer, can niemant
gecomen ter hemelscher Steden, Bruyne 3, 94 [1556].

Onderschutsel,
zn. Van onderschutten.
Blijkens het verband ondersteuning of stut, steun. ‖ Quade ghewoonte treckt aen
sijn Been, hy snoevelt, maer valt niet deurt onderschutsel van Goede wille,
COORNHERT, Lief en Leedt, toneelaanw. na 1141 [1567].

Onderstellen,
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ww. Zie MNW i.v., 3e art.
Enen den wech onderstellen, iemand de weg versperren. ‖ Doen ghy thuus quaemt
/ wel by drancke Ondersteldic hu den wech / met eenen bancke, EVERAERT 321
[1531?].

Onderstrijden,
ww. Zie MNW i.v. Onderstriden, 1e art.
Verslaan. ‖ Sijn zweert mit overmoet gehanteert was Daer menich mit is
onderghestreden, Camp v.d. Doot 1845 [1493].

Ondertrecken
(klemtoon op trecken), ww. Uit onder en trecken.
Uitsl. aangetroffen op de volgende onduidelijke plaats. ‖ D'israelsche schare / Die
al vry van vare / ondertrack een seel / Behilt daer t'ryueel (terwijl de Egyptenaren
v

omkwamen), CAST., Bal. A 7 [1521].

Onderwindelick,
bn. Van onderwinden.
Ondernomen, bep. ingespannen? Of gedurfd, gewaagd? ‖ Tende der godloosen
/ en zyn doen onderwindelick es niet dan verderfuenesse / totten laetsten fyne met
druck ende pyne, Taruwegraen 523[1581].

Onderwindere,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Onderwinder.
Die iets onderneemt. ‖ Esculapius... was ind vermeeren (t.w. van de geneeskunst)
deerste onderwindere, CAST., C. v. R. 89 [1548].
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Onderwints(s)ele, onderwinsel(e),
zn. Van onderwinden.
1) Onderneming, handeling(en), (manier van) doen. ‖ Al ghenoech ghepraet, van
sulck onderwinsele, Dwerck d. Apost. 952 [1e h. 16e e.]; God jan v 'tverzintsele voor
v

d'onderwintsele, H.d.Am. Gg 2 [m. 16e e.]; Daer te blijvene in een dwaes
onderwinsele, GHISTELE, Virg. Aen. 63 b [1556]; Wat doecht ghij toch, Geestelick
Schijnsel? Die u onderwinsel / geheel souden gewaegen... Ghij deedt Esaias den
propheet doersaghen, Gr. Hel 422 [ca 1564].
2) Inspannende onderneming, inspanning? ‖ U ne deert moeyte noch
onderwinsele, DE ROOVERE 112 [3e kw. 15e e.].
3) Werking? ‖ Naer gods ghehinghen es zou daer toe vercooren // van jnt
beghinsele in dhillichmakinghe des gheest // duert onderwinsele vanden ghelooue
der waerheyt // vast in huer begrepen, Taruwegraen 475 [1581].
4) Aard, soort? ‖ V.: In die vreese des Heeren W.: Moet ghy handelen // Alle
v

consten / tsy van wat onderwintssele, Antw. Sp. K iij [1561].

Onderzonderd, -zondert,
bw. Van onderzonderen.
Bepaaldelijk (vg. STALLAERT 2, 257: b e s p r e k e n e n d e o n d e r s o n d e r e n ,
bevoorwaarden en bepalen)? In de eerste aanh. naar het schijnt: nauwkeurig
bepaald, in de tweede: inzonderheid. ‖ Int jaer der weerelt vijf duyst zeven hondert
/ Xl iij. onderzondert / soo d'Historiciens weten / Een sterre bevacht de Mane, CAST.,
Bal. A 5 [1521]; Wies zij bedroomen oft iet begheerden Zij durrent bestaen staut op
elcke huere: onderzonderd als zij sticken maken van weerden Dat tsoete niet en
discordeert met tsuere, CAST., C. v. R. 23 [1548].

Ondief,
bn. Zie MNW i.v. Ondievelike, WNT i.v. Ondieft.
Onbehoorlijk, gemeen, slecht? ‖ Dese stoepjoffers, hoe gaense som cuijpen,
dese Venuskinderen, deese ondieve vrijsters, Brouwersg. 584 [ca 1560].

Ondienstlijck,
bn. Van ondienst of van dienstlijck.
Niet dienstig. ‖ Ws Mans affectien Zijn contrarie, ondienstlijck uwer sectien,
v

H.d.Am. T 5 [m. 16e e.].
OPM. Als bw. aangetroffen bij HUYGENS 1, 467, zie WNT i.v. Ondienst, Afl.

Ondiericheyt,
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zn. Van *ondierich of rechtstreeks van ondier.
Gemeenheid, vuilheid, slechtheid. ‖ De weerelt, tvleesch de helsche draken
Gheven den gheest tot alder ondiericheyt raet, A. BIJNS 116 [1548]; Laet in u geen
onreyn ondiericheyt blaken, ald. 442 [ca 1540].

Ondiscreet, ondisscreit,
bn. Zie MNW i.v.
Onverstandig, dwaas. ‖ Die tupstel contrarye doet / moet wel ondisscreit wesen,
EVERAERT 415 [1530]; Tghemeente dwelck dickwils seer onghemuystert,
onverstandich, ende ondiscreet is, VAERNEWIJCK, Hist. v. Belg. 105b [1566]. Ick
hebbe my zelven mesleeft als dondiscrete, Verl. Z. II, 292 [1583].

Ondommelic,
bw. Van dommelic, doemelijk.
Straffeloos? ‖ Capelaenen ende prochghypaepen. Dese die volghen den crych
ondommelic, EVERAERT 223 [1528?]. - N.B. Een bet. ‘niet laakbaar’ lijkt minder wrsch.,
omdat de spr. niet behoort tot de verdedigers van de clerus.

Ondossen,
ww. Zie MNW i.v. Ontdossen.
Eig. ontbloten, in de aanh. ontdoen. ‖ Ick danck v allen waerde Jonckvrouwen
die mijn van verblintheyt hebt verlost en van onprofijtelijcke wapenen ondost, Werelt
bevechten 715 [2e h. 16e e.].

Onduysteren,
ww. Zie MNW i.v. Ontduusteren, WNT i.v. Ontduisteren.
Ontschuilen; ontvluchten. ‖ (Ionas is) in een schip ghekomen Om na Jaffa te
stromen / een plaats te verspieden / Om Godt t' onduysteren diemen niet mach
v

ontvlieden, Rott.Sp. I i [1561].

Onduijts(ch),
3

bn. Van duijts(ch) met het versterkende prefix on- (vg. Schönfeld, Hist. Gramm. bl.
235-6 en o.a. MNW en WNT i.v. Onverbolgen, 2e art., WNT i.v. Onkostelijk, 2e art.;
vg. ook Onverwaentheyt).
Uitsl. aangetroffen (inz. in d'Onduijts(ch)e nacij of d'Onduijts(ch)e naast
Onduijts(ch)e luyden en d'Onduijts(ch)e scaren) als benaming voor de Haarlemse
kamer De Wyngaertrancken (of Het Wijnranxsken) of de leden van die kamer. ‖ Wij
zijn slecht en ruid, klein van geest, Als Onduitse luiden, 't jonge Wijnranken, Meest
Al 979 [1559]; Certeyn neent / zegh ic met d'onduytsche na myn verstant, Rott. Sp.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

v

I iiij [1561] (zie ook ald. I vj); T'eele Wijnranxsken, d'Onduijtse Nacij... sal voor elck
een Hier speelen, Tcooren 21 [1565] (zie ook ald. 1166: ‘Onduijtsche Wijnranskens’;
voor d'Onduijts(ch)e nacij, zie ook M.Bedr.Hart 106 [1577] en Vers. Maelt., prol 20,
spel 1016, 1054 [2e h. 16e
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e.]); Buurman, d'Onduitse zullen hier gaan ontvouwen... Hoe, enz., Jezus o.d. leraers
77 [vóór 1580]; Dees parabels sult gy horen verclaren van donduytsche scaren,
Saeyere 160 [2e h. 16e e.]. Wij sijn slechte onduytschen die tot conste geneegen
// sijn, M. Bedr. Hart 1151 [1177].
v

OPM. Daar deze benaming(en) behalve in Rott. Sp. I iiij en I vj uitsl. wordt (worden)
aangetroffen in de spelen van Louris Jansz, zal deze Haarlemse rederijker ook wel
de auteur zijn van het Spel van De Wijngaertrancken op de Rotterdamse wedstrijd
van 1561.

Ondwinghelijc,
bn. Van dwinghelijc.
Onbedwingbaar. ‖ Dat ghij segt dat de mans een paer Ondwinghelijc den vrouwen
sijn. Ten es niet waer, V.D. DALE Stove 561 [1528].

Oneerdichlic,
bw. Zie MNW i.v. Oneerdichlike.
Op een onbehoorlijke, onwaardige, boosaardige wijze. ‖ Tsacrament oneerdichlic
geraecty, Sacr.v.d.N. 517 [3e kw. 15e e.].

Oneffen,
bn. Zie MNW i.v. Oneffene, 1e art., WNT i.v. Oneffen.
Onregelmatig, onbetamelijk. ‖ Datmen zal houden den rechten pat Inder minnen
gods wats gheschiet Eerbare plaetsen onneffene niet, DE ROOVERE 350 [3e kw. 15e
e.]; Heb dy wat oneffens ghehoort, lief heb ic v misseyt, vergheuet mi, Doesb. 107
[vóór 1528].

Onfaelgierlick,
bn. Van faelgierlick.
Onfeilbaar. ‖ Gods raedt heift cracht, Maer ons onbekent, ten zy manierlick, Dat
wy duer teeckenen onfaelgierlick Van dien vasten raedt eenigh verstant smaken
Als by beloften, Gentse Sp. 137 [1539].

Onge-.
Zie ook Onghe-.
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Ongebleynt,
bn. Van bleyne.
Zonder doren(s), v.v. ook zonder smet; zuiver, rein. ‖ Alder reynste, gemeynste,
ongebleynste roose (tot Maria), A. BIJNS 264 [ca 1540]; Waer vantmen oyt roosken
ongebleyndere (t.w. dan Maria), ald. 271.

Ongebotert,
bn. Van boteren.
Zonder boter. ‖ Cabbeliau, stocvisch, ongebotert opten disch Is een sober spijse,
Doesb. 250 [vóór 1528].

Ongebuerlijck,
bn. Van gebuerlijck.
Ongenaakbaar. ‖ Al siet hij stuerlijck en ongebuerlijck, Eest wonder? A. BIJNS,
N.Ref. 118, e, 13 [1e kw. 16e e.]; Ic en sach noeyt vrouwe opter eerden Zoo
ongebuerlijck, ald. 139, f, 10 [1525].

Ongecesseert, onghecesseert, ongesesseert,
bw. Van cesseren.
1) Zonder ophouden. ‖ Pir. en Th. 367 [1e kw. 16e e.?]; CRUL, Tweesprake 11
v

[2e kw. 16e e.]; CAST., C. v. R. 57 [1548]; Antw. Sp. Ss iiij, l iij [1561]; Rott. Sp. L
v

viij, P viij [1561]; Red. en Nat. 26 [2e h. 16e e.] (hic? of ‘onverwijld’?); Verl. Z. I, 92,
1313 [1583].
2) Onverwijld. ‖ EVERAERT 100 [1525], 174 [1527]; Gentse Sp. 253 (hic? of ‘zonder
ophouden’?), 269 [1539]; CAST., C. v. R. 5 [1548]; GHISTELE, Ant. 83 [1550]; Haagsp.
v

v

h. iiij , l ij [1561]; H.Sacr. 140 [1571]; Verl.Z. I, 1101 [1583]; Bel.v.Sam. 116 [eind
16e e.?]..

Ongecorrumpeert, ongecorumpheert, onghecorumpeirt,
onghecoromphert,
bn., bw. Zie MNW i.v.
Eig. ongeschonden, onbedorven (vg. Voc.Cop.: o n g h e c o r r u m p e e r t ,
intemeratus, inviolatus, incorruptus); (met intensivering door negatie) v.v. ook heerlijk.
‖ Ongecorrumpeert (t.w. Maria) dbeuaten bouen conden, DE ROOVERE 210 [3e kw.
15e e.]; Gheen huers ghelycke (t.w. als Maria) So glorieus / onghecorumpeirt Jn
glorien gheresen es gheexalteirt, EVERAERT 375 [1527] (zie ook ald. 376: ‘Jn glorien
daer zou / als donghecorrumpeirde Eeuwich reyngneirt’); Soo datse nu niet meer
en worden gequelt, maer met haer (t.w. Lieff, d.i. Christus) leven eeuwich
ongecorumpheert, Bruyne 1, 159 [1556]; Daniel scrift, dat zyn rycke Euwich blyft,
onendich / ende onghecoromphert, Jezus i.d. tempel 244 [ca 1575?].
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Ongedangiert,
bw. Van dangier of een mogelijk ww. *dangieren, vrees inboezemen, intimideren.
Eig. onbevreesd en v.v. onverminderd? ‖ Twijffele blijft ongedangiert gaende. //
Maer hope failjeert my inder noot, H.d.Am. M 7 [m. 16e e.].

Ongedwaelt,
bw. Van dwalen.
Eig. zonder te dwalen, v.v. duidelijk, zeker. ‖ Hier sietmen ongedwaelt: hy en
beydt niet lange, al schynet, diet eens betaelt, Bruyne 2, 42 [2e h. 16e e.].

Ongefaelgeert,
bw. Zie MNW i.v.
Naar waarheid? ‖ Soo Esaias seet & Christus ongefaelgeert: dit volck my met
den monde eert & viert, Bruyne 2, 92 [2e h. 16e e.].

Ongefenijnicht,
bw. Van *fenijnigen (naast venijnen, vg. MNW i.v. Gevenijnt en Veninen)?
Op de juiste, goede wijze? ‖ Daer vint ghy die rechte glose inden tittel Hoe een

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

284
Christen sal vasten ongefenijnicht, Prochiaen 1313 [ca 1540].

Ongegect,
bn. Zie MNW i.v. Ongegecket.
Zeker, beslist. - T'es ongegect, dat is zeker, dat staat vast. ‖ Soo sal tvolck seggen
heel ongeveijnst, En bij haer werden gepeijnst, t'es ongegect: Daer is dierentijt voor
handen, Tcooren 294 [1565].

Ongehoont, onghehoont,
bw. Zie MNW i.v.
Zonder bedrog; in passieve zin leidend tot de bet. ‘naar wens’. ‖ Hy sal my wel
Raden / met wijsheyt onghehoont Tot wat hantwerck ghy v best soudt begheuen,
Haagsp. b iiij [1561]; Men sal u gerieven en dat ongehoont, Minnevaer 483 [1583];
Tis mijn liever dan gout oft eenige juweelen dat wij hier quaemen dus ongehoont,
Proetus Abantus 1018 [vóór 1589].

Ongehuldich,
bn. Zie MNW i.v.
1) Ontrouw, ongehoorzaam (vg. KIL.: O n - g h e - h u l d i g h . vet. j. o n - g e t r o u w .
Infidelis, infidus). ‖ Ic heb gevolcht mijn eygen inventie, Van uwen rade makende
cleyn mentie, Als onnut knecht, u, Heere, ongehuldich, A. BIJNS 350 [ca 1540].
2) Onstandvastig? Of toch trouweloos? ‖ Pilatus ongehuldich // was als wanckele
biesen, want hij sorchden sijn officij te verliesen, Gr.Hel 458 [ca 1564].

Ongehuldichlijck,
bw. Van ongehuldich.
Ongehoorzaam. ‖ Want ic u vergramt hebbe menichfuldelijc... U gebodt overtreden
ongehuldichlijck, A. BIJNS 398 [ca 1540].

Ongelaect, onghelaect,
bn., bw. Zie MNW i.v. Ongelaket, WNT i.v. Ongelaakt.
Met intensivering door negatie: voortreffelijk, heerlijk en v.v. verzwakt tot epith.
ornans. ‖ Well. Mensch 1009 [2e kw. 16e e.]; GHISTELE, Virg. Aen. 173a, 227b [1556];
Present 411 [1559]; Antw. Sp. N i, Z i [1561]; Rott. Sp. T i [1561]; Bruyne 2, 40; 3,
22 [2e h. 16e e.]; Crijsman 413 [eind 16e e.].
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Ongemolesteert,
bn., bw. Van molesteren.
Ongerept, in de eerste aanh. bep. ongehinderd, in de tweede onverminderd,
volledig. ‖ De Staten des Lands hebben doen gebien datmen u sal laten
ongemolesteert, Bruyne 1, 169 [ca 1576?]; Tgeen haere voorouders hebben gespaert
Haer kinderen naer te laten ongemolesteert, Leerl. Taefel-sp. 370 [beg. 17e e.].

Ongepraemt, onghepraemt,
bw. Zie WNT i.v. Ongepraamd.
1) Ongedeerd. ‖ Hoe sal ick nu... Wt Hierbas handen ongepraemt raken? GHISTELE,
Ovid. Sendtbr. fol. 51a [1559].
2) Volkomen, volledig? ‖ Daer tbloet onghepraemt Metten vleijsch versaemt es
tleuen gheresen, V.D. DALE, Lof Hostie 73 [1e kw. 16e e.]; Hoe wel onghepraemt
Verwint die Minne God dan (indien zelfs Jupiter aan de liefde moet gehoorzamen),
Antw. Sp. h iij [1561].

Ongeschaedt,
bw. Zie MNW i.v. Ongescadet.
Ten volle, volledig. ‖ Duer dese parabole moeten wy verstaen, Dat wy moeten
betalen ongeschaedt, Al dat wi gesondicht hebben, tot de minste misdaet, Prochiaen
2525 [ca 1540].

Ongeschelt, onghescheldt,
bn. Zie MNW i.v. Ongescelt, WNT i.v. Ongescheld.
Ruw, onbeschaafd (vg. KIL.: O n - g h e s c h e l d t . Rudis, impolitus), in de eerste
aanh. op verstandelijk, in de tweede en derde op zedelijk gebied. ‖ Tes quaet
vrouwen te gheloevene: Sij sijn goet te verleden als dongeschelde, Sacr.v.d.N. 467
[3e kw. 15e e.]; Tvolck van Ysrahel... Woest en onghescheldt hem qualijck regeerde,
A. BIJNS, N.Ref. 17, b, 10 [1e kw. 16e e.]; Al sijdij roekeloos, wilt oft ongescelt, Hoort
doch, enz. A. BIJNS 20 [1528].

Ongescoffiert,
bw. Van scoffieren.
Ongehinderd. ‖ Dies biddic u vort, dat ghijt bestiert, Dat u apostelen, mijn broeders
gemeene, Versamen mogen ongescoffiert Ende wesen te miere uutvaart reene,
Sev.Bl. 461 [ca 1450].

Ongesesseert,
bw. Zie Ongecesseert.
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Ongesimuleert, onghesimuleert,
bw. Van simuleren.
Het is niet duidelijk, welke bet. van simuleren op de twee plaatsen, die hier volgen,
aan het woord ten grondslag ligt. In beide gevallen zou ‘metterdaad’ een passende
zin geven; mogelijk blijft in de eerste aanh. echter ook ‘openlijk, ronduit’ of ‘naar
waarheid’, in de tweede ‘zonder restrictie, ten volle’. ‖ Jheremias profecij is vervult
vrij ongeloogen, seggende: ‘V propheeten hebben v bedroogen’ // ongesimuleert,
S. Stadt 50 [ca 1535]; Wel moet varen onghesimuleert // dees vermaerde stat,
Heymelic Lijden 113 [1557].

Ongesomt, onghesomt,
bn. Zie MNW i.v.
Onmetelijk, onuitsprekelijk. ‖ O alder schoonste schoone, wiens vruecht is
ongesomt, Dev. Pr. B. 113, 9 [vóór 1539];
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De kranckheyt onser lichamen en valsch ghewicht Wilt reyn maken door u eeuwighe
v

kracht onghesomt, Rott. Sp. C i [1561].

Ongespletelick,
bn. of bw. Van ongespleten.
Volkomen, volledig. ‖ Int lyden vieldy (t.w. Christus) secretelick beseffende dyn
godheit ongespletelick, DE ROOVERE 117 [3e kw. 15e e.].

Ongespleten, onghespleten,
bn., bw. Zie MNW en WNT i.v.
1) Geheel, volkomen. ‖ Sev. Bl. 486 [ca 1450]; Drie Sotten 353 [1e kw. 16e e.];
A. BIJNS, N.Ref. 315, b, 11 [1528]; EVERAERT 523 [1534]; B.d.Scr. 32 [1539]; Bruyne
3, 185 [1559]; Antw. Sp. X ij [1561].
2) Ronduit. ‖ Meest Elc vrient ghepresen Secht my macht wesen / de saken
onghespleten, EVERAERT 61 [1511] (hic? of geheel, volledig?); Voer u nieu iaer / dus
gheuick onghespleten Dit boecxken, V.D. DALE, Wre 1521 [ca 1516] (hic? of van
harte?); Paulus seyt totten Ephesien onghespleten: Spreckt dy waerheyt tot uwen
kersten broedere, Trudo 168 [ca 1550]; Keere, segt mich, moder, ongespleten, Wat
mach toch dat corelorien bedeuen (1. beduden), Bierses 29 [2e h. 16e e.]; Ducht
voor misdoen segt u ongespleten: Dierste is Milde van herten geheeten, Br. Willeken
293 [1565?].

Ongestapelt, onghestapelt,
bn. Zie WNT i.v. Ongestapeld.
Onstandvastig (vg. KIL.: O n - g h e s t a e p e l t . Instabilis, inconstans, leuis). ‖ Laet
der vyleynicheyt haer cout ijser smeden soe crycht der ongestapelder minnen
verdrach, St 1, 78 [vóór 1524]; Jonghe dochters oft vrouwen, die uyter naturen teere,
broosch, ende onghestapelt sijn, HOUWAERT, Lusth. IX [1582-'83].

Ongestichtheyt, onghestichtheyt,
zn. Zie WNT i.v. Ongestichtheid.
Onstichtelijkheid. ‖ Dits voer myn susteren een quaet exempele Die dese
onghesticheyt (l. onghestichtheyt) hebben ghesien, St 1, 13 [vóór 1524]; Heeft den
ouden mensch door menich ongestichtheyt Uwen geest verleyt in wegen swaer,
maer Scheit uut den doolwech, A. BIJNS 326 [ca 1540].

Ongesust,
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bw. Van sussen.
Eig. zonder te zwijgen en v.v. ronduit?‖ O Scriftuerlicke Predicatie, segt mij
ongesust, waerom ghij vertrecken wilt, S. Stadt 9 [ca 1535].

Ongheayziert,
bn. Van ayzieren, aisieren.
Vol ongemak(ken). ‖ Hy en heift niet dan groote tribulacye, Onghegroet, veil
catyvigheyt onghepayziert, Nieuwers haerbaerghe, ooc ongheayziert, Gentse Sp.
239 [1539].

Onghebacken,
bn. Zie MNW i.v. Ongebacken.
Zedelijk verdorven, slecht? ‖ Sulc leepaert es wel soe onghebacken dat hy is
vader en moeder bedrieghende, St 1, 142 [vóór 1524].
OPM. STALLAERT 2, 261 geeft een plaats uit de 16e eeuw in de bet. onbehouwen,
ongemanierd, onbeschoft.

Onghebluent,
bn. Verwant met bleune, laf, bleunen ‘bevreesd zijn, blood zijn, verlegen zijn’ (DE
BO i.v. Bleunen)?
Flink? ‖ De Brugsche jonghers die beminnen sHelichs Gheest ghifte / ende der
Drye Sanctinnen Die ons verblydende / als donghebluenste rellen Jn Maria / die
scoone wuenste stellen, EVERAERT 376 [1527].
OPM. Vg. Ghebluene.

Onghebueselt,
bw. Van bueselen, beuzelen.
Ongelogen, naar waarheid. ‖ Hier blijues / wel twee oncen onghebueselt, Antw.
v

Sp. Y i [1561].

Onghecavert,
bw. Van *caveren (ontleend aan ofr., fr. caver).
Zonder enige beperking, reserve of restrictie? ‖ Om datse zouden weten // en dat
onghecavert // (zy) datter gheen ander God ter werelt en dominert // vry dan
Nabugodonosor, Judich 879 [1577].

Onghecesseert,
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bw. Zie Ongecesseert.

Onghecompareert,
bn. Van compareren.
Niet te vergelijken met? ‖ Niet waerdich en ist te sijne vermeert Twerc gheordineert
Onghecompareert Eenighe consten der retoriken, Drie bl. danssen 4 [1482].

Onghecorumpeirt, onghecoromphert,
bn., bw. Zie Ongecorrumpeert.

Onghedraelt,
bw. Van dralen.
Onverwijld, terstond. ‖ Als poeghdens vele meer andere onghedraeld, CAST., C.
v. R. 18 [1548]; Eenen truck viel hem in rasch onghedraeld, ald. 27; Hoe Venus
Cupido onghedraelt Beval dat hij aen de Goden zou begheeren wrake, H.d.Am. M
6 [m. 16e e.].

Onghedrult,
bw. Van drullen, druilen.
Zonder gekscheren. ‖ Elck pijnt om plucken dus onghedrult Het oordeel Gods is
al vergheten, DE ROOVERE 334 [3e kw.
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15e e.]; Waen coopman ghy en sult Gheseyt onghedrult, EVERAERT 109 [1513].

Ongheflout,
bw. Van flouwen, flauwen.
Zonder te verslappen; met voortdurende nauwgezetheid. ‖ Ick hebbe haer beuolen
dat si ongheflout Polinices lichaem nachten / en daghen Moeten bewaren, GHISTELE,
Ant. 22 [1555].

Onghefroudeert,
bn. Van frouderen, frauderen (in een te veronderstellen bet. ‘oneerlijk zijn’)? Of van
froude, fraude?
Zonder bedrog, eerlijk. ‖ Als cooplieden trouwich sijn onghefroudeert Ick ghemeyn
v

profijt word dan ghemultipliceert, Antw. Sp. Ppp iiij [1561].

Onghehantghift,
bn. Van hantghiften.
Zonder handgift te hebben ontvangen. ‖ Onghehantghift up duen wy ons craemen,
Smenschen gheest 646 [ca 1560?].

Ongheheilt,
bw. Van heilen, helen.
Openlijk, in het openbaar. ‖ De Jeudsche bracken / sondich onreene Hebben vut
ghiericheyt / ongheheilt Om Jhesus cleederen / ghedobbelt ghespeilt, EVERAERT
459 [1530].

Onghehoont,
bw. Zie Ongehoont.

Onghehooricheyt,
zn. Zie MNW i.v. Ongehoricheit.
Ongehoorzaamheid. ‖ In deerste (t.w. Satan) is groote hooueerdije ghebleken,
In dandere (t.w. Adam) sware onghehooricheyt, DE ROOVERE 386 [3e kw. 15e e.].
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Onghejoolt,
bw. Van jolen.
Zonder gekheid, in (alle) ernst. ‖ Wats hu belieuen? Seght onghejoolt vry,
EVERAERT 205 [1528].

Onghejugeert,
bn. Van jugeren.
Niet geoordeeld. ‖ Die hem seluen oordeelt blijft onghejugeert van god, Drie Sotten
315 [1e kw. 16e e.].

Onghelaect,
bn., bw. Zie Ongelaect.

Onghemaken,
ww. Van ghemaken.
Naar het schijnt vernietigen, te niet doen, doden. ‖ Om bat tot dexploot des doots
te gerakene Sijn wij (t.w. Accident en Antike) als dieners bi u, Vrouwe, ghestelt, Om
elcken te helpene tonghemakene, Dal s. Wederk. 138 [eind 15e e.?] (Vg. fr.: ‘Et a
mieulx tout exploit parfaire Les servans tiens fumes commis Pour aydier chascun
à deffaire’).

Onghemanierich,
bn., bw. Contaminatie van onghemaniert en onmanierich?
Onbehoorlijk. ‖ By my wort hem... vertelt / hoe onghemannierich Dat Meest Elc
zyn leuen es nv regierich, EVERAERT 68 [1511]; Complexie die ruert, natuere wert
vierich, Dies onghemanierich ‘der ooghen merck’ is, H.d.Am. K 2 [m. 16ee.].

Onghemineert,
bn. Van mineren.
Onaangetast. ‖ Mijn sacrificie noch onghemineert Wert wech ghenomen, GHISTELE,
v

Ant. 73 [1550]; V deucht en fame noch onghemineert is, H.d.Am. B 2 [m. 16e e.].

Onghemuustert, onghemuystert,
bn., bw. Zie MNW i.v. Ongemuustert, WNT i.v. Ongemuisterd.
Teugelloos, wild, woest, uitgelaten, dol. ‖ De eerde wort vercoelt / ende den wynt
bedwonghen Hoe hy ghewayt heift / onghemuustert, EVERAERT 99 [1525]; Hoe
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muecht ghy gheuallen zyn in desen verdooue Dat ghy... om een handt vul eerden
onghemuustert stryt, ald. 126 [1525]; Tghemeente dwelck dickwils seer
onghemuystert, onverstandich, ende ondiscreet is, VAERNEWIJCK, Hist.v.Belg. 105
b [1566].

Onghenarreert,
bn. Van narreren.
Onvermeld, niet meegedeeld. ‖ Dus seggick den stok onghenarreert noch die
werelt raest mit al datter in es, St 2, 102 [vóór 1524] (= Leuv. Bijdr. 4, 310).

Onghenommert,
bn., bw. Van nommeren.
A. Bn. Talloos. ‖ Mynen wynghaert Dien jc bevynde / belemmert becommert Met
erruereghe rancken / onghenommert, EVERAERT 502 [1533].
B. Bw. In de hoogste mate. ‖ Tot contemplacie dient / gherustheyt der zinnen
Twelc Godt es prysende onghenommert ziet, EVERAERT 304 [1529].

Onghenuchtich,
bn. Van onghenuchte.
Vol ongenoegen, onbehagen. ‖ In swaerder onghenuechten onghenuchtich Legh
v

ick, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.].

Onghepayziert,
bn. Van payzieren.
Vol onrust, onvrede. ‖ Hy en heift niet dan groote tribulacye, Onghegroet, veil
catyvigheyt onghepayziert, Nieuwers haerbaerghe, ooc ongheayziert, Gentse Sp.
239 [1539].

Onghepraemt,
bw. Zie Ongepraemt.

Ongherepareerd,
bw. Van repareren.
Onherstelbaar, onvervangbaar? ‖ Hy (t.w. de tijd) en staet niet stille (versta: hij
vergaat?) ongherepareerd, Zoo ons demonstreerd menigh fraey poëte, CAST., C. v.
R. 177 [1548].
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Ongherieflijk,
bn. Zie WNT i.v. Ongeriefelijk.
Pijnlijk, smartelijk. ‖ Al es mij u derven zeer ongherieflijk, Het dunckt mij betamen,
A. BIJNS, N.Ref. 134, c, 4 [1e kw. 16e e.].
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Ongheschandaliseert, onghescandleseert,
bn., bw. Van schandaliseren.
Eig. niet te schande gemaakt of in opspraak gebracht, v.v. (met intensivering door
negatie) in ere, geëerd, eervol; in de tweede aanh. echter naar het schijnt het best
weer te geven met ‘veilig’. ‖ O.: Houwen wy ons tsamen G.: Wy blijuen
onghescandleseert, Antw. Sp. H iij. [1561]; Gheeftse (t.w. Wijsheid) my / opdat ick
v

ongheschandaliseert Mach raken Heere / in v eewighe weelde, ald. K ij .

Onghescheldt,
bn. Zie Ongeschelt.

Onghesimuleert,
bw. Zie Ongesimuleert.

Onghesint,
bn. Zie MNW i.v. Ongesinnet, WNT i.v. Ongezind.
Ontsteld. ‖ Ghi inwoonders van Thebe / als donghesinde Heb ick een droeue
boetschap verstaen, GHISTELE, Ant. 83 [1550].

Ongheslaeckt,
bw. Zie WNT i.v. Ongeslaakt.
1) In onbeperkte mate? Of (als modaal bw.) beslist, bepaald? (In dat geval behoort
de aanh. thuis onder bet. 2). ‖ Ic hebbe enen hond die mijn // is! Die moet allen
vruechd ongheslaeckt // hebben, Bijstier 146 [eind 16e e.?].
2) Stellig, zeker; duidelijk? ‖ De scriftuere zeght, zoo ic ongheslaect las, Dat
Abraham rechtvaerdigh ghemaect was, Gentse Sp. 73 [1539].

Onghesomt,
bn. Zie Ongesomt.

Onghesondich,
bn. Van onghesont.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Onwel, ‘beroerd’. ‖ Myn Lief light hier/ ghequetst dootwondich / Dies onghesondich
/ in grooter qualen Moet ic flauwich ter eerden dalen, CAST., Pyr. D vij [ca 1530].

Onghespleten,
bn., bw. Zie Ongespleten.

Onghestadelick,
bw. Zie MNW i.v. Ongestadelike.
Verraderlijk? ‖ Hoe hebt ghy (t.w. de Dood) versmadelick, dus onghestadelick
Brocht te ruyne... De weerde blomme, VAN HAUWEGHEN, Epitaphium, achter CAST.,
Bal. [m. 16e e.].

Onghestaect,
bn., bw. Van staken.
1) Onbepaald, onzeker. ‖ Mijn sinnen doleren int onghestaecte, Sp. d. M. 340
[beg. 16e e.].
2) Onbetamelijk, onbehoorlijk. ‖ Natuerlijck is de mensche redelijck De redelijcheyt
is die den mensche volmaect Dus leeft hy teghen sijn natuere onghestaect Maer
de beesten leuen naer haer natuere, Antw. Sp. Hhh i [1561].
3) Ongeschikt. ‖ Dbeschouwen van alle practijcken naect En de practijcke die
gheen wete en smaect Sijn beyde onghestaect // om gheheeten tsijne Volmaecte
consten, ald. Iii ij.

Onghestapelt,
bn. Zie Ongestapelt.

Onghesticht,
bn. Zie MNW en WNT i.v. Ongesticht.
Niet gesticht (vg. PLANT.: o n g e s t i c h t , non fondé ne basti ou édifié, inexstructus,
inaedificatus), in de aanh. m. betr. tot een feest: niet ingesteld. ‖ So moetse jnghestelt
zyn Nyeuwelicx / want met my / noch onghesticht esse, EVERAERT 81 [1526].

Onghestichte,
zn. Zie MNW i.v. Ongestichte.
Ongestadigheid, onstandvastigheid. ‖ De claerheyt es een zuuer wesen ghestadich
Volghende eenpaerlic / den loop vanden lichte Jn hem seluen niet hebbende / eenich
onghestichte Maer heuen ghestadich / vulstandich blyuende, EVERAERT 402 [1511].
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Onghestichtheyt,
zn. Zie Ongestichtheyt.

Onghestichtich,
bn. Zie MNW i.v. Ongestichtich, WNT i.v. Ongestichtig.
1) Ongestadig, ijdel, wuft. ‖ Duer uwe ghestadicheyt / Godt hu vercoos Syn moeder
te zyne... Ghy en waert noynt onghestichtich (te gheender tyt Van ghedochten /
woorden / wercken ghepeynsen, EVERAERT 402 [1511]; Ghy (t.w. Opynye) zijt onvaste
en onghestichtigh, Gentse Sp. 164 [1539]; Dits tvleesch / dats de werlt onghestichtich
en ick de duvel tsaemen onbescaemst, Smenschen gheest 58 [ca 1560?].
2) Uit de bet. onstichtelijk (zie MNW i.v., bet. 2) schijnt zich die van buitensporig,
tomeloos, hevig te hebben ontwikkeld. ‖ Den Vrancxschen conync... Mach men wel
/ den Hooghen Wynt nomen Die alomme met foortsen / wil duere dromen Ghelyc
als den wynde onghestichtich, EVERAERT 95 [1525]; Als jnde lucht / tempeest wort
gheresen By coude / ofte hitte / onghestichtich So zietmen ghemeenelic / een
blicxseme lichtich, ald. 393 [1511].

Onghestuent,
bw. Van stuenen.
Eig. zonder tegenkanting, zonder verzet, v.v. (met intensivering door negatie)
gaarne, met genoegen. ‖ Sou sal my hopic beraden /onghestuent fier, EVERAERT
43 [1512].

Onghesucht,
bw. Van suchten.
Rustig, ongestoord? ‖ Wildi dan rusten onghesucht // Verschudt v stroo eer dattet
dilt, Doesb. 160 [vóór 1528].

Ongheswicht,
bw. Zie MNW i.v. Ongeswicht, WNT i.v. Ongezwicht.
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1) Getrouwelijk; onbezweken. ‖ Lof sterre voorhaeyende // puer ongheswicht om
alder gratien, DE ROOVERE 162 [3e kw. 15e e.]; Vwen verlopen chys betaelt
ongheswicht, St 2, 93 ]vóór 1524] (hic? of onverwijld?).
2) Waarachtig? ‖ Nochtans / es svaders soone ongheswicht v vader en ghy syt
syn dochter slicht, St 1, 300 [vóór 1524].

Onghetydicheyt,
zn. Zie MNW i.v. Ongetidicheit.
Immoraliteit? ‖ Prince der mooren, wiens onghetydicheyt De vreese en schaemte,
met Gods eere belydinghe, En alle duechdelicke saecken veriaecht, B.d.Scr. 22
[1539].

Ongheweendt,
bw. Van wenen.
Eig. zonder te wenen, v.v. (met intensivering door negatie) vol vreugde. ‖ O
Heere... helpt dat jc ongheweendt // hier mach gaen buuten dees lydens conduuten,
Reyne M. 1019 [ca 1575?].

Onheffelijck,
bw. Van onheffen, oneffen?
Eig. ruw en v.v. afschuwelijk? ‖ Wat lelycker daet ick hem ontluycken sach al dit
ganse iaer lanck onbeseffelijck Desen vastenavont even onheffelijck, Smenschen
gheest 338 [ca 1560?].

Onk-,
zie ook Onc-.

Onklachtelijck,
bn. Van klachtelijck.
v

Niet klagend (over). ‖ Ick waer onklachtelijck al mynder klachten, H.d.Am. I 8 [m.
16e e.].

Onkondelijck,
bn. Van onkont.
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Onbekend. ‖ Na dat hem de zake is onkondelijck, Zoo en weet ick v gheenen
beteren raet, Dan dat ghy v meskief ongrondelijck Hem subtijlijck ontdect, H.d.Am.
L 3 [m. 16e e.].

Onlanghe,
bw. Wel niet identiek met mnl. onlange, nnl. onlang, maar verwant met langen,
verlangen.
Blijkens het verband naar het schijnt ongaarne, met tegenzin, met verdriet. ‖
Beminde Vrouwe dat heb ick onlanghe ghehoort, Voorwaer ick ben mistroostich en
ghestoort, Dat Leander ons aen doet dese quellagie, H.d.Am. Dd 8 [m. 16e e.].

Onlangheyt,
zn. Van onlang.
Kortheid. ‖ Zeer bedruct Maect ghy my, och Menschelicke Crancheyt, Int verhalen
des booze tijts onlangheyt, Gentse Sp. 345 [1539].

Onledelick,
bw. Van onlede?
Rusteloos, ingespannen (bezig)? ‖ Zoo ghyse (t.w. de engelen) de crocke zaecht
vergaren onledelick dezelue bindende / in bondels / om zonder vergheten jnt vier
tzyne ghesmeten, Taruwegraen 1543 [1581].

Onledicheyt,
zn. De bet. in de aanh. maakt identiteit met mnl. onledicheit, nnl. onledigheid
problematisch. Wellicht identiek met (of corrupt voor) *onlidicheyt onuitstaanbaarheid.
Blijkens het verband naar het schijnt lelijkheid, mismaaktheid. ‖ Ick (t.w. Venus)
en kan my tot hem niet ghevoeghen, Syn (t.w. Vulcanus') onledicheyt is my een
v

eeuwighe pijne, H.d.Am. Q 7 [m. 16e e.].

Onletselic,
bn. Van letselic.
Zonder gebrek; volmaakt? ‖ Jn my (t.w. Rechtuaerdicheyt) es bekende Hope des
leuens / ende duecht onletselic, EVERAERT 309 [1529].

Onloyaligh,
bn. Van loyaligh.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Onoprecht, onwaarachtig? ‖ Ach lacen, al wil ic, onloyaligh wakere, My dan
staervende op Christum betrauwen, De vyant comt my weder benauwen, Gentse
Sp. 286 [1539]. (De bet. van onloyaligh wakere is mij in dit verband niet duidelijk).

Onlustelijck,
bw. Van lustelijck? Of van onlust?
Zonder lust, met tegenzin. ‖ Zonder appetijt eete ic onlustelijck, A. BIJNS, N. Ref.
127, c, 4 [1e kw. 16e e.].

Onmanierich,
bn., bw. Zie WNT i.v. Onmanierig.
1) Onbehoorlijk; boosaardig? ‖ Die Schriben en Pharizeen seer onmanierich,
Willen quadertierich, Gods woort omvallen, Dwerck d. Apost. 734 [1e h. 16e e.].
OPM. De bet. ‘onbehoorlijk’ nog bij SPIEGHEL (in VISSCHER, Brabb. 209): ‘Het
onmanierigh danssen wil ick niet prijsen’.
2) Onbeheerst, teugelloos? (vg. KIL.: O n - m a n i e r i g h . Immodestus). Of
ongehoorzaam? ‖ Als yemant trout een vrouwe onmanierich En die obstinaet is /
en onbestierich Oft die haren man nyet onderdanich en dient: Wat ysser leeliker
dan een ontrouwe vrient? GHISTELE, Ant. 53 [1550].
3) Ongevormd, woest, ongecultiveerd? ‖ De werelt die eerst woest was /
onmanierich / En de menschen daer by seer onbestierich Die hebt ghy (t.w. Eerlijcke
conste) seer cierich // alsoo verient Dat, enz., Antw.Sp. N iiij [1561].
4) Kolossaal (groot)? ‖ Synen grooten schilt onmanierich Wederstont menighen
worp / die onbestierich Van veers na syn lijf quam ghevloghen, GHISTELE, Virg. Aen.
209a [1556].
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5) Buitensporig; hevig, fel. ‖ (Iuppiter en andere goden) Moeten v ghesparen, ô Dido
v

excellent, En wachten v ongheschent van onmanierich leet, H.d.Am. C 4 [m. 16e
e.]; Deur de felle vlamme onbestierich, Desen toren ontstac zeer onmanierich,
GHISTELE, Virg. Aen. fol. 183b [1556]; Mijn melancolye wreet onmanierich / Om
v

verderuen ghierich // en comt my van daer // niet, Antw. Sp. i i [1561]; U tanden
v

men blincken // zach/heel onmanierich // oock, Rott. Sp. G vj [1561]; Als vrindt
uutghelesen Zallick hem vleesschelick / gaen steken, onmanierich, Ter lucxsurien
vierich, Verl.Z. I, 871 [1583].

Onmaniericheyt,
zn. Van onmanierich.
Onredelijkheid, onbehoorlijkheid, schandelijkheid. ‖ Dits al een blame // doeghet
ghiericheyt Oft hoouerdije / dees onmaniericheyt Is dan een maniere van boosheyden
v

Daer een redelijck mensch moet af altoos scheyden, Antw.Sp. Hhh ij [1561]; Ick...
gae (elck) verbien haer groote giericheijt, Haer mauijterij, haer scelmerij, haer
onmaniericheijt, Tcooren 947 [1565] (zie ook ald. 1075); Sij (t.w. vreemde opijnyen)
brengen die mensch tot groote onmaniericheyt, M. Bedr. Hart 869 [1577].

Onmesdadigh,
bw.? Van mesdadigh.
Onschuldig (vg. KIL.: O n - m i s - d a e - d i g h . Innocens, innocuus). ‖ (Christus)
esser ghestorven voren onmesdadigh, Gentse Sp. 301 [1539].

Onmoeticheyt,
zn. Zie MNW i.v. Onmoedicheit, WNT i.v. Onmoedigheid. Indien de vorm niet corrupt
is, moet de t verklaard worden uit contaminatie met onmoetich.
Spijt, toom, gramschap. ‖ Dus hebben wy (t.w. Dwase Dolinghe en Ydel blijschap)
onghelijck het meeste paert Want sulck loon en gheeft niet der vryer consten aert
v

Dies ick half van onmoeticheyt rase, Antw.Sp. Ooo iiij [1561].

Onnechtelic,
bw. Zie MNW i.v. Onechtelike, WNT i.v. Onechtelijk?
Eig. onwettig en v.v. ontaard (vg. Hwb. i.v. Onechte, 1e art., bet. 3) of buitensporig?
‖ t' Leeft al onnechtelic, // dat een stuyver meer // heeft Dan hij mach opeten,
Heymelic Lijden 154 [1557].
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Onnoreren,
ww. Zie Honoreren.

Onpacientich,
bn., bw. Zie Onpatientich.

Onpacienticheyt,
zn. Van pacienticheyt of van onpacientich of rechtstreeks van onpacient.
Onlijdzaamheid, onverduldigheid. ‖ Weest gherust... vp dat ghy by onpacienticheyt
// v en mesloopt // niet maer inden heere // onsen god vastelick hoopt, Vader Onse
1045 [1577].

Onpaeyt,
bn. Van onpaeyen, ontpaaien of corrupt voor ontpaeyt?
Misnoegd. ‖ Dus segghen wy / dat meest in alle staten / Dwel spreken / donpaeyde
tot vrede can saten, Antw. Sp. Bbb iiij [1561].

Onpayselic,
bn. Van payselic of van onpays. Zie MNW i.v. Onpaiselijc.
Onvreedzaam. ‖ Wat can sulc / onpayselic stuenen dueghen? EVERAERT 47 [1512].

Onpaysible,
bn. Van paysible.
Wild, agressief? ‖ Alzoo waerlijck als Icarus by hem verzanck, Besweer ick v
v

dorperheyt onpaysible, Op my te barene zulck werck horrible, H.d. Am. K 2 [m. 16e
e.].

Onpast,
bn. Zie Ontpast.

Onpatientich, onpacientich,
bn., bw. Zie WNT i.v. Onpatiëntig.
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Onlijdzaam, onverduldig (vg. KIL.: O n - p a t i e n t i g h . j . o n - v e r - d u l d i g h ). ‖
Al zouden de mueneken... onpacientich jnt mesbaren wroeten Se achtent min dan
tsuuel van een taerte scaers, EVERAERT 225 [1528?]; Hy wordt onpatientich en
onverduldich, HOUWAERT, Mil. Clachte 43 [1577-'78].
OPM. Vg. Impatientich.

Onperfect,
bn. Van perfect.
1) Onvolmaakt, gebrekkig? ‖ Om dat ic duer sonde ben onperfeckt, CRUL, AB, in
Bruyne 1, 175 [2e kw. 16e e.] (hic? of zwak, verzwakt?); Nu is van Adam allen vlees
gebleven onperfeckt, Bruyne 1, 113 [2e h. 16e e.].
2) Dwaas, absurd? ‖ Uw woorden, manneken, zijn waard begekt, Heel onperfect
tegens alle Schrifturen, Jezus o.d. leraers 541 [vóór 1580].

Onplaisant,
bn. Van plaisant.
1) Onaangenaam. ‖ Hinderlic grief myn zinnen moeten dooghen Levende in een
onplaysante weelde, CAST., Pyr. B vj [ca 1530].
2) Ruw, onbehouwen; dom, dwaas. ‖ Op dat v weldaet in Syon mach openbaren
v

/ En niet beswaren // als Tyro seer onplaisant, Antw. Sp. p ij [1561]; C.: Hier zijn
om leeren // ghy heeren triumphant / R.: Dry simpel Heybloemkens. S.: Van Consten
onplaisant, Haagsp. h iiij [1561].
OPM. Dez. bet. mogelijk ook op de
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volg. plaats in Tijdschr. 16, 57 [1570]: ‘Eenen berch, ... horende onder een
onpleijsanten meyer’, aang. in WNT i.v. Pleizant, Afl.

Onprofitich,
bn. Zie WNT i.v. Onprofijtig.
Onnut, schadelijk, slecht (vg. KIL.: o n - p r o f i j t i g h / o n - p r o f i j t e l i c k . Inutilis,
incommodus, dispensiosus, damnosus). ‖ Dan essere (t.w. in het schip van sente
Reinuut) de schoon vrauwe onghestadigh, Van onprofitigher zede, CAST., C. v. R.
132 [1548].

Onpuerlijck,
bn. Van *puerlijck (naar het schijnt van puren, peuren).
Onpeilbaar? ‖ Gheen gelijc der menschen vol zeeren / smerten onpuerlijck (van
v

Christus aan het kruis), Rott.Sp. Q vj [1561].

Onrachtich,
bn. Bijvorm van onrechtich (dat Kiliaen kent in de bet. ‘onrechtvaardig’:
o n - r e c h t i g h . Iniurius)? Vg. Gerachtich.
Krom? ‖ Bidt voer mi dijnen sone voerdachtich, So dat ic mach gaen in den rechten
pade Daer die wegen niet en sijn onra[ch]tich, Elckerlijc 574 [ca 1490?].

Onraste,
zn. Zie WNT i.v. Onrast.
Voorwerp dat geraas maakt (vg. KIL.: o n - r a s t e . Crepitaculum, crotalum,
‘klepper’) of nooit stilstaat (vg. SCHUERMANS: o n r a s , slinger van een uurwerk). ‖
Ghierich herte, ghecleet int root, hebbende een onraste inde hant, Antw. Sp. O i
[1561].

Onrastelijck,
bw. Zie MNW i.v. Onrastelike.
Onrustig (vg. Gloss. Berm.: u n r a s t e l e k e , inquiete). ‖ Ic slape onrastelijck, Als
ic u niet en sie gepastelijck, A. BIJNS, N.Ref. 125, e, 17 [1e kw. 16e e.].

Onrastigheyt,
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zn. Van onrastigh.
Woede, felheid? ‖ De vyanden, die ons siele haten, ons als leeuwen omringen
met onrastigheyt, Bruyne 3, 215 [2e h. 16e e.].

Onrottelijck,
bn. Zie WNT i.v. Onrottelijk.
Niet kunnende rotten, onvergankelijk. ‖ Sy (t.w. Maria) is dat hooghe onrottelijck
Cedere, DE ROOVERE 271 [3e kw. 15e e.]; Onrottelijcke Arcke (tot Maria), A. BIJNS
276 [ca 1540].

Onsachtich, onzachtich, onzaghtigh,
bn., bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Onzachtig.
De bett. zijn niet duidelijk van elkaar te onderscheiden. De hiervolgende indeling
wordt daarom slechts met het nodige voorbehoud gegeven. - 1) Wreed, hard,
meedogenloos. ‖ Natuere en redene zijn aldus tweedrachtich, Wreedt en onzachtich
v

den zin verturberende, H.d.Am. C 4 [m. 16e e.]; Tis om dat ghy (t.w. ghierich herte)
meest radende // sijt Den mensche hier / tot rijckdom machtich En menighen
nochtans seer onsachtich... brengt in sijn bederuen, Antw. Sp. O iij [1561]; De weirelt
(heeft) Christus gecruyst onsachtich, Bruyne 1, 2 [2e h. 16e e.]; Alle onredelicke
strecken die het tarwegraen trecken / gods kercke byzondere jn cruuse ende lyden
/ om huer zoo houden tondere alzoo de crocke / de tarwe dede / zeer onzachtich,
Taruwegraen 1380 [1581]; Hen (t.w. de ontrouwe dienaren) sal toecoemen een
affgryselycke plage onsachtich, Ontr. Rentm. 359 [1588?].
- Van dieren: wreed, wild. ‖ Hy (t.w. God) had v moghen maken een beest
onsachtich / Maer heeft v naer sijn beelde ghescapen crachtich, Haagsp. d iiij [1561].
2) Verstoord, boos, kwaad, vertoornd. ‖ Met verstoorde zinnen, met herten
onzachtich Valle ick v klachtich, H.d.Am. D 1 [m. 16e e.]; (Christus) hem (t.w. de
Pharizeeën?) verantwoorden met woorden crachtich, dies sij onsachtich / van hem
liepen, Gr. Hel 480 [ca 1564]; Ick Benedab... wensche onsachtich // v Joram... alsulck
saluyt bedachtich als ick wete dat ghy werdich Syt te geniten, Bel.v.Sam. 109 [eind
16e e.?].
3) Smartelijk, pijnlijk. ‖ Hy (t.w. Christus) heeft u [v]erlost met syn bloet onsachtich,
V.D. BERGHE, Ref. 57, 30 [2e kw. 16e e.]; Dit (t.w. de voortgang der ketterij) doet mij
onsachtich (versta: vol verdriet) waken, A. BIJNS 445 [ca 1540]; De zulcke zijn loyen,
dewelcke stralen krachtich Haet en nijdt gheneeren, zoo't scheen onzachtich Aen
Paris waerachtich die ick daer mede raecte, H.d.Am. B 5 [m. 16e e.]; Was Aristoteles
der duecht zoo ghedachtich Den arbeyt onsachtich (versta: moeitevol, zwaar?) //
alsoo te wederstaen Dat hy, enz., Antw. Sp. Qq iij [1561].
4) Afschuwelijk, vreselijk. ‖ Haddi mi hier niet ghenomen In uwer bewaernesse,
alles machtich, Ick ware in deewighe pine onsachtich, Met siele, met liue, eewich
versteken Wt tsheeren rijcke, Mar.v.N. 938 [ca 1500]; Die P.: Van syn (t.w. 'sduivels)
wercken onsachtich P en P.: Abrenuncio! Trudo 345 [ca 1550]; De zonde die baert
de doot onsachtech, Dryd. Ref. 24 [1561]; Mach yemandt ter
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werelt wel meer verlaten schynen / Dan dees (t.w. de goede moordenaar) die zoo
v

vermaledijt was onsachtich? Rott. Sp. I iij [1561] (hic? of sub 5?)
- Van het weer: ruw, boos. ‖ Ic (zou) nu duchten Daer (t.w. in Italië) niet te
gerakene, deur dit weer onsachtich, GHISTELE, Virg. Aen., fol. 75b [1556].
5) Ellendig, rampzalig. ‖ Alst (t.w. de wereldse vreugden) voorbij es, moet herte
onsachtich wesen, A. BIJNS, N.Ref. 42, d, 10 [1e kw. 16e e.]; Adieu Dido onzachtich
v

onzalighe creatuere, H.d.Am. E 7 [m. 16e e.]; Zoo docht my dat hy daer sterf
v

onzachtich, ald. Ff 6 ; Sterft si / si salder meer doen steruen onsachtich, GHISTELE,
Ant. 60 [1550]; Sy... quamen onsachtich In dmiddel der zee / in schrickelijcke
v

tormenten, Antw.Sp. Bbb ij [1561]; Ick moest vergaen catyuich en onsachtich, ald.
h ij; Och wat willick oock roupen aerme onzachtich! Jn hemele noch eerde es niemant
zoo machtich die my mach bringhen tmyns sVaders ghenaen! Reyne M. 711 [ca
1575?].
OPM. Dez. bet. wrsch. ook nog bij SPIEGHEL, Hert-spieghel 4, 410: ‘Zoo wie
rechtveerdicheid begeeft, die sneeft onzachtigh In eighen willens hel, in onrust, in
verdriet.’
6) Hevig. ‖ Hebdy noyt, als ghy waert in noodt onzaghtigh Heel uwen troost
ghestelt an creatueren, Gentse Sp. 313 [1539]; Hi sal... schier ontsinnen... door
liefde onsachtich, GHISTELE, Eunuch. 24 [1555]; (Christus) die des Vaders thoren
bluschte onsachtich, Bruyne 1, 127 [1556] (hic?) of op smartelijke wijze?); Dees
vraegh' doet my murmurati aenvaerden / Zoo dat myn zinnen beroert zijn zeer
v

onzachtich, Rott. Sp. C iij [1561]; Hoe sou den die corendieven dan roepen en
crijten, Op haer tanden bijten al even onsachtich! Tcooren 1067 [1565].
OPM. I. Blijkbaar corrupt is St 2, 128 [vóór 1524] (= Doesb. 175): ‘Tfij
dronckenschap alder quaetheit onsachtich wat machmen duer v wercken
aenscouwen’; men verwacht i.p.v. onsachtich een part. praes. of nomen agentis.
OPM. II. De bet. ‘streng’ bij VALCOOCH, uitg. De Planque, Gloss. i.v. Onsachtich,
sluit niet onmiddellijk bij een der voorgaande aan; het dichtstbij komt onze bet. 1).

Onschoffierich,
bw. Van schoffierich.
Op behoorlijke of eerlijke wijze. ‖ Inder eeuwicheyt zal ick u noch loven / Kan ick
zonder toven // slechts onschoffierich raken By de gheen die ghy my vast gaet
beloven, Rott. Sp. H i [1561].

Onsmaecxele,
zn. Van smaecxele.
Hetzelfde als onsmaak, afkerigheid (vg. KIL.: O n - s m a e c k . Fastidium). ‖ Gheen
blijschap en heeft in my onsmaecxele, Sp. d. M. 613 [beg. 16e e.].

Onsorgfuldich,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

bn. Zie WNT i.v. Onzorgvuldig.
Geen zorg (voor iets) dragend (vg. KIL.: o n - s o r g h - v u l d i g h . Incuriosus,
negligens curae en PLANT: o n s o r c h f u l d i c h , o n s o r c h s a e m , incuriosus,
negligens, ignavus, segnis). ‖ De mensch... die door groote negligentie Onsorgfuldich
es zijn ere te bewaren, HOUWAERT, Mil. Clachte 15 [1577-'78].

Onspoedich,
bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Onspoedig.
Nutteloos. ‖ Oock voet spijs niet, diemen te veel onspoedich heeft, COORNHERT,
Rijckeman 426 [1550]; Wat hebdy korens verbrouwen onspoedich verquist, Rott.
Sp. H vij [1561].
OPM. Vg. Ontspoedich.

Onspoedicheyt,
zn. Zie MNW i.v. Onspoedicheit.
1) Verdrietelijkheid, narigheid. ‖ Mi ghebuert vele alsulcken onspoedicheyt (t.w.
‘swaer droomen verscrickende’), Mar.v.N. 1106 [ca 1500].
2) Afschuwelijkheid, weerzinwekkendheid, verderfelijkheid? ‖ Uijt u komt oock
veelderhande onspoedicheijt, Als vijperen, baselisken, en sulck gebroetsel, Leerl.
Taefel-sp. 39 [beg. 17e e.].

Onspoeyelijck,
bn. Van onspoet.
Rampzalig. ‖ Neemdy den eersten (t.w. weg) / beraden onvroeyelijck / Ghy sult
onspoeyelijck // den wtganck vinden, Antw. Sp. k i [1561].

Onspoet,
bn. Rijmformatie naast onspoedich? Of bijvorm van ontspoet (zie Ontspoeyt)?
Verderfelijk, rampzalig? ‖ tHittich onspoet // gloet Der minnen stoet // doet / het
herte brandich layen Met groot mespayen, Verl.Z. I, 910 [1583].

Onstaken,
ww. Zie Ontstaken.

Onstatelijck,
bn. Van statelijck.
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Onbehoorlijk. ‖ Mij dunct dat ghij heel onstatelijck // wert. Dus houdt u backhuijs
van dien dinghen, Tielebuijs 394 [1541].

Onsterken,
ww. Zie Ontsterken.

Onstichtinge,
zn. Van stichtinge? Of bijvorm van ontstichtinge?
Ontstichting. ‖ Ghy siet met wat onstichtinge / en cleynen troost Noort /
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West / Zuyt / en Oost // worden ghespeelt dees cluchten, Antw. Sp. p ij [1561].

Ont-,
zie ook On-, Om-.

Ontamen,
ww. Van tamen met on-, ont-? Of van ontame?
De bet. in de aanh. is door het duistere of corrupte verband niet met zekerheid
vast te stellen; ontstemmen? Of niet betamen? ‖ Die sake heeft haer ontaemt Wt
drucke gheplaemt, met groot beschreyen, Daer moeste eenen raet, in zijn gheraemt,
Ende dat beschaemt, veriaecht vertreden, Dwerck d. Apost. 599 [1eh. 16ee.].

Ontbarmen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Begenadigen. ‖ Magdalena en Sacheus Den Publicaen inden tempel / ende
v

Mattheus Oock Petrus... En Paulus... Sy zijn al ontbarmt, Rott. Sp. H vij [1561].

Ontbecken,
ww. Van bec.
Er uit flappen. ‖ Ick hebben begheckt En veel quaets ontbeckt, Trudo 956 [ca
1550].

Ontbeer,
zn. Van ontberen.
Ontbeer sijn (c. gen.), missen. ‖ Wat Troostich Confoort / jn meneghen tyden
Hebbic langhe moeten wesen / huwes ontbeer, EVERAERT 187 [1526].

Ontbeghelt,
bn. Van *ontbeghelen of rechtstreeks van beghele, beugel, zie Beghele.
Losgelaten, teugelloos. ‖ Siet toe / dat v gheen vruecht ontglijdt Om dat mijn
sinnen ontbeghelt zijn, DE ROOVERE 277 [3e kw. 15e e.].
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Ontbindtsele,
zn. Van ontbinden.
Mededeling, verklaring. ‖ Hoe int mestroostens noodt Es barmhertigheyt, naer
dijn ontbindtsele, Den meesten troost doet my bekintsele Schriftuerlic, figuerlic, van
dein (1. dien? Vg. echter ald. r. 133 dei voor die) warachtigh, Gentse Sp. 294 [1539].

Ontbraken,
ww. Zie MNW i.v.
Ontgaan? ‖ Sy die alle myn vruecht ontscaect is mij ontbraect ende heeft bespiet
Een ander lief, St 1, 72 [vóór 1524].

Ontbreggen,
ww. Van bregge. Vg. Verbreggen.
Ontkomen, ontsnappen. ‖ Deen sout garen op dander nv leggen om ons te
ontbreggen / maer daer haddyt niet (versta: dat is mis) wij (t.w. Lijen, Straff en
Benoutheyt) sullen v brengen in alle verdriet, Red. en Nat. 1092 [2e h. 16e e.].

Ontcaecken,
ww. Van caecken.
Ontnemen, ontstelen. ‖ Ist mijn eijgen niet / ghij sultet mijn nochtans niet
ontcaecken, Ick salt na mijn eijgen wil verslempen en verteren, Rijcken Wrecke 307
[1596?].

Ontcliven,
ww. Zie MNW i.v.
Blijkens het verband naar het schijnt bedr. gebruikt in de bet. ontdoen, verlossen
van. ‖ 'Twoort Gods beschriven, wilt my ontcliven, B.d.Scr. 7 [1539].

Ontcnoopen, ontcnooppen,
ww. Zie Ontcnopen.

Ontcnoopere,
zn. Van ontcnoopen.
Die losmaakt, beëindigt. ‖ Ic was ionghere, maer ben ghecommen Tot mynen
daghen, midts sdoots ontcnoopere, Tslevens afstroopere, Gentse Sp. 2 [1539]
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(Sdoots versta slevens; anders zou met ontcnoopere de dood zelf bedoeld moeten
zijn of ‘die (de dood) bewerkt’ (de tijd of de ouderdom?).
OPM. Het art. Ontcnoper in MNW dient te vervallen, bem ontcnooppere is een
rhet. omschrijving van ontcnoop.

Ontcnopen, ontcnoop(p)en,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontknoopen.
1) Mededelen, zeggen. ‖ Mar.v.N. 7 [ca 1500]; EVERAERT 322 [1531?], 469 [1e h.
v

v

16e e.]; Rott. Sp. C iiij , I viij, O i [1561]; Kluchtsp. 1, 69 [eind 16e e.].
OPM. (Wrsch. als archaïsme) nog bij LANGENDIJK 2, 352.
2) Doen, verrichten. ‖ Wt mijn eyghen es niet dan zonde ghewrocht, Veil qwaetheyt
ontcnocht tot mijnder onvrame, Gentse Sp. 43 [1539].
3) Geven, schenken, verstrekken. ‖ De Trooysche Helene... Heeft ons van dien
(t.w. van de vergankelijkheid) exemple ontcnocht, CAST., C. v. R. 152 [1548].

Ontdaen,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontdaan.
Ontkleed, naakt (vg. Naembouck [1562]: O n t d a e n o f t o n t c l e e d t : Deshabillé
ou desvestu). ‖ Maer ziet nu Hero is gheheel ontdaen, H.d.Am. Cc 8 [m. 16e e.].

Ontdansen,
ww. Zie MNW i.v.
Ontspringen, ontsnappen. ‖ Gheeft u ghevanghen, Ghij twee en mueght ons niet
ontdanssen, Sacr.v.d.N. 651 [3e kw. 15e e.]; Coopman / Schipman oock borghers
v

met En connens niet ontdansen, Antw. Sp. Rrr i [1561].

Ontdec (k),
zn. Zie WNT i.v. Ontdek.
(Een) ontdec(k) doen (c. gen.), openbaren, te kennen geven, berichten,
mededelen. ‖ Wel wat brynge nv hier binden sacke? Wilt my daer of doen een
ontdec, EVERAERT 159 [1523]; Gheen vriendt zoo ghetrou die icks doe ontdeck, Ick
vreese te zeer den valschen beck, CAST., Lied. 48 [ca 1530].
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Ontdieren,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
A. BEDR. - Missen, ontberen. ‖ Constige schilderye en heeft Brugge ooc noyt
ontdiert, VAERNEWIJCK, Vl. Audtvr. 35 [1562]; De straten laghen vol groote vieren,
Tortsen noch was en mocht men niet ontdieren, in Schotel, GescH.d. Rederijk. 1,
171 [2e h. 16e e.].
B. ONZ. - Te veel, te erg, te bar zijn. ‖ Ic en ontsach noch storm, hagel oft regen.
Hoe dmij ghinck tseghen, ten mocht mij niet ontdieren, A. BIJNS, N.Ref. 131, c, 12
[1e kw. 16e e.]; Gheen quaet ter werlt en mach v (t.w. dronkenschap) ontdieren, St
2, 127 [vóór 1524] (= Doesb. 173).

Ontdoyen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontdooien.
Ontdoyt werden, verdwijnen. ‖ Godt heb loff, nu sal eens werden ontdoyt Ons
voorgaende armoet, die ons hiel beroyt, Minnevaer 199 [1583].

Ontdraegere,
zn. Van Ontdraegen.
Rover, dief. ‖ Swijcht en mact mij niet verbostelijck raubaut / boeue en mijns
ontdraegere (versta: die mij van het mijne berooft), Berv. Br. 267 [ca 1520?].

Ontdrayen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontdraaien.
Van aard veranderen; vergaan? ‖ Terwen corenken moet eerst tot niet verswayen
versterven, verrotten ende heel ontdrayen, Saeyere 185 [2e h. 16e e.].

Ontduycken, ontduucken,
ww. Zie MNW i.v. Ontduken, WNT i.v. Ontduiken.
A. BEDR. Ontfutselen. ‖ Velledelers, die so veel van haer hant snercken, drincken
so droncken, dat sij hem die vellen laeten ontduycken, Brouwersg. 472 [ca 1560].
B. WEDERK. Door zich schuil te houden redden, beveiligen. ‖ Ic zye hier een dicke
haeghe vooren. Daer sallic my seluen wel ontduucken, EVERAERT 204 [1528].

Ontellen,
ww. Zie Onttellen.
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Onterven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Te niet doen, doen verdwijnen. ‖ Metten strael van trooste meuchdy onterven
v

D'allendicheyt die inder Herten gheveucht,, is, H.d.Am. L 3 [m. 16e e.].

Ontfleeren,
ww. Van fleeren, vleien, flikflooien (zie DE BO i.v. Fleren).
Eig. door vleierij weten te ontkomen aan, v.v. ontkomen, ontsnappen aan (in het
alg.). ‖ Hy cant ontbeeren Nochte oock ontfleeren // zulckdanich een quetsele,
Verl.Z. II, 23 [1583].

Ontflyncken,
ww. Van flyncken, zie WNT i.v. Flinken (II).
Ontsnappen, weglopen. ‖ Et valt my juuste jnde clyncke (t.w. dat daar juist komt
‘eenen callant Goet ten labuere’) Eer hy ontflyncke / Duechdelic Vermaen Dat jc
hem spreke, EVERAERT 505 [1533].

Ontfocken,
ww. Van focken (zie ald.)
Ontlopen, ontsnappen. ‖ Heeft haer de rammeling verdrooten // maet so isse (t.w.
de deur) maer heijmelijck toegetrocken om dat sij haeren man bet sou ontfocken,
v

Hs. TMB, G, fol. 68 [eind 16e e.?].

Ontfrayen,
ww. Vermoedelijk corrupt voor ontrayen, ontraden.
Afraden. ‖ Ick en sou thuwen v niet ontfrayen want ic my seluen wil ooc gaen
bestaijen, St 1, 180 [vóór 1524].

Ontganghenesse,
zn. Van Ontganghen.
Bevrijding, verlossing. ‖ O sluetel van Dauid, onzer alder behoet! Sceptre des
huus van Israel ende ontganghenesse, CAST., C. v. R. 96 [1548].

Ontgespen,
ww. Zie WNT i.v.
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In de aanh. naar het schijnt verorberen. ‖ Thien scotelen erten zoudich binnen //
v

smacken Ja al waerder noch meer // ick soudeze ontgespen, Haagsp. l i [1561].

Ontghillen,
ww. Bijvorm (of rijmvervorming?) van ontgilen? De opv. van ontghillen als bijvorm
v. ontgilden, ontgelden en in verband daarmee van mochte in de aanh. als moest
(Stoett, in N. Taalg. 29, 177) lijkt minder wrsch.
Ontgaan, ontkomen aan. ‖ Och, mochte mijn dochter dit ongeval ontghillen,
Luijstervinck 304 [2e h. 16e e.].

Ontginnelick,
bn. Van ontginnen.
Aangetast, (in)genomen kunnende worden. ‖ Hiericho de stat als was sy
v

onwinnelick / Van Mars niet ontginnelick, CAST., Bal. B 3 [1521].

Ontgletsen,
ww. Zie WNT i.v.
Ontglijden (vg. DE BO i.v.); ontgaan. ‖ Al hiet hy Franse // hy en mocht v ontgletsen,
v

Antw. Sp. i iij [1561].

Ontglijden,
ww. Zie MNW i.v. Ontgliden, WNT i.v. Ontglijden.
Verraden, in de steek laten, verloochenen; in de aanh. met betr. tot een belofte:
breken. ‖ Dus hebbic ontgleden / mynder beloften woort By myn sondich anthieren,
EVERAERT 21 [1509].

Ontgriffen,
ww. Vermoedelijk een verkeerde lezing van ontgrissen.
Beroven. ‖ De duvel serpentich misleede donnosel Adam pestilentich ontgriffende
van Gods patrimonie, Smenschen gheest 684 [ca 1560?].
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Ontheghent,
bn. Van ontheghenen, zie WNT i.v. Onthegenen.
Onverzorgd; haveloos. ‖ U.: Hoe staet mynen wynghaert? V.: Alzoo ghy zien
muecht Ontheghent ontreet / an allen zyden, EVERAERT 504 [1533]; Een simpel
ioncwijf Die een quaet grof dinck hadde aen dlijf Vuyl mockachtich, ontheghent en
slecht, GHISTELE, Ter. Heaut. 22 [1555]; (Sy) sadt ongepalleert, en wter maten Seere
ontheghent, GHISTELE, Ter. Phorm. 6 [1555]; Wel lancsman wats ditte? waer om?
en hoe Staedy hier aldus ontheghent? GHISTELE, Ter. Eunuch. 17 [1555] (hic? of
onthutst, ontsteld?).

Onthelsen,
ww. Bijvorm (door dissimilatie) van omhelsen.
Omhelzen. ‖ Sy onthelsen d'een d'ander mont aen mont, H.d.Am. Ee 2 [m. 16e
e.].

Onthiet,
zn. Zie MNW i.v. Ontheet, WNT i.v. Onthiet.
Toevlucht. ‖ Ghij (t.w. God) sijt ons troost, ons eenich onthiet, Daer wij in noot toe
mogen gaen, Tcooren 1107 [1565].

Ontjagen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Zich (snel) verwijderen van. ‖ Hierom ziet men hem Nering en Welvaert ontjagen,
Roerende v. Meest Al 803 [ca 1564?].

Ontkeesten,
ww. Van keesten of rechtstreeks van keest.
Onthullen, duidelijk maken. ‖ Den troost diemen / voor minsten ende meesten
Oopelick zal ontkeesten, Verl. Z. I, 1365 [1583].

*Ontkeij (t) en,
ww. Wrsch. corrupt voor ontbeijten of ombeijten. Een ww. ontkeijen ‘ontdwazen’
aan te nemen, lijkt al te dwaas.
Wachten. ‖ (D. gem. s.:) Mach icse niet syen (D. geb. s.:) ja ghij ombeijt ontkeijt
Als icse op die tafel stellen (l. stelle), Twee Sotten 129 [vóór 1519].
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Ontkerven,
ww. Zie MNW i.v.
Benadelen (eig. door kerven te maken op de kerfstok). ‖ Sy ontwegen, sy
ontmeten, sy ontkerven, Bruyne 2, 106 [2e h. 16e e.].

Ontkijven,
ww. Zie MNW i.v. Ontkiven, WNT i.v. Ontkijven.
‘Ontnemen door chicane, door kijving’ (DE BO i.v.). ‖ Men vint moederen diese
(t.w. de kinderen) den vader ontkijuen, DE ROOVERE 130 [3e kw. 15e e.]; Hebic letter
goeds, dat werdt mij ontkeven, Ontelt en ontscreven, A. BIJNS, N.Ref. 87, d, 11 [1e
kw. 16e e.].

Ontladenisse,
zn. Van ontladen.
Ontheffing, bevrijding? ‖ Dat is een vruchte & een versadenisse die in Christo
Soecken een ontladenisse, Bruyne 3, 85 [2e h. 16e e.].

Ontladicheijt,
zn. Van *ontladich of rechtstreeks van ontladen.
Medelijden, deernis, erbarmen. ‖ S.: Hoe hiet u wijff toch B.: grote ongenadicheijt
Daer en is in haer ontladicheijt niet een mijt al mijn vleesch sij heel vanden been
rijt, Sotslach 148 [ca 1550].

Ontladighe,
zn. Van ontladen.
Bevrijdster. ‖ Aue heylighe Aue ontladighe (tot Maria), St 2, 31 [vóór 1524].

Ontladigheyt,
zn. Van *ontladich of rechtstreeks van ontladen (van laden met versterkend ont-,
zie Tijdschr. 19, bl. 254 e.v. en MNW i.v. Ontlaken)? Of bijvorm van *onladigheyt
(van onlade, zie MNW i.v. Onlaet, of = onledigheyt, vg. ontledigen voor onledigen
bij KIL.)?
Ellende, misère? ‖ Den medicijn behouft de ghezonde niet, Maer de ziecke in
daerdtsche ontladigheyt, Gentse Sp. 299 [1539].

Ontlaken,
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ww. Zie MNW en WNT i.v.
Ontroven. ‖ Best gae ick waken Om een te beminnen/diemen my ontlaken
Gheenssints en sal, Antw. Sp. I i [1561].

Ontleenen,
ww. Zie MNW i.v. Ontlenen.
Door te lenen ontroven. ‖ Ontlorsen / ontleenen / ontweegen / ontmeeten bij
nachte bij daghe, Werelt bevechten 486 [2e h. 16e e.].
OPM. De bet. ‘ontnemen, ontstelen’ in Gest. Rom. 8c (aang. in MNW i.v. Ontlenen,
sub bet. 1) wrsch. ook op de volg. niet geheel duidelijke plaats. ‖ Ende blinde die
dic int vleeschuys weenen Moet ic somtijts een broot ontleenen mer ic slaet achter
af alquijt al quijt, St 2, 169 [vóór 1524].

Ontlijvich,
bn. Van ontlijven.
Ontlijvich maken, doen sterven, doden. ‖ Suldijt dus bestieren om die menschen
ontlijvich te maecken? Appelboom 393 [1e kw. 16e e.?].

Ontlocken,
ww. Zie MNW i.v.
Verlokken, verleiden. ‖ Ses vul cabeeuwynghe. Met fleeuwynghe / zoudse gheerne
Meest Elc ontlocken, EVERAERT 67 [1511].
OPM. In de eig. bet. weglokken, wegtronen bij STALLAERT 2, 285.

Ontlooven,
ww. Zie MNW i.v. Ontloven.
Misprijzen, kleineren? (Vg. Harl. Gloss. en Gloss. Bern., waar het woord voorkomt
ter vertaling van depreciari, zie MNW i.v. Ontloven). ‖ Dbier wort goet ghebrouwen
nv ouer al Ick en ben deerste niet / diet
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sal ontloouen Al sou mijn peerdt moeten staen opten stal, Antw. Sp. Dd i [1561].

Ontlueren,
ww. Van lueren (zie Leuren).
Op bedrieglijke wijze ontnemen, afhandig maken. ‖ Hoe subtijl / datmen nv recht
by schriftueren Hoe duyster / hoe intricaet / termijn datmen daer gewaecht Om d'een
v

d'ander t'goet t'ontlueren en t'ontsueren, Zeven Sp. Bermh. F vj [1591].

Ontlusten,
ww. Van lust.
Van lust beroven, ongelukkig maken. ‖ Haer pertyen swerven / om haer tontlusten,
Vers. Maelt. 481 [2e h. 16e e.].

Ontnijpen,
ww. Van nijpen.
Ontrukken. ‖ Deewich leuen dat Christus mit ghewelt V weer gecocht heeft ende
den viant ontnepen, Doesb. 186 [vóór 1528] (= X. Esels 19, 30).

Ontnooden,
ww. Van nooden.
Afzeggen. ‖ Gheloven en niet doen is aen deen sijde gepaelt, Nooden en
ontnooden ter tweeder sayende, Leenhof 566 [na 1531].

Ontpaelt,
bn. Van ontpalen, ontgaan?
Onbekend? ‖ De vren en tijdt hem (t.w. de waard, d.i. God) niet ontpaelt zijn Want
hy is van allen plecken vroedt, DE ROOVERE 238 [3e kw. 15e e.].

Ontpalen,
ww. Zie MNW i.v.
Ontsporen? ‖ Wat doen, sprack meysken, wat dits ein lack (t.w. dat hij haar ‘int
lange speelen die pipe ontrack’); Hoe soude u sackpype soe ontpalen? Bierses 30
[2e h. 16e e.].
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Ontpassen,
ww. Zie WNT i.v.
A. BEDR. - 1) Verontrusten, ontstellen, in beroering brengen. ‖ Liden en druc mijn
herte duerkeruen, mijn sinnekens worden geheel ontpast, Doesb. 34 [vóór 1528];
Sij sal nv eerst weten te deghen, watter braijt // oock, hoe... wanende waers haer
hert ontpast // heeft, Christenk. 1993 [ca 1540].
2) Vertoornen. ‖ Wacht v vier des erruers, dattet niet vorder en wast, daer ghij
god soe confuijselick me hebt ontpast, tot gramscap verweckende, Christenk. 1723
[ca 1540].
3) Schenden, krenken, overtreden. ‖ Misdadich... Ontpastic goods recht / scriftuerlic
gepast en lietick den salighen wech omden quaden, St 2, 26 [vóór 1524].
4) Ontoegankelijk, onbereikbaar maken? ‖ Die (t.w. de hemel?) was duer v (t.w.
de zonde) ghesloten en ontpast, St 2, 249 [vóór 1524]; Ja! seker hy en vraechden
na duyuel oft naer sandt! Egeens en was hem hier int lant ontpast, Con. Balth. 582
[1591].
B. ONZ. Slecht passen (vg. KIL.: O n t p a s s e n . Male quadrare). Mogelijk behoort
hiertoe de volg. plaats, waar het ww. echter ook bedr. gebruikt zou kunnen zijn in
de bet. ongelukkig, rampzalig maken. ‖ Hoedt u dees blocx die elcken ontpast...
Den block te sleypen es den meesten last, Leuv. Bijdr. 4, 344 [beg. 16e e.].
C. WEDERK. In beroering geraken? ‖ O princesse kersouwe verheuen bij wiens
liefde ic mij ontpaste, St 2, 186 [vóór 1524].

Ontpast, onpast,
bn. (bw.?). Van ontpassen.
1) Ontsteld, verontrust. ‖ O Vader en Moeder en zijt daerom niet ontpast, Want
d'onrast alle solaes berooft, H.d.Am. Dd 8 [m. 16e e.]; Al moet ic deur u als nu
ontpast sijn, Wildy my liefde en jonste bewijsen, Ghij sult mijn wereltlijck pilaer en
mast sijn, Conste d.M. 36 [ca 1560] (hic?); Waerick my keere noch vindick my belast
Vol sorgen ontpast // achter en voren, Haagsp. k iij [1561]; Sijt ghedachtich dat u is
bevolen, Dat ghy sout troosten die van sinnen ontpast, claghen, HOUWAERT, Vier
Wterste 167 [1583] (hic? of bedroefd?).
2) Bedroefd. ‖ Al moeti duer dabsencie somtijts ontpast sijn, v liefde tot miwaerts
blijft onghemeten, Doesb. 12 [vóór 1528].
3) Verslagen, verbrijzeld. ‖ Hoe wreedelick tast ghy (t.w. Fortuyne) / op my soo
best // ghy Als ritsighe teve: dies ick ontpast // sy In swaren miskieve, Sp. d. M. 2240
[beg. 16e e.]; Menich heeft hem verhangen aen eenen bast, Wiens herte niet zeerder
en was ontpast, A. BIJNS, N.Ref. 239, e, 6 [1526]; Ic ligghe als een troosteloos
mensche ontpast, Oft mij God en die weerelt heel hadden vergheten, CRUL, Ps. 77,
22 [2e kw. 16e e.].
4) Rampzalig, doemwaardig? ‖ (Christus) den onpasten mensche van passe
ontlaste Met swaer bitter passen die hi hier ginck Tot des doots pas, Dal s. wederk.
813 [eind 15e e.?]; Sydy machtich, draecht behulpich der swacken last So werdy
niet ontpast, als gaet op een sterven, COORNHERT, Rijckeman 1566 [1550].
5) Vertoornd? ‖ Om dat hy sprack alzoo ontpast gram, CAST., C. v. R. 8 [1548]
(hic? of bw. v. graad: zeer, bijzonder, buitengewoon?); B.: Bor! noyt aldus ontpast.
L.: Noyt dus ontstecken (l. ontsteken), Trudo 314 [ca 1550].
6) Verstoord, beroerd, bewogen; in de aanh. van de aarde ten gevolge van een
aardbeving. ‖ Antiochien viel in

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

296
v

flus / mits der eerden ontpast / Met Tripolis en Damast, CAST., Bal. A 6 [1521].

Ontplaghen,
ww. Zie WNT i.v. Ontplagen.
Van rampen bevrijden. ‖ Vveest alle zeer blye, Dat vander maeghden sye, De
weereld wart ontplaeghd, CAST., C. v. R. 127 [1548].

Ontpluycksel,
zn. Van ontpluycken.
Blijkens het verband in de aanh. bloemblaadjes. ‖ De Bloemkens die haer
ontpluycksel ontpluycken, H.d. Am. Q 5 [m. 16e e.].

Ontranten,
ww. Van tranten.
Ontlopen, ontsnappen. ‖ Oft my Helizeus / sau ontranten met syn absoluanten
wat sau ick seggen? Bel.v.Sam. 906 [eind 16e e.?].

Ontrassen,
ww. Zie MNW i.v. Ontrasscen.
Te vlug af zijn, het winnen van, overtreffen. ‖ Ick en wyet genen man Ter werrelt,
die my ontrassen kan, Still staende, spryngende opten eerden, Off te speelen metten
langen swerden, Lansknecht 25 [16e e.].

Ontreet,
bn. Zie Ontreyden.

Ontregen,
bn. Van ontrijgen?
Buiten zichzelf, woedend? ‖ Sij was so gram en so ontregen, Hadse mij also bij
den hals gecregen, Sij had mijn geslegen halff levende doot, Lijs en Jan Sul 251
[eind 16e e.?].
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Ontregenen,
ww. Van regenen.
Door de regen ontgaan. ‖ Men siet... Den coopman duer veel periculen varen;
Ten mach hem ontregenen oft ontwaeyen, A. BIJNS, N.Ref. 45, c, 4 [1e kw. 16e e.].

Ontreyden, ontreden,
ww. Zie MNW i.v. Ontreiden.
A. BEDR. Ontsieren (vg. KIL.: O n t r e e d e n / o n t - r e y d e n . Ornatu exuere)? In
het ongerede, in wanorde brengen (vg. KIL.: O n t - r e e d e n / o n t - r e y d e n ...
Imparatum reddere)? Slechts éénmaal aangetroffen (als bn. in de vorm v.h. volt.
deelw.). ‖ U.: Hoe staet mynen wynghaert? V.: Alzoo ghy zien muecht Ontheghent
ontreet / an allen zyden, EVERAERT 504 [1533].
B. ONPERS. Ontgaan? ‖ T.: Hy salt wel pegulen (= klaarspelen?) L.: Endt (= indien
v

het) hem niet en ontreyt, Antw. Sp. Kk iiij [1561].

Ontrepelen,
ww. Van trepelen (zie KIL.: T r e p e l e n . j . t r i p p e l e n )? Toch niet van repelen (eig.
losscheuren, zie MNW i.v. Repelen en Repen)?
Ontlopen, in de steek laten. ‖ Wattinghe zoudy ons nu ontrepelen, Daer ghyse
v

totter doot beklast hebt, H.d.Am. N 3 [m. 16e e.].

Ontrijden,
ww. Zie MNW i.v. Ontriden, WNT i.v. Ontrijden.
In de steek laten. ‖ Noodt oft angst en sal mij u doen ontrijden, A. BIJNS, N.Ref.
249, c, 11 [1526].

Ontroostich,
bw. Van troostich of van ontroost.
Rampzalig. ‖ Met heeten tranen heeft si ouerlaecht die plante daghelicx ontroostich
bedaecht, Doesb. 111 [vóór 1528].

Ontruerelick,
bw. Van truerelick.
Heerlijk, vol vreugde. ‖ Waer vooren (t.w. voor de waarachtige troost) / hem (t.w.
Christus) lof en danck / eeuwich ontruerelick Van my moet zyn ghebuerelick, Verl.Z.
II, 901 [1583].
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Ontruerich,
bw. Van truerich.
Verheugd, vreugdevol. ‖ Ick schouwe // ontruerich // troost excellent, DE ROOVERE
204 [3e kw. 15e e.].

Ontruerlijc,
bn. Van ontrueren, ontroeren?
Ontroerend, treffend; zeer groot? ‖ Figuerlijc beelde, u weelde es ontruerlijc (tot
Maria), A. BIJNS, N.Ref. 330, j, 9 [1e kw. 16e e.].

Ontruijmen, ontrumen,
ww. Zie MNW i.v. Ontrumen, WNT i.v. Ontruimen.
1) Ontroven. ‖ Sulc weerlijc seyt, dat geestelijcke dolen, En tsijn de vuylste kinder
vander scholen, Die den lien thare ontdraghen en ontrumen, A. BIJNS 37 [1528].
OPM. Ook bij STALLAERT 2, 287.
2) Van zich laten gaan? ‖ Dije mij aensoecken, ken sal mij nijet spaeren, Noch in
geen jaeren henluijden ontruijmen, Meester Hoon 122 [ca 1600?].

Ontsachten,
ww. Van sachten.
Kwellen? ‖ Waer omme ick... Ghesonden ben tzijnder vrienden assistencien, Te
verlossen van haerder ontsachten // sachtelic, Dies ick den kercker met machten //
machtelic, Ontsluyte, Dwerck d. Apost. 1237 [1e h. 16e e.].

Ontscalen,
ww. Van scale, schaal.
Eig. ontbloten (vg. Ontschellen), in de aanh. openen. ‖ Longius blendt zynde v
herte ontscaelde, DE ROOVERE 119 [3e kw. 15e e.].

Ontscapperen,
ww. Zie MNW i.v. Ontsapperen.
Ontgaan, ontsnappen (vg. KIL.: O n t s c h a p p é r e n . Fland. Aufugere, effugere,
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euadere. Gal. escapper en STALLAERT i.v. Ontschapperen). ‖ Dat zullen wy
vrommelick (t.w. bij U komen) jndien v scommelick // het Dootzondich Opereren
zoude ontscapperen, Reyne M. 336 [ca 1575?].

Ontscellen,
ww. Zie Ontschellen.

Ontschaecsele,
zn. Van ontschaken.
Roof? - Een ontschaecsele sijn enes dincs, iets ontstelen, ontroven? ‖ Wie sal
ict wijten Dat Venus der herten is een ontschaecsele, Sp. d. M. 609 [beg. 16e e.].

Ontschellen, ontscellen,
ww. Zie WNT i.v. Ontschillen.
A. BEDR. - 1) Ontbloten, ontdoen. ‖ Deertsche rijckdom, daer sij toe waren
gheheldt, Daer werden zij af ontscheldt, A. BIJNS, N.Ref. 11, d, 12 [1e kw. 16e e.]
(Zie ook ald. 190, e, 17 [1525]).
2) Uitkleden. ‖ Laet ons hem gaen pluijsteren en heel ontscellen. Ras, uut den
rock! Grijpt hem bijden ermen, Tcalf v. W. 117 [eind 16e e.]; Hier laet my v nv
ontscellen / onnosel scapken, Bel.v.Sam. 676 [eind 16e e.] (hic?).
3) Zeggen, mededelen? ‖ Myn heere, en achtes niet, wat sy u ontschelt; U heel
vruecht hierby smelt duer haer presentie, Trauwe 228 [1595?].
B. WEDERK. Zich ontkleden, zich uitkleden. ‖ Als sij haer ontscheldt, noeyt
schoonder witter lijf, A. BIJNS, N.Ref. 113, b., 12 [1e kw. 16e e.].

Ontschoeyen,
ww. Zie Ontscoeyen.

Ontschoven,
ww. Van schoven, grendelen (zie DE BO i.v.), of rechtstreeks van schof.
A. BEDR. Verklaren. ‖ Doen god abraham tzaet beloofde amen // sprack hij //zoo
ons paulus ontschoofde, Vader Onse 1014 [1577].
B. ONZ. Ontgaan, ontkomen, ontsnappen aan? // Agamemnon die soo veel
perijckels swaer Te water te lande was... ontschooft, Conste d.M. 17 [ca 1560].
C. WEDERK. Zich bevrijden, ontdoen van. ‖ Dus u van dees toenemenden druck
ontschoeft, Ontr. Rentm. 680; [1588]. Van den toecomenden druck wilt u ontschoven,
ald. 835.
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Ontschrijen,
ww. Van schrijen, schrijden.
Ontgaan, ontkomen (aan). ‖ Ick (gheef) gheneghentheyt tot hovaerdijen Des sy
ontschrijen // oneerlijck lijen, Sp. d. M. 5746 [beg. 16e e.].

Ontschutsen,
ww. Van *schutsen, schudden.
‘Uit zijn verband schokken’ (DE BO i.v. Ontschutsen). ‖ Zulcke liefver noch een
gebraen appelken eit Dan asenuetkens craecken noyndt zynde verkutst Mids datse
noch zo weecxkens zyn gheel ontvreidt Dat tcaeckharnasch es gheel huter zwe
ontschutst, DE DENE, Langhen Adieu 174 [1560].

Ontscichten,
ww. Van scichten (dat in de aanh. ‘steunen’ moet betekenen)? Of - waarschijnlijker
- verkeerde lezing van (of corrupt voor) ontstichten?
Zijn steun verliezen, wankelen, vallen? ‖ Claer pylaer (t.w. Maria) / daert al op
scicht (l. sticht?) en ontscicht (l. ontsticht en versta: waarmee alles staat of valt?),
St 2, 37 [vóór 1524].

Ontscoeyen, ontschoeyen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontschoeien.
Hem ontscoeyen van, zich beroven van? ‖ Al zoudic my ontscoeyen / een
ghedeelken Van Tydelicke Haeue / myn weerdste juweelkin Naer hu sallic zonder
veil ghescals spoen, EVERAERT 479 [1e h. 16e e.].
- Daer sou ick my af ontschoeyen (zegsw.?), nu breekt mijn klomp? ‖ Twee yseren
koeyen? t' Jan dats voor my latijn Yseren koeyen / daer sou ick my af ontschoeyen,
Zeven Sp. Bermh. L vij [1591].

Ontscoijen,
ww. Van scoijen, schooien?
Ontgaan, ontlopen? Of fig. toepassing van ‘ontvrijen’ (zie MNW i.v. Ontscooyen)?
‖ Een beschauen ioncker licht en beroijt ha lestent enen nyeuwen huwelick ghedaen
Syn scyuen die waren hem seer ontscoijt nochtans quam hy op die ou cleermerct
gegaen, St 1, 145 [vóór 1524].

Ontscuven,
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ww. Zie WNT i.v. Ontschuiven.
Inlichten. ‖ Jc biddu wilt my ontscuven vredelic // Eer dat de materye mach zyn /
ten hende ghaende, EVERAERT 350 [1531].

Ontsettere,
zn. Van ontsetten, onteren, schenden, verkrachten (vg. Voc.Cop.: e e n m a e g h t
o n t s e t t e n , deflorare en KIL.: o n t - s e t t e n e e n m a e g h t v a n h a e r e e e r e .
Violare, stuprare virginem: pudicitiam virginis imminuere: vitium pudicitiae addere,
nomen virgineum adimere: zie verder MNW i.v. Ontsetten, sub bet. I, 2).
Schender, onteerder. ‖ B.: Ke swyt, ghy slettere! L.: Der maghden ontsettere!
Trudo 2182 [ca 1550].

Ontsinninghe,
zn. Van ontsinnen.
Onverstand, dwaasheid? ‖ Abonde en Pernette bedienen tprocuruerscap, Dus
slaeckt vry dyn ontsinninghe... Comt
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alle ter spinninghe, CAST., C. v. R. 134 [1548].

Ontslaen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontslaan.
Zeggen, mededelen, vertellen. ‖ Wat ist voor een lanteerne? is sy groot off cleen
off van hout off van steen? Wiltet my ontslaen, Letter en Geest 161 [eind 16e e.?].

Ontslippen,
ww. Van slip of slippen. Zie ook MNW i.v.
Aan dit ww. op de enige - onduidelijke - plaats, waar het is aangetroffen, zijn in
de loop der jaren verschillende, uiteenlopende bett. toegekend, die geen van alle
ten volle bevredigen, t.w. ontslepen (Logeman), verscheuren (De Raaf, op grond
van KIL.: s l i p p e n , lacerare). splijten, kloven (Endepols) ontkleden (L. Willems,
Van Mierlo), uitschudden (Van Elslander). ‖ Woudi yemant doot slaen, Ic hulpen
ontslippen tot in die broock ende ooc cloven ontween, Elckerlijc 256 [ca 1490?].

Ontslutzen,
ww. Zie WNT i.v. Ontslutsen.
Ontsnappen. ‖ Elc wille hem voughen an eenen cant, Dat hy ons nieuwers
ontslutzen en magh, Gentse Sp. 237 [1539].

Ontsmeken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontsmeeken.
Door bidden trachten te voorkomen, afbidden. ‖ Dwoert dat God heeft Gesproken,
suster, dan mach niet falen. Al waerdy noch so suet van talen, U en steet dat Gode
niet tontsmekene, Eerste Bl. 1035 [ca 1440?].

Ontspelen,
ww. Zie WNT i.v.
Enen zyn personage ontspelen, iemand in het spelen van zijn rol overtreffen. ‖
Ind zotte, ind vroe, met simpelheit, met liste, En ontspeelde hem niemend zyn
personage, CAST., C. v. R. 81 [1548].

Ontspellen,
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ww. Van spelle, spille, weefklos aan een spinnewiel?
In de aanh. fig. toegepast: ongedaan maken? ‖ Seer quaet ist ontspellen datter
gerockt is, Con. Balth. 1033 [1591].
OPM. Mogelijk hetz. ww. in COORNHERT, Rijckeman 622 [1550]: ‘Hoe sal ick
ontspellen mijn benautheyt vol rouwen’.

Ontsplijten,
ww. Van splijten.
Opensplijten. ‖ Leefden v ouders, thert waer hem ontspleten, Doesb. 157 [vóór
1528]; Van groter liefden dat si achter ontspleet, ald. 252.

Ontspoedich,
bn. Bijvorm van onspoedich? Of van ontspoeden? Of van *ontspoet, onspoed?
1) Zinloos (vg. onspoedich i.d. bet. nutteloos). ‖ Soo sy seyt, segt oock soo, al ist
ontspoedich, Conste d.M. 42 [ca 1560].
2) Bezwaarlijk, verdrietelijk (vg. Onspoedicheyt i.d. bet. 1). ‖ Niet swaers // ter
werelt // en is haer (t.w. de Wijsheid) ontspoedich, Antw. Sp. K ij [1561].

Ontspoeyt,
bn. Van ontspoeden?
Rampzalig? ‖ Ick arme desolate // waer sal ick mijn nv keeren Ick en weet geen
raet // noyt dus ontspoeyt Verdorven sal ick bliven / tmach niet failleren, M. Bedr.
Hart 533 [1577].
OPM. Vg. Onspoet.

Ontspooren,
ww. Zie WNT i.v. Ontsporen.
Ontsnappen, ontkomen. ‖ Wye zal ons nu ter werelt mueghen ontspooren, Verl.
Z. I, 135 [1583].

Ontspreyden, ontspreyen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Ontspreiden.
Uiteenzetten, mededelen. ‖ Wilt u narratie my te recht ontspreyden, Rott. Sp. A
iij [1561]; Ontspreyende seer wijdt d'Cosmography, Schadt-kiste 281 [1621].

Ontstaken, onstaken,
ww. Zie MNW i.v.
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Raken, treffen, (doen) ontsteken. ‖ Hen willic vriendelic doen bekinnen, Dat mi
Ontfermicheit heeft ontstaect, Vierich dorscoten mijn hert, mijn sinnen, Eerste Bl.
1344 [ca 1440?]; Nu benic met alder vruecht onstaect, Sev.Bl. 496 [ca 1450]; Ic bin
ontstaect van uwen gheselscap fijn ende rustich, St 1, 70 [vóór 1524].

Ontstellen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Onteren, verkrachten (vg. STALLAERT i.v. Ontstellen, sub bet. 1). ‖ Si wort ontstelt
vanden seluen capiteyne, Doesb. 214 [vóór 1528].

Ontsterken, onsterken,
ww. Zie WNT i.v.
Verzwakken, krachteloos maken. ‖ Wilt dees kettery helpen onsterken, Leuv.
Bijdr. 4, 221 [beg. 16e e.].
OPM. Nog bij z. HEYNS, Bartas, Verv. 171 [1628].

Ontstichtheit,
zn. Van ontsticht(en).
Aanstotelijkheid? ‖ Wat zietmen ter waerelt al zotternyen Ghebyen, daghelicx
duer tsvolcx bedryuen Veil vremde dwazijnghen ic moet belyen Ontstichtheden,
onder mannen ende wyuen, Gentse Ref. 111 [1539].

Ontsticken,
ww. Van stick.
Krenken (vg. KIL.: o n t - s t u c k e n . Lacerare). ‖ Een hayr zijns Hoofts en wert
hem niet ontstickt, Prochiaen 1941 [ca 1540].
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Ontstouwen,
ww. Van stouwen.
Ontroven. ‖ Sou mi yemant sulck hert ontstouwen, Doesb. 70 [vóór 1528].

Ontstricken,
ww. Corrupt voor ontschicken, in verwarring raken, verbijsterd worden? Of oorspr.
en dan identiek met mnl. ontstricken (MNW i.v., 2e art.), nnl. ontstrikken (WNT i.v.)?
In verbijstering raken? Of zijn gevoeg doen? ‖ Hy hadt seer quaet den aermen
cornuyt Want wat hy de / hy en cost niet uyt (t.w. uit de kist) Van vreesen moest hy
v

ontstricken, Haagsp. o ij [1561].

Ontstrossen,
ww. Van strossen (zie ald. en WNT i.v. Strossen)?
Ontroven? ‖ Mijn dunct dat ghij mijn eer schier ontstrost, Neringe 1015* [m. 16e
e.].

Ontstucken,
bn. Zie MNW i.v. Onstucken, WNT i.v. Onstukken.
Geestelijk gebroken, verslagen, verbrijzeld, ‘kapot’. ‖ O.: Siet hem (t.w. de arme
en miserabele Dwerck Godts) suylooren S.: Hy en heues niet vaste / Hy isser om
ontstucken / erm pijpere, Antw. Sp. Gg i [1561].

Ontsueren
(I), ww. Van sueren (zie ald.).
Op bedrieglijke wijze ontnemen, afhandig maken. ‖ Hoe subtijl / datmen nv recht
by schriftueren Hoe duyster / hoe intricaet datmen daer gewaecht Om d'een d'ander
v

t'goet t'ontlueren en t'ontsueren, Zeven Sp. Bermh. F vj [1591].

Ontsueren
(II), ww. Zie WNT i.v. Ontzuren, 2e art.
Duidelijk maken. ‖ Dat ghy daer zegh, Mensche, es niet warachtigh; De reden
waer om, zal ic u ontsueren, Gentse Sp. 313 [1539].
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Ontswichten,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Ontzwichten, 2e art.
Te zwaar vallen; onmogelijk zijn? ‖ Gods gracie en mach geen werc ontswichten,
Sev. Bl. 1611 [ca 1450].

Ontteesen,
ww. Zie MNW i.v. Onttesen, WNT i.v. Ontteezen.
Ontroven. ‖ Onder blau devocie tvolcs goet ontteesen, B.d.Scr. 27 [1539].

Onttellen, ontellen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Een of den trap-, een trapken-, trappen of trapkens onttellen, te kort doen,
bedriegen, inz. in de liefde: ontrouw zijn, overspel plegen (vg. E. Neurdenburg op
Nyeuvont 143, C.G.N. de Vooys in N. Taalg. 5, 267 en D. Bax, Ontcijfering v. Jeroen
Bosch 101). ‖ Mishoude ter eerster missen ghemelt Die anderen menighen trap
ontelt, DE ROOVERE 403 [3e kw. 15e e.]; Coemt alle ghi ghehude mans en vrouwen
Die wt draecht datmen thuys wel besigen souwe Ende trapkens ontellen condt,
Nyeuvont 143 [ca 1500]; Sy heeft u menighen trap ontelt / Die weertste / die
blusschen mach u dangier, Sp. d. M. 3693 [beg. 16e e.]; Can sij mij sdaechs twe
trappen ontellen, ... Dats my int herte een blou beles, St 1, 65 [vóór 1524]; Onteldt
vrij een trapken, het blijft wel verholen, A. BIJNS, N.Ref. 140, h, 15 [1525] (zie ook
ald. 146, a, 7; 216, b, 21; 234, b, 5: trappen onttellen); Die soude den man een
trapken ontellen al waert dat hy bouen op die trappen sate, X. Esels 27, 30 [1530];
(Kooplieden) Die alsoo ontellen haren naesten den trap Met bedriechlijcken clap //
in haer hanteren / Dese en zijns niet die v fauoriseren, Antw. Sp. m i [1561]; Mach
men onsen Heer geenen trap ontellen? Br. Willeken 244 [1565?]; Hoe menigen trap
v

/ onteldy my daechlyckx, Hs. TMB, A, fol. 119 [eind 16e e.?]; Ghaat en verwermt
haer wat teghen die couwe, Oft sy mocht v wel eenen trap ontellen, HOUWAERT,
Lusth. 2, 204 [1582-'83].

Ontveyligen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Ontveiligen.
Verontrusten? Of schaden, benadelen? ‖ Ick (t.w. Christus) wert alleen die
hoecksteen geheeten daert al doer wert verbeeten / dat v mach ontveyligen, M.
Bedr. Hart 1065 [1577].

Ontvieren,
ww. Van vieren.
Blijkens het verband naar het schijnt vastbinden. ‖ N.: Hout / siet daer maer bintse
(t.w. de koeien) immers vast M.: Ick sal voorwaer N.: Hout vast / en ontviert de
hoornen, Proetus Abantus 711 [vóór 1589].
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Ontvlechten,
ww. Zie MNW en WNT i.v
Bevrijden, verlossen. ‖ Dopperste regenten / Hebbense daer af (t.w. van de
v

Schrickelijcke tormenten) / seer haest ontvlochten, Antw. Sp. Bbb ij [1561].

Ontvoudenesse,
zn. Van ontvouden.
Ontvouwing, verklaring. ‖ O moeder ende maecht / weerde Gods bruut Aduocate
der sondaeren / naer scriftueren ontvoudenesse, EVERAERT 519 [1533].

Ontvreimden (?), ontvremen,
ww. Zie MNW i.v. Ontvremden, WNT i.v. Ontvreemden.
A. ONZ. - 1) Eig. zich onttrekken aan; sonder ontvremen, zonder nalaten. ‖ Sonder
ontvremen // snoo laet ons beede derwaert gaen, Judich 81 [1577].
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2) Ontvremen van, zich afwenden van en v.v. verloochenen? ‖ Hoe zydy dan
ontvremende vanden groenen Mey // met vulder ondanckbaerheyt, Reyne M. 71
[ca 1575?].
3) Ontvreimden (ontvremen?) van, zich verwijderen, weggaan van. ‖ Dyn wyselic
onderstant / van my ontvreimt, EVERAERT 151 [1523].
OPM. Ook bij STALLAERT 2, 292.
B. WEDERK. ‘Ontrouw worden aan zichzelf’ en v.v. wanhopen? ‖ Hoort hem, o
mensche, en wilt u niet ontvremen, Gentse Sp. 104 [1539].

Ontvremen,
ww. Zie Ontvreimden.

Ontvromen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Verslappen. ‖ Duer de liefde en sal ick my niet laten ontvromen, GHISTELE, Ovid.
Sendtbr. fol. 22a [1559].

Ontwaken,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Hem ontwaken, eig. wakker worden en v.v. oppassen, zich in acht nemen? ‖ Elck
mensche mach hem wel ontwaken // al, Dwerck d. Apost. 826 [1e h. 16e e.].

Ontweghelt,
bn. Van *ontweghelen of rechtstreeks van weghel(e).
Het spoor bijster; in de war. ‖ Siet toe / dat v gheen vruecht ontglijdt Om dat mijn
sinnen ontweghelt zijn, DE ROOVERE 277, var. [3e kw. 15e e.].

Ontwelghen,
ww. Bijvorm van ontweldighen?
Ontweldigen, ontroven, ontnemen. ‖ My vermanende... Oft ick Italien mynen kinde
wil ontwelghen? H.d.Am. E 2 [m. 16e e.]; Die Paris hem ontwelcht had, creech hi
weer als die coene, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. fol. 57a [1559].

Ontwellen,
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ww. Van wellen, rollen, wentelen (zie MNW i.v. Wellen, 2e art.)?
Ontgaan? ‖ Dat hem tleven wel mocht ontwellen, Hs. TMB, B, fol. 127* [eind 16e
e.?].

Ontwelven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
v

1) Ontnemen, wegnemen. ‖ Die myn goet ontwelven, Hs. TMB, G, fol. 71 [eind
v

16e e.?]; Druck ontwelven, ald. fol. 131 .
OPM. Geen van beide plaatsen zijn door mij geverifiëerd. Het is niet uitgesloten,
dat in de eerste aanh. ontwelgen i.p.v. ontwelven gelezen moet worden.
2) Verklaren, bekennen, zeggen. ‖ Doende aerme ende ryck / jc moet ontweluen
Bet noch weerssere dan hu seluen, EVERAERT 65 [1511] (zie ook ald. 379, 383
[1512]; Desen grooten ancxt wilt mi ontweluen, GHISTELE, Ant. 24 [1550]; Dat hy...
en wilt hooren niet Wat ick ontbinde oft wat ick ontwelve, GHISTELE, Ter. Heaut. 50
[1555].
- In de aanh. inlichten. ‖ Twaere noot ande condicien van hu bedryf Dat men my
te rechte ontwolue, EVERAERT 141 [1528?].
3) Gerieven, belonen? Of straffen? ‖ Ghemeynlijck zulck eynde volcht na zulck
v

ravot zoet // Aldus kan Venus haer Dienaers ontwelven, H.d.Am. F 1 [m. 16e e.].

Ontwenen,
ww. Zie MNW i.v.
Afleren. ‖ Doen ghy thuus quaemt / wel by drancke Ondersteldic hu den wech /
met eenen bancke Daer ghy ouer vielt twee quade scenen Om dat jc zoude hu
dronckescip ontwenen, EVERAERT 321 [1531?].

Ontwerven,
ww. Zie MNW i.v.
Indien oorspronkelijk, blijkens het verband in de aanh. in de steek laten; wellicht
is die u ontwerven echter een later toevoegsel, het kan althans zonder enig bezwaar
worden geschrapt. ‖ Elckerlijc, ic wil oec henen Ende volghen den anderen, die u
ontwerven, Eleckerlijc 817 [ca 1490?].

Ontweven,
ww. Corrupt voor ontsweven?
Hem ontweven, blijkens het verband in de aanh. in de war zijn, de kluts kwijt zijn,
niet (meer ten volle) bewust zijn van zijn doen en laten. ‖ Wats myns o wach laecen
sterfic of leef ick... slaepic / waeckic / my seluen ontweef ick, St 1, 219 [vóór 1524].

Ontwijckelijck,
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bn., bw. Zie Onwijckelijck.

Ontwijckenisse,
zn. Van ontwijcken.
Ontkoming. ‖ Dit's vreemt om horen, Dat ghy om dorper ghedachten, zonder
v

ontwijckenisse, Verandert zijt in eens Herts ghelijckenisse, H.d.Am. K 3 [m. 16e
e.].

Ontwilderen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Zich aan iemands gezag of controle onttrekken. ‖ Ziet toe oock datse (t.w. dijn
reden) u niet en ontwildere, CAST., C. v. R. 34 [1548].
OPM. Ook bij STALLAERT 2, 293.

Ontwimpelen,
ww. Bijvorm (door dissimilatie) van omwimpelen.
Bewimpelen, verbloemen. ‖ Al wildyt ontwimpelen in alle syden: met boeverye
en suldy niet bedyen, Bruyne 1, 17 [2e h. 16e e.].

Ontwinden, ontwinnen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Ten toon spreiden. ‖ Wat hebdy
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al overvloedicheyts begonnen Gulsicheyt ontwonnen, Rott. Sp. H vij [1561]; Schemp
noch begrijp en behoortmen hier niet te vinnen / Maer vreucht te ontwinnen // zoo
dat betaemt, ald. L vij.
2) Ontvouwen, verkondigen. ‖ Tot eewighen tyden, sy v lof ontwonden, Dwerck
d. Apost. 1560 [1e h. 16e e.].
3) Verklaren, uitleggen? ‖ (Ick) begeer dat justicij... die execusij sal doen nae mijn
woorden voorsproken sonder anders tontwinnen, Werelt bevechten 290 [2e h. 16e
e.].

Ontwinnen,
ww. Zie Ontwinden.

Ontwratselen,
ww. Bijvorm (door metathesis) van ontwrastelen.
Ontworstelen. ‖ Op dat hij v niet ontwratselt / bint hem vast, Saul en David 321
[2e h. 16e e.].

Onvaijlliandich,
bw. Van onvaijlliant of van vaijlliandich.
Schandelijk. ‖ Hoe ghij ons schandich ons eer benomen hebt onvaijlliandich, Hs.
v

TMB, G, fol. 42 [eind 16e e.]?

Onvaliandelijck,
bn., bw. Van valiandelijck of van onvaliant.
A. BN. Laakbaar. ‖ Wat dunct v is si daer om onualiandelijck? En niet weert gheacht
te sine als de lofsame? GHISTELE, Ant. 56 [1555].
B. BW. Schandelijk. ‖ Haers broeders lichaem soe onualiandelijck En onbetamelijc
voor den beesten Laet ligghen, GHISTELE, Ant. 77 [1555].

Onvaljant, onvailjant,
bn. Van valjant, valiant.
Niet flink; laf. ‖ Hoe hy (t.w. Mars) wort gheschouwen als onvailjant Van Iolijt van
v

ooghen en Minlijck ghepeys, H.d.Am. S 5 [m. 16e e.]; Het waer sijn schande zoude
v

hy als d'onvaljande Hero liefde stellen bezijen, ald. Aa 5 .
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Onverbeent,
bw. Van verbenen.
Waarachtig, niet in spot? ‖ Maect ghi dan een kint, dat iaecht ghi int cloostere.
So hebt ghy (var. ghijs) yerst ghesleten vry onverbeent, Prochiaen 2257 [ca 1540].

Onverbloot,
bn. Van verbloot of rechtstreeks van verbloden.
1) Vrijmoedig; vrijpostig; schaamteloos, brutaal. ‖ Ongheheescht dickent /
onghegheuen blyft. Aerm jnde Buersse ghy moest onverbloot zyn, EVERAERT 291
[1529].
2) Eig. veilig (niet om te ‘verbloden’) v.v. vrij, gemakkelijk of aangenaam. ‖ Jc zal
maken uwen wech / onverbloot fijn, EVERAERT 107 [1513].

Onverdachtelijck,
bn. Zie MNW i.v. Onverdachtelike.
Plotseling, onverwacht (vg. onverdacht in dez. bet. bij COORNHERT, Rijckeman
1343 [1550] en DE BO i.v. Onverdachts: ‘onverwachts, onvoorziens’). ‖
D'onverdachtelijck grief, die't wel voordachten, Brenght myn desolaet arm Herte in
v

desolatien, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.].

Onverdooft,
bw. Zie WNT i.v. Onverdoofd.
Eig. niet ‘verdooft’, niet suf, v.v. aandachtig, oplettend. ‖ Sulc es de meenynghe
/ wiltse onverdooft sommen, EVERAERT 42 [1512]; Wilt dees noot onverdooft craken,
Bekeeringe Pauli 208 [ca 1550?].
- In de aanh. verzwakt tot bw. van graad: zeer? ‖ H.: Wel an uwe advysen // toocht
S.: Dat doen ick onverdooft // ruut, Judich 389 [1577].

Onverfoeyt,
bw. Van verfoeyen.
Op eervolle of heerlijke wijze? ‖ U heylige gemeente twelck nu groeyt onverfoeyt
in allen percken, Paulus en Barnabas, in Hs. TMB, B, fol. 60 [m. 16e e.?].

Onvergrondelic,
bn. Van vergronden.
Onmetelijk, oneindig. ‖ Gods mijnne blijft heewelic Jn haeren pas om haer mijnaers
(var. dienaers) een onuergrondelic verblijden, DE ROOVERE 293 [3e kw. 15e e.].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Onverhaent,
bn. Van verhaent (éénmaal aangetroffen in onduidelijke bet. t.w. ‘te schande
gemaakt’(?), zie MNW i.v.)? Of van *veranden (van anden, grieven, verbitteren of
wreken)?
? ‖ Ick (t.w. Bedrochelyck Geest) sal die werelt heel tverstandt beroven; Soe
sullen wy (t.w. B.G. en Listich Vondeken) regeren als donverhaende, Trauwe 73
[1595?].

Onverkerelt,
bn. Van verkerelt.
Indien het woord in de aanh. betr. heeft op saeke: duidelijk, evident? Indien het
daarentegen betr. heeft op de toegesproken persoon: eerlijk of niet verdwaasd? ‖
R.: Wat segdij hier toe (t.w. op de geuite beschuldiging) wilt mijn antwoord geven
op dese saeke / sijnde onverkerelt // nv est soe niet M.: Ick gelooff wel jaet, Werelt
bevechten 507 [2e h. 16e e.].

Onverknesen,
bw. Van verknysen.
Waarachtig of ten volle? ‖ Die hem selven verwint, die is sterck onverknesen,
Schadtkiste 250 [1621].

Onverlanghelic,
bn. Zie MNW i.v. Onverlangelijc.
Verheugd? ‖ Tsghelijcx (t.w. als de
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gezaaide graankorrel) werdet metten lichame vergaende; Zo zalt ooc opcommen,
weist onverlanghelic, Niet meer ghebreckelic noch verganghelic, Gentse Sp. 91
[1539].

Onvermachticheyt,
zn. Van *vermachticheyt (van vermachten)?
Onmacht, onvermogen. ‖ Van myne onvermachticheyt beclaghe ick my // te
weeten van mynder memoorien, Vader Onse 1028 [1577].

Onverminct,
bw. Zie MNW i.v. Onvermenget, WNT i.v. Onvermengd.
Oprecht. ‖ Dinen euen meinsche minnen onverminct, DE ROOVERE 350 [3e kw.
15e e.].

Onvermondelic,
bw. Van *vermondelic of rechtstreeks van vermonden.
Op onuitsprekelijke (versta: smartelijke) wijze. ‖ Zy schoten v (t.w. Christus) aen
als honden vergraemt ende trocken uyt uwen rock ongeblaemt zoe dat uwe wonden
onvermondelic wyde ontdaen (versta: ontdaden), DE ROOVERE 118 [3e kw. 15e e.].

Onvernepen,
bn., bw. Zie WNT i.v.
Eig. niet ‘vernepen’ (d.i. verknoeid, bedorven of vernietigd) en v.v. (met
intensivering door negatie) volledig, echt, zuiver; ook verzwakt of veralgemeend tot
epith. ornans: heerlijk, enz. In adverb. gebruik wel naderend tot bw. v. graad. ‖
Almachtich, crachtich en voordachtich God, Onbegrepen, onvernepen, geschepen
eest al, Hemel, eerde duer U weerde vermeerde ghebod, A. BIJNS, N. Ref. 343, a,
2 [1e kw. 16e e.] (= Bruyne 3, 193); God leuende vleys bloit te samen gheprent
Sonder twyfel int heijlich sacrament als hostie in broots schijn onuernepen, V.D.
DALE, Lof hostie 18 [1e kw. 16e e.]; Een weerlyck sot // sijdij / groot onuernepen en
een geestelijck sot // es in v begrepen, Drie sotten 249 [1e kw. 16e e.]; Mijn edel
siele, daer ghij onvernepen U Godlijc beelde in hadt gheprent, Die heb ic bevlect
met veel sondiger strepen, A. BIJNS 391 [ca 1540]; Met corter talen Hebben de
Lacedemoniers begrepen Dese const / en met sententien onvernepen Een groote
wijsheyt ghebruyct met sinne, Antw. Sp. Q i [1561]; O edel Violierken... Die ons
tuwaerts treckt deur Liefde onvernepen, ald. h iij.
OPM. De beide aanhh. uit Antw. Sp. horen wellicht niet hier thuis, maar bij
Onvernijpen (zie ald.).
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Onvernijpelijc,
bw. Zie WNT i.v.
Bijzonder, buitengewoon. ‖ Doen hij (t.w. Christus) zijn Moeder so onvernijpelijc
sterck Met gratien voorquam, A. BIJNS 270 [ca 1540].

Onvernijpen,
ww. De aanhh. schijnen dit ww. te veronderstellen; indien terecht, dan zou het
begrepen kunnen worden als afl. van vernijpen en de positieve bet. voortvloeien uit
intensivering door negatie. - De opvatting van onver- als over- (zie Tijdschr. 19, 237
en Onverwaentheyt), al komt over- inderdaad eenmaal voor (zie ben.), leidt hier m.i.
niet tot beter begrip.
Doen overvloeien, overladen, begiftigen, voorzien (van)? ‖ Waer is groot Troyen,
dat heerlijk gescepen was... Vol schoonder gestichten dwerc onvernepen was, A.
BIJNS 246 [ca 1540]; (God) Die alle smenschen wesen eerst begrepen // heeft / En
ouernepen (1. onvernepen) // heeft van groote gauen, Antw. Sp. f i [1561] (vg. ald.
v

f i : ‘Hooghe onvernepen // is deerde seer groot / Met cruyden en bloemen’).
OPM. Mogelijk behoren hiertoe ook de aanhh. uit Antw. Sp. onder Onvernepen.

Onvernoeyent,
bn. Zie Onvernoyent.

Onvernoeyt,
bw. Van vernoeyen, vernoyen.
Op prettige, aangename wijze. ‖ Weerdt esser gheen cruudt / jnt vleesch ghegroeyt
Dat wy onvernoeyt / vermaecten ons gheestkins? EVERAERT 17 [1509].

Onvernoyent, onvernoeyent,
bn. Van vernoyen.
Eig. zonder dat het gaat tegenstaan en v.v. (met intensivering door negatie) met
blijvende goede gezindheid. ‖ Lof onvernoyende reyn Jubilatie (tot Christus), DE
ROOVERE 120 [3e kw. 15e e.]; (Maria) Van binnen // ghenadich // onvernoeyende,
ald. 203.

Onvernust,
bw.? Bijvorm van *onvernoost (van vernosen, kwellen)?
Vrijwillig? Of liefdevol? ‖ Midts dat ghy... my al soo (hebt) ghecocht Aent cruce
duer tstortten vws bloets onvernust, Trudo 636 [ca 1550].
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Onverrast,
bn. Van verrassen.
Zonder te schrikken; schrik niet. ‖ Wel vrient, onverrast, segt eens metterdaet,
Waert ghy niet die soo claechde? Minnevaer 36 [1583].
OPM. In de bekende verbinding met bijw. functie als d'onverraste, rustig (?) bij
J.V.D. NOOT, Olymp. 188, uitg. Zaalberg, Olympia Epics, p. 158.
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Onversaecht,
bw. Van versaecht, verzacht of rechtstreeks van versaechten, verzachten?
Niet verzacht, v.v. (met intensivering door negatie) hevig, fel? ‖ Nv besit ghy (t.w.
Lucifer) den afgront vander hellen Daer ghy eewich moet in tormenten quellen
Vercrompen / machteloos / vlammich / onuersaecht, DE ROOVERE 236 [3e kw. 15e
e.].

Onversaghen,
bn. Tegen gelijkstelling met onversaagd bestaan ernstige bezwaren. Een derg.
rijmvervorming (waardoor een zwakke vervoeging sterk wordt gemaakt) heb ik
nergens elders aangetroffen. Bovendien zou ook de bet. niet passen (de enige
genoteerde ongunstige bet. van onversaagd is ‘onbesuisd’).
Naar het schijnt in de aanh. gebruikt als synoniem van quaet, wreet en fel. ‖ Die
tpack der minnen dus heeft ghedraghen Swaer valt sijnen last vol venus plaghen
seer onversaghen / quaet wreet en fel, St 2, 187 [vóór 1524].

Onverschadelick,
bw. Op grond van het rijmwoord schadelick wellicht corrupt voor onversadelick.
Anders van verschaden, schadeloosstellen, vergoeden? Of bijvorm (event.
rijmvervorming) van onverschedelick, onversche(i)denlick, zonder onderscheid (te
maken)?
Zonder ophouden? Meedogenloos? Zonder onderscheid? ‖ O vileinighe doot,
diet hier al ter noot, Brij[n]ght onuerschadelick! VAN HAUWEGHEN, Epitaphium achter
CAST., Bal. [m. 16e e.].

Onverschaelt,
bw. Van verschaelt of rechtstreeks van verschalen.
Niet ‘verschaald’, krachtig, zuiver, fris? Of onverminderd (vg. verschaelt, gevild,
geplunderd, zie Verschaelt). ‖ De prosen / der roode Rosen / men u onverschaelt
/ biet, Rott.Sp. Q viij [1561].

Onversijckelijck,
bw. Van versijckelijck of rechtstreeks van versijcken.
Heerlijk, zalig? ‖ Hy (t.w. Christus) sal ons te ghemaecke doen onversijckelijck,
v

Zeven Sp. Bermh. G ij [1591].
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Onversinlick,
bn. Van versinnen.
Ruw, onbeschaafd; dom? ‖ Ick aerm sondare / plomp en onversinlick soude
gherne louen met herten inlick dat cruce daer cristus aen was bloyende, St 1, 273
[vóór 1524].

Onversint,
bw. Zie Onverzints.

Onversleten,
bw. Zie MNW i.v.
Eig. onverminderd en v.v. in volle kracht, luister, majesteit? ‖ Sijn twee aensichten
sal hy (t.w. Christus) onversleten Jnden Joncxsten dach seer wreet oft soet van
seden Laten blijcken, Antw. Sp. e ij [1561].

Onverspleten,
bw. Zie MNW i.v.
Volkomen, volledig, geheel en al. ‖ Voord soe soudi onverspleten Alle die grote
sciencien weten, Die liggen verborgen inden here, Eerste Bl. 178 [ca 1440?].

Onversteken,
bn. Zie MNW i.v.
Niet verachtelijk. ‖ Ic sie de priesters, God geefs my vrame, Als dat haer mijn
onvruchtbaricheit Onversteken moet wesen, Eerste Bl. 1409 [ca 1440?].

Onversuerlic,
bn. Van versueren.
Aangenaam, heerlijk. ‖ So groot verlanghen heb ic om smaken dijn suete
woordekens onuersuerlic, Doesb. 60 [vóór 1528].

Onvertoeft,
bw. Zie WNT i.v. Onvertoefd.
Onverwijld. ‖ Onvertoeft komt Godts Gheest op u ghevloghen, Rott. Sp. M viij
[1561].
OPM. Ook bij L. JANSZ [2e h. 16e e.], in een niet opgetekende plaats.
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Onvertraecht,
bn., bw. Zie WNT i.v. Onvertraagd.
Snel. ‖ EVERAERT 10, 13 [1509], 416 [1530], 519 [1533]; NUMAN, Striit d. Gem. 26b
[1590].
OPM. Als archaïsme (?) nog bij VAN LENNEP, Poët. 1, 23, aang. in WNT i.v.
Onvertraagd, sub bet. 2).

Onverveilt,
bw. Zie WNT i.v. Onverveeld.
Eig. zonder tegenzin en v.v. met genoegen, gaarne. ‖ Bouen dien So sallic huer
doen betalen / onverveilt Van dat wy huer feeste / hebben gespeilt, EVERAERT 177
[1527].

Onvervrosen,
bn. Van vervriesen.
In de aanh. van de stem: helder, luid? ‖ Alle gheestelijcke van god ghecosen Dat
ghi elcken tot deser wren sout wecken Roepende / met kelen onverurosen, V.D.
DALE, Wre 1431 [ca 1516].

Onverwachtich,
bw. Van onverwacht.
Niet verwacht. ‖ Hy es commen by nachte / van my onverwachtich, Taruwegraen
865 [1581].

Onverwaentheyt,
zn. Zie MNW i.v. *Onverwaenthede. De vorm met onver- is dus wel authentiek.
Emendatie in over-bood trouwens toch geen oplossing, omdat dit afgeleid zou
moeten zijn van een niet bestaand en niet bestaanbaar *waentheyt. Onverwaentheyt
zal nu begrepen moeten worden als afl. van verwaentheyt
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met het versterkende prefix on- (zie bij Onduijts(ch).
Verwatenheid? ‖ Onuerwaentheyt van leven ons seer paijt Het bedriecht ons het
laet ons sterven allene, St 1, 9 [vóór 1524].

Onverwaten,
bw. Van verwaten.
Zonder schroom, vrijuit. ‖ Dus roep ic met Jeremiam cloec onverwaten: Mijn volc
heeft de fonteyne des levens verlaten, Prochiaen 2118 [ca 1540]; Waer dat Trouwe
mach trecken aen dboort, Segt onverwaten, Trauwe 1207 [1595?].

Onverzaghelick,
bw. Van verzaghelick of rechtstreeks van verzaghen, versagen.
Onversaagd (vg. mnl. onversaechdelike, mnl. onversaagdelijk - beide afgeleid
van het volt. deelw. - in dez. bet.). ‖ Als hem een vrauwe ghedoot zal hebben
onverzaghelick (× verdraghelick), Judich 1574 [1577].

Onverzeert,
bw. Van verzeren.
1) Met blijdschap. ‖ Doet dat (t.w. wat hem geleerd is) ghestadich, onverzeerdt,
Als een goet zondare bekeerdt // met vulle propoosten, Verl.Z. II, 1209 [1583] (hic?
of ten volle, geheel en al?).
2) Stellig, zeker, beslist. ‖ Godt geeft die gave des gelooffs onverzeert Die Godt
simpel oytmoedich met herten soecken, V.D. BERGHE, Ref. 60, 50 [m. 16e e.].

Onverzints,
bw. Zie WNT i.v. Onverzind.
Op ongedachte, onverwachte wijze. ‖ Wie zydy, die my inden lusthof dus qwelt
En comt onverzints my op dlijf ghevloghen? Gentse Sp. 312 [1539].
OPM. In dez. bet. onversint bij HOUWAERT, Mil. Clachte, Opdr. [1577-'78]: ‘Tijts
variatie Benaut ons... onversint’.

Onvoordachtelijck,
bw. Van onvoordacht of voordachtelijck.
Ondoordacht, dwaselijk? ‖ Sy (t.w. de Joden) hebben hem (t.w. Christus) doen
v

kruyssen onvoordachtelijck, Rott. Sp. S iij [1561].
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Onvraemte,
zn. Zie MNW i.v.
Ramp. ‖ Men saels mi ewelijc scande spreken Ende minen geslechte, noyt selken
onvraemte! Eerste Bl. 1453 [ca 1440?].

Onvramelick,
bn., bw. Van onvrame of vramelick.
1) Schadelijk, nadelig; ongelukkig, rampzalig. ‖ Syt ghy gheuallen / jn Houde
Ghewuenten onvramelic Onbetamelic / thuwer sielen verdommenesse Anroupt
Maria, EVERAERT 33 [1509]; Tmoet zo ghescieden / wient es onvramelic, ald. 54
[1511]; O, moet my dit (t.w. het kind verliezen) onvramelick // aldus ghebueren, Myn
herte dat zal puer // van rauwen schueren, Jezus i.d. tempel 367 [ca 1575?].
2) Onbehoorlijk, onbetamelijk. ‖ Onuramelijc Ghewin ghecregen / is namaels meer
scadelijc Dan profitelijck, GHISTELE, Ant. 28 [1555]; This onbehoorlijc en onbetamelijck
Dat yemant so hoochmoedich en onuramelijck Sal wesen / en so wederspanich,
ald. 40 (hic? of opstandig, ongehoorzaam?); Is dat ghedreycht / als ic met goede
argumenten Antwoorde / op tghene dat onuramelijck // is, ald. 61.

Onvranck,
bn. Van vranck.
Blijkens het verband in de aanh. onvast, onzeker, wankelend, weifelend. ‖ Gheheel
int versaghen // staen ick dus onvranck. Den gheest is wel willich / maer tvleesch
is te cranck, Antw. Sp. i iij [1561].

Onvredinghe,
zn. Van onvreden, ontvreden.
Beroving van vrede. ‖ Deur overtredinghe Hadde de doot heerschappije / t' onser
v

onvredinghe, Rott. Sp. M ij [1561].

Onvroedich,
bn., bw. Van onvroet of van vroedich.
1) Onverstandig, dwaas. ‖ DE ROOVERE 246 [3e kw. 15e e.]; H.Sacr. 96 [1571];
Jezus o.d. leraers 468 [vóór 1580].
OPM. Nog in Ned. Hel. 60 [vóór 1610].
2) Dolzinnig, razend, woedend? ‖ Van alle cant dat sy (t.w. myn wederpartyen)
my bestryen, & brengen my tondere geheel onvroedich, Bruyne 2, 79 [1564].

Onvroedicheyt,
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zn. Van onvroedich (of rechtstreeks van onvroet) of van vroedicheyt.
1) Onverstand, dwaasheid (vg. KIL.: o n - v r o e d i g h e y d . Insipientia); in de aanh.
dwaze, onverstandige dingen. ‖ Men sach hem (t.w. Christus) altoos metten sondaers
conuerseren En hem occuperen // met sulcke onvroedicheijt, Bekeeringe Pauli 333
[ca 1550?].
2) Uitzinnigheid, razernij? ‖ O Romeynen, u ghierighe onvroedicheyt... Es in t'
ghebieden gheweest soo onsoet, Dat... enz., HOUWAERT, Mil. Clachte 9 [1577-'78].

Onvrommenesse,
zn. Van onvromme, onvrome of van *vrommenesse, *vromenisse.
Onheil, verdoemenis. ‖ Adams mesdaet // quaet, Ende oock myn zondighe wercken
/ tonreyne obstinaet // zaet, Duer wyen / Gods gherechticheyt / naer waer
sommenesse, Staet tmynder onvrommenesse, Verl. Z. I, 451 [1583].
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Onvruchtbaricheit,
zn. Van onvruchtbarich.
Onvruchtbaarheid. ‖ Ic sie de priesters, God geefs my vrame, Als dat haer mijn
onvruchtbaricheit Onversteken moet wesen, alsoet betame, Eerste Bl. 1408 [ca
1440?].

Onwee,
zn. Van wee.
Genot. ‖ Wy hebben somtijts mueten bee // hyghen en met onwee // swyghen //
in wellusten kuel, Smenschen gheest 178 [ca 1560?].

Onwijckelijck, ontwijckelijck,
bn., bw. Zie WNT i.v. Onwijkelijk.
1) Zonder te wijken of af te wijken. ‖ Tvolck van Ysrahel triompheerde rijckelijck,
Alse hielden Gods geboden onwijckelijck, A. BIJNS, N.Ref. 90, c, 2 [1e kw. 16e e.];
Staerck onwijckelic Hoopte Paulus up tgoedt twelc hy verbeyde, Gentse Sp. 11
[1539]; Vader Onse 1200 [1577].
2) Niet kunnende wijken of afwijken; onwankelbaar. ‖ U cracht ontwijckelijck make
mij ghesondt, A. BIJNS, N.Ref. 285, b, 10 [1e kw. 16e e.]; Het welcke euwich blyft //
naer zyn woordt onwyckelick zeer autentyckelick, H.Sacr. 340 [1571].

Onzachtich, onzaghtigh,
bn., bw. Zie Onsachtich.

Onzorchvuldicheyt,
zn. Van onzorchvuldich.
Zorgeloosheid, nalatigheid (vg. KIL.: o n - s o r g h - v u l d i g h e y d . Incuria,
negligentia). ‖ Wat zoudt ghy zoo doen verdrincken v Lief Door groote
onachtzaemheyt en onzorchvuldicheyt, H.d.Am. Ff 7 [m. 16e e.].
OPM. In een andere bet., te vergelijken met KIL.: o n - s o r g h - v u l d i g h e y d ...
securitas (= gemoedsrust?), bij SPIEGHEL, Hert-sp. 4, 127: ‘Hun onzorghvuldigheid,
kunstmin, en staeghe vlijt Door-wrocht dicht teelde’.

Oodmoetheit,
zn. Van oodmoet.
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Goedertierenheid. ‖ Naer haerlieder messit (t.w. van de vrouwen) niet zynde
vraghelick, Maer tooghd oodmoetheit, CAST., C. v. R. 197 [1548].

Ooge,
zn. De oogen wtsteken, zie Uwtsteken.

Oogenwip,
zn. Uit ooge en wip.
Oogwenk, ogenblik. ‖ Den doot sal haest coomen in een oogenwip, Huis v. Idelh.
1024 [m. 16e e.].

Oom, ooms, oomken(s),
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Bank van lening (vg. DE BO i.v. Noom). ‖ EVERAERT 140 [1528?]; DE DENE bij DE
BO i.v. Noom (vier plaatsen) [ca 1560]; Zeven Sp. Bermh. H vij [1591].

Oor-,
zie ook Or-.

Oorboringhe,
zn. Van oorboren, orboren (zie MNW i.v. Orbaren, WNT i.v. Orberen).
In de aanh. naar het schijnt bedoeling, toeleg. ‖ Dit was myn oorboringhe / Dat
ick u dede tot Schriftuerlijck bewijs wandelen / Ick wist dat hy u zou maken als den
v

verstandelen, Rott. Sp. D iiij [1561].

Oorclincke,
zn. Uit oor en clincke, slag, zie WNT i.v. Klink (VI).
Oorveeg (vg. KIL.: k l i n c k e / o o r k l i n c k e . Alapa, colaphus, pugnus, verber,
tax; ook in 17e-eeuwse wdbb., zie WNT i.v. Oor, Samenst.). ‖ M.: Waerom wilt ghi
wedden? D.M.: Om een paar oorclincken Wedde ic, Bijstier 266 [eind 16e e.?].

Oorcondighe,
zn. Van oorconden.
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Vrouwelijke getuige. ‖ Hier syn oorconders en oorcondighen, Smenschen gheest
637 [ca 1560?].

Oorcondighen,
ww. Van oorcondich? Of analogie-formatie naast oorconden?
Verkondigen. ‖ Ick zal gaen / zoo Christus oorcondicht, Verl. Z. II, 639 [1583].

Oordten,
ww. Zie WNT i.v. Orten.
Oordten met, minachtend, smadelijk bejegenen. ‖ Hadde... ghylien d'overhant
van ons (mogen) verkryghen: Ons en hadt gheholpen stuypen noch nyghen / Midts
v

dat ghy verwonnen /noch met ons lieden oordt, CAST., Bal. P i (achter C. v. R., ed.
Rotterdam 1616) [1521].

Oorije,
zn. Zie MNW i.v. Hoirie.
Blijkens het verband in de aanh. afkomst, oorsprong (door contaminatie met
origo?). ‖ Conste verhief // Aristotelem wert Want zijn natuere heeft niet dan conste
beghert Met duechden expert / soeckende elcx tronck Doorije beghintsele oft den
oorspronck, Antw. Sp. Qq iij [1561].

Oorspronck,
zn. Zie MNW i.v. Orspronc, WNT i.v. Oorsprong.
Oorzaak, schuld. ‖ Och lacen wacharmen / elc mach wel schreyen Dat hy aldus
ghestorven is van minnen: Want wy zijn doorspronck, Sp. d. M. 5587 [beg. 16e e.].

Op-,
zie ook bij Ob- en Up-.

Openbarenesse,
zn. Zie MNW i.v. Openbaernesse.
Openbaring, onthulling, verklaring (vg. Voc.Cop.: o p p e n b a r n i s s e , revelatio).
‖ Om te stellen myn siele / jn Marien be-
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warenesse Ende huer lesen een hoedeken / zo dopenbarenesse Myn spryoors
verclarenesse / laests dede bediet, EVERAERT 28 [1509].

Openbaerheyt,
zn. Zie MNW i.v. Openbaerheit, WNT i.v. Openbaarheid.
Openbaring, in de eerste aanh. in de zin van uitspraak, in de tweede mogelijk van
zekerheid (door God als openbaring geschonken). ‖ V biddende dat ghy in rechter
waerheyt By haer komt persoonlijck nu ten stonde, Om een scientelijcke
openbaerheyt, Die Vlammich moet raeyen uyt uwen monde, H.d. Am. G 2 [m. 16e
e.]; Myn siele haeckt nae dopenbaerheyt // seere, Bruyne 2, 81 [1564].

Openbaerich,
bw. Van openbaer.
Openbaar. ‖ Men mocht hu zynghen / of openbaerich lesen, EVERAERT 285 [1529].
OPM. Nog bij L. VOSSIUS 165 [m. 17e e.].

Opengieren,
ww. Bijvorm van obegieren (uit ofr. obéir), mogelijk naar analogie van vormen als
travengieren.
Gehoorzamen. ‖ O sHeeren wille... Hu willic opengieren / alst redene ende recht
zy, EVERAERT 189 [1526].
OPM. Ook bij DE POTTER, Chron., pass., aang. d. STALLAERT i.v. Opengieren.

Operatie, operacie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Handeling, verrichting (vg. KIL.: N a t u e r l i j c k e o p e r a t i e n . Actiones corporis
naturales). ‖ Der consten fonteyne... Daer elc magh den gheest commen baden in
Duer rhetorijckelicke operacye, Gentse Sp. 273 [1539]; Dus om recreacie syn wy
ons moralizasye hier af aengaende; duen communicacie onse operacie; sijt in danck
ontfaende, Charon 23 [1551].
2) Werking; uitwerking. ‖ Wat dat myn Dochter namaels zal ghebeuren Door
v

d'operatie der Planeten Daer sy in gheboren is, H.d.Am. Z 6 [m. 16e e.]; (Christus)
twarachtich vrauwen zaet, // crachtich in operatie, H.Sacr. 526 [1571].
3) Openbaring? ‖ Wtdoen den ouden mensche & syn fondacie, den nieuwen
aendoen aldus doperacie, Bruyne 1, 10 [2e h. 16e e.].

Opereren,
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ww. Zie WNT i.v. Opereren.
1) Openbaren? ‖ Na dat ick die nieumare / van Fama vate Soo en heuet den
barbier niet ghepubliceert Maer daerde heuet Selue gheopereert Daert Fama door
vernomen heeft hoet is gheschiet, Antw. Sp. G i [1561].
2) Opwerpen? ‖ Mijnen wech (t.w. van Goetwillich versoeck) had sy (t.w. Afionstich
herte) beset... Soo dat al mijn gangen... waren ghecorrumpeert Duer de swaricheyt
/ die sy heeft gheopereert, Haagsp. p i [1561].

Operken,
zn. Oorspr.?
Op grond van het verband in de aanh. verwacht men beker of dronk. ‖ Met dit,
operken lieff, ick tot u spueren moet, Ontr. Rentm. 564 [1588?].
OPM. De lezing van de uitgever operkenlieff opgevat als lief ‘operken’ (waar-in
operken zou staan voor wvl. opper, minnaar) is onwaarschijnlijk. De minnenden
spreken elkaar verder uitsl. met lieff aan; bovendien is de toegesprokene een vrouw,
terwijl opper alleen wordt gebezigd voor mann. personen (zie DE BO i.v. Nopper).

Opghesnuijt,
bn. Corrupt voor opghesmuijct, opgesmukt?
Opgeprikt, opgepronkt? ‖ (Meisjes die) Derwaerts lopen op ghesnuijt als poppen
die te coop staen, St 1, 96 [vóór 1524].

Opghevringhen,
ww. Uit op en ghevringhen (vg. WNT i.v. Opwringen).
Ontsluiten, openen. ‖ Een swaer vergrouwen // coemt my bespringhen Dat ick
mijn belofte niet en can volbringhen Tslot opghevringhen // daer de consten binnen
v

// zijn, Antw. Sp. Mm iiij [1561].

Opgroeysele,
zn. Van opgroeyen.
Jeugd, kinderjaren? ‖ Wy hebben volbracht zonder vernoeysele... Ons jonc
v

opgroeysele / Als kindren noch innocent van gronde, CAST., Pyr. A v [ca 1530].

Opgussen,
ww. Zie WNT i.v.
Ophitsen? In de aanh. naar het schijnt wakker maken. ‖ Wanneer hy verprilt // in
quade wellusten / So moet ghy benemen sijn langhe rusten. Oft wijten (versta: wij
hem?) opgusten // hoort nae mijn aduijs / Hy heeft hier te langhe gheseten, Antw.
v

Sp. e iiij [1561].
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Ophangen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Eig. m. betr. tot een prijs: uitloven, v.v.m. betr. tot een strijd of wedstrijd:
uitschrijven, aanhangig maken, beginnen; vandaar in 't alg. (beginnen te) strijden,
vechten; ook ruzie maken? ‖ Ter derder tegen kinderen ophangen oft slaen, Oft
tegen innocente sotten vechten, Leenhof 618 [na 1531].

Ophelp,
zn. Van ophelpen.
Bewerking, bevordering? ‖ Den aerbeydt / den vaer / de pijne afgrijs Van vader
ende moeder in tskindts iolijs Op help, DE ROOVERE 245 [3e kw. 15e e.].

Ophubbelen,
ww. Bijvorm van Ophuppelen.
Opspringen. ‖ Siet dat ghij hooch op
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hubbelt (× gedrubbelt) // als ick singe sol, Sotslach 274 [ca 1550].

Opijnatelijck,
bw. Van opijnaet (zie Opiniaet).
Eigenzinnig, halsstarrig. ‖ Door u (t.w. Vleijschelijcke Sin) heeft genomen // elck
voetsel uuijt de schrift En opijnatelijck stroijt elck sijn vergift, Well. Mensch 218 [2e
kw. 16e e.].

Opynich,
bn. Van opinie.
Koppig, stijfhoofdig, eigenzinnig (vg. DE BO i.v. Opijnig: ‘Hardnekkig, sterk aan
zijn eigen gedacht houdende’). ‖ Hebbende ten fyne // stant met myn perdekin zeer
opynich van perten zoo commick v by, Reyne M. 679 [ca 1575?].

Opijnijs,
bn. Zie Opinieus.

Opinaetich,
bw. Van opinaet (zie Opiniaet).
Eigenzinnig, hardnekkig. ‖ Hue greyt u nu de dwaese verhevenisse daer ghy om
studeerde opinaetich, Smenschen gheest 525 [ca 1560?].

Opineren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. opiner. Het ww. is later onder invloed van open in vorm
en bet. gewijzigd (zie WNT i.v. Openeeren; de daar gegeven etymologie moet nu
vervallen).
Zeggen; van mening zijn. ‖ Cicero... opineert Datter gheen (ding) Saligher... en
is den gantschen menschelijcken gheslachte (t.w. dan landtwinninghe), Haagsp. d
ij [1561].

Opiniaet,
bn., bw. Ontleend aan fr. opiniâtre?
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1) Eigenzinnig (vg. KIL. 852: o p i n i a t r e . Pertinax, capito); partijdig, boosaardig.
‖ Uwer beyder voornemen (t.w. van de zinnekens, die de kunst verachten) opiniaet
v

Hier niemant aen en staet, Antw. Sp. T i [1561].
2) In gunstige zin: apart, bijzonder? ‖ Noyt menschelic woort, hoe constich bedaect
Hoe wijs, hoe vermaert, men oyt beschoude Hoe subtyl, elegant oft opiniaet
ghespraect Sonder dwoort Gods, ten is niet dan froude, Dwerck d. Apost., Prol. 19
[1e h. 16e e.].

Opinieus, opinioes (ook opinies, opijnijs?),
bn. Ontleend aan ofr. opinieux.
Eigenzinnig, halsstarrig (vg. RUTTEN i.v.). ‖ Sydij oock vandie opinieuse slangen?
Bekeeringe Pauli 296 [ca 1550?].
- Opinioes vernuft, eigenzinnigheid (i.t.t. de ‘goddelijke rede’). ‖ Opinioes vernuft
valt haest daer heen als goddelycke reen verschynt aen boort, M.Bedr. Hart 73
[1577] (zie ook ald. 85); in dez. bet. opinies vernuft (ald. 81) en opijnijs vernuft (ald.
59).

Opynioen,
zn. Zie MNW i.v. Opinioen.
Persoon (van zekere denkwijze; vg. ons geest). ‖ Meester Anthuenis de Floriano
/ een edel Opynioen Wuenende hier binnen / scloosters bevanc, EVERAERT 153
[1523].

Opinioes,
bn. Zie Opinieus.

Opleggen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Slaag geven, ranselen (vg. KIL.: o p l e g g h e n . Ingerere verbera, dare pugnos
en DE BO i.v. Opleggen: ‘Met de vuisten slaan, iemand hard slaan’). ‖ Tian, al had
sij teere handekens, seij leij hertelick op, Christenk. 2289 [ca 1540].

Oponeren,
ww. Zie Opponeren.

Opponeren, oponeren,
ww. Zie WNT i.v. Opponeeren.
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Zich verzetten (vg. KIL. 852: O p p o s é r e n / o p p o n é r e n . Opponere, obiicere,
recusare, aduersari). ‖ Dies ic teghen den coninc niet en wil opponeren, GHISTELE,
Ant. 14 [1555]; Wie tsegen u is oponerende, oft u geboden is refuserende... die
gecondamneert is, Bruyne 3, 93 [1556].

Oppresseren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. oppresser.
Benauwen, kwellen; onderdrukken. ‖ Van Mars en Saturnus was dees conjunctie
Bycans ter defunctien / van elcx officien / Elckanderen oppresserende met sulcker
v

punctie / Door tfel beroeren van Mars malitien, CAST., Bal. A 4 [1521]; Jupiter die
Heere is vanden geestelicken pilaer / Wert gheheel geoppresseert ende t'onder
ghedauwen Van Saturnus Clauwen, ald. B 1.

Opprimeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. opprimer.
Drukken, kwellen? ‖ Wanneer tvernoey der riuieren opprimeerd Rijnghelduuen,
coolins, pertricen, en meerlen, Met bladers des Lauriers werdzy ghecureerd, CAST.,
C. v. R. 88 [1548].

Oprijsen,
ww. Zie MNW i.v. Oprisen, WNT i.v. Oprijzen.
1) Verheffen. ‖ Sy werden in thooghste op gheresen, Om dat te zwaerder den val
sal wesen, V.D. MEULEN, Ketiuigh. 117 [ca 1500].
2) Opvoeden, grootbrengen. ‖ Ouerpeysende dlast allegadere Dat hy (t.w. onse
natuerlijcke vadere) ghehadt heeft in ons oprijsen, DE ROOVERE 249 [3e kw. 15e e.]
(hic?); Die gene die de Jeucht van zwack gebeent op rysen, Vlaerd. Red. 373 [1617].

Opruy(d) en,
ww. Zie WNT i.v. Opruien.
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In de aanh. in gunstige zin: opwekken, aansporen. ‖ Die in dwoort des Heeren syn
opgeruydt, om te leerene soo devangelie luydt, Bruyne 3, 47 [2e h. 16e e.].

Opsetsele,
zn. Van opsetten.
Bedoeling, voornemen. ‖ Serpenten in bosschen en wilde duwieren En deden
den menschen gheen quetsele Twas al van vredelijcken opsetsele, Antw. Sp. Dd
v

iiij [1561]; Want men daghelijcx van quader meeren Meer hoort vercleeren // dan
v

van goet opsetsele, ald. a ij .

Opslutijnghe,
zn. Zie MNW i.v. Opslutinge, WNT i.v. Opsluiting.
Besluit, einde. ‖ O doodt beghaerlic, Die een hende zijt van tqwaet hier
teghenwoordigh, Een opslutijnghe vanden aerbeyt discoordigh, Gentse Sp. 103
[1539].

Opsooghen,
ww. Zie MNW i.v. Opsogen, WNT i.v. Opzoogen.
Eig. door zogen grootbrengen, v.v. opvoeden. ‖ (Ouders) Die haer kindren zoe
vroech totter weereldt stieren En van ionckx in alder ijdelheyt op sooghen, A. BIJNS,
N.Ref. 313, e, 12 [1528].

Opspeten,
ww. Uit op en speten.
Opspelden. ‖ Coopen daer spellen... Midts datter ons Lijse fray op mach toyen /
En haer mammen die lanck hangen op mach speten, Antw. Sp. m iij [1561].

Opspoelen,
ww. Zie WNT i.v.
Opsieren. ‖ Alte menich verrompen vuylvat Met ghehuerde cleederen frisch en
moy sijn Ende opghespoelt naden nyewen toy sijn, Nyeuvont 139 [ca 1500].
OPM. Ook bij V.D. PUTTE, Spiegel d. waracht. Christ. Maechden 20a, 211b, 242b
[1550], aang. in WNT i.v. Opspoelen, sub bet. II, 2.
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Opstaeckeltouvere,
zn. Uit opstaeckel, obstakel en touven, toeven met -ere.
Die hinder veroorzaakt (eig. die ‘trakteert’ op hinderpalen of tegenstand?). ‖ Adieu
Quistegoed, wel snoo opstaeckel // touvere, Bijstier 403 [eind 16e e.?].

Opstakele,
zn. Zie MNW i.v. Opstakel.
1) Hinderpaal, hindernis (vg. KIL. 852: O b s t a k e l . Obstaculum, obiectamentum,
obex); ook belemmering in 't alg.? ‖ Om huer ontfanghen / in zyn tabernak[ele] al
waer zou blyncken zal / zonder enich opsta[kele] als de blynckende zonne,
Taruwegraen 1617 [1581]; O Heere / der heircrachten / bevryt alder opstakelen,
Hoe reyn ende schoone zyn uwe tabernakelen, Verl.Z. II, 1308 [1583].
2) Tegenstand. ‖ Ent u paste / ghevet myne zonder opstakele, Verl.Z. I, 803
[1583].
OPM. Als upstakel ook bij DESPARS 2, 246, aang. in MNW i.v. Opstakel.

Opsteken,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Zich verheffen, opstandig worden. ‖ De Luyters willen altoos teghen haer overhoot
opsteken, Prochiaen 527 [ca 1540].

Opstel,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Gestalte, voorkomen. ‖ De schoonheit van Absalon fier van opstelle, CAST., C.
v. R. 141 [1548]; Ick en sieder niet inne (t.w. in de spiegel) dan myn selver en geen
ander opstel, Werelt bevechten 346 [2e h. 16e e.].
2) Houding. ‖ Die coninck sat in de assche... met onmoedich opstel, Met sacken
becleet, Kluchtsp. 1, 210 [eind 16e e.].
3) Gezindheid. ‖ Betroudt op den Heere... Met een berouwich opstel, Rott.Sp. B
v

v [1561].

Opstuyken,
ww. Uit op en stuyken.
Openbaren? ‖ Doer kennisse salmen [recht ontluyken] al mach kennisse hoeren
aert eerst niet opstuyken daer moet reden syn / daer recht syn sal, Werelt bevechten
188 [2e h. 16e e.].

Optrectacie,
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zn. Ontleend aan ofr. obtrectation of lat. obtrectatio.
Eig. kleinering uit afgunst; in de aanh. afgunst. ‖ Lantgraeff van Dolo Luxuria in
Optrectacien, Gr.Hel 13 [ca 1564].

Opwelven, upwelven,
ww. Zie WNT i.v.
1) (Weer) ter hand nemen. ‖ Nu wijfcken wij moeten Om ons commer te boeten,
alck ons werck up welven, Luerijfers 96 [eind 16e e.?].
- Met betr. tot vreugde: bedrijven. ‖ In alder vreuchden wy ons verblijen Aen alle
sijen // ghenuchte op weluen, Haagsp. n i [1561].
2) Noemen, mededelen? ‖ Dat ick v opwelfde ‖ is ongeloghen juyst, Rott. Sp. A
v

vij [1561].

Orcondelijck,
bw. Zie MNW i.v. Orcondelike.
Duidelijk, nadrukkelijk? ‖ O diepte der wijsheydt Gods, ongrondelijck, Zoo ons
Paulus bescrijft orcondelijck, U oordeelen sijn zeer wonderlijck om weten, A. BIJNS,
N.Ref. 16, a, 2 [1e kw. 16e e.].

Ordineersele,
zn. Van ordineren.
1) Ontwerp; schikking? Creatie? ‖ Een costume eist onder Mercurius tronc Dat
den laetsten persoon es deerste ordineersele, Vut die schept ghy dandere, CAST.,
C. v. R. 58 [1548].
2) Voornemen? Besluit? ‖ Vuer haer
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pallays (t.w. van Circe) commende met fier ordineersele Hoordense zijnghen, CAST.,
C. v. R. 77 [1548].

Ordonneersele,
zn. Van ordonneren.
Bepaling, beschikking, voorschrift. ‖ Dan esser van volcke een ander sorteersele,
Die d'ordonneersele van hem zeluen waghen, CAST., C. v. R. 46 [1548].

Orduun, orduyn,
zn. Ontleend aan ofr. ordun (ordon).
Regel, leefregel, manier van doen. ‖ Adieu alle lapperdeys van vreimden ordune,
DE DENE, Langhen Adieu 111 [1560]; Nu siet dat ghy wel hout myn orduyn: Dats,
ghy sult tallen sasoene Pynen uws selfs willeken te doene, Br. Willeken 45 [1565?];
Ick heb onser liever Vrauwen Ghetyen begost alle daghe te lesen, naer het Roomsch
Orduyn, C. VRANCX bij DE BO i.v. Orduin [eind 16e e.].

Oreest(e),
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Eig. storm, geraas; ook geklaag, geweeklaag en vandaar mogelijk smart, droefheid
(zie MNW i.v. Oreeste, sub bet. 4), in de aanh. wellicht (met causatief aspect) foltering
of plaats van foltering. ‖ Grijptse beij metten halse gelyck een beeste, Steltse ten
oreeste // om tormenteren, Bekeeringe Pauli 351 [ca 1550] (var.: ‘steltse op den
leeste’).

Oreestich,
bw. Van oreest(e).
Onstuimig. ‖ Dickents onvoorsien fel ende oreestich Ryster den Hooghen Wynt
tempeestich, EVERAERT 98 [1525].

Orghylieusich,
bn. Van orghylieus (zie MNW i.v. Orgelioos).
Hovaardig, laatdunkend, opgeblazen. ‖ Ansiet hem sitten houeerdich pompuesich
Wiens wesen orghylieusich / es voor Godt stynckende, EVERAERT 69 [1511].

Orgueileusheid, orguilluesheid,
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zn. Van orgueileus, orguillues (zie MNW i.v. Orgelioos).
1) Opgewektheid, levenslustigheid? ‖ Langhe heeft hy gheseten vul fumeusheden
Thuus in zyn pelsse vul droufheits handelende: Nu rijst hem den gheest van
orgueileusheden, CAST., C. v. R. 130 [1548].
2) Zinnelijkheid, wellustigheid? ‖ Cupido tooghd al omme zyn orguilluesheid,
Volghende de substantie zijns moeders wrack, CAST., C. v. R. 203 [1548].
OPM. De bet. ‘laatdunkendheid, trotsheid, overmoed’, die in het mnl. éénmaal is
aangetroffen (Couchy II, 525, zie MNW i.v. Orgelioos), ook bij CAST., C. v. R. 196.

Ornaet (I), ornate,
zn.? Ontleend aan lat. ornatus, dat zowel zn. als bn. kan zijn. Het verband in de
aanhh. alsmede de omstandigheid, dat ornaet als bn. door één ondubbelzinnige
plaats wordt bevestigd (zie Ornaet (II)), laat twijfel bestaan aangaande de juistheid
der opvatting van het woord als zn. Vg. WNT i.v. Ornaat.
Sieraad? ‖ Gheleerde Clergye / ghestileirt ornaet, EVERAERT 162 [1523]; Edele
greyne zoet Ghestileirde ornate / ter eloquencie, ald. 299 [1529].

Ornaet (II), ornate (?),
bn. Ontleend aan lat. ornatus.
Sierlijk? ‖ Thimaeus ornate sententien Vul eloquentien, zeere zoete van smake,
CAST., C. v. R. 11 [1548].
OPM. Vg. Ornaet (I).

Ornatelic,
bw. Van ornaet.
Sierlijk? ‖ Die de redenen vudtten steerck ende matelic, Verchierende haer worden,
elegant ornatelic, CAST., C. v. R. 15 [1548].

Ornatie,
zn. Ontleend aan ofr. ornation of lat. ornatio.
Versiering. ‖ Argumenten, Egressien, Teeckenen, Partitien, Ornatien, Exemplen,
CAST., C. v. R. 19 [1548].

Orreestelick,
bn. Van orreest(e), oreest(e).
Opstandig (vg. oreest in de bet. ‘oproer, beroerten’ bij STALLAERT i.v. Oreest). ‖
Aldus en sullen wy niet syn orreestelick alsmen ons tast (ter herten tempeestelick
mer lydent gedoochsamich telken keere, St 1, 262 [vóór 1524].
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Orthographieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. orthographier.
Spellen. ‖ Grammatica wesende dbeghinsel dan Van alle consten / welcke is een
v

conste van Wel te spreken / en te Orthographieren, Antw. Sp. Yy ij [1561].

Orthographiste,
zn. Ontleend aan ofr. orthographiste.
Schrijver, stilist. ‖ Een goed orthographiste sal sulck dijngh wanhaghen, CAST.,
C. v. R. 40 [1548]; Daer toe was hy goed orthographiste, ald. 81.

Ortographie,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Orthographie.
Indien het woord in de aanh. betr. heeft op werck, dan dringt zich een bet.
‘voorkomen’ op. Staat het los daarvan, dan zou schrijfkunst, dichtkunst passen. ‖
O.: Ghy bout // ghy timmert R.: Ghy gheeft ordinantie. O.: Van groue substantie //
maect ghy een werck laudabele R.: Net van ortographie O.: In pintuere seer abele,
Antw. Sp. G iiij [1561].

Orwinder,
zn. Bijvorm van erwinder, verwinder?
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Heer, meester? ‖ Wat seyde dorwinder (bedoeld is de ‘landman’, de heer van de
akker) / gaff hy haerluyden consent om alsulx te doen, Saeyere 974 [2e h. 16e e.].

Ostentatuer,
zn. Ontleend aan ofr. ostentateur.
Grootspreker? ‖ Ghy ostentateurs, oppiaensche lieden, Dat zidy ghilien die de
const pallijeerd, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Oudgestich,
bw.? Uit oud en geste met -ich.
Eig. als een oude ‘geste’ (= verhaal) en v.v. op oude trant? ‖ Mynen langhen
Adieu Niet oudgestich in tjaer ghemaect nieu 1500 ende tzestich, DE DENE, Langhen
Adieu, Opschr. [1560].

Oupitte,
zn. Uit ou(d) en pitte (zie ald.).
Oude vrouw (vg. Pitte, bet. 1). ‖ Aelwitten, oupitten, die sitten en spinnen, Leuv.
Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.].

Outragieren,
ww. Ontleend aan fr. outrager.
Beledigen, krenken. ‖ Myn auders en ick / duer v ingeboren quaet... hebben van
v dicwels geweest geoutragieert, Bel.v.Sam. 114 [eind 16e e.?].

Ouwe,
bn. Oorspr.?
Om den ouwen, volop? ‖ Wij willen ons gaen steecken in een hoocxken... Daer
wij ros en foockaert om den ouwen // hebben, Meer Gheluck 14 [eind 16e e.?]; Den
baes dochte mij een van ons quanten, Ick wedde hij wel dicwil om den ouwen gescoijt
// heeft, Alit en Lijsbith 92 [eind 16e e.?].

Ovenschoot,
zn. Uit oven en schoot.
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Eig. ovenschop (vg. SCHUERM. i.v.), in de aanh. mogelijk in een bijz. toepassing
(hoeveelheid brood dat met de schop in de oven wordt ‘geschoten’? Vg. MNW i.v.
Schote, bet. 5). ‖ Vermalendijt sal sijn u corf, en overschoot (l. ovenschoot) voorwaer,
Heymelic Lijden 302 [1557] (Vg. Deut. 28 : 17: ‘Vervloekt zullen zijn uw mand en
uw baktrog’; de Vulgaat heeft voorraad i.p.v. baktrog. Het woord ovenschoot levert
een belangrijk determinatief voor de gebruikte bijbelvertaling).

Overbijsen,
ww. Zie WNT i.v. Overbijzen.
Laten overbijsen, haastig laten voorbijgaan. ‖ Diet in tvercorten liete overbijsen /
Men soudt al in twee spelen maken, Sp. d. M. 113 [beg. 16e e.].

Overblat,
zn. Zie WNT i.v. Overblad.
Tegenover liggend blad. ‖ Int overblat (bedoeld is fol. 12r) begint het spel, Proetus
v

Abantus, toneelaanw. op fol. 11 [vóór 1589].

Overbluysteren,
ww. Uit over en bluysteren, branden, blaken. Voor over- = ver- vg. Overruijkelosen
(dat echter zeer wrsch. corrupt is, zie ald.).
Uitbranden? ‖ V compasselike oghen die zijn verduystert, uwen wille recht als die
weerhaen drayt, v vierighe liefde is ouer ghebluystert, Doesb. 54 [vóór 1528].

Overcrijgel,
bn. Uit over en crijgel.
Zeer, buitengewoon krijgel, kriegel. ‖ Een overcrijgel wijf stout, Hs. TMB, G, fol.
67* [eind 16e e.?].

Overdachten,
ww. Zie WNT i.v.
Overdenken. ‖ Nu, comd, tRondeel, ons te ouerdachtene (× wachtene), CAST.,
C. v. R. 54 [vóór 1548].

Overgledich,
bn. Van overgleden, overgele(i)den?
Geleidend, brengend (eig. naar de overzijde, in de aanh. naar de hemel)? ‖
Verchierich ten tinnen overgledich (van Maria), DE ROOVERE 210 [3e kw. 15e e.].
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Overgroeientheit,
zn. Van overgroeien.
In de aanh. blijkbaar uitwerpselen. ‖ De Panthére (medicineerd haer) met
tsmenschen ouergroeientheit, CAST., C. v. R. 88 [1548].
OPM. Vg. Overvloeientheit.

Overhoot
(I), zn. Zie MNW i.v. Overhovet, 1e art., WNT i.v. Overhoofd.
In de aanh. naar het schijnt voornaamste oorzaak. ‖ Onwaerde ende spijt was
doverhoot / Dat sy vander dueren ontvloot, Sp. d. M. 4357 [beg. 16e e.].

Overhoot
(II), bw. Zie MNW i.v. Overhovet, 2e art.
In de aanh. naar het schijnt werkelijk, inderdaad. ‖ Mij wondert dat tvolck (t.w. de
blocslepers) niet ouerhoot die beenen en breect mit groten tasse, St 1, 167 [vóór
1524].

Overlastichede,
zn. Van overlastich.
Overlast. ‖ Verlost den aermen vanden tyrant diese doet ouerlastichede, DE DENE
202b [ca 1560].

Overlijt,
zn. Zie MNW i.v.
Het overlijden, sterven (vg. KIL.: O u e r - l i j d .... Mors, obitus). ‖ Dees dry peirden
werden... In die dry grauen gheleyt, naer haer overlijt, HOUWAERT, Lusth. 3, 74
[1582-'83].

Overmerck,
zn. Van overmercken.
Overdenking, overweging? ‖ E.: Noyt wyseren raet D.: Altoos sulckx mijn
ouermerck is, GHISTELE, Ter. Adelph. 91 [1555].

Overnijpen,
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ww. Zie Onvernijpen.

Overpessen,
ww. Zie WNT i.v. Overpersen.
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Benauwen, drukken? ‖ Redent wat fraeis, eer hu schande ouerpesse, CAST., C. v.
R. 40 [1548].

Overreggen,
ww. Zie WNT i.v.
‘Op de rij af behandelen’? ‖ Ick salse (t.w. de drie ‘formeelen’ der kunsten) int
corte ouerreggen, Antw. Sp. Ddd iij [1561].

Overruijkelosen,
ww. Uit over en ruijkeloos, roekeloos met -en? Voor over- = ver- vg. men dan
Overbluysteren. Wrsch. staat overruijkelosen in de aanh. echter (corrupt) voor
verruijkelosen (zie MNW i.v. Verroekelosen).
Hem overruijkelosen, zich misdragen, zich misgaan. ‖ Hij sal v van alle sonden
syn ontlaedich hoe scaedich hem die mensch overruijkeloost, Werelt bevechten
727 [2e h. 16e e.].

Overschoot,
zn. Zie Ovenschoot.

Oversleghen,
bn. Van overslaen.
Oversleghen dicht, (verzen met) gekruist rijm (vg. overslaghende rime in dez. bet.
in Alex. IV, 385, aang. in MNW i.v. Overslaen, sub bet. II, 4: vg. ook WNT i.v.
Overslaan, Aanm.). ‖ Dan willick eene ander snede toghen... Ende heedt ghecruust
oft ouersleghen dicht, CAST., C. v. R. 76 [1548].
- Balade oversleghen, ‘balade’ met gekruist rijm. ‖ Baladen ghecruuste, oft
ouersléghen, CAST., C. v. R. 77 [1548] (zie ook ald. 86 en 91).

Oversloven,
ww. Zie WNT i.v. Overslooven.
Overdekken, in fig. toepassing. ‖ Mijn mesdaeden zijn zulckerwijs overgleden dat
zij mijn duechts ghezichte gheel hebben overslooft, DE DENE 423b [ca 1560]; Hij blijft
overslooft metter boosheyt, Zeven Sp. Bermh. K iij [1591].
OPM. In eig. zin aangetroffen in Ned. Hel. 114 [vóór 1610], aang. in WNT i.v.
Overslooven, sub bet. I.
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Oversommen,
ww. Zie WNT i.v.
Overdenken, overwegen, ter harte nemen. ‖ Dits onse Prolooch / wiltse wel
oversommen, Zeven Sp. Bermh. R ij [1591]; Vvat zijn de redenen die ghy gaet
oversommen, O arm en oudt wilt die toch t'onswaert wenden, Const-thoon. Juw.
v

350 (Vv iij ) [1607].

Overtassen,
ww. Zie WNT i.v.
Te zwaar belasten, overbelasten. ‖ Den soldere faeilgierd diemen ouertast, CAST.,
C. v. R. 24 [1548].

Overtyt,
bn. Uit over en tyt.
Hoog tijd, meer dan tijd. ‖ Tes hooch dach en overtyt dat wy vertreckken, Saul
en David 280 [2e h. 16e e.]; Adieu broeder overtyt dat wij scheyden, ald. 588.

Overvliegher(e),
zn. Zie WNT i.v. Overvlieger.
1) Minzieke, dartele (jonge) man; vrouwenverleider, wellusteling. ‖ Dese
joncwyfuekens... Die gheerne reyn ghaen / al zynt vule mocxskins Om te bekueren
/ deis ouervliegherkins, EVERAERT 443 [1e h. 16e e.]; Wacht v van zulcke
overvliegherkens, H.d.Am. I 6 [m. 16e e.]; V.: Wa dat's een overvlieghere. P.: Wa
v

dat's een Vrouwen-man, ald. Q 6 ; Dusdaneghe overvlieghers ende pupstekers, DE
v

v

273 [ca 1560] (zie ook ald. 283 ); Ghy overvlieghers ghy zoudt u schamen,
Dryd. Ref. E iij [1561].
2) Bedrieger. ‖ Al waer die man een ouervlieghere, Een loos bedrieghere,
beroemer oft lieghere, X.Esels 12, 43 [1530] (hic?); L.: Swyt overvlieghere! B.: Der
valscheyt dichtere! L.: Swyt ghy bedrieghere! Trudo 421 [ca 1550].
OPM. Deze bet. wrsch. ook bij VISSCHER, Brabb. 20 en 178, aang. in WNT i.v.
Overvlieger, sub bet. 4, b.
DENE

Overvloedere,
zn. Van overvloeden, overvloeien.
Die doet overvloeien (van), die overvloedig schenkt. ‖ Der ghenaden oueruloedere
Noydt gheene goedere Is hy (t.w. Christus) tot elcken creathuere, DE ROOVERE 159
[3e kw. 15e e.].

Overvloeientheit,
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zn. Zie MNW i.v. Overvloeyentheit, WNT i.v. Overvloeiendheid.
Uitwerpselen? ‖ Vvanneer zu (t.w. de Panthére) besefd eenighe vermoeientheit
Des verghefs ind lijf... Eedt zu der lieden overvloeientheit, CAST., C. v. R. 88 [1548].
OPM. Vg. Overgroeientheit.

Overvloetheyt,
zn. Van overvloet.
Overvloedigheid. ‖ Om dat duer de menighte der overvloetheyt vanden zonden,
zoude moghen by dien Overvloetheyt van Gods ghenade gheschien, Gentse Sp.
300 [1539].

Overvloysele,
zn. Zie MNW i.v. Overvloeisel.
(Behoorlijk, genoegzaam) deel. ‖ O here, sint ons een overvloysele Van uwer
minliker gracien soet, Eerste Bl. 1489 [ca 1440?].

Overvry,
bn. Zie MNW i.v. Overvri, WNT i.v. Overvrij.
Uitermate vreemd, wonderlijk? ‖ C.: Hy maect hu veil doens? W.: Jc hebber
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veil roys mede. Wonderlic van zinne / ende zo ouervry Tdeen eshem te varre / ende
tander te by, EVERAERT 169 [1527].

Overwaken,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Hem overwaken, zich door waken oververmoeien. ‖ Lijen... Die sijeck sijn of haer
selven overwaken, Meester Hoon 244 [ca 1600?].

Overwelven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Overstelpen. ‖ Tes seker scandelic Dat de heijdenen met waerheden / ons
ouerweluen, DE ROOVERE, Quicunque 704 [3e kw. 15e e.]; Alle dese vrauwesmytters...
Die goede wyfs hebben / ende ouerweluen cunnen Met quaetheden / zoudic vanden
selue junnen, EVERAERT 542 [1538?]; Met Speel-tuijch quam 't geluck my ryck'lick
overwelven, Const-thoon. Juw. 100 [1607].
2) Bemachtigen. ‖ Eeghin Baetzouckers... wel willende tsweerelts schat
ouerwelfuen, DE DENE 240b [ca 1560].

P
Pacht,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Te pachte sijn, verkrijgbaar, bereikbaar, beschikbaar zijn. ‖ Voor sliefkins veyster
es vrueght te pachte, Gentse Ref. 79 [1539].
2) Lot, deel. ‖ Al is haer meynen loos ende quaet Haer minne blijft zijnder sinnen
pacht, DE ROOVERE 397 [3e kw. 15e e.]; Overlijdende der brooscher natueren pacht
inder Helegher Kerken reverenciën, Vad.Mus. 4, 132 [2e h. 15e e.]; Dit wort voor
my een onghewuene pacht, EVERAERT 483 [1e h. 16e e.]; Die herderkens in Christus'
nacht... weerdich gevonden Tgeloove tontfangene, den salighen pacht, V.D. BERGHE,
Ref. 60, 59 [m. 16e e.]; Al had ghy Cresus rijcdom, of Mathusalems pacht, CAST.,
C. v. R. 141 [1548]; Tonzer salicheit God, hebdi magt... Ende geeft den eeuwighen
pacht, alder pachtighst, ald. 226.
OPM. De eeuwighe pacht, de eeuwige zaligheid, nog bij DAVID, Lot v. Wijsh. 53
[1606]: ‘T'quaedt eynde doet verliesen d'eeuwighe pacht.’
3) Bezit. ‖ Men en wist van oerloghen noch van pachte, Twas al enen rijcke en
ghelijck van machte, CAST., C. v. R. 76 [1548]; Vuer eeuwigh begheerdet ghy lijdende
pacht, ald. 111; Hoogen naem, wellust, eere sryckdoms pacht, solaes... wat ist?
Bruyne 3, 123 [1556].

Pachtelijck,
bn. Van pachten of pacht.
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Bezittend, genietend? Of (als bijv. bep. bij glorie) verworven kunnende worden?
Of in verbleekte bet., als epith. ornans gebezigd: heerlijk? (Vg. Pachtich). ‖ Deur
crachte des gheests sy (t.w. de apostelen) onbevreest hebben vercondicht Gods
glorie pachtelijck, Rott. Sp. (ed. 1564) bl. 120a [1561] (ed. 1614, O iiij: prachtelijck).

Pachten,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1) Verwerven, verkrijgen. ‖ Dus verwachters, weest pachters der vruchten erven,
Leuv. Bijdr. 4, 246 [beg. 16e e.]; Eenen uutvercoren wijngaert heb ick u gheplant,
Om dat ick goey vruchten van u sou pachten, A. BIJNS 321 [ca 1540].
- Met betr. tot vreugde, enz.: genieten. ‖ Weest nv der vreuchden pachtere,
GHISTELE, Ter. Heaut. 18 [1555]; Om vruecht tzyne pachtende, Taruwegraen 565
[1581]; Fy hem / die vruecht niet en es gheheel // pachtich, Verl. Z. I, 1004 [1583].
- Met betr. tot moeite, leed en derg.: te dragen, te verduren krijgen. ‖ Al mach hier
de sulke zijn lijden (zijn) pachtende, Vad. Mus. 4, 124 [2e h. 15e e.].
2) Zich eigen maken; ter harte nemen? ‖ Wild dit in dy zeluen als de staute
pachten, CAST., C. v. R. 42 [1548]; Staett dien zin te pachtene, ald. 54.

Pachter(e),
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Dienaar, knecht, slaaf. ‖ Ick arm beschaeft / des weerelts pachtere (versta:
slaaf van de wereld? Of die de wereld ‘pacht’, d.i. moeizaam of op smartelijke wijze
door moet, zie Pachten, sub bet. 1)?) Bedruct / besorght / bevreest / vol vaers, Leuv.
Bijdr. 4, 303 [beg. 16e e.]; Ay aerme meinschen / tes Verarthede afgryselic Daer
ghy onwyselic / by blyft als pachtere, EVERAERT 16 [1509]; Wa, cousynken, en het
es recht ons pachtere, Want, byden dermen, hy stinckt van hoverdyen, Trudo 1825
[ca 1550].
2) Met betr. tot de dichtkunst: beoefenaar. ‖ Als hebbickt zomtijdt ghesteld t'ander
tien Nu voord an, willickt met menighen pachter haten, CAST., C. v. R. 47 [1548];
Mijn weerde vrouwen / ick der consten pachtere Gheuoele my nu sach-
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tere // lancx soo meere, Antw.Sp. K iij [1561].

Pachtich,
bn., bw (?). Van pacht of pachten.
Eig. bezittend, genietend, iemands deel zijnde, hun eigen? In de aanhh. naar het
schijnt in verbleekte bet. gebezigd als epith. ornans: heerlijk (vg. Pachtelijck). ‖
Tonzer salicheit God, hebdi magt... Ende geeft den eeuwighen pacht, alder
pachtighst, CAST., C. v. R. 226 [1548]; De hemelen krachtich Deur een woordt
voordachtich, deur u wijsheyt pachtich Hebt (Gij, t.w. God) ghefondeert, Rott.Sp. Q
vij [1561].

Pacient,
bn. Zie Patient.

Pacienticheyt,
zn. Van pacientich of rechtstreeks van pacient.
Lijdzaamheid. ‖ Voorts bidden wy oock // als nv ter deser daten... dat ghy ons
hedent gheeft // tdaghelicxs noot // broot dats kennesse dijns woordts // vul alder
exellenticheyt tghebruuck in pacienticheyt, Vader Onse 1171 [1577].

Pacijfelic,
bn. Contaminatie van mnl. paisivelijc en mlat. pacibilis?
Vredelievend. ‖ Octauianus die pacijfelicste heere volchde dees leere, St 2, 178
[vóór 1524].

Packelic,
bw. Van packen.
(Gemakkelijk?) gepakt, bijeengevoegd kunnende worden? ‖ Ghy en hebd
gheenderande ghereeder dichten... Dan dese want zij hem voughen packelic, CAST.,
C. v. R. 102 [1548].

Packijnghe,
zn. Zie WNT i.v. Pakking.
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Eig. het pakken, t.w. van het glas of de kroes; v.v. dronk. ‖ God geue u veel
vredijnghen: Paeys, minne, ruste, solaes en deduut, Int drijncken, goe packijnghen,
en goe bestedijnghen, CAST., C. v. R. 187 [1548].

Paddaert,
zn. Van pad(de)?
Vent, kerel? ‖ Een dralaert een drafsac een sassen (l. sassem) paddaert, Doesb.
247 [vóór 1528].

Padde,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Pad (I).
Dat zijn padden, dat is maar gekheid. ‖ Neen dat zijn padden / Ick wil te Dordrecht
wesen in tstadt, Sp. d. M. 2621 [beg. 16e e.].

Paeysieren,
ww. Zie Payseren.

Paellairt,
zn. Ontleend aan ofr. paillart ‘amant’, zie GODEFROY i.v.
Minnaar, boel. ‖ Mit desen spriete... Dede doden als een wijf verradich Voertijts
den coninck agamemnon vroet By hueren paellairt die ter quader fame stoet, Camp
v.d. Doot 444 [1493].

Paepenwicht,
zn. Uit paepe en wicht.
Onwettig kind van een priester. ‖ Hefge ghy paepenwicht. Van hu zo steictme
puer de walghe, EVERAERT 324 [1531?].

Paepken,
zn. Van paep, pape (zie MNW i.v. Pape, WNT i.v. Paap).
Naam waarmede zinnekens elkaar aanspreken (vg. Paterken). ‖ Al gheraden
paepken / Hoe mocht u dit comen int ghedochte? Sp. d. M. 2554 [beg. 16e e.].

Paeren,
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ww. Zie Paren.

Paers,
zn. Que paers, zie Quepaers.

*Pairheyt,
zn. Wrsch. corrupt voor eenpairheyt (zie Eenpaerheyt).
(Zeker) getuigenis, vg. Eenpaerheyt, bet. 2.‖ Alle die begerende sijt der scrifturen
pairheyt, Doesb. 202 [vóór 1528].

Payseren, paysieren, payzieren, paeysieren,
ww. Zie MNW i.v. Paiseren, WNT i.v. Peizieren.
1) Verzoenen; voldoen, inz. jegens God. ‖ Paysiert tjeghens Godt / van tsondich
quaet, EVERAERT 193 [1526] (zie ook ald. 355 [1531]); God selue, vergramt, wert
ghepayseert, Doesb. 78 [vóór 1528]; Dit lammekin... Twelc de vader voor ons eewigh
ghepayziert heift, Gentse Sp. 114 [1539] (zie ook ald. 122, 128); Met zijn dierbaer
passye ende bitter doodt (heeft Christus) zijnen vader ghepaeysiert, DE DENE 415a
[ca 1560]; (Christus) Payserende tsmenschen misdaet seer clachtich, Antw. Sp. Ss
v

iij [1561].
2) De bet. kalmeren, doen bedaren, tot rust brengen (zie MNW i.v. Paiseren, WNT
i.v. Peizieren, bet. A, 2) nadert die van doen ophouden. ‖ Zy (t.w. zekere specie)
jnt lichaeme / alle pynen vertheert Weedom paysierende / van binnen en buten,
EVERAERT 460 [1530]; Alzulcke Oratie... paeysierd tverhachten, CAST., C. v. R. 13
v

[1548]; (Rhetorica) doet... Twisten en orlooghen lieflijck payseren, Antw. Sp. Iii ij
[1561].

Paysich,
bn., bw. Van pays of paysen.
Vredig, vreedzaam. ‖ Payseghe Eendrachticheyt, EVERAERT 91 [1525] (zie ook
ald. 165, 193, 196, 353, 449, 483).

Paysieren,
ww. Zie Payseren.

Paysmakeghe,
zn. Uit pays en maken met -eghe.
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Vredemaakster, verzoenster. ‖ Sou (t.w. Maria) es middelareghe / ende
paysmakeghe waerachtich tusschen ons sondaers / ende hueren zuene, EVERAERT
33 [1509].
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Payzieren,
ww. Zie Payseren.

Palaysich,
bn. Van palays.
Verblijf houdend, wonend (als in een paleis)? ‖ Zinnelicheyt / redene jn hoer (t.w.
Maria) palaysich Waeren altyts jn huer / eendrachtich en paysich, EVERAERT 375
[1527].

Palane?, palaen?,
zn. Vermoedelijk ontleend aan ofr. poulaine, snavel-, puntschoen (vg. LITTRÉ i.v.
bet. 1): ‘souliers à la poulaine, souliers de mode, dont la pointe était longue d'un
demi-pied pour les personnes du commun, d'un pied pour les riches et de deux
pieds pour les princes’; - een exemplaar in Musée de Cluny, Parijs).
Punt, snavel? (vg. KIL. 855: P o l a n e n / p o l l a n e n . Cornua siue acumina
calceorum). ‖ Jonghe ghesellen... met langhen palanen Aen haer schoen ende aen
haer pattijn, DE ROOVERE 298 [3e kw. 15e e.].

Paleervoet,
zn. Uit paleren en voet.
Scheldnaam voor een man; modegek, fat? ‖ Swijcht ghy paleervoet, Zeer luttel
v

acht ick op uwen snatere, H.d.Am. T 8 [m. 16e e.].

Palen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Palen aen, deelhebben aan. ‖ De (l. die) onnozel zijn, zonder looze perten, Zuver
van gronde en zuver van herten, Zullen an trijcke Gods mueghen palen, Gentse
Sp. 237 [1539]; Sulck... De Conste moet minnen / daer hy aen ghepaelt // is, Antw.
v

Sp. Rrr ij [1561].
OPM. Vg. Ghepaelt.

Palet,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Hakbord. ‖ Alsomen tvleesch capt op een paset (l. palet), Soe sullen wij u cappen,
kettiven, Sacr. v.d.N. 626 [3e kw. 15e e.].
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Palleersel,
zn. Van palleren, paleren.
Tooisel (vg. KIL.: p a l é r s e l . Comptus, ornatus; vg. ook DE BO i.v. Paleeren en
CORN.-VERVL. i.v.). ‖ Tfij ander palleersel (t.w. dan eerbaarheid), V.D. DALE, Stove
v

83 [1528]; Nu staghet palleersel niet om vernetten, Antw. Sp. i iij [1561].

Palleyen,
ww. Bijvorm van pleyen (zie MNW i.v. Pleyen, WNT i.v. Pleien (III).
Pret maken. ‖ Met jocken, spelen, palleyen, en mommen, Worden sy verheught,
HOUWAERT, Vier Wterste 49 [1583]; Europa... was stoutelijck te gane ghewent Om
te spreken, te iocken, en te palleyen, HOUWAERT, Lusth. 2, 110 [1582-'83].

Pallijeren,
ww. Zie WNT i.v. Pallieeren.
Eig. plunderen, in de aanh. verkrachten, bederven? ‖ Ghy ostentateurs,
oppiaensche (d.i. als Oppiaen ‘die wijs waende zyn mids zyn bleeck beschot’) lieden,
Dat zidy ghilien die de const pallijeerd, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Pallullen,
ww. Zie MNW i.v. Palullen.
Zich opdirken. ‖ Zu es daer binnen gaeij ende blije Ende heeft haer mooilic staen
pallullen, V. Vroede 105 [eind 15e e.].

Palm,
zn. Zie MNW i.v. Palme, 2e art., WNT i.v. Palm (I).
Metter (met den) palmen int slijc vallen, ergens slecht afkomen (vg. HARREB. II,
169). ‖ Soudy soo metter palmen in tslijck // vallen? Sp. d. M. 653 [beg. 16e e.] (zie
ook ald. 3396).

Palulle(n),
zn. Zie WNT i.v. Palul en voor het préfix pa-: Tschr. 66 (1949) bl. 41.
Mannelijk lid. ‖ Noode zoud hy zyn palullen slaen vp een hekele ende thien pondt
v

van meesterye gheuen, DE DENE 285 [ca 1560].
OPM. Ook in Antw. Lb. 284 [vóór 1544].
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Pampierguijt,
zn. Uit pampier en guijt. Het 1e lid t.w.v. het rijm [× hier vuijt] (Erné)? Of een
hatelijkheid aan het adres van de aangesprokene, t.w. Waerlick Quaet Rigement,
a l s e e n r a e t s h e e r (!)?
Naam waarmede in de aanh. een personage wordt aangesproken. ‖ (Schijn van
Geestelickheyt tot Waerlick Quaet Rigement:) Ick beghin te vreezen / wel lieue
pampier // guijt, Gr. Hel 628 [ca 1564].

Pandeloos,
bn.?, bw.? Van pant.
Bezitloos? ‖ Desen (t.w. de Verloren Zoon) moet emmers bezueren, Hebbende
gheen cueren // als hildt hy hem expert, Hy es pandeloos vertert (versta: ‘naakt
uitgeschud’?), Verl. Z. II, 72 [1583].

Pantvrijer,
zn. Uit pant ‘deel van een kledingstuk’ (?), ‘bezit’ (?) en vrijen ‘bevrijden, ontnemen’
(?) met -er.
Dief? ‖ Wat segdij van deese ondeuchdelijcke want // snijers, dese pant//vrijers,
ontneemende den armen het smeer? Gr. Hel 1128 [ca 1564].

Papeye,
zn. Oorspr.?
Noch de bet.: ‘kakkerlak’, WNT i.v. Papeie (I), noch die van ‘pip’, WNT i.v. Pepeie,
schijnt hier toepasselijk; indien toch het laatste bedoeld mocht zijn, dan wellicht in
woordspeling met papeye ‘pipee’ (Naembouck i.v.) d.i. ‘tromperie, mine trompeuse’
(GODEFROY i.v. Pipee). ‖ Hy (t.w. de Verloren Zoon in berooide toestand) es ghepeelt
(l. ghequeelt) vande papeye, Verl. Z. II, 17 [1583].

Papierech,
bn. Van papier.
Papierachtig. ‖ Rhetoricale, equivocale, vier metren ghestelt up papiereghe vier
sletren, DE DENE 347b [ca 1560].
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Papyraige,
zn. Van papyer.
Paperassen. ‖ Oude prondelboucken... ende diveerssche papyraigen, DE DENE
143b [ca 1560].

Papisch,
bn. Van pape.
Paaps, pausgezind? ‖ Ende hem (t.w. ‘tgemeyn volc’) so vele oneerlijcke vragen
te vragene, Daer hen de papissche papen seer af verblijen, Prochiaen 484 [ca 1540].

Papist(e),
zn. Zie WNT i.v.
Overdreven vrome, dweper; eig. iemand die de ‘papen’ (priesters) adoreert. ‖
Onderdanighe scaepkens heetmen papisten, Leuv. Bijdr. 4, 226 [beg. 16e e.]; Gae
ick ter kercken om een goet vermaen, Ick worde vernaemt eenen popelare en een
papiste, Rederijkersged. 44, 15 [m. 16e e.?].

Pappel,
zn. Zie WNT i.v. Pappel (II)?
Blijkens het verband in de aanh. een slaapverwekkende drank (een aftreksel van
pappel, ‘kaasjeskruid’ of ‘heemst’? Dit gebruik van deze malva-planten is dan in de
geschiedenis der (volks)geneeskunde niet van elders bekend; men verwacht het
eerder van de papaver). ‖ Sulck slaper darf gheen pappel // dryncken noch haesooren
(?) van doen hebben, Judich 52 [1577].

Paradijselic,
bw. Van paradijs.
Als (in) een paradijs; prachtig; heerlijk. ‖ Bosch / boom en velt... Dijncken my
v

verciert zijn paradijselic, CAST., Pyr. D ij [ca 1530].
OPM. Als bn. bij COORNHERT 1, 409a, aang. in WNT i.v. Paradijs, Afl.

Paraferneel, parafraneel,
bn. Zie WNT i.v.
Parafernele goedt, goedynghen, eigen goed, bezit van een gehuwde vrouw. ‖ DE
DENE 248b (parafranele g.), 370b, 443b [ca 1560].
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Pardoenbrief, perdoenbrief,
zn. Uit pardoen, pardon en brief.
Aflaatbrief. ‖ Gentse Sp. 31 [1539]; de DENE 13a [ca 1560]; Bruyne 3, 157 [2e h.
16e e.].
OPM. Ook bij STALLAERT i.v. Pardoenbrieven [1593].

Parautsen,
ww. Zie WNT i.v.
Bij opbod verkopen. ‖ Men zeght ghy parautstetse (t.w. u gevangene) in midden
der straten, CAST., Bal. P i (achter C. v. R., ed. Rotterdam 1616) [1521]; Wijfs
parautsen, was te Babilonien gheen schande, CAST., C. v. R. 205 [1548].

Paren, paeren,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
A. BEDR. Vereffenen, betalen, voldoen? ‖ Maer wijf ic woude onse heer die halve
huer gave // die over kersmis muet vlus gepaert sijn, O.L.H. Minnevaer 59 [ca 1550].
B. ONZ. en WEDERK. Zich begeven, zich vertonen. ‖ DE ROOVERE 278 [3e kw. 15e
e.]; CAST., Bal. 1, 19, 22 [1521]; EVERAERT 289 [1529]; Saeyere 310 [2e h. 16e e.].
- Mogelijk heeft zich uit deze bet. via zich gereedmaken die van opsieren
ontwikkeld (tenzij paeren in de aanh. zou berusten op rijmdwang of verwarring met
pareren). ‖ Seght Alit, souwt ghijt van harten meenen, Zoe moet ghi u dan wat rustigh
paeren, Waer is uwen doeck, Alit en Lijsbith 266 [eind 16e e.?] (vg. ald. 271 e.v.,
waar de eerste twee regels worden herhaald, terwijl er dan volgt: ‘Treckt u beste
cleeren aen, enz.’).

Pareseeren,
ww. Zie MNW i.v. *Pareseren.
Tooien, sieren, opsieren? ‖ Ende al dijn ijdel vernuft pareseeren, Ten mach hu
niet met allen proffijteren, V. Vroede 715 [eind 15e e.].

Parijsen,
ww. Van rijsen; voor het préfix pa- zie Tschr. 66 (1949) bl. 41.
Hem (in de aanh. sijn siel) parijsen, duiken. ‖ Parijst u siel Al en hoort sij niet nobis
haeren mots sou loncken, Schuyfman 84 [vóór 1504].

Parlament,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Parlement.
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(Innerlijke) tweestrijd. ‖ O vrouken, ghy hadt te dier tyt quaden raet, Dies my
thertte staet in een groot parlament, Tusghen liefde en vreese, die my bevaet, Trudo
990 [ca 1550].

Parlamenteren,
ww. Zie WNT i.v. Parlementeeren.
Twisten, kijven, schelden, tieren. ‖ (Alle wijfs) Die tegen haer mans keeken en
parlamenteren, Leenhof 651 [nà 1531].

Particuleren,
ww. Naar het schijnt ontleend aan ofr. *particuler (dat ik niet opgetekend vind). Of
- mede op grond van de bet. in de aanh. - corrupt?
Recreëren? Of bevorderen? ‖ Wie sonder ruste blyft ghetrauelgeert sal moeten
vergaen want ruste particuleert (waarop volgt: ‘ghesontheyt der ghemeente seyt
ysidorus claer’; - de tekst is verder dermate corrupt, dat het niet uit te maken is, of
deze regel nog bij het voorgaande behoort ofwel op hetgeen volgt betrokken moet
worden), St 1, 114 [vóór 1524].

Partyelick, partiëlic,
bw. Zie MNW
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i.v. Partielike, WNT i.v. Partijdelijk.
1) Vijandelijk. ‖ Al die partyelick jeghens my staen, DE DENE 150a [ca 1560].
2) Hevig, fel? ‖ Vechtende partiëlic als die haer crachtich pynde, CAST., C. v. R.
238 [1548].

Partijelicheijt,
zn. Zie MNW i.v. Partielijcheit.
Vijandschap? (Vg. Teuth.: P a r t i l i j c h e i t , parcialitas). ‖ Voor eenen loon creghen
zij (t.w. de bewoners van Nederland) vande zulcke vervolghijnghe, verradijnghe,
partijelicheijt, de doot ende verliesijnghe haers ghoets, VAERNEWIJCK, Ber.T. 1, 69
[ca 1568].

Partyer, pertijer,
zn. Van partyen.
1) Ruziemaker, twistzoeker (vg. PLANT.: P a r t y d e r . Debatteur de parties,
estriveur). ‖ Partyers, duechtbenyers, stinckende als mist, Worchpeeren die gheeren
altyt argueren, Leuv. Bijdr. 4, 215 [beg. 16e e.].
2) Kwaadspreker, kankeraar? ‖ Dat (t.w. bepaalde kritiek op de vrouw) diende
niet verzwegen, al zouwen wij heten pertijers, Roerende v. Meest Al 234 [ca 1564?].

Partroeldie,
zn. MNW i.v. verwijst naar Patroelge; aldaar blijkt dat Verdam partroeldie gelijk wil
stellen aan patrouille, hij betrekt het woord in de aanh. dus niet op Maria's lijk, maar
op het escorte, d.w.z. de apostelen. Dit lijkt echter minder wrsch.; ramoeldie slaat
daar op het escorte, met partroeldie kan bezwaarlijk iemand anders bedoeld zijn
dan Maria of haar stoffelijk hulsel. Leendertz zag in partroeldie een (Joodse?)
scheldnaam, i.c. voor Maria's lijk. Mijn eigen opv. is deze, dat wij partroeldie moeilijk
kunnen scheiden van patroel (zie ald.), in B.d.Scr. 30 gebezigd als scheldnaam voor
een (geleerde) vrouw. Voor pa(r)troel(d)ie naast patroel vg. men dan droelie naast
droel, troelgye naast troel (zie Troelgye).
Scheldnaam voor Maria of haar stoffelijk hulsel. ‖ Worpt inde more de partroeldie,
En slaet al doot dan de ramoeldie, Sev. Bl. 1496 [ca 1450].

Paspoender,
zn. Het 2e lid verwant met poenderen, vanwaar poenderaar, schraper, geldpotter?
(Kruyskamp).
Scheldnaam voor een man. ‖ Jaick goij gortentelder ic sal becliuen Paspoender
gadij daer op reghelen Dat sal ic v noch seer wel in wrijuen, St 2, 160 [vóór 1524]
(vg. Doesb. 274 [vóór 1528]: Iaet grotentelder, iaet, tsal beclijven paspoender, enz.).
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Passaert,
zn. Zie WNT i.v. Passaard.
Blijkens het verband in de aanh. krenterige kerel, vrek, gierigaard. ‖ Hinnentasters
oft sulcke passaerts Soeken dicwils thinnen ey, al synt rycke hassaerts, Om weten
wanneer thinneken legghen sal, Leuv. Bijdr. 4, 261 [beg. 16e e.].

Passage, passagie, passayghe,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Weg, reis (vg. KIL.: p a s s a g i e ... meatus). ‖ Doesb. 194 [vóór 1528]; Gentse
v

v

Sp. 100 [1539]; H.d.Am. C 1 , E 7, Cc 5 [m. 16e e.]; Koster Joh. 271 [m. 16e e.?].
OPM. Ook in Antw. Lb. 150 [vóór 1544].
v
- De passagie nemen, de wijk nemen, heengaan. ‖ Antw. Sp. O iiij [1561].
2) Plaats. ‖ Men es my sculdich gheseyt voorwaer Jn dyueersche passagen /
binnen slands berynghen Hier vier pondt/daer vyf pondt ghunde zes pondt, EVERAERT
105 [1513].
- Tot alle passayghe, overal. ‖ Zoo dat u elck mensche / als God zal doen omayghe
tot alle passayghe, Judich 326 [1577].

Passen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
1)Raken,treffen(vg. Teuth.:d r e p e n , r a k e n , t r e f f e n , p a s s e n , r a m e n ,
r u e r e n . tangere, contingere). ‖ Al wast dat ickes niet en paste Het is een goet
scutter diet al gheraect, St 1, 15 [vóór 1524]; Als ghy dit al vast hebt zoo ghy hier
hoord Dijn zinnen dan stoord met diedt steercker pasten, CAST., C. v. R. 52 [1548].
- In de aanh. m. betr. tot vijandige bejegening. ‖ Wie is er, of hij (t.w. Oorlog) heeft
haar gepast? Meest Al 723 [1559].
2) Rekenen, verwachten, staat maken op. ‖ Twas de helft beter dan ick hadt
gepast, Koster Joh. 5 [m. 16e e.?].
- Passen op, rekenen, staat maken op. ‖ L.: Mach m'er op passen? M.: Jae ghy,
vrylick, Minnevaer 227 [1583].
3) Hem passen, weggaan, weglopen. ‖ Ick ben haer handen meer dan eens
ontsloopen, Stillekens, sonder roepen, mijn van daer gepast, Kluchtsp. 1, 198 [eind
16e e.?].

Passer,
zn. Zie WNT i.v. Passer (I).
Blijkens het verband in de aanh. drinkebroer of fijnproever (de bet. ‘dobbelaar’,
WNT i.v. Passer (I), bet. II, vindt in de context geen steun). ‖ Goet wyn goetcoop /
om vinneghe passers, EVERAERT 9 [1509].

Passeren,
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ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Passeeren.
1) Laten varen. ‖ Godt heeft ghepasseert Syn groote gramschap, Rott. Sp. M v
[1561].
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2) Toegeven, gewonnen geven. ‖ In gheender weghen // en passeer ick v topoont,
v

Antw. Sp. a iiij [1561].

Passynghe,
zn. Van passen.
Brasserij, drinkerij? (Vg. Passer; aan de bet. ‘benarde toestand’, WNT i.v. Passen,
Afl., schijnt de context geen steun te bieden). ‖ Jc laete myn ghelt bewaren de weert.
Jc voede tlichaeme / met vulder brassynghe. Noyt man en beleifde ergher passynghe,
EVERAERT 79 [1526].

Pastooren,
ww. Van pastoor.
Pastoor, herder zijn. ‖ Als verleyers leyen en wolven pastooren, A. BIJNS 431 [ca
1540].

Paterken,
zn. Van pater.
Naam waarmede een mann. zinneken wordt aangesproken (vg. Paepken). ‖ S.:
v

Waer sijdy Materken? O.: Hier ben ick Paterken, Antw. Sp. Ee iij [1561].

Patient, pacient,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Patiënt (I).
Lijdzaam, geduldig (vg. KIL. 853: Patient... placidus, clemens). ‖ St 1, 33 [vóór
1524]; Appelboom 120 [1e kw. 16e e.?]; EVERAERT 170 [1527], 205 [1528], 256
[1530]; Gentse Sp. 83, 257 [1539]; CAST., C. v. R. 125 [1548]; Trudo 2079 [ca 1550];
Bruyne 1, 109 [1562-'63].

Patouffelaer,
zn. Van patouffelen (zie WNT i.v. Patoefel).
Die op pantoffels loopt, het zich gemakkelijk maakt, verwend is. ‖ Adieu
patouffelaers, met ghekeilcoorde bonnetjens, DE DENE 442a [ca 1560].

Patroel,
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zn. Van troel (naast troelgye (zie ald.), trul of droel)? Zo ja, dan vg. men voor de
vorming Palulle(n) en Parijsen.
In de aanh. gebezigd als scheldnaam voor een (geleerde?) vrouw. ‖ Ontbeyt, siet
mi desen patroel aen, Wanneer siet men vrouwen op den stoel gaen? B.d.Scr. 30
[1539].
OPM. Vg. Partroeldie.

Pattois, pattoois,
zn. Zie MNW i.v. Patteis, WNT i.v. Patois.
Eig. volkstaal, in de aanh. boerenmanier. ‖ Laet ons dan duaen naer ons pattoois,
V. Vroede 202 [eind 15e e.]; Ic zal gaen zinghen na mijn pattois, ald. 262.

Pauseren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Pauseeren.
Dralen, toeven? ‖ Laet ons eersten daer in accorderen Wie sonder pauseren //
eerst sal baren zijn seden, Antw. Sp. E i [1561].

Peckaert,
zn. Van peck, pek?
Iets dat kleeft, van pek gemaakt is? ‖ Een dralaert... Verreycte hem een droes
een peckaert; Daar bleef hi, hi en mochte niet wech arm vaddaert, Doesb. 247 [vóór
1528].

Peckersnacie,
zn. Uit pecker (zie WNT i.v. Pikker (I) en nacie.
Gilde der zakkenrollers. ‖ Huedt u doer informacie voir de peckersnacie, die
boerse vlaende, Charon 15 [1551].

Peckerstreke,
zn. Uit pecker (zie WNT i.v. Pikker (I) en treke.
Zakkenrollerstruc. ‖ Maer wacht hu / voor de peckers treken Die buten ougste /
te peckene pooghen, EVERAERT 7 [1509].

Pedagogisticheit,
zn. Speelse (?) rijm-(ver)vorming?
Paedagogie. ‖ Myn subtyle pedagogisticheit (× listicheit) can tvleesch verwecken
tot wellusten, Smenschen gheest 107 [ca 1560?].
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Pegulen,
ww. Zie WNT i.v. Pegelen (I)?
In de aanh. naar het schijnt klaarspelen. ‖ T.: Hy salt wel pegulen L.: Endt hem
v

niet en ontreyt, Antw. Sp. Kk iiij [1561].

Peijtten,
ww. Oorspr.?
? ‖ Onder Lucifers setele sijdij geforiert seer lustelijck met gepeijtte tappijten,
Menschwerdinge Christi 155, in Hs. TMB, B, fol. 17 [m. 16e e.?].

Pelgrimagielooper, pilgrimaigelooper,
zn. Uit pelgrimagie en loopen met -er.
Die vaak ter beevaart trekt. ‖ Hoordt ghy pelgrimagieloopers, DE ROOVERE 342
[3e kw. 15e e.]; Afgodisten ende ydel pilgrimaige loopers, DE DENE 216b [ca 1560].

Pellen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Pellen (III).
Hem pellen, zichzelf plukken, te kort doen, gierig zijn? ‖ Sulc schynt milde die
hem selue pelt, St 1, 33 [vóór 1524].

Pens,
zn. Al en soude geen peper in pensen bedien, enz. Zie bij Peper.

Pens(e),
zn. Zie MNW i.v. *Pense. De aldaar vermelde plaatsen (in de bet. gepeins) zijn dus
wel authentiek.
Gedachte, denkbeeld, idee? ‖ Sijn dit u gedachten pense off gepeijs, Werelt
bevechten 474 [2e h. 16e e.]; Maect myn toch vroet... v pense off gedachten sijn
die in v sinne even staech soot behoort, ald. 477.

Pepelsot,
bn. Uit pepel (zie WNT i.v. Pepel (I) en sot. Zie Tschr. 14, 319.
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Stapelgek (vg. KIL.: Pepel-sot. Delirus en RUTTEN i.v. Piepelzot). ‖ De knecht is
geheel pepel sot. Wat sou hij gehout maken, arm welpen! Tielebuijs 158 [1541].

Peper,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
De peper of tpeper bederven, de boel bederven. ‖ Leckert. 263 [1541]; GHISTELE,
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Ter. Andr. 6 [1555], Ter. Heaut. 48 [1555].
OPM. Vg. Verpeperen.
- Al en soude geen peper in pensen bedien, gedien, dien, comen, al souwen de
panssen syn ongepepert, wat er ook gebeure, al zou de wereld op zijn kop gaan
staan (zie N.Taalg. 1951, bl. 330 e.v.). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 357 [beg. 16e e.]; Drie Minners
7 [beg. 16e e.?]; Sotslach 254 [ca 1550]; Luijstervinck 7 [2e h. 16e e.]; D. War. 10,
110 [eind 16e e.?].

Peperlooc,
zn. Uit peper en looc.
Gepeperde look of uien. ‖ Brynght peperlooc van Ecloo dat de bruud wel mach,
DE DENE, in Gulden Passer 25, bl. 332 [2e h. 16e e.].

Peperloocketer,
zn. Uit peperloock en eten met -er.
Die peperlook (zie Peperlooc) eet, in de aanh. gebezigd als scheldnaam. ‖ Ghy
peperloocketers van Eecloo, DE DENE 440 b [ca 1560].

Perceelen,
ww. Van perceel.
Enen van sinnen perceelen, iemand van zijn zinnen beroven? ‖ O gheweldich
vleesch dwelck mij vaste ghereelt onknoopelyck seelt // en van sinnen perceelt,
Smenschen gheest 249 [ca 1560?].

Perceelijck,
bw. Van perceel of perceelen.
Gedeeltelijk. ‖ Ghelijck Christus hem seluen niet en gaf perceelijck Maer al / weest
so / alle v goeden / v naesten medeelijck, Zeven Sp. Bermh. I iiij [1591].

Perderier(e), perderire, per diriere,
bw. Ontleend aan ofr. parderriere.
Eig. in de laatste plaats, het minst; v.v. allerminst, niet; tenslotte averechts,
andersom. ‖ Die ons daer trouwe in trouwen by staet die loontmen mit trouwe nu
per deriere, St 1, 135 [vóór 1525]; Ja myn lief seyt hij dat waer per diriere, ald. 138;
Dats waer perderier, Christenk. 871 [ca 1540] (zie ook ald. 1649, 2327); Alle
Vroukens die eerbaer zijn perderiere, Veeld. Gen. D. 157 [16e e.]; B.: Dueght hem
verknapen L.: Dats waer, perderiere, Trudo 236 [ca 1550]; M.: Ghi hebter wel hondert
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verjonght, stil en diere. En dadij niet? N.: O wij meester, perderire! Goemoete 219
[eind 16e e.?].

Perdoenbrief,
zn. Zie Pardoenbrief.

Perfect,
bn. Zie WNT i.v.
Van het rijm: staand. ‖ Perfecte dictien, heeten zij masculijn, Ende de imperfecte
feminijn, CAST., C. v. R. 37 [1548].

Perfectheyt,
zn. Van perfect.
Volmaaktheid. ‖ Gentse Sp. 148 [1539]; Antw. Sp. Vv iij [1561].

Pergriecqueren,
ww. Gevormd naar lat. pergraecari.
Zwelgen, zuipen (vg. KIL.: t u l p e n . Fland. Comessari, pergraecari, bacchari,
insanire). ‖ De Parthen, ende perssen, hier in triumpheerden, Mids de grieken groot
en smal: Die saten nachten ouere en pergriecqueerden, CAST., C. v. R. 185 [1548].

Periculuesheyt,
zn. Van periculues.
Gevaar. ‖ Loop / loop ghy (t.w. Thooft vol orloghen) sijt vol periculuesheden, Antw.
v

Sp. Aa iiij [1561].

Perijckelic, prijckelick,
bw. Van perijckel, perikel.
Gevaarlijk. ‖ Alle die waren prijckelick (var.: perijckelic) Vanden fenyne ghebeten,
Gentse Sp. 76 [1539].

Permasoen,
zn. Bijvorm (rijmvervorming?) van parmezaan?

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Blijkens het verband in de aanh. (naam van een soort) kruid(erij). ‖ Daer is noch
een ander permasoen, tis boen Ghi sijt een loen, ist dat ghijt versmaet, Menichf. d.
bedrochs 137 [1e h. 16e e.].

Pernakelen,
ww. Zie WNT i.v.
Pruttelen, morren? ‖ Het en helpt ieghenstunen nogh pernakelen, CAST., C. v. R.
207 [1548].

Perscruteren,
ww. Ontleend aan ofr. perscruter.
Onderzoeken. ‖ Socrates den coustighen vromen Gheperscruteert hebbende
byna met liste Alle cousten / seyde dat hy niet en wiste, Antw. Sp. Vv iij [1561].

Persecutuer,
zn. Ontleend aan ofr., fr. persecuteur.
Die kwelt, lastig valt, vervolgt. ‖ Ic (t.w. Aenstoot) bin... Deerste persecutuer vant
smenschen leuen, Camp v.d. Doot 136 [1493].

Persenteren,
ww. Bijvorm (door metathesis) van presenteren (vg. mnl. persent naast present).
(Iemand op een bepaalde plaats) brengen. ‖ Gheringhe Allen Staeten my hier
persenteert, Trauwe 1169 [1595?].

Persequeerder,
zn. Van persequeren.
Vervolger, kweller. ‖ Gheen meerder persequeerder in allen syden (t.w. dan
Antekerst), St 2, 246 [vóór 1524].

Persequeerlyck,
bn. Van persequeren.
Eig. kwellend, in de aanh. smartelijk. ‖ In Lyden persequeerlyck, Present 76 [1559].

Persequerijnghe,
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zn. Van persequeren.
Vervolging, kwelling. ‖ V dient al veel meer persequerijnghen Men moet u quaet
wenschen al ist verloren pyne, CAST., Bal.
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P i (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521].

Perseverancye,
zn. Ontleend aan lat. perseverantia.
Volharding? ‖ Zo vaste houdic my an Paulus woordt: Dat my alle dijngh als
perseverancye Zalyghende duer Gods ordonnancye Met Christo ghegheven es, als
ic betrauwe Dat ghy daer staet, wien ic voor my schauwe, Gentse Sp. 136 [1539].

Perseveren,
ww. Zie Persevereren.

Persevereren,
ww. Zie WNT i.v.
Volharden, volhouden, blijven bij (vg. KIL. 854: P e r s e u e r é r e n . Perseuerare,
v

persistere, permanere, pergere).‖ Nyeuvont 294 [ca 1500]; CAST., Bal. P iij (achter
C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521]; St 1, 78 [vóór 1524]; A. BIJNS, N.Ref. 69, e, 11 [1e
kw. 16e e.]; EVERAERT 128, 131 [1525], 186 [1526], 261 [1530]; CRUL, Mont toe 218
[2e kw. 16e e.]; Dwerck d. Apost. 957 [1e h. 16e e.]; in V. VLOTEN, Geschiedz. 1,
213 [1540], 231 [1542]; V.D. BERGHE, Ref. 55, 26 [m. 16e e.]; Trudo 2956, 3123 [ca
1550]; Bruyne 2, 46, 188, 207; 3, 15 en pass. [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. E iij en pass.
v
v
[1561]; Haagsp. f ij [1561]; Rott. Sp. A iij, B v , P i en pass. [1561]; Roerende v.
Meest Al 124 [ca 1564?] (perseveren, l. persevereren?); Tcooren 950 [1565];
VAERNEWIJCK, Ber.T. 1, 276 [ca 1568]; Verl.Z. II, 1225 [1583].

Persisteren,
ww. Zie WNT i.v. Persisteeren.
Zich handhaven? ‖ (Holofernes tot Nabugodonosor:) Ach die zyt persisterende
booven alle rycken / hier ter werelt int ronde, Judich 281 [1577].

Personen,
ww. Van persoon.
Tot een bepaalde rang of stand verheffen? ‖ Die daer vastelyck in sconincx dienst
volherden, Sullen van den Coninck seer ryckelyck wesen geloont; Een iegelyck
werdt van hem seer hooghe gepersoont, Ontr. Rentm. 389 [1588?].
OPM. Vg. Gepersoont.
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Personheit,
zn. Zie Persoonheyt.

Personier,
zn. Zie MNW i.v. Persemier. De vorm personier ook in Wap. Mart. 1, 485 var. en
dus mogelijk authentiek.
Woekeraar, in de aanh. in fig. zin. ‖ Tbaeruoits kindeken die ionghe personier //
doet oec somtijts dat die vader wten lande bijst, St 1, 81 [vóór 1524].

Persoonheyt, personheit,
zn. Van persoon.
1) Persoon, persoonlijkheid. ‖ Christus was Pieters persoonheyt scynckende
Schoonheyt van mannieren / jn leden zeden, EVERAERT 351 [1531].
2) (Uiterlijk) voorkomen. ‖ Die schoone Helena, de wel gheraecte... de
onvolprijselijcke naerder personheit, Charon 465 [1551].

Perssere,
zn. Zie WNT i.v. Perser (I).
Kweller. ‖ Perssere (var.: verdrucker) des gheests, met uwen sermoene vliet,
Gentse Sp. 127 [1539].

Persuaderen,
ww. Zie WNT i.v. Persuadeeren.
Versterken, krachtig, overtuigend maken. ‖ Met schoon worden sal hy zijn reden
persuaderen, CAST., C. v. R. 19 [1548].

Pertich,
bn. Zie WNT i.v. Pertig.
Listig, bedriegelijk (vg. KIL.: P e r t i g h . Fland. argutulus, fallax). ‖ (De dood komt)
onverzienich / als dief jnder nacht pertich, Taruwegraen 1517 [1581].

Perticheyt,
zn. Van Pertich.
Verstoordheid, kwade luim. ‖ O Scriftuerlick Troost / currert doch zonder perticheyt
Myne groote smerticheyt, Verl.Z. I, 168 [1583].
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Pertijer,
zn. Zie Partyer.

Pertijheyt,
zn. Van pertij.
Partijschap? ‖ Och hoe laet ghij v spijsen met valsche vrijheyt met alderleij
pertijheyt / al waert v een erffenisse, Red. en Nat. 1027 [2e h. 16e e.].

Perturberen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Perturbeeren.
In verwarring, beroering geraken. ‖ Och hoe brengt my fantasie ter nere, Therte
doorloopende, dies ic perturbere, Dat ic niet en weet, hoe ict maken sal, B.d.Scr.
19 [1539].

Perverteren,
ww. Gevormd naar ofr., fr. pervertir of ontleend aan lat. pervertere.
Verderven. ‖ Tgemeen peuple perverterende / daer, Rott, Sp. P i [1561]; Hoe zijt
ghy aldus perverteert, ald. Q ij.

Pessen,
ww. Bijvorm (rijmvervorming?) van persen. Vg. pesse, pers (× sesse) in Leuv. Bijdr.
4, 253.
A. BEDR. - Nopen, aandrang oefenen op. ‖ En weedt, twy ic u met zulcken excesse
pesse, Om dat ick duer hu myn liefste princesse messe, CAST., C. v. R. 223 [1548].
B. ONZ. - Geperst, gedrukt worden? ‖ Myn herte puer verclest (versta ‘verklist’)
pest, CAST., C. v. R. 66 [1548].

Pestelencijhoff,
zn. Uit pestelencij, pestilentie en hoff.
‘Rotkliek’? ‖ Hoort toch dit pestelencij//hoff (t.w. de gewetenlose uitbuiters), hoe
sijt hebben gestelt: ‘Ghij sult wel bij die waerde coopen, hebdij reet ghelt’, Gr.Hel
1132 [ca. 1564].
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Pestilencialijck,
bn. Van pestilenciael.
Verderfelijk. ‖ Ioeckende creevele pestilencialijck ende aflivich, Smenschen gheest
387 [ca 1560?].

Pestilentich,
bw. Van pestilent.
Op verderfbrengende wijze. ‖ De duvel serpentich misleede donnosel Adam
pestilentich, Smenschen gheest 683 [ca 1560?].

Petijt,
bn. Ontleend aan ofr., fr. petit.
Fijn? ‖ Fransche pareersels minioot ende petijt, Smenschen gheest 605 [ca 1560?].

Petitie, peticie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Eig. verzoek om geld, v.v. (met consecutief aspect) via geld, belastinggeld:
inkomsten, opbrengst. ‖ Waert (1. waer) Holifernes // alle doot heeft ghesleghen
hare palen inghenomen / met alle haer petitien, Judich 424 [1577].
2) Verzoek, verlangen, eis. ‖ Ghelijck daer staet duer Gods peticye: Ick wil
ghehoorsamelicke condicye, Gentse Sp. 49 [1539]; Hoe rechtveerdich ende redelic
dat huer peticie ende begheerte es, bij VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 81 [ca 1568].

Pharaonich,
bn. Van pharao.
‘Faraonisch’, boos. ‖ Tbabylonich arch noyt gheen rouwere Domineert meest en
pharaonich saet, Smenschen gheest 762 [ca 1560?].

Pharphante,
zn. Ontleend aan sp. farfante.
Snoever, grootspreker. ‖ Waeren wy ontslaghen van dien pharphante Ick waer
verheven gelyck eenen sante Tot elcken termyne, Trauwe 984 [1595?].

Pickaert,
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zn. Van picken (vg. WNT i.v. Pikker (I).
Zakkenroller. ‖ Bewaert wel u buijdels voor der pickaerts practijcken, Leckert.,
prol. 34 [1541].

Pickelsteen,
zn. Uit pickelen (zie WNT i.v. Pikkelen (II) en steen.
Bikkelsteen (vg. KIL.: P i c k e l - s t e e n . Astragalus). ‖ Tis een pickelsteen of een
dobbelsteenswesen, Bijb. Tafelsp. 229 [beg. 17e e.?].

Pieche,
zn. Ontleend aan ofr. piche, ‘torche’?
Lendenkussentje? ‖ L.: Mijn verdegale? W.: Noyt radt en stondt rondere... Maer
ghy moet uwe pieche wat neerder strijcken / En properlijck prijcken, Antw. Sp. i iiij
[1561].

Piet,
zn. Zie WNT i.v. Piet (II).
Sijnen piet schudden, zich onttrekken aan, zich niet (meer) bemoeien met, zich
niets aantrekken van. ‖ Sp. d. M. 6094 [beg. 16e e.]; Doesb. 254, 281 [vóór 1528];
X. Esels 41, 59 [1530]; H.d.Am. N 4 [m. 16e e.]; HOUWAERT, Jupiter ende Yo, in
Noord en Zuid, 16, 4 [1583], Trag. v.d. orloghen 251, Com. v.d. Pays 277 [vóór
1596].

Pijck(e),
zn. Zie WNT i.v. Piek (IV).
Krijgsman, soldaat. ‖ Den rijcken Scipio en Lelius... Vroem pijcken, latende zeer
hooghe dijnghen, Ghijnghen steenkins rapen, CAST., C. v. R. 224 [1548].

Pijncele,
zn. Van pijnen.
Marteling, foltering. ‖ O Waerlick Rigement, wat hebdij bedreven, sal u wat werden
gegeven / vander hellen pijncele? Gr. Hel 413 [ca 1564].
OPM. Vg. Gepijnsel(e).

Pijnderken,
zn. Van pijnder (zie WNT i.v.).
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Verleider (vg. mnl. pinerse, belaagster in zedelijke zin, verleidster, MNW i.v.). Of
(liever) Veneri operam dans. ‖ (De geestelijken) en doen metten lyfue niet, zij en
winnen gheen kijnderkens. Sy leuen Jn zuverheden / zij en zijn gheen pijnderkens,
DE ROOVERE, Quicunque 641 [3e kw. 15e e.].

Pijne,
zn. Zie MNW i.v. Pine, WNT i.v. Pijn (II).
De pijne meughen, a. de moeite er voor over hebben. ‖ Tis sca dat gijs u moeyt,
hoe moechdy de pine, B.d.Scr. 19 [1539]; Vvylieden en mueghen niet deze pine
Maer voughd v ghy om alzo te stellene, CAST., C. v. R. 29 [1548]; Waertoe haer vele
nieusgierighe lieden ende die de pijne wel mochten, bereet maecten, VAERNEWIJCK,
Ber. T. 1, 35 [ca 1568] (zie ook ald. 1, 54). - b. uitsl. in de vorm hoe meugt ghy de
pyne, hoe is het mogelijk? ‖ M.: Andersins zo lydic. E.: Hoe muechge de pyne?
Want te desen termyne... Verhuecht elcx herte, EVERAERT 119 [1525] (zie ook ald.
252, 489); Hoe mueght ghy de pyne, Dat ghy niet met u broeders en blijft In u simpel
gheloove? Gentse Sp. 23 [1539].
- In de aanh. naar het schijnt een uitroep van verbazing: lieve hemel! ‖ Och, hoe
muechdy de pijne, dat en weet ic niet, Prochiaen 539 [ca 1540].
OPM. In de bet. a. nog bij COORNHERT, Lief en Leedt 131 [1567] en HEEMSEN, Ned.
Poem. 41 [1619], aang. in WNT i.v.: Pijn (II), sub bet. 7a.

Pijpsel,
zn. Van pijpen.
Eig. gefluit, in de aanh. fig. toegepast op boosaardige kritiek, die in schimp of
v

laster ontaardt. ‖ Wt spijt die schimpich pijpsel pijpen, H.d.Am. V 6 [m. 16e e.].
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Pijs(e),
zn. Ontleend aan ofr., fr. piece (vg. WNT i.v. Piesje, Piest, Piezel).
Geldstuk. ‖ Die dan wil dockken vergulden pijse, Gr. Hel 58 [ca 1564].

Pilgieringhe,
zn. Van pilgieren.
Plundering. ‖ Dat niemant eenighe rudesse of pilgieringhe in keercken of cloosters
doen en zoude, VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 205 [ca 1568] (zie ook ald. 302).

Pilgrimaigelooper,
zn. Zie Pelgrimagielooper.

Pilickaert,
zn. Van pilick, pijnlick.
Die onhandelbaar, kwaadaardig, weerspannig is? Of vechtlustig? (Vg. BOENDALE,
Brab. Yeesten IV, 1008-9: ‘Die Pilicke Godevaert hiet die gone; Want hi altoes
vechtens gherde’). ‖ Dair waren om ballinc pilickaert en pleckaert, Doesb. 247 [vóór
1528].

Pilleerder,
zn. Van pilleren.
Plunderaar. ‖ Een boeve, een straetroover, de meeste pilleerder Die hier int lant
mach wesen onverholen, CRUL, Dronckaert 156 [2e kw. 16e e.].

Pinghelen,
ww. Zie WNT i.v. Pingelen (III).
Vastmaken, vastzetten (vg. SCHUERM., Bijv. i.v. Pengelen en Loquela i.v. Pinkelen).
‖ Hy wordt ... in der Famen Registers ghedraghen Opgheschreuen gheuestich / en
ghepinghelt, Antw. Sp. Eee i [1561]; Ick hoorde ... hoe Fortuyne haer rat vast, Hadde
ghepinghelt teghen het omme keeren, HOUWAERT, Gen. Loop 28 [ca 1590] (Zie ook
ald. 195).

Pinnen,
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ww. Zie WNT i.v.
Pinnen naer, letten op, achtslaan op. ‖ Valter wat fauten, wilter niet naer pinnen,
Gentse Sp. 181 [1539].

Pinsijnghe,
zn. Van pinsen (zie WNT i.v. Pinsen (I).
Pijn ontstaan door prikken of steken. ‖ D'Eghel keerde, wentelde; 't Serpent hads
onvrede, Ghevoelende van zijn burstels pinsijnghe zwaar, DE DENE, bij DE BO i.v.
Pinsinge(e) [3e kw. 16e e.].

Pintuere,
zn. Ontleend aan ital. pintura?
Schilderkunst? ‖ O.: Van groue substantie // maect ghy een werck laudabele. R.:
Net van Ortographie O.: In pintuere seer abele, Antw. Sp. G iiij [1561].

Pistersse,
zn. Van pissen.
Vrouw die pist. ‖ Die pistersse die so constelick had ghepist Seyde: nv sal icker
alleen bi slapen, Doesb. 240 [vóór 1528].

Pitte,
zn. Zie WNT i.v. Pit (I).
1) Oude vrouw, grootmoeder (vg. KIL.: P i t t e / p i t t h e / p i t t e k e n . Hol.
Louan. Auia). ‖ Ghy oude pitten, Die swinters moeten sitten spinnen met heynen,
Leuv. Bijdr. 4, 332 [beg. 16e e.].
OPM. Vg. Oupitte.
2) Peet (vg. KIL.: P i t t h e . j . p e t e . Susceptrix; vg. ook SCHUERM., JOOS, Arch.
v. Ned. Taalk. 2, 179 en RUTTEN, pit, pitje). ‖ Wij zullen zoe wackerlijc weren ons
stijlen, Eer van ons weten zal oom, moije of pitte, Meer Gheluck 333 [eind 16e e.?].

Pitten,
ww. Pitten en poelen, zie Poelen (I).

Pittereren,
ww. Zie MNW i.v.
Pittereren op, het gemunt hebben op, vijandig gezind zijn jegens? ‖ Clerke,
moencke, canoenke, papen, Die pittereren selen te strie Op anderen, bi giericheien

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

en bi nie, Die salic hier noch met hopen bringen En doense in onsen ketel springen
Van boven neder, Eerste Bl. 418 [ca 1440?].

Placeren,
ww. Ontleend aan lat. placere.
Behagen. ‖ Wat sout mi baten / dat ick v tromperen Met bueselen sou / oft met
woorden placeren Als ick namaels lueghenachtich sou worden beuonden, GHISTELE,
Ant. 83 [1555].

Plackaert,
zn. Zie Pleccaert.

Placsalver,
zn. Uit placken, knoeien (vg. KIL.: p l a c k - v e r w e r Holl. j. k l a d s c h i l d e r . Ineptus
pictor en k l a d - s a l v e r . j . q u a c k - s a l v e r ) en salve met -er.
Kwakzalver. ‖ Placsalvers, die meest niet dan leugenen craijen, Brouwersg. 452
[ca 1560].

Pladeren,
ww. Zie Plaren.

Plaen,
bn., bw. Zie WNT i.v. Plaan (IV).
Duidelijk. ‖ Well. Mensch, prol. 82 [2e kw. 16e e.]; Leckert., prol. 38 [1541]; H.d.Am.
v

v

v

B 8 [m. 16e e.]; Brouwersg. 232 [ca 1560]; Rott. Sp. E iij, vij , K ij [1561]; Dryd.
Ref. 10 [1561]; Lijsgen en Lichthart, prol. 40 [2e h. 16e e.]; Lijs en Jan Sul, prol. 28
[2e h. 16e e.] (zie ook ald. 342); Werelt bevechten 913 [2e h. 16e e.]; Jezus o.d.
leraers 632 [vóór 1580]; Kluchtsp. 1, 206 [eind 16e e.?]; Ontr. Rentm. 1141 [1588?];
Rijcken Wrecke, prol. 48 [1596?]; Alit en Lijsbith 213 [eind 16e e.]; Vlaerd. Red. 167
[1617].
OPM. Opzettelijk parodiërend nog bij BREDERO 1, 235.

Plaesterpot,
zn. Uit plaester, pleister en pot.
Pleisterpot. ‖ Verlaet den plaesterpot des vernufts toeraden, CASSIERE, Present
422 [1559].
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Playsance, playsanche,
zn. Zie WNT i.v. Plaisance.
Pleizier, genot, genoegen, vreugde. ‖ Ghenouchgelic Voortstel / moet
dordona[n-che gheuen Twelc doet Boerdelic Pleghen jn playsanche leuen, EVERAERT
237 [1526]; Playsanche die mij verblijden meucht (Pyramus tot Thisbe), CAST., Pyr.
v

A v [ca 1530]; B.: Ghy muecht in dezen wegh gaen met playsancen A.: Men zouder
by / naes met zocken op dansen, Gentse Sp. 239 [1539]; In swerlts warandekens
daer couver is van alle playsancen vulte van weelden / blyde continancen,
Smenschen gheest 219 [ca 1560?] (hic? of vermaak?)

Playsant,
zn. Identiek met het bn. playsant (zie MNW i.v. Plaisant, WNT i.v. Pleizant)?
Pleizier, genot, genoegen, vreugde. ‖ Gods ghenaden vol soeter playsanden,
Dwerck d. Apost. 734 [1e h. 16e e.]; Waerom en soudick geen playsant dan nemen
voor oghen, Roerende v. Meest Al 107 [ca 1564?]; Huysen van plaisant / camers
bouen camers / hy (t.w. Christus) niet en orboorde, Zeven Sp. Bermh. I iiij [1591]
v

(zie ook ald. T v ).

Playsantelic,
bn., bw. Van playsant.
Behaaglijk, aangenaam (vg. KIL.: (uitsl. bw.): P l a y s a n t e l i c k . Festive, lepide).
‖ V.D. DALE, Wre 745 [ca 1516]; EVERAERT 301 [1529], 326 [1531?]; CAST., C. v. R.
v

v

15 [1548]; Antw. Sp. N iij , Cc iiij [1561]; H. Sacr. 456 [1571].

Playsantie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. plaisance.
1) Vermaak, vertier; genoegen, pleizier. ‖ H.d.Am. K 4 [m. 16e e.]; Antw. Sp. G
v

v

iiij, Lll i , o iij [1561]; Rott. Sp. B i, E ij [1561]; Ontr. Rentm. 283 [1588?]; HOUWAERT,
Gen. Loop 186 [ca 1590].
2) Buitenhuis, lusthuis. ‖ Alsse buyten op haer plaisantien quamen, CRUL, Heynken
20 [ca 1540].

Plangen,
ww. Gevormd naar lat. plangere?
Klagen? ‖ Ist haer schult (t.w. van de procureurs) dat ghy janckt. & ghy vleet &
ghy plangt, Bruyne 1, 79 [2e h. 16e e.].
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Planich,
bw. Van plaen.
Duidelijk. ‖ Ons heeren wederspannich V verbieden... Soo ick dat hoorde openbaer
planich, Dwerck d. Apost. 696 [1e h. 16e e.].

Plaren,
ww. Zie WNT i.v. Pladeren (I).
Babbelen, kletsen (vg. KIL.: P l a d e r e n . Blaterare, importune loqui, garrire en
Teuth.: P l a d r e n , c a l l e n , . . . s n a p p e n , s n a t e r e n , fabulari, garrulare;
vg.: ook V.D. VELDE-SLEECKX: P l a d e r e n . Blatérer). ‖ Doeghet tvleesch te vuere
sonder plaren, Berv. Br. 161 [ca 1520?]; Waert zo ghy segt / watge plaert
Dyveerssche Gheleerde / jn sweerels perck En dedes nummermeer, EVERAERT 224
[1528?].

Plaringe,
zn. Van plaren (zie ald.).
Beuzelpraat (vg. KIL.: P l a e d e r i n g h e ... Ludus, ludicrum, iocus). ‖ Tes al
plaringe Dat ghier tegen te seggen moegt weten, Eerste Bl. 491 [ca 1440?].

Plat,
zn. Zie WNT i.v. Plat (II).
Int platte, ronduit. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 272 [beg. 16e e.]; EVERAERT 229 [1528?]; Charon
522 [1551]; - opt platte, in dez. bet. ‖ Elckerlijc 335 [ca 1490?]; A. BIJNS 39 [1528];
v

Antw. Sp. Hhh ij [1561]; Katm. 510 [vóór 1578]; in Tschr. 43, 275 [2e h. 16e e.].

Platbroeck,
zn. Zie WNT i.v. Platbroek.
Onhandige, ongeshikte minnaar, sukkel. ‖ Sint Jans Onth. 229 [ca 1550];
Brouwersg. 592 [ca 1560?]; DE DENE, langhen Adieu 128 [1560]; Ontr. Rentm. 552
[1588?].

Platgat,
zn. Zie WNT i.v.
Iemand met een plat en breed achterste (vg. KIL.: p l a t - g a t . Depygis: natibus
macris & depressis en PLANT.: P l a t g a t . Ayant le cul plat & large. Planipodex; ook
bij MARIN), in de aanh. gebezigd als schimpnaam voor een vrouw. ‖ Way Jonckfrou
platgat / wat moechdy dincken, Antw. Sp. e iiij [1561].
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Plattebollen,
ww. Zie MNW i.v.
Ranselen (eig. ‘Zoo slaan dat het hoofd (de bol) er plat van wordt(?)’ (Verdam).
‖ Wij wordden gheplattebolt Van Lucifer, comet soe ic scatte, Sacr. v.d.N. 9 [3e kw.
15e e.].

Platvis,
zn. Zie WNT i.v. Platvisch.
Enen (ter zee) om platvis senden, iemand laten verdrinken. ‖ Ick souse sacken,
en latense iancken, Ende sendense alsoo ter zee om plat//vis, Dwerck d. Apost.
1131 [1e h. 16e e.].

Pleccaert, pleckaert, plackaert,
zn. Volgens Verdam (MNW i.v. Placker) van plakken, pleisteren; wellicht eerder
identiek met plackaert, koolmees (zie WNT i.v. Plakker (II); voor het gebruik van
vogelnamen als scheldnaam zie J.W. Muller in Tschr. 25, bl. 22 e.v.
Mooiprater, huichelaar. ‖ Mar. v. N. 660, 680, 982, 986 [ca 1500]; Doesb. 247
[vóór 1528].

Pleckelijck,
bw. van plecke.
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Op de plek, ter plaatse. ‖ Van de Syrenen is ons beschreuen Datse alle menschen
waren verweckelijck Met heurlieder sanck te comen pleckelijck Tot daer sy waren
inde zee hooghe en nedere, Conste d.M. 81 [ca 1560].

Pleckenaer,
zn. Van plecken, villen, zie MNW i.v. Plecken, WNT i.v. Plekken (II).
Beul? ‖ Hoe souden verblyden onze pleckenaren (t.w. indien de apostelen ter
dood zouden worden verwezen), Dwerck d. Apost. 576 [1e h. 16e e.].

Pleggen,
ww. Verwant met pleghelen (zie ald.)?
Sparen, ter zijde leggen? ‖ Tegen doudeman te sorgen is des wijzemans leeren
ick moedt wadt pleggen / op dat ick geen gebreck heb dan, Rijcken Wrecke 117
[1596?].

Pleghelen,
ww. Corrupt voor peghelen (zie WNT i.v. Pegelen (I)? Of bijvorm van peghelen, en
dan verwant met pleggen (zie ald.)?
Rantsoeneren of beknibbelen. ‖ Soudick al moeten pleghelen Waij neenic datmen
v moet vleghelen, St 2, 160 [vóór 1524].

Pleyen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Pleien (III).
Zwoegen, tobben (vg. DE BO i.v. Pleien: ‘Klauwieren, grooten arbeid doen, veel
zwoegen’). ‖ Moyte is mijn rust, mijn rust is pleyen, Doesb. 33 [vóór 1528].
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook Antw. Sp. Nn iiij [1561]; ‘Daer ick (t.w.
Goddelijcke Dispensacie) u leye salt selue voor v pleyen’ (bedoeld is naar de
koopman die voor de consumenten alles aanvoert). Het lijkt echter waarschijnlijker,
dat hier bedoeld is ‘moeizaam gaan, trekken, reizen’ (vg. WNT i.v. Pleien (III), bet.
1), zoals o.a. ook in Zeven Sp. Bermh. R vij [1591].

Pleynich,
bn.? bw.? Van pleyn (zie MNW i.v. Plein, 1e art., WNT i.v. Plein (II).
Indien in de aanh. bijw. gebruikt, dan hetz. als pleinlike: kennelijk, duidelijk blijkend,
ontwijfelbaar; moet het daarentegen bijv. betrokken worden op ghenade, dan volledig,
volkomen. ‖ Ghy zijt tot de ghenade ghekomen pleynich Alleen door desen Jesum,
v

Rott. Sp. L vij [1561].
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Pletsen(e),
ww. Zie WNT i.v. Pletsen (I).
Drinken. ‖ Thisbe slacht veel jonghe slijngher minnen / Diet met haer janckerkens
zoet van fletsene Terstont ghereet zijn me te gaen pletsene / Daer rijnschen bay is
meer dan petaus, CAST., Pyr. D i [ca 1530].

Plichten, pluchten,
ww. Zie MNW en WNT i.v. In dit ww. zijn blijkbaar twee oorspr. verschillende ww.
(resp. van plicht en van plegen) samengevallen. In de bett. 1 tot 4 herkent men het
eerste, in de bett. 5 tot 7 het tweede ww.
1) Instaan voor (vg. KIL.: P l e c h t e n . Fland. spondere merces probas esse,
spondere rem sinceram); v.v. verzekeren, stellig verklaren, betuigen, staande houden.
‖ EVERAERT 37 [1512]; Doesb. 66 [vóór 1528]; Gentse Sp. 5, 283 [1539]; Antw. Lb.
268 [vóór 1544]; Reyne M. 1262 [ca 1575?]; Jezus i.d. tempel 347 [ca 1575?]; Judich
85, 712 [1577]; Taruwegraen 995, 1105, 1329 [1581]; Verl. Z. I, 53, II, 370 [1583];
v

Zeven Sp. Bermh. R iiij [1591].
2) Uitgeven (voor). ‖ Ondertusschen waren ooc veel lueghenen gheblasen, ende
nochtans vande sommighe steerckelic voor de waerheijt gheplucht, VAERNEWIJCK,
Ber. T. 1, 180 [ca 1568] (zie ook ald. 2, 329: ‘tzijne voor tbeste pluchten’).
3) Noemen. ‖ O heere der luchten wyen jck mach pluchten // mynen schepper
ende makere, Taruwegraen 636 [1581] (zie ook ald. 799).
4) Stellen, plaatsen? ‖ Of comtse (t.w. de ‘claerheyt’) vut eenich ander wesen
gheresen Die men hoogher van weerden bouen huer plucht? EVERAERT 405 [1511].
5) Ondernemen, doen. ‖ Wes ick plichte/Contrarie der eeren thooft oprichte / Tis
al verloren wat ick vichte, Sp. d. M. 1978 [beg. 16e e.].
6) Schikken, regelen, voegen? ‖ Lof troostere dan die alle dinghen cont ten alder
salichsten pluchten, DE ROOVERE 122 [3e kw. 15e e.].
- Hierbij wellicht ook in wederk. gebruik hem pluchten, zich schikken, voegen of
(met inchoatief aspect) zich begeven. ‖ Tes wonder dat hem yemant emmermeere
Te slapene plucht, Anders dan hi telcken keere Te steruen ducht, Doesb. 160 [vóór
1528].
7) Beschermen, behoeden, vrijwaren? ‖ S.: Wat dats een rutere. Q.: Wat dats
een clucht Die elcken plucht / voor scadeghe myncken, EVERAERT 9 [1509].
v
OPM. Onduidelijk is de bet. in CAST., Pyr. C ij [ca 1530]; ‘Met bedinghen vlucht'ick
/ Naer Venus tempele / confoort dat plucht'ick / Zal icker korts by meughen
ghewinnen?’ De syntaxis, interpunctie, vraagteken en context verzetten zich tegen
de bet. 1); kan ‘nodig hebben,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

324
behoeven’ zijn bedoeld (in aansluiting aan MNW i.v. Plichten, bet. I, 2 of 4)?

Plichtinge,
zn. Van plichten.
Plicht? ‖ Ick twijffel niet of desen man is van Godt toe gesonden om aen hem te
bewysen mijn schuldige plichtinge, Constthoon. Juw. 81 [1607].

Ploye, ploykin,
zn. Verwant met plot (zie Plotteken)?
Blijkens het verband in de aanhh. naar het schijnt zeker geldstuk. ‖ Hadd'ic een
polykin Ic schoyde een schoykin Naer taverne om poyen een poykin, CAST., Pyr. C
v

vj [ca 1530]; S.: Wilt my verknapen // gaen // met eenen scoye // grof om hoen van
foye // hof H.: Liever hievick u een ploye // of myn vrauwe van roye // plof, Judich
394 [1577].

Plompbeestich,
bn. Uit plomp en beest met -ich.
Plomp. ‖ Den Esel plompbeestich was loerd ende bot, DE DENE, Fab. 41 [1567].

Plompsinnich,
bn. Uit plomp en sin met -ich.
Stompzinnig. ‖ Die de simpele versmaden en alom versteken, Om datse sijn
plompsin[n]ich en onconstich, DE DENE, Fab. 11 [1567].

Plotteken,
zn. Zie WNT i.v. Plot (I).
Geldstuk van geringe waarde (vg. KIL.: P l o t t e . Nummus plumbeus minimi valoris).
‖ Haer hant is in mynen budel altoos Des morghens en vindic niet een plotteken,
St 2, 133 [vóór 1524] (= Doesb. 209).

Plucht,
bw. Zie WNT i.v. Plicht (II).
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Stellig, beslist? Duidelijk? ‖ Want wy totten Hebrein zeer plucht lezen: Een
staercken troost hebben, dier toe ghevlucht wezen Om te houden an die voorghezette
hope, Gentse Sp. 356 [1539].

Pluchten,
ww. Zie Plichten.

Pluentkin,
zn. Van *pluen(t), mogelijk verwant met gron. plunt ‘log voorwerp of persoon’, zie
WNT i.v. Plunden, Aanm. 1)?
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt (wijn)vat of kroes, glas. ‖ T.: Hey
schinckt vul de mate D.: Dat zal jck myn zuentkin... T.: Siet daer het ydel stuentking
vanden vullen pluentking // dat es my[n] begherren zondere ontberren, Taruwegraen
1206 [1581].

Pluer,
zn. Bijvorm van palure (zie WNT i.v.).
Enen een roo pluer toeschicken, eig. iemand een rood uniform zenden, in de
aanh. in onduidelijke figuurlijke toepassing (doden?). ‖ Al ghinck ick mijn beroomen
// dier vp ghinck micken, dat ick haer (t.w. ‘douwe schutterije’) wel wilde een roo
pluer toe schicken, wie dorster tegens bicken // naemen sijt niet int goede? Sij wisten
wel dat ick meenden haer roode bloede, tot haeren onspoede//haer bollen of te
duen veegen, S. Stadt 231 [ca. 1535].

Plueren (I),
ww. Bijvorm van paluren (zie WNT i.v. Palure, Afl.).
Zich feestelijk, in gala kleden. ‖ Doense (t.w. ‘douwe schutterije’) eens wilden
plueren bouen alle willecueren // was niet mijn afraeden daer meest geacht? S.
Stadt 223 [ca 1535].

Plueren (II),
ww. Zie Pluren.

Pluijmmedrager,
zn. Uit pluijmme, pluim en dragen met -er.
Opschepper? ‖ Waer blijuen nu dese offijcie jagers dese waegebaerders dese
v

pluijmme dragers, Hs. TMB, G, fol. 103 [2e h. 16e e.?].
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Pluymridder (e),
zn. Uit pluym en ridder.
Vrouwengek; verwijfde kerel, slappeling (HARREB. 3, 317b: ‘vleier, pluimstrijker’
berust wel op een vergissing). ‖ Wie soude in den nest by Vrouwen blijven, // Die
een edel herte hadde in synen lichame, // Het ware wel een Pluymridder onbequame,
Die den spinrock voerde in synen arm, H.d.Am. R 6 [m. 16e e.]; Ghy zijt een
v

Pluymriddere, Een Gordijnwachter, een vervaert Hansse, ald. S 3 ; Zuldy uwe
couragieuse zede Worpen om een Vrouwe te quiste... en v zelven beschamen Een
v

Pluymriddere te heeten by namen, ald. T 2 .

Pluijsteringhe,
zn. Van pluijsteren, plunderen (zie WNT i.v. Pluisteren (I)?
Kleren, plunje (volgens Stoett, Drie Kluchten 193 een bepaalde - zij het enigszins
vreemde - toepassing van de bet. plundering; wellicht liever - naar Bargoense
woordvorming - op te vatten als ‘wat pluistert’ = pluist? ‖ Sl.: Tis al verscheurt rock
en caproen. Sch.: Wij en hebben gheen pluijsteringhe. Sl.: Coussen noch schoen,
Schuyfman 12 [vóór 1504].

Plumenberch,
zn. Uit plume en berch.
Bed? (Vg. Pluymridder). ‖ Als ghy op plumenberch aenueert die reijse, St 1, 139
[vóór 1524].

Pluren? Plueren,
ww. Zie MNW i.v. Pluderen.
Tegenpruttelen? ‖ (Nijt tot Adam na de val) Tes verloren veel gemaut Ocht
gepluert, Eerste Bl. 495 [ca 1440?].

Plusynghe,
zn. Van plusen (zie WNT i.v. Pluizen (I).
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Iets van weinig waarde, kleinigheid. ‖ Soudge zien vp een cleen plusynghe Of onder
goe mannen als een vreck poenken leuen? EVERAERT 112 [1513].

Plussen,
ww. Zie WNT i.v. Plussen (I).
Klutsen. ‖ Een eijsdoorken ick plusten / om wat supens te maken, Saul en David
294 [2e h. 16e e.].

Plutonich,
bn. Van Pluto.
Plutonighe speloncke, de andere wereld, het graf. ‖ Mars bataillen menich bloeder
sweerdich Doen ter Plutonigher speloncken dalen, CAST., Pyr. B vij [ca 1530].

Poel,
zn. In die poel vletten, zie Vletten.

Poelen (I),
ww. Van poel, (open) water? Uitsl. aangetroffen in pitten (= putten) en poelen en in
de afl. verpoelen, drinkende verteren, er door brengen (zie Verpoelen).
Pitten en poelen, drinken? ‖ A.: Nu laet ons vrolijck zijn pitten en poelen, Maer
waer stellen wijt aen? L.: Tot Adriaen Roelen, Daer is goed bier en liefelijck om
sitten, Alit en Lijsbith 42 [eind 16e e.?] (Meijling's verklaring bl. 246-247 berust op
een tweevoudige vergissing).

Poelen (II),
ww. Zie WNT i.v. Poelen (I).
Pissen. ‖ Pis, kindeken pis / pis / ic dan creyiere, Wanneer dat cacken wille / oft
poelen, Leuv. Bijdr. 4, 320 [beg. 16e e.].

Poeselen,
ww. Van poesen (zie MNW i.v. Poesen, WNT i.v. Poezen).
Kussen. ‖ Nv poeselt wat, lief, soe moechdij verhoghen // bet, Christenk. 1251
[ca 1540].
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Poetelijck,
bw. Van poëte.
v

v

Dichterlijk. ‖ H.d.Am. I 7 , M 6 [m. 16e e.]; Antw. Sp. o iij [1561]; HOUWAERT,
Lusth. (titel) [1583].
OPM. Als bn. (vg. Voc. Cop.: p o e t e l e k e , comedicus) o.a. CAST., C. v. R. 33
[1548], Antw. Sp. Q iiij [1561] en nog bij VONDEL en HUYGENS en als archaisme bij
L. MULDER, aang. in WNT i.v. Poëet, Afl. - Zie ook bij Punt.

Poëtijckelijck,
bn. Van poetijck(e) (zie WNT i.v. Poëtiek).
Punt poëtijckelijck, hetz. als poëtelijck punt, zie bij Punt. ‖ Antw. Sp. Pp ij [1561].

Poëtijtsch,
bn. Corrupt voor poëtijcsch (van poëtijck(e), poëtiek)?
Dichterlijk. ‖ Wat bedudet dit poëtijtsch vercieren, Antw. Sp. Kk i [1561].

Poetist,
zn. Van poëte.
Dichter. ‖ Mercurialisten / en Poetisten, Antw. Sp. Zz iiij [1561].

Poghen, pooghen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Pogen.
Hem poghen (van), a. zich verwijderen (van). ‖ Ridder, wilt u pooghen, Of
wonderlicke dijnghen saudt ghij Verwachten, Jooris 109 [eind 15e e.]; Als lief hem
vroech van lieue moet poghen, niet wetende tversamen van hem been, Doesb. 26
[vóór 1528]; - b. Zich verre houden, vrijhouden (van). ‖ Wilt u van hovardien poghen,
Elckerlijc 888 [ca 1490?].

Poykin,
zn. Van poy (zie WNT i.v. Pooi (II).
Dronk. ‖ Ic schoyde een schoykin Naer taverne om poyen een poykin, CAST., Pyr.
v

C vj [ca 1530].

Pointrature,
zn. Zie MNW i.v. Poentraiture, WNT i.v. Pointrature.
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Eig. schilderij, in de aanhh. verschijning, gedaante. ‖ Die man verblyende in synder
weerdinnen en sy des ghelycks in syn pointrature, St 1, 170 [vóór 1524]; Veel lieuer
soe waer ic doot dan leuende... synde verdreuen van [u] pointrature, ald. 2, 122.

Pointraturen,
ww. Van pointrature (zie ald.).
Beschilderen, in de aanh. borduren? ‖ Sij (t.w. Versche Memorie) was schoon
geciert reyn wt gelesen Mit een laken dat gepeys heeft gepointratuert Van veel
wonders hier voertijts gebuert, Camp v.d. Doot 1143 [1493].

Polen,
ww. Zie WNT i.v. Polen (III).
Doorvorsen? ‖ Wat willen die noyt en ghijnghen ter scholen Schriften polen,
Gentse Sp. 310 [1539].

Polosye? Poloysne?
zn. Corrupt voor police, polis?
? ‖ Vercoopers van lyftochten, elck in synen staet, bederven goey polosyen (in
de aant. polosynen) om eygen baet, Bruyne 1, 66 [2e h. 16e e.].

Polverduijc,
zn. Zie WNT i.v. Pulverduik.
‘Mengsel van witte suiker en kaneel’. ‖ Crijcht amandelkens sucade targije eijkens
lombaerts mit poluerduijc ouersaijt, St 2, 147 [vóór 1524].

Pomposich, pompuesich,
bn., bw. Van pompoos.
1) Prachtlievend, praalziek. ‖ Ansiet hem sitten houeerdich pompuesich Wiens
wesen orghylieusich / es voor Godt stynckende, EVERAERT 69 [1511].
2) Overdadig? ‖ U leckere maeltijen, u pomposighe bancketten, Meest Al 128
[1559] (zie ook Roerende v. Meest Al 68 [ca 1564?]).

Pondeloos,
bn. Van pont.
Zonder waarde of gewicht, ijdel? ‖ Smenschen gheest en mach niet sijn
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sondeloos sijn wercken pondeloos // maeck ick (t.w. de duivel) grondeloos,
Smenschen gheest 104 [ca 1560?].

Ponderen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. ponderer? Zie ook WNT i.v. Ponderen (I).
Wegen, afwegen (vg. KIL.: p o n d e l e n / p o n d e r e n . vetus. Ponderare, trutinare,
pendere)? ‖ Alphonsus / Hippocras by wien wordt ontbonden Konstelijck ponderende
te ponden / elck groot en smal, Rott. Sp. O vij [1561].

Pondtgravere,
zn. Uit pondt en graven met -ere.
Die zijn (éne) ‘pond’ (= talent) begraaft (Matth. 25, 25; vg. pondtbegraver bij
COORNHERT 1, 247 d). ‖ Den pondt grauere / bracht ghy (t.w. Tvleesch) inden noot,
v

Haagsp. e iij [1561].

Ponsen,
ww. Zie WNT i.v. Ponsen (III).
Schenken (eig. ‘geschenken zenden op S. Pontiaan’)? ‖ Noit minnaer reynder
liefde en ponste, St 1, 79 [vóór 1524].

Pooghen,
ww. Zie Poghen.

Poolen,
ww. Oorspr.? Uitsl. bekend uit Limburgse teksten.
Spotten? ‖ L.: Gaet hy (t.w. Trudo) dan schoolen? B.: Ja hy, byder doot! L.: Dats
my ghestoolen. B.: Ten bayt gheen poolen, Trudo 596 [ca 1550]; L.: Ick naem hem
liver dleven, B.: Soo waer hy verdreven. L.: Wilter nyet met poolen! ald. 1703; Vrij
zonder poolen, Trauwe 1050 [1595?].

Pooren,
ww. Zie WNT i.v. Poren.
A. BEDR. - Nopen, aansporen. ‖ U reyn manieren mij daer toe pooren, A. BIJNS,
N.Ref. 131, c, 18 [1e kw. 16e e.].
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B. WEDERK. - Streven, zich zetten, zich inspannen (vg. SCHUERM., Bijv.: p o r e n
n a a r i e t s , moeite doen het te krijgen). ‖ Tot haerder laudatien wil ic mij pooren,
A. BIJNS, N. Ref. 84, e, 18 [1e kw. 16e e.].

Poortgat,
zn. Uit poort en gat.
1) Poort? ‖ Ghy iaechtse meest doer tpoort // gat werlt / om dat ghy hoverdich sijt
en pompoes (versta: werpt ze uit en v.v. stort hen in ellende?), Smenschen gheest
613 [ca 1560?].
2) Aarsgat. ‖ Christenk. 1963 [ca 1540]; Ontr. Rentm. 986 [1588?].

Poortmispel,
zn. Uit poort en mispel.
Zeker soort mispel. ‖ Al syn wy (t.w. de kleine mannetjes) gehert / als poortmispels
schoone, St 1, 211 [vóór 1524].

Pordeix,
zn. Identiek of verwant met bordes, zoom of boordsel (bij V. MANDER, Grondt d.
Schilderc. 10, 21, aang. in WNT i.v. Bordes)? Voor de vorm zou men dan kunnen
vergelijken borddecks bij KIL. en bordecxkin bij CAST., Pyr. C vij voor bordes.
Indien bovenstaand vermoeden juist mocht zijn (men vatte ghegort in de aanh.
dan op als ‘voorzien van’, vg. voor die veralgemening v. bet. ook Ghegort) boord,
boordsel. Zo niet dan zal men aan een soort gordel of zwaard moeten denken. ‖
Elckerlijc commende als een coopman an hebbende een keerle met eenen pordeix
ghegort, EVERAERT 442, toneelaanw. [1e h. 16e e.].

Poretten,
ww. Van poret(te) (zie WNT i.v. Poret (I).
Drukte, omslag maken; plichtsplegingen hebben. ‖ Jc en bem gheen jabbekin dat
naer de bommen tast Of die my thuerwaerts thooghe / jnt poretten mal, EVERAERT
533 [1538?].

Pors,
zn. Zie WNT i.v. Pors (VI).
‘Verkooporganisatie der Haarlemse lakenreders’. ‖ Parsmeesters en sijn niet wel
te betrouwen // nu, die met der porsen gelt haer eijgen coopmanschap verstijven,
Brouwersg. 368 [ca 1560].
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Portant(e),
zn. Zie WNT i.v. Portant.
Ondersteuning? ‖ Men vinter, diet met Luters leeren houwen, Om datse gaven
en portanten wachten, A. BIJNS 173 [1548].

Possessie,
zn. Zie WNT i.v.
Ambt, bediening. ‖ Hoe den voornoemden inquisituer beclaechde zijnen val ende
zijn tijrannighe ende ghierighe possessie, VAERNEWIJCK, Ber.T. 1, 276 [ca 1568].

Possible,
bn. Ontleend aan ofr., fr. possible.
Mogelijk. ‖ Ist wel possible dat wy drie berghen, de groot en swaer // syn stellen
up malcanderen? Charon 217 [1551].

Post,
zn. Zie WNT i.v. Post (VII).
Man. ‖ Komt tot de ghenade / als een vrymoedich post, Rott. Sp. L vj [1561].

Postponeren,
ww. Ontleend aan lat. postponere.
Achterwege laten? ‖ Alle faueuren hebben wy ghepostponeerd snel, Ende adpeel
ghereserueerd, wel, CAST., C. v. R. 104 [1548].

Potatie,
zn. Ontleend aan lat. potatio.
Het drinken. ‖ Nouellius... Dranck altoos drie coppen vut: van welcker potatien
Hy Tricongius hiet, CAST., C. v. R. 186 [1548].

Potbroon,
ww. Uit pot en broon, brouwen? (Vg. zo = zou, zoon = zouwen, zouden in CAST., C.
v. R. pass.).
De pot koken? ‖ Dese sullen alle messe hooren van op haer bedde Ende Reinhuut
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dienen, van berooider saussen, Als zy metten hielen loopen duer haer caussen,
Ende moeten thuus potbroon het werdt hem sienst, CAST., C. v. R. 244 [1548].

Potent,
bn. Ontleend aan een verbogen vorm van lat. potens. - Het nnl. potent (dat in de
wdbb. ontbr.) zal een jongere Rückbildung zijn uit potentie, in de zin van ‘sexueel
vermogen’.
Machtig. ‖ Den meinsche maeckte hy (t.w. God) bouen al potent, CAST., C. v. R.
98 [1548]; Als ick verheven worde, als coninck potent vander aerden, soo sal ick
als syn gesparich, Bruyne 1, 147 [2e h. 16e e.].

Potente,
zn. Zie WNT i.v.
1) Galg. ‖ De Vrindachmaerct, alwaer een leere stont gherecht an de dobbel
potente, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 202 [ca 1568] (zie ook ald. 1, 199, 228; 2, 185).
2) Haak (in de vorm van een galg). ‖ Zij staken naer eenen looden rijnck, die an
een potentkin hijnck an den muer, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 84 [ca 1568].

Potentie,
zn. Zie WNT i.v.
Macht, vermogen, kracht. ‖ Dat wy binden, ontbinden is van sulcker potentie Al
oft den vinger Godts selve hadde gebonden, Prochiaen 1172 [ca 1540] (zie ook ald.
1555).

Potestaten,
zn. mv. Zie MNW i.v. Potestaet, WNT i.v. Potestaat.
Derde koor van de tweede hierarchie der engelen (na de 16e eeuw Machten
genoemd). ‖ Leuv. Bijdr. 4, 315 [beg. 16e e.]; CAST., C. v. R. 217 [1548].

Potie,
zn. Ontleend aan lat. potio.
Hoeveelheid drank voor één keer; portie? ‖ Een vierendeel vaetkin was rechts
zijn potie: Noch keeck hy (t.w. Sencte Reinhuut) omme naer eens anders deel,
CAST., C. v. R. 243 [1548].
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Potspinneghe,
zn. Uit pot (in een onduidelijke bet.) en spinneghe (van spinnen).
Blijkens het verband in de aanhh. naar het schijnt een benaming voor bedelares;
vg. Ghaernepotspinneghe. ‖ Makelghen / potspinneghen ende cantknaghers, DE
ROOVERE 404 [3e kw. 15e e.]; Een leelke potspinnighe... met eenen spinrocke,
Spelende vaste: docke docke, Verl. Z. I, 1207 [1583] (n.b. de vrouw heet Aermoe).

Pottagebroer,
zn. Uit pottage, potage en broer.
Kloosterling die een nederige functie vervult (voor het eten zorgt, opdient?), of met pottagie in veralgemeende (denigrerende) bet. - die niet veel betekent? ‖ Hoe
slecht een pottage Broer / hy waer lieuer Proost Abt en Prelaet / om gheeert te zijn
/ laest en eerst, Zeven Sp. Bermh. H v [1591].

Pourmeneringhe,
zn. Rechtstreeks of via *pourmeneren van ofr. pourmener, pormener.
Wandeling, gang. ‖ Och hoe gheneuchlijck waert te aenschouwen die minnelijcke
pourmeneringhe van d'amoreuse gelieven, HOUWAERT, Sommare beschrijuinghe
vande triumphelijcke Incomst van den Aerts-hertoge Matthias etc. 102 [1579].

Poverioiaert,
zn. Van poverioie.
Armoedzaaier. ‖ Een crimpaert met enen gescuerden claddaert Wou ten besten
spreken met een arm pouerioiaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Poverjoije,
zn. Uit pover en joije, vreugde.
Misère. ‖ Als ick (t.w. Corte Weelde) wech gae, dan compt beel berouw daer En
poverjoije / die comptse drucken, Well. Mensch 747 [2e kw. 16e e.] (Zie ook ald.
964).

Prachel,
zn. Zie WNT i.v.
Dwangmiddel (Erné), stuk, deel, voordeel? (WNT i.v.). ‖ Mergengelt- en thiende
penninckgaerders wilt niet versuijmen, die menighen prachel vinnen tot haerder
verstijven en deurt innemen en uijtgeven besmetten haer duijmen, Brouwersg. 315
[ca 1560].
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Prachhen,
ww. Zie WNT i.v. Prachen.
Weeklagen, jammeren. ‖ Hach, hach, hach, hay, ick moet belachhen dusdanich
prachhen, Hs.TMB, D 2, fol. 764-5 [2e h. 16e e.?].
OPM. Vg. Beprachen.

Prachtelijck,
bn. Zie WNT i.v. Prachtelijk.
Heerlijk? ‖ Deur krachte des gheests / sy onbevreest Hebben verkondicht Godts
glorie prachtelijck, Rott. Sp. O iiij [1561].

Pracktiseringe,
zn. Van pracktiseren.
Slimheid. ‖ Het sijn nu aerdiger dieven dant in voorleen jaeren // waeren, ten hiet
even wel niet langer so, maer pracktiseringe, Brouwersg. 376 [ca 1560].

Practijckelijcheyt,
zn. Van practijckelijc.
Narigheid, ellende? Afschuwelijkheid? ‖ Myds dat lijden met sijnder
practijckelycheyt mij tonder hielt / soe bleef versijkelijcheyt yn mijn versamen yc
sach droefheyt / en was in droefheyts tranen, DE ROOVERE 354 [3e kw. 15e e.].

Practijckelijck,
bn., bw. Zie WNT i.v. Praktijkelijk.
1) Listig, sluw, gemeen, doortrapt. ‖
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N.Ref. 90, c, 7 [1e kw. 16e e.], 148, e, 2 [1525] (hic? of afschuwelijk,
v
vreselijk?); Drie Sotten, prol. 41 [1e kw. 16e e.]; Antw. Sp. Fff ij [1561]; Rott. Sp. K
v
ij [1561]; Bruyne 2, 58 [1583].
2) Afschuwelijk, vreselijk? ‖ (Godt) Plaghende de Egyptenaers pracktijckelijck
Met vorsschen, Rott. Sp. R ij [1561].
A. BIJNS,

Practijckenisse,
zn. Van practijcken of practijcke.
Listigheid, sluwheid? ‖ (Jupiter) heeft Alcumena met synder practijckenisse
v

Verkocht t'haerder versijckenisse, H.d. Am. Q 6 [m. 16e e.].

Practijcker,
zn. Van practijcken of practijcke.
Knoeier, bedrieger. ‖ Tsint dat practijckers practiseerden... Tsint wast quaet inde
werelt wesen, DE ROOVERE 322 [3e kw. 15e e.]; Dees twee corendieven, Sullen
tcoren ophouden... Nae haer believen als loose practijkers, Tcooren 44 [1565] (zie
ook ald. 786).

Practijcksch,
bn. Van practijck.
Vernuftig. ‖ Hoe dat 't water wt de Rijpel soude comen ghesteken, Nae Bruessel,
deur nieuwen practijckschen keere, GIJSBRECHT MERX, in v. Vloten, Geschiedz. 1,
251 [1561].

Practiseerder,
zn. Van practiseren.
Iemand die verstand van zaken heeft, knap en handig iets uitdenkt (vg. Voc. Cop.
P r a c t i z e e r d e r e , practicus), in de aanhaling in ongunstige zin, en dan gelijk te
stellen aan praktizijn (in eigenlijke of veralgemeende bet.)? ‖ Hoe subtijlen Griec /
hoe cloeck van verstant. Hoe doortoghen Klerck / hoe losen Courtisaen / Hoe
schalcke Practiseerders van nauwen list, Jan Splinters Testament, in Veeld. Gen.
D. 200 [vóór 1584].

Practiseren, practizeren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Praktizeeren.
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1) Knoeien, bedriegen. ‖ Tsint dat practijckers practiseerden... Tsint wast quaet
inde werelt wesen, DE ROOVERE 322 [3e kw. 15e e.]; Ic heete Practyke / die
practiseren kan, Nyeuvont 33 [ca 1500]; Noch connen dees vleijshouwers aerdich
practiseeren, Brouwersg. 405 [ca 1560].
2) Practizeren nae, streven naar? ‖ (E. tot W.:) Practizeert nae hoocheijt, Well.
Mensch 664 [2e kw. 16e e.].

Pradde,
zn. Zie WNT i.v.
List, toeleg. ‖ Een aardige pradde wort van ons bedreven, B.d. Scr. 10 [1539];
(De padde) Zoude dies (t.w. omdat de vos haar zangkunst had geprezen) beghinnen
zijnghen (dit was de pradde), DE DENE, Feb. 143 [1567].

Pradder(e),
zn. Zie WNT i.v.
Hopeloze minnaar (eig. ‘janker’? Vg Venusjanker). ‖ 't Iancken 'tkrijten, 't
ontdancken tverwijten der minnen Wort ghebrast kort ghetast gefast om tdruckich
foreest, Dus mach elck praddere wel zijn bevreest, H.d.Am. T 8 [m. 16e e.]; Ick (t.w.
Meer twyfelen / doe dese pradders op staen by nachte, Mits wanhopen die den zin
doet treuren, ald. V 4.

Praecept,
zn. Ontleend aan ofr. precept, lat. praeceptum.
Voorschrift, regel. ‖ Een praecept moet d'eens en d'anders beleeden scheeden
(t.w. van rederijkers en ‘orateurs’), CAST., C. v. R. 12 [1548].

Praeëminentie,
zn. Zie Preëminentie.

Praeiudiceren,
ww. Zie WNT i.v. Prejudiceeren.
Te kort doen, (iemand) de (hem) toekomende eer onthouden. ‖ (Ik wil) niemend
praeiudiceren, Goede auders moet ick obtempereren, Ende alle artisten, CAST., C.
v. R. 250 [1548].

Praes,
zn. Van prasen (zie ald.).
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Praat, geklets. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 223 [beg. 16e e.]; St 1, 142 [vóór 1524]; Gentse
Sp. 175 [1539].

Praesen,
ww. Zie Prasen.

Prasen, praesen,
ww. Zie WNT i.v. Prazen.
A. ONZ. - 1) Bazelen. ‖ Hoe mocht ic mijn dage oeyt soo zeer rasen, Dat ic mij
door tprasen liet verdwasen! A. BIJNS, N.Ref. 113, b, 2 [1e kw. 16e e.]; Ghy blyft
staen praesende Ghy maect ons raesende, EVERAERT 226 [1528?] (zie ook ald. 411
[1530]); Die geleerde veel praesen dat sij niet en weten, Well. Mensch 827 [2e kw.
16e e.]; De tonghe praest al prasende, Zonder verstandenisse, beghinssele oft
v

inssele, H.d.Am. K 8 [m. 16e e.] (zie ook ald. Cc 1 ); L.: Wat batet ghepraest? B.:
Sy sal verwinnen tkint, Trudo 811 [ca 1550] (hic?); Dat volck sal rasen. Hun clappen,
hun prasen en nempt doch gheen inde, ald. 3103; (Ick) come besien, door alsulck
prasen Weer dat ghi, oft dat si lieden rasen, GHISTELE, Ter. Andr. 50 [1555].
OPM. Ook in Hist. v. Corn. Adr. 1, 312 [eind 16e e.], aang. in WNT i.v. Prazen,
sub bet. I, 1.
2) Kijven, razen. ‖ Keeren! swijght, sprack tsusterken, laet staen u prasen, A.
BIJNS, N.Ref. 173, b, 8 [1525] (hic?); Gheen ghebrec En heift men hu praesen /
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te deser spacie, EVERAERT 423 [1530?]; Tis cleyn wonder dat die vrouwen grollen
en prasen, Als de mans met ander vrouwen verkeeren, HOUWAERT, Lusth. 4, 636
[1582-'83].
- Prasen tegen, te keer gaan, zich verzetten tegen. ‖ Ofter eenen ware, die hier
teghen praesde Ghelijc Porphirius teghen die Euangelien dede, VAERNEWIJCK, Vl.
Audtvr. 103 [1562]; Sy willens niet vercoopen... Al waer dat iemant daerteghen waer
prasende, Br. Willeken 573 [1565?].
3) Mompelen, prevelen (vg. KIL.: P r a s e n . Murmurare, murmillare). ‖ Si sullen
met geveysder devocien niet prasen, Dal s. Wederk. 599 [eind 15e e.?]; Ey / arme
v

dwase! Wat sta ick en prase? CAST., Pyr. C iiij [ca 1530] (hic?); Och wat sta ick en
prase, GHISTELE, Ter. Andr. 12 [1555] (hic.?); Dan liep ick weder zitten binnen
tsmondts al prasen, HOUWAERT, Lusth. 2, 68 [1582-'83]; Och! och! wat mach ick dus
lang staen praesen, Bel.v.Sam. 335 [eind 16e e.?] (hic? of - als in de aanhh. uit De
Castelein en Van Ghistele - bazelen?).
B. BEDR. Spreken, zeggen; - a) in gunstige zin. ‖ Noch heefthi meer vreemtheyts
vaet wat ic prase, St 1, 149 [vóór 1524]; Wat batet mij, dat ic dichte, scrijve oft prase,
Mijn lief die achtet al voor vijsvase, A. BIJNS, N.Ref. 213, c, 1 [1526]; Eedel
Rhetorijcke, de schande ic beweene, Dat zelc zoe ghemeene u alomme prasen
(versta: gemeenmaken, mededelen, verkondigen), ald. 283 [1528]; - b) in ongunstige
zin. ‖ Ic en weet niet wat ghi praest, ic ga mijnder straten, GHISTELE, Ter. Andr. 72
[1555] (zie ook ald. 103); Ghelooft ghi dat hi praest, GHISTELE, Eunuch. 64 [1555];
Tis verloren arbeyt wat ghy al veel praest, Antw. Sp. k ij [1561]; Hy heeft doen noch
al veel meere ghepraest, HOUWAERT, Lusth. 1, 480 [1582-'83]; Als ghy (t.w. calumnia)
van iemant quaet praest, HOUWAERT, Gen. Loop 177 [ca 1590].

Prasinghe,
zn. Van prasen.
Gewauwel, geleuter, beuzelpraat. ‖ Si sal hier achterdencken crighen, duchte ick,
Doer die prasinghe, die si daer staet en hoort, Mar.v.N. 819 [ca 1500]; Ooren die
zyt der zielen bevlecsele, Bevlecsele, mids thooren nae ydel prasinghe, Leuv. Bijdr.
4, 305 [beg. 16e e.].

Pratstoel,
zn. Uit pratten (zie MNW i.v., WNT i.v. Pratten (I) en stoel.
In sijnen pratstoel sitten, razend, woedend zijn. ‖ Ick Peer Dulcop / sidt hier oock
in mijnen pratstoel Mids dat mijn wijf / my heden een sermoon wou doen, Haagsp.
d vj [1561].
Wt den (of sijnen) pratstoel springhen, zijn woede, boosheid laten varen. ‖ Peer
Dulcop lief / wilt wt uwen pratstoel springhen, ald. d vij; Ick spring oock wt den
pratstoel / tis ghenoech ghemockt, ald.

Precagie,
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zn. Van preken of van preek met het fr. suffix -agie met pejoratieve bet. (zie daarvoor
S. de Grave, Fr. Woorden bl. 339).
Preek, in ongunstige zin. ‖ Ick behoeff in myn sot hoot bat een goet suypen Dan
dees precagie, Ontr. Rentm. 249 [1588?] (zie ook ald. 772).

Precederen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. preceder.
Te boven gaan, overtreffen. ‖ Mijne hoecheyt (t.w. van Aventuere) cupido macht
precedeert, Drie bl. danssen 44 [1482].

Precieuselijck, precioeselijck,
bn. Van precieus.
Kostbaar, dierbaar, edel. ‖ Precieuselijckste Priesterlijck Prieel (tot Maria), DE
ROOVERE 192 [3e kw. 15e e.]; (Christus) verwan tvleesch victorioeselyck met syn
bluet dierbaer en precioeselyck, Smenschen gheest 783 [ca 1560].

Precieusheyt,
zn. Van precieus.
Fierheid? ‖ Princesse van minnen, dyn amoreusheyt is een ioieusheyt daert therte
in vaten mach precieusheyt sonder Ialoursheyt groot oft cleene, Doesb. 48 [vóór
1528].

Precioeselijck,
zie Precieuselijck.

Predestinatie,
zn. Zie WNT i.v.
In de aanh. naar het schijnt bestemming: dopperste predestinatie, de hoogste
bestemming, versta de eeuwige gelukzaligheid? ‖ Onser alder meester die ons can
leeren Deur zijn ghenade en alle deucht vermeeren Om te comen tot dopperste
predestinatie, Veel schoone Christ. en Schriftuerl. Refereynen L 1 [ed. 1592].
v

OPM. Vermoedelijk ondoordacht gebruikt is het woord in Rott. Sp. P v [1561]:
‘Wilt met predestinatie / aenhoren dees quest molestatie / Die my met hert en zin
quellijck aenvaten’, waar het verband een bet. ‘aandacht’ verlangt.

Preëminentie, praeëminentie,
zn. Zie WNT i.v.
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1) Voortreffelijkheid. ‖ Mijn scieten (t.w. van de Dood) luttel differere Om
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scoenheyt noch preeminencie, Drie bl. danssen 70 [1482]; Dat meesters, duer haer
praeeminentie Ghebruucken mueghen poëtijcke licentie, CAST., C. v. R. 57 [1548]
(hic?); Al en es eloquentie, des rijckdoms inuentie, Noch preëminentie, my niet
ouerladigh, ald. 180.
2) Zelfverheffing, hovaardij? ‖ Doet wt dat cleedt van innocencyen En anvaerdt
dat cleedt van preëminencyen; Maect u zelven groot, Gentse Sp. 205 [1539].

Preficx,
bw. Ontleend aan ofr., fr. prefix.
Vooraf bepaald, vastgesteld. ‖ Na dien de doot tleuen moet gheleeden Ende
gheen vre ons ghestelt sij preficx Soe moeten wel leuen om tsteruen aldicx, Drie
bl. danssen 101 [1482].

Prefigureren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Praefigureeren.
Zinnebeeldig aankondigen, ‘voorafschaduwen’ (vg. Voc. Cop.: p r e f i g u r e r e n ,
prefigurare); in ruimere zin ook voorspellen. ‖ Twelck (t.w. het voorteken)
prefigureerde een deerlick vermaen, CAST., Bal. A 5 [1521]; 'Tgheen dat die dinghen
v

prefigureerden Daer achten sy (t.w. de Joden) niet op, Rott. Sp. S v [1561]; Hier
gaet hy (t.w. Christus door de voetwassing) den synen prefigureren Hoe hy lieffelijck
v

deur syn bloet af wasschen zal De zonden, ald. S viij Die kinderen... streden
stranghelic jeghen melcanderen.. als oft zij ooc hadden willen prefigureren, dat den
jeghenwoordighen troublen tijt zonder oorloghe oft strijt niet henden en zoude,
VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 257 [ca 1568].
3

OPM. Als archaïsme nog bij HUIZINGA, Herfsttij 294, aang. in WNT i.v.
Praefigureeren.

Prefract,
bw. Ontleend aan lat. praefractus.
Halsstarrig, eigenzinnig. ‖ Alst soo verre coemt / dat elck zijn verstant Wilt seer
ignorant // en prefract misbruycken Als een verdeylt lichaem / moet elck dan duycken
v

En dooghen luycken // van vreeselijcken ancxste, Antw. Sp. H i [1561].

Preijsen,
ww. Zie WNT i.v. Preisen en Prijzen (III).
(De buit) delen? ‖ Ick sal daer binnen verseijsen En, vind ick ijet, wij sullen tsamen
preijsen, Schuyfman 75 [vóór 1504].
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Prelaetheyt,
zn. Van prelaet.
Aanmatiging, trots, hovaardij. ‖ M.: Ick bin / hier in alle versmaetheyt... V.: Dat is
voor die hoovaerdige prelaetheyt die ghij pleecht te toonen, Roerende v. Meest Al
575 [ca 1564].

Prelatich,
bn. Van prelaet.
Voornaam. ‖ Sy (t.w. de zonde) maeckt haer dienaers rijck en statich,.. Dat zijn
v

altijt mannen van wesen prelatich, Rott. Sp. K vij [1561]; Een man propys, bequaem
en staetich, Lofwaerdich in als, oock heel prelatich, Minnevaer 214 [1583].

Premisse,
zn. Zie WNT i.v. Praemisse.
Wat voorafgaat. ‖ Als een hende zijn premissen ansiet, Dan sal een rethorike
altoos wel af gaen, CAST., C. v. R. 114 [1548].

Premitie,
zn. Ontleend aan ofr. premetie hoogste plaats of eersteling(en) ‘prémices’? Of van
ofr. prémir, belonen?
? ‖ Heylicht den Priesteren / weest hem ghehuldich Om v suyueren wilt v premitie
gheuen, DE ROOVERE 250 [3e kw. 15e e.].

Premmen,
ww. Zie WNT i.v. Premmen (I).
Aan banden leggen, bedwingen? ‖ Het is een huyt van eenen swarten Peerde:
Daermen de boose wijven inne temmet Ende haren quaden zin in premmet, Veeld.
Gen. D. 38 [= Moorkensvel, ca 1550?].

Prentelijck,
bw. Van prenten of prent.
In de aanh. naar het schijnt fig.: diep, onuitwisbaar. ‖ Laten (versta: laat) 't u in 't
v

hert ghedruckt zijn prentelijck, Rott. Sp. O iiij [1561].

Prepus,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

zn. Ontleend aan ofr., fr. prepuce.
Voorhuid (vg. SPANOGHE: P r a e p u t i u m , pellicula glandem tegens, sloove,
sloofken, veur-sloofken, kappeken, oversloof van de manlikheid; veurhuid; besnijdsel;
prebus, prepus). ‖ Dese volgen al Joncker prepus vanden broecke, Leenhof 611
[na 1531].

Present,
zn. Zie MNW i.v., le art., WNT i.v. Present (I).
Klein toneelspel (oorspr. tafelspel dienend als inleiding voor de aanbieding van
een geschenk). ‖ Een present van Godt loondt, enz., titel v.e. spel v. Frans Fraet
(† 1558); Een present van Jonste, vrientschap en trouwe, enz., idem van J.J.
Cassyere [1559]; - zie voorts Prochiaen 17 [ca. 1540]; VAERNEWIJCK, Ber.T. 2, 73
[ca 1568]; Vad. Mus. 3, 110 [1614].

Presentatie,
zn. Zie MNW en WNT.
1) Vertoning. ‖ Goede jonste... hadde noch wel vonden ons presentatie, Man en
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wijf 217 [eind 15e e.?]; Mij dunckt ons presentatije, Dije wij voor hebben, is al een
slecht sermoen, Meester Hoon 49 [ca 1600?].
2) Aanbieding van het blazoen (bij gelegenheid van een landjuweel) en v.v. ook
verklarende toespraak bij die aanbieding. ‖ Wy Goubloemkens ons eendrachtelijck
verleghen Tuwaerts met een minlijcke presentatie, Antw. Sp. N iij [1561] (zie ook
Haagsp. b iij en Versl. Kon. Vl. Ac. 1938, bl. 147 e.v.).
3) Geschenk. ‖ Natuerlicxste // Ontfaermichste // Presentatie (tot Maria), DE
ROOVERE 205 [3e kw. 15e e.]; Wat presentacie Soude hem best dienen, EVERAERT
379 [1512] (zie ook ald. 381, 382 [1512] en 484 [1e h. 16e e.]; Myn hertelijck zuchten,
v
myn swaer verstranghen, Ontfanght in minnelijcker presentatien, H.d.Am. X 4 [m.
16e e.] (hic?); Hij presenteerde hemlien drij presentacien, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2,
20 [ca 1568].

Presentelic,
bw. Van present.
Nu, op dit ogenblik, of wel: hier, op deze plaats (de laatste bet. is doorgaans
minder van toepassing). ‖ Gentse Sp. 153 [1539]; CAST., C. v. R. 32, 100 [1548];
v

v

H.d.Am. G 2 , Bb 3 [m. 16e e.]; Rott. Sp. P iij, R vij [1561]; H. Sacr. 91, 515 [1571];
Crijsman 329, 335 [eind 16e e.?].

Presentich,
bw. Van present.
Nu, op dit ogenblik. ‖ Wy moeten alle saken / ten besten presentich vouden,
EVERAERT 261 [1530] (zie ook ald. 310 [1529]).

*Presevereren,
ww. Corrupt voor verkeren?
Veranderen. ‖ Mijnen druck meugdij, schoon lief, verkerven En mijn droefheyt in
vreucht presevereren (× verneren), Rederijkersged. 47, 1 [m. 16e e.?].

Presomptie,
zn. Zie Presumptie.

Prest(e),
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zn. Zie MNW i.v. Uit ‘(geld)lening’ heeft zich blijkbaar de bet. ‘geld(som)’ ontwikkeld
en v.v. mogelijk ook die van een ‘(weggeborgen) hoeveelheid’, zoals nog in het
zuidnl. (zie WNT i.v. Prest (I).
1) Hoeveelheid, som gelds. ‖ Ons staet doch noch goet te comen een groote
v

preste Zeven Sp. Bermh. O i [1591].
2) Geld. ‖ Hy was al te qualijcken voorsien van preste, CRUL, Heynken 2 [ca
1540?].

Presumaet,
bn. Van presumeren met -aet (naar anal. van desolaet, zoals o.a. ook simulaet).
Laatdunkend, trots. ‖ Beroemende presumaet Van haer deuchdelijke daet, B.d.
Scr. 6 [1539].

Presumcie,
zn. Zie Presumptie.

Presumeren,
ww. Zie WNT i.v.
A. BEDR. - 1) Beweren, staande houden. ‖ Wildy dan segghen / oft presumeren
Dat ick teghen v mandaet hebbe ghedaen, GHISTELE, Ant. 29 [1555].
2) Zich laten voorstaan, prat gaan, zich verhovaardigen op? ‖ Al maect u tgheloove
ghesticht, ghevromdt Duer alle haer affeccyen vueren ghenomt, Nochtans, by Lucas
notabel calculeren, En muegdy dit gheensins presumeren, Gentse Sp. 259 [1539].
B. ONZ. Overmoedig, roekeloos zijn? ‖ Betroudi [te] seer op god soe presumierdi,
St 2, 125 [vóór 1524] (= Doesb. 215).

Presumptie, presumcie, presomptie,
zn. Zie WNT i.v. Presumptie.
Zelfingenomenheid, laatdunkendheid, verwaandheid (vg. KIL. 855:
P r e s u m p t i e ... Arrogantia, insolentia, audacia, temeritas). ‖ Gentse Sp. 266, 271
v

[1539]; Bruyne 3, 109 [1556]; Heymelic Lijden 218 [1557]; Rott. Sp. P i [1561].

Presumptueus,
bn. Ontleend aan ofr. presumptueux. De vorm presumtsieus in de 2e aanh. is wellicht
corrupt; zo niet, dan zou men aan afl. v. presum(p)tie kunnen denken met -eus.
Laatdunkend, trots, zelfingenomen. ‖ Die sommige hoochmoedich, presumptueus,
ende prues als die leeuwe, X. Esels 3, 23 [1530]; T'presumtsieuste geblaet, maect
haer opstinaet, B.d.Scr. 6 [1539].
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Prickmorseel,
zn. Zie Prijckmorseel.
1) Lekker hapje? ‖ De prickmorselen niet dinne, Hs. TMB, G, fol. 133* [eind 16e
e.?].
2) Cunnus? ‖ DE DENE 356a en b [ca 1560] (zie WNT i.v. Morseel, Samenst.).

Pryeelich,
bw. Van pryeel.
v

Als een prieel, t.w. schoon. ‖ Adieu landauwe verciert pryeelich, CAST., Pyr. A vj
[ca 1530].

Prijckelick,
bw. Zie Perijckelic.

Prijcken,
ww. Zie WNT i.v. Prijken.
1) Aarzelen, talmen, doorgaans in de verb. sonder lang (te) prijcken. ‖ (Die van
Mechelen) quamen ooc tHantwerpen sonder langhe prijcken, VAERNEWIJCK, Vl.
Audtvr. 45 [1562]; E.: Treet ghij nv voor an... H.: Nu sonder lang pryken, Vers. Maelt.
625 [2e h. 16e e.] (zie ook ald. 749: ‘sonder meer prycken’); Wat dunct u van de
saeck sonder lanck te prijcken, Const-thoon. Juw. 56 [1607].
2) Nalaten, achterwege laten? ‖ Ken sal
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oock niet prijcken u te openbaren Waer goey armoey sal varen, COORNHERT,
Rijckeman 94 [1550].

Pryckere,
zn. Van prycken? Zie WNT i.v. Prijk (II).
1) Staartstuk van een vogel (vg. KIL.: P r i k e r . Fland.J. p r i c k e l , s t i e t e .
Vropygium; vg. ook DE BO i.v. Prijker). ‖ Ende daer naer speeldet met eennen zwaey
Den pryckere van eennen cappoene binnen, DE DENE, bij DE BO [3e kw. 16e e.].
2) Achterste. ‖ Den pryckere, dachterlet, Leuv. Bijdr. 4, 356 [beg. 16e e.].

Prijckmorseel,
zn. Uit prijck of prijcken en morseel. Of prijckmorseel identiek is met prickmorseel
(zie ald.) is niet met zekerheid uit te maken. Gaat men uit van prickmorseel in de
bet. cunnus, dan zou toepassing van de benaming voor het vrouwelijke genitaal op
een man ter hekeling van diens onmannelijkheid even goed denkbaar zijn als
opzettelijke (obscene) vervorming van prijck- tot prick- (voorzover dit althans nodig
was, aangezien in Vlaamse teksten prijk- en prik- herhaaldelijk door elkaar worden
gebruikt). Gaat men daarentegen uit van de prioriteit van prijckmorseel, dan zou
het 1e lid de stam kunnen zijn van prijcken, pronken, hetzij oorspronkelijk, hetzij
door secundaire associatie. De Bo kent een ww. prijkmarseelen, luieren, kennelijk
afgeleid van prijkmarseel (= prijkmorseel), waarvan het 1e lid op prijken, aarzelen,
talmen schijnt te wijzen, een bet., die zich mogelijk uit ‘pronken’ heeft ontwikkeld
(zie Prijcken, bet. 1). Waarschijnlijker lijkt het mij echter, dat het 1e lid van
prijckmorseel identiek is met prijck, stuit-, staartstuk (van een vogel) (zie WNT i.v.
Prijk (II) en vg. Pryckere), waaruit zowel de bet. ‘lekker hapje’ als ‘mann. of vrouw.
genitaal’ zich gemakkelijk laat verklaren.
1) Lekker hapje; in de aanh. in obscene toepassing. ‖ Adieu slockers van menich
lecker pryckmorseel, DE DENE, Langhen Adieu 158 [1560].
2) Scheldnaam voor een man; modepop, fat? ‖ (Meer twijfelen, e e n l e e l i j c k
M a n s - p e r s o o n tot Meer hopen, e e n a e r d i c h n e t I o n g h e l i n c k ) Myn
nette (t.w. van jalousije) en is zoo niet te bedervene, Lief prijckmorseel, H.d.Am. V
v

i [m. 16e e.].

Prije,
zn. Zie MNW i.v. Pride, WNT i.v. Prij.
Helsche prije, benaming voor de duivel. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 176, a, 19 [1e kw. 16e
e.]; Dev. Pr. B. 115, 1, 9; 290, 7, 6 [1539]; Trudo 2458 [ca 1550].
- In dez. bet. venijnege prije, aangetroffen bij A. BIJNS 2 [1528].

Pryken,
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ww. Zie Prijcken.

Prijsheyt,
zn. Van prijs.
Lofwaardigheid? ‖ Gods glorye ende eere Light int ghelooven zijns woordts vul
prijsheyt, Gentse Sp. 71 [1539].

Prijsverbeiere,
zn. Uit prijs en verbeiere (zie MNW i.v. Verbeider).
Die prijs verwacht of begeert (vg. PLANT.: v e r b e y d e r , v e r t o e v e r ,
v e r w a c h t e r , un attendant, qui attend une chose affectueusement, expectator).
‖ De meesters nochtans van dwalsche liet Sustineren dit alle elck als prijs verbeiere,
CAST., C. v. R. 45 [1548].

Prijswerdicheyt,
zn. Van prijswerdich.
Lofwaardigheid, heerlijkheid. ‖ Sy alle consten mildelijck deelen moet Van haerder
soetheyt / vol alder prijswerdicheyt, Antw. Sp. Yy iij [1561].

Prince, prinche,
zn. Zie MNW i.v. Prince, WNT i.v. Prins (I).
Een aan de Franse cours d'amour der 13e en 14e eeuw ontleende titel voor de
voorzitter (later erevoorzitter) van een rederijkerskamer. Zie een aantal plaatsen,
voorn. ontleend aan reglementen, in WNT XII, 4210 en bij P. de Keyser, De Prinsen,
de Koningen en de Keizers bij de Rederijkers, in Jaarb. v. De Fonteine 1945, bl. 75
e.v.

Princepalich,
bn., bw. Zie Principalich.

Princesselic,
bn. Van princesse.
(Als) van een ‘princes’, in het eerste voorb. als epith. ornans. ‖ Dese princesselike
princesse amoreust... heeft als princesse melodieust princesselic regiment mits
haerder princesselicheyt excellent, Doesb. 46 [vóór 1528].
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Princesselijckheyt,
zn. Van princesselijck.
Hoedanigheid van ‘prinses’ of als van een ‘prinses’. ‖ Doesb. 46 (= Rederijkersged.
60) [vóór 1528] (zie de aanh. bij Princesselic); Door u princesselijckheyt blust mijn
tempeest, ald. 109.

Prinche,
zn. Zie Prince.

Princhierich,
bn. Van princhier.
In de aanh. gebezigd als epith. ornans: heerlijk. ‖ Die propheten / met Dapostelen
princhierich hebben haer in desen wyn gedroncken droncken, Present 330 [1559].

Principael,
bn. Zie bij Principalich.

Principaet,
zn. Ontleend aan lat. principatus.
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1) Heerschappij (vg. MNW i.v. Principaetscap). ‖ Daer de helsche sathan heeft
tprincipaet, Smenschen gheest 662 [ca 1560?].
2) In het mv.: eerste koor van de tweede hierarchie der engelen (gr. ἀρχαι). ‖ St
1, 251 [vóór 1524]; Gentse Sp. 354 [1539]; CRUL (?), Een Gracie, in Gulden Passer
1926, 127 [1e h. 16e e.].

Principalich, princepalich,
bn., bw. Van principael.
1) Inzonderheid, vooral. ‖ Wel up myn knechten // weest haestelick ten keere...
principalich ghylieden die daer hebt affecxtie om met slynghers te werpen, Judich
734 [1577].
2) Bij uitstek en v.v. uitsluitend, alleen. ‖ Wy zijn duer hope gheworden zaligh,
Welcke hope es in Christo principalich, Gentse Sp. 92 [1539]; Wtwendige dingen
en maken ons niet salich, Maer de wercken des geests wercken principalich,
Prochiaen 2137 [ca 1540]; Up datse wel levende // verstandich zoun wesen, zoo
datse inden wech der wysheden principalich mueghen werden zalich, H. Sacr. 145
[1571]; Duer Christum zietmen gheschieden De ghenade / waer uut ghy zalich zyt
principalich, Verl. Z. I, 442 [1583]; Het fondament principalich Es tgheloove, ald.
512 (zie ook ald. II, 1164).
OPM. I. In dezelfde bet. principale, in Gentse Sp. 154 [1539], wellicht te verklaren
uit zegsww. als dits principale, dit is - met uitsluiting van alle andere - de enige zaak,
waar het om gaat, o.a. in Trudo 1529 [ca 1550].
OPM. II. Onduidelijk is de bet. (door tekstbederf?) in Antw. Sp. Eee iij [1561]:
‘Rechtueerdich goet sy (t.w. de kooplieden)... Van haer incoopen / wesende liberalich
Wordende ghepresen / in alle Contreyen Daert mach gheuoert worden princepalich
Een yeghelijck crijchter profijt of verscheyen’.

Printsel,
zn. Van printen, prenten, drukken.
Wat (in)gedrukt is. ‖ O liefste lief, mijns herten minsel, die eeuwich printsel blijft
in mijn memorie, Doesb. 58 [vóór 1528].

Probabele,
bn. Zie WNT i.v. Probabel.
Goed, deugdelijk. ‖ Zomighe (t.w. vocabelen) rekendmen metten probabelen,
CAST., C. v. R. 40 [1548] (zie ook ald. 47); Dus is ons hope / en motijf probabele Dat
v

den peys en sal scheyden / noch soo ghereet // niet, Antw. Sp. Rrr iiij [1561].

Probacye,
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zn. Zie WNT i.v. Probatie.
Uitsluitsel? Of (bindende) verklaring? Blijkbaar een generalisering of specialisering
van de juridische toepassing (zie WNT, tap., bet. 2). ‖ Ach troosters, gheift my (t.w.
de Staervende mensche) noch probacye Of ic, die oyt met zonden belaen lagh, Tot
den vader zelve om qwijtschel gaen mach Duer Christum, ghemaerct de groote
errueren mijn, Gentse Sp. 284 [1539].

Procederen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Procedeeren.
1) Voortgaan. ‖ (Wy zullen) zien hoe vromelijck dat ghy zult procederen Inden
strydt, Rott. Sp. S iiij [1561].
2) Procederen op, overgaan tot. ‖ Als ghy gheen dicht en vind tuwen confoerte
Procedeerd subtilick op een ander soerte, CAST., C. v. R. 27 [1548].
3) Opgaan, begaan, bewandelen. ‖ Procedeerd altoos de oprechte trade, CAST.,
C. v. R. 51 [1548].

Procellues,
bn. Ontleend aan ofr. procelleux.
Stormachtig. ‖ Leanders procelluese wateren (hebbick) duerswommen, CAST., C.
v. R. 182 [1548].

Procreatie,
zn. Zie WNT i.v.
Voortteling. ‖ De vueghels onder haerlieder natien Te diueerscher spacien, zeer
neerstich haken Om te vulcommene haer procreatien, CAST., C. v. R. 23 [1548].

Procuratersse,
zn. Zie MNW i.v. Procuraterse.
Voorspreekster; middelares? ‖ (Maria) Procuratersse inden hoochsten raet daer
die god Iupiter sijn wesen op slaet, Doesb. 97 [vóór 1528].

Procurersse,
zn. Van procureren.
Voorspreekster? (Vg. Procuratersse). In de aanh. van een heilige. ‖ Waer blijven
nu u Procurerssen ende Procureerders? Prochiaen 766 [ca 1540].

Procuruerscap,
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zn. Van procuruer.
Ambt van procureur. ‖ Abonde en Pernette bedienen tprocuruerscap, CAST., C.
v. R. 134 [1548].

Prodogie,
zn. Ontleend aan lat. prodigium. De vorm prodogie is wrsch. corrupt (1. prodigie).
Wonderteken. ‖ T'Audenaerde binnen ... Elck naer synen kies / sach / prodogien
v

schoone, CAST., Bal. A 4 [1521].

Profes,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Profes (II).
Beroep, bedrijf. ‖ Als schijntere different daer gheen en es Tusschen den Orateurs
ende dit profes, CAST., C. v. R. 12 [1548].
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Profetelic,
bw.? Van profeten (zie MNW i.v. Propheten)?
Naar waarheid getuigend en v.v. waarachtig? ‖ Alle (t.w. de Drie Personen der
Drieëenheid) euen secretelic Euen eewich euen machtich al onuerghetelic eene
eenicheit inder driuoudichede driuoudich in eenicheit, staende profetelic, DE ROOVERE
114 [3e kw. 15e e.].

Profict, profijt,
zn. Etymologische spelling van profijt.
Profijt. ‖ CAST., C. v. R. 10, 24 [1548] (profict), ald. 41, 46 (profijct).

Proffytrommer,
zn. Uit proffyt, profijt en rommen, roemen met -er.
Die zich beroemt op een behaald voordeel. ‖ Sy en mueghen niet leuen / als de
proffytrommers, EVERAERT 289 [1529].

Prolatie,
zn. Zie WNT i.v.
‘Uitspraak, (duidelijk gearticuleerde) voordracht’ (WNT). ‖ Tvolck en verstaet
gheen zulcke prolatie, CAST., C. v. R. 37 [1548]; Hier behoord ghy ionghers wel te
wakene, ...in dijn prolatie, ald. 70.

Prolixicheit,
zn. Van prolix (zie WNT i.v. Prolix).
Lengte? Of overvloedigheid (in de aanh. van baardgroei)? ‖ In Mezentius langhen
baerd, mocht elc vervroien Saturnus prolixicheit, en was niet om gronden, CAST.,
C. v. R. 206 [1548].

Prollaert,
zn. Van prollen, brommen.
Brompot. ‖ Men vint veel aerden: vrolickaert stueraert Cloyaert loyaert cackaert
en prollaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Prologhe,
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zn. Zie MNW i.v. Prologe, WNT i.v. Proloog.
1) Voorafspraak bij een toneelstuk; voorspel. ‖ Sp. d. M. Opschr. [beg. 16e e.];
Berv. Br. Opschr. [ca 1520?]; Gentse Sp. 218 en pass. [1539]; Leckert., Opschr.
[1541]; Goossen Taeijaert, Opschr. [2e h. 16e e.?]; enz.
2) Zelfstandig spel, dienend als voorprogramma. ‖ Spelende Prologe van twee
personages... Rethorica en Verachter der Const, voorafgaande aan Eliseus die
Naman genas [2e h. 16e e.?] (zie voor andere voorbb. Antw. Sp. H iij, N ij en pass.
v

[1561], Haagsp. d v en pass. [1561] en mijn De Rederijkers bl. 65).
3) Gelegenheidsspel. ‖ Voer de beste prologhe den peijse aengaende, enz., bij
Van Eeghem, Drie schandaleuse spelen bl. XVI [1559] (voor gelegenheden van
andere aard, zie mijn a.w. bl. 65-66).
OPM. Onduidelijk is de bet. in CAST., C. v. R. 76 [1548]: ‘De snede van daudste
balade, Die eerst was vonden ind sweerelds trade, Daermen noch boucken af vindt
en prologhen’.

Proloot,
zn. Bijvorm van prelot, parlot (zie MNW i.v. Perlot, WNT i.v. Parlot)?
Kwaadsprekerij? Of in algemene zin: aandeel, toedoen? ‖ Jc (t.w. Afjonstich
Benyden) bem der zielen peckere // ten helschen coote duer mynen proloote, Reyne
M. 283 [ca 1575?].

Promant,
bn. Zie WNT i.v.
1) Dapper, vastberaden. ‖ Sghelijcx wy van Protesilao promant, Van Ulysses en
meer ander lesen, Conste d.M. 47 [ca 1560] (zie ook ald. 55); De borghers promant
vernamen dit zeer zaen, Pol. Ball. 8 [1577].
2) Trots, fier. ‖ Al ist dat v lief v gheen liefde en toocht, Maer op v siet als de
promande suer, Conste d.M. 41 [ca 1560].

Promo(e)te,
zn. Zie WNT i.v. Promoot.
Machthebber, grote meneer; ook groot geleerde. ‖ S. Stadt 709, 951 [ca 1535];
Dwerck d. Apost. 1168 [1e h. 16e e.]; Sotslach 350 [ca 1550]; Paulus en Barnabas,
v

in Hs. TMB, B, fol. 51 [m. 16e e.?]; Rott. Sp. O vij [1561]; Jezus o.d. leraers 19
[vóór 1580]; Deenv. Mensch 361 [2e h. 16e e.].

Promootschap,
zn. Van promote.
Heerschappij, oppergezag? ‖ (Wangheloof tot Twijffel:) Basidiliano / die was 't
promootschap t'onsent bevolen / Een groot magister-noster deur syn dolen, Rott.
v

Sp. O viij [1561].
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Promotelick,
bw. Van promote.
Goed, afdoende. ‖ Niemant sal v connen soe promotelick, S. Stadt 526 [ca 1535].

Promotuerscap,
zn. Van promotuer.
Ambt van openbaar aanklager (ziə WNT i.v. Promoteur, bet. 2)? ‖ Vrau Marroie
es seghelersse nu ten tyen, Ende vrau Beerte, bediend het promotuerscap, CAST.,
C. v. R. 134 [1548].

Proncken,
ww. Op sijnen cossem proncken, zie Cossem.

Prondel,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) In ongunstige zin: waardeloze prullen; (oude) rommel (vg. KIL.: P r o n d e l . j .
p r o n d s e l i n g h e . Scruta; vg. ook SCHUERM. en DE BO i.v. Prondel). ‖ V. Vroede
184 [eind 15e e.]; Pir. en Th. 399 [1e kw. 16e e.]; DE DENE, bij DE BO [ca 1560];
Goemoete 290 [eind 16e e.?].
2) In gunstige zin: de gheheele prondel, de hele boel, het gehele bezit, alles. ‖
EVERAERT 18 [1509] (de gehele inzet van het spel), 112 [1513] (de gehele schuld).

Prondelbouck,
zn. Uit prondel en bouck.
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Waardeloos boek (vg. DE BO i.v. Prondelboek). ‖ Oude prondelboucken... ende
diveerssche papyraigen, DE DENE 143b [ca 1560].

Pronosticatuer,
zn. Ontleend aan ofr. pronosticateur.
Voorspeller. ‖ Ick can my niet genoech abuseren Van dees Astrologynen / en
v

pronosticatueren Dattet so valsch is datse profiteren, Zeven Sp. Bermh. O ij [1591].

Pronuncicatie,
zn. Contaminatie van pronunciatie en pronosticatie? Of corrupt voor pronunciatie.
Uitspraak. ‖ Als spellen zij onghelijc te menigher spacie In de elementatie die
vuer al spand croone, Dit beteren zij metter pronuncicatie (ed. 1616 pronunciatie),
Sy vtent ghelijck tot tsdichts fundatie, CAST., C. v. R. 45 [1548].

Proopoost,
zn. Zie Propoost.

Properaert,
zn. Van proper.
Iemand die ‘proper’ (netjes of modieus) gekleed is? ‖ Mits anxt was properaert
int slijck een vroetaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Properheit,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Properheid.
Vriendelijkheid, zachtheid. ‖ Dus gaen wy hem best met properheden touwe,
Prochiaen 148 [ca 1540].

Propijs,
bn., bw. Zie MNW en WNT i.v.
1) Genadig; goed (gezind); vriendelijk, geschikt (vg. KIL. 856: P r o p i c e . Propitius,
bonus). ‖ O Middelburch bequamelijck paradijs / Propijs // van trooste / wel soete
stede, Sp. d. M. 2924 [beg. 16e e.]; O God wiens hulpe wy propijs naturich scauwen
(men betrekke propijs naar de bedoeling van de dichter op God; wiens hulpe ware
beter vervangen door dien), CAST., C. v. R. 75 [1548]; Ick ben Gods zuene die elcken
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propijs greid, ald. 162; Ontfanckt danckelijck ons simpel aduijs / Dwelck wy wt liefden
v

nv bethoonen propijs, Antw. Sp. Z i [1561] (hic?); Ick ben goet onderwys bequaem
en propijs, M. Bedr. Hart 563 [1577]; Goet Onderwijs, Een man propys, bequaem
en staetich, Minnevaer 213 [1583]; Zoo dat ick duer Gods barmherticheyt gheloove,
Naer sgheests inspireren / over al zeer propys... Van alle myne zonden / te
vercryghen verghevenesse, Verl. Z. II, 873 [1583] (hic?).
OPM. Bij VISSCHER, Brabb. 137 [ca 1600]: ‘Sy sullen seggen, dat ghy door uw
lacchen propijs, Soudt ontsteken het vyer van minnen in een man van ys’ naar het
schijnt: innemend.
- Propijs maken, murw maken? ‖ Hij sal wel haest hoop ick / onse wijs // smaeken
coonen wij hem propijs maeken // tsal wel veranderen // drae, Red. en Nat. 235 [2e
h. 16e e.].
2) Profijtelijk, heilrijk. ‖ Zulcken woort van vrede... noyt ghehoort is van aen
beghinne Des weerelts tot nu toe / dat hem (t.w. de goede moordenaar) meer mocht
propijs zijn, Rott. Sp. I iiij [1561]; Bekeert u tot Godt verheven / Wiens zalicheyt u
ziele alleen mach zijn propijs ald. R iiij.
3) IJverig, vurig. ‖ Al dat ghy gheleert hebt moet ghy propijs Dickwils exerceren,
om wel t'onthouwen, HOUWAERT, Vier Wterste 172 [1583]; Een ijegelijck sal naer
ons propijs // haecken, Wercken d. Barmh. 94 [1596].
4) Gereed, paraat, voorhanden. ‖ Die metsen ende temmeren zonder gheld
propijs... Dese zyn pulker zot, CAST., C. v. R. 153 [1548]; Danssen / zinghen oft
springhen en zulcke zaken / Die vreucht doen raken / zijn hier al propijs, Rott. Sp.
H iiij [1561].
5) Behoorlijk, gepast, goed, juist. ‖ Dit leert ons Paulus met zinnen propijs, Gentse
Sp. 49 [1539]; Timmeragien, die seer hooghe, ende propijs naer die conste van
Architectura ende Perspectiua ghemaect zijn, VAERNEWIJCK, Hist.v.Belg. 107a [1566]
(hic? of fraai?); Volchdij goodts gebooden bequaem en propijs sal sijn wen leven
nae ende vert, Geb. Joh. Bapt. 647 [1578]; Niet strydende / naer der vleesschelicker
wyse maer wel ende propyse, Taruwegraen 1494 [1581]; Wel ende propys Zoo
diendt hem advys, Verl. Z. I, 861 [1583].
OPM. Nog bij V. MANDER, Grondt d. Schilderc. 6, 57, aang. in WNT i.v. Propijs, sub
bet. B, 3).
6) Schoon, fraai, edel (doorgaans gebezigd als epith. ornans). ‖ Der vruechden
rijs / Propijs // daer Venus bloemkens bloeyen, Sp. d. M. 3517 [beg. 16e e.]; Daer
hy (t.w. Vergilius) vander liefden spreeckt zeer hoghe, Ind veers Crudelis mater
ghenoopt propijs, CAST., C. v. R. 56 [1548]; Dus brinctse met u naer myn woordt
propyse (t.w. volgens het juist door hem, de koning, gegeven bevel) ten mynen
advyse, Judich 128 [1577]; Die wijse en behooren niet te zijn verschouen, Om een
Prince te kinnen aen zijn habijt propijs, HOUWAERT, Mil. Clachte 85 [1577-'78].

Propysenesse,
zn. Van propijs.
Gepastheid. ‖ Zeght ons vrymoedich /
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met een permant // daet Wat ghy daer zaecht / met goeder propysenesse Tot uwer
bewysenesse, Verl.Z. II, 996 [1583].

Propoest,
zn. Zie Propoost.

Proponeren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Proponeeren.
Aanvoeren, te berde brengen, uiteenzetten. In alg. zin. ‖ Drie bl. danssen 61
v

[1482]; CAST., C. v. R. 240 [1548]; Antw. Sp. g iiij [1561]; Haagsp. h iiij [1561]; Rott.
Sp. N viij [1561]; Red. en Nat. 514 [2e h. 16e e.]; Minnevaer 339 [1583].

Propoost, propoest, proopoost,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Voorstel. ‖ Anhoort mijn propoosten, S. Stadt 776 [ca 1535]; Laet ons hooren,
wat sijn v propoosten? ald. 1077 (op beide plaatsen zou men ook aan de bet. 3)
kunnen denken).
2) Vraag; verlangen, wens; in de 1e aanh. bep. gebed? ‖ Lof troost, wat ons noost,
ons propoost wildt hooren! (tot God), A. BIJNS, N.Ref. 343, a, 11 [beg. 16e e.];
Propoost es: Welc den mensche staervende meesten troost es, Gentse Sp. 162
[1539] (hic? of: de zaak, t.w. waar het om gaat?); Tsal heeten Trudo nae myn
propoest, Trudo 136 [ca 1550] (hic? of besluit?).
3) Stelling, mening. In versch. aanhh. kan ook de bet. 4): besluit, conclusie van
toepassing zijn. ‖ Des ic deerste propoost noch houwe: een vrolic lief is een vrolic
leuen, Doesb. 17 [1528]; Dits al grooten troost naer onzen propoosten, Gentse Sp.
170 [1539] (zie ook ald. 94, 274); Hier inne ic mijn propoost bevanghe Dat arbeyt
v

noch armoe is wortel der consten, Antw. Sp. Nn i [1561]; Mijn meyninghe en
propoost sal ick verhalen, ald. h i; Daerom moest ick oock hier wesen / Om te hooren
v

lesen // en spreken elck syn propoost, Rott. Sp. L viij [1561]; Hoe zallick noch
mueghen best / naer u propoost // wel In hemelrycke commen, Verl.Z. II, 1029
[1583]; Doet dat ghestadich, onverzeerdt, Als een goet zondare bekeerdt // met
vulle propoosten, ald. 1210 (hic? of besluit? of voornemen? Met vulle propoosten
schijnt volgens het verband ‘met Uw gehele hart’ te betekenen); Al slootet niet
medallen elck prees sijn eijgen proopoost, Lijs en Jan Sul 116 [eind 16e e.?].
4) Besluit, conclusie (vg. KIL. 856: P r o p o s t ... decretum, statutum, sententia). ‖
Dus luut tpropoost fijn: Christus moet alleen des menschen troost zijn Inde huere
des doots, Gentse Sp. 104 [1539]; protesterende zegghic, want mijn propoost es:
U ontfermhertigheyt meest mynen troost es, ald. 191; E.: Isser gheen troost? G.:
Als nu noch niet. T.: Dit's een swaer propoost, Rott.Sp. F vj [1561]; God den heere
// vul ghenadigher propoosten die can ons wel vertroosten, Judich 1093 [1577]
(hic?); Nempt dit vry ten propooste: Gods barmherticheyt es den zondaers een
overvlietere, Verl.Z. I, 373 [1583].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

5) Baat, nut, voordeel? ‖ Paulus tonzen propooste Zeght: wy hebben eenen Godt
van goeden trooste, Gentse Sp. 9 [1539] (hic? of tonzen propooste, met betr. tot
ons onderwerp?); Ick kan haerlien herten alzoo vercieren, Dat sy my minnen tot
v

hare propoosten, H.d.Am. L 6 [m. 16e e.].
6) In veralgemeende, vage bet.: zaak.‖ Sus willen wij zwighen van dit propoost,
Camp v.d. Doot 993 [1493]; An dit propoost (t.w. de verlossing door Christus) cleift,
Gentse Sp. 82 [1539]; Gheen propoost en sal schijnen zonder zijn steercken (t.w.
door Rethorijcke of eloquentie), CAST., C. v. R. 16 [1548] (zie ook ald. pass.); Siet
aen Lucretiaes en thisbees propoosten, Present 198 [1559] (hic? of houding,
besluit?); Wy sullen hem houden in ons propoost Soo blijft hy dan als eenen visch
v

int net, Antw. Sp. Aa iiij [1561]; Hoe kwam't te pas... Dat hij gink ontdekken
zodanigen propoost, Jezus o.d. leraers 54 [vóór 1580] (hic? of bet. 3)?).
- Dats tpropoost, eig. dat is de zaak en v.v. dat staat vast? ‖ Noit lief en had lief
so lief, dats tpropoost, Doesb. 44 [vóór 1528].
- Ten propooste (van dien), dienaangaande. ‖ So sal ick u ten propooste van dien
Wadt poetelijcks hier laeten sien, Pir. en Th. 123 [1e kw. 16e e.?]; Int tooghen ten
propooste en can ic u niet meer helpen // nu ter spatien, H.Sacr. 134 [1571].
- Ten propooste dienen, ter zake dienen. ‖ Een fyguere schoone Zalmen u van
dien tooghen / dienende ten propooste, Verl. Z. II, 1290 [1583].
- Mijn (sijn, ons, enz.) propoost, eig. mijn (zijn, onze, enz.) zaak; vervolgens - via
mijn (zijn, ons, enz.) wezen - dienend ter omschrijving van het pers. vnw: ik (hij, wij,
enz.)?‖ Die int uterste des doods vlaghe vaet, Hoe zaude zijn propoost troost zijn
verwaervende, Gentse Sp. 1 [1539]; Dien zwaren val dwijnct al tpropoost mijn Totter
waenhope, ald. 84.
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Propoostelic (k),
bw. Van propoost.
Eig. ter zake dienend, wel te pas (vg. PLANT.: P r o p o o s t e l i c k . A propos.
Composito, ex proposito; nog bij SICERAM, Orl. Fur. 126 [1615] en HEXHAM [1658],
aang. in WNT i.v. Propoost, Afl.). Het verband laat in de aanhh. - bep. die uit Gentse
Sp. - niet toe een scherpe scheiding te maken tussen de bett. ‘wel te pas’, soms
vervaagd tot ‘dienaangaande’ en ‘duidelijk’, ‘nauwkeurig’. ‖ Welct zaet zoude...
Thooft van tserpent breken, vaett dit propoostelic, Gentse Sp. 275 [1539]; Hy heeft
den vyant u obligacye Ghenomen, zoo Paulus propoostelic wtt, ald. 279; Ander
my... Raedt: mijn doode lichaem te gravene In vremde habyten, zoot blijct
propoostelic, ald. 286; Hier op Ieremyas zeght propoostelic: Ic hebbe u in deeuwyghe
liefde bemindt, ald. 294; Dese fyguere / den Troosteloosen Zondare // diendt, Zoo
ghy die speelwys ghezien hebt propoostelick, Verl. Z. II, 565 [1583].
- In de aanh. naar het schijnt: bovenal. ‖ Mynen zin die cleeft tallen tyden
propoostelick Up Gods rechtverdicheyt / diet al zal punieren, Verl. Z. I, 473 [1583].

Prose,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Woord? ‖ Hoort noch mijn prosen sonder glosen en logenachtige fabulen,
O.L.H. Minnevaer 363 [ca 1550] (versta: mijn woorden, mijn verhaal? Of is prosen
hier een ww. en dan = mijn spreken?); De prosen / der roode Rosen / men u
onverschaelt / biet, Rott. Sp. Q viij [1561] (hic? of wens, groet?).
2) Zinspreuk, devies (in het alg.)? ‖ Stichtinghe // daer dorperheit blijft vervrosen
Vervrosen // in duechdelijcke omvlichtinghe Omvlichtinghe // daer reynicheyt staet
in prosen, Sp. d. M. 143 [beg. 16e e.].

Prosecutie,
zn. Ontleend aan ofr. prosecution, lat. prosecutio.
Vervolg? ‖ Leest van elleuen (versta: refreinen bestaande uit strofen van elf regels)
ons prosecutie, CAST., C. v. R. 124 [1548].

Proseren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. proser? Of van prose?
In proza stellen? Of in algemenere toepassing: dichten, bezingen? ‖ (Rethorica)
speculeert / exhibeert / proseert / componeert, Antw. Sp. Yy iij [1561].

Prosperatie,
zn. Zie WNT i.v.
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Voorspoed, welvaart, bloei. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 318 [beg. 16e e.]; Antw. Sp. p i [1561];
Ber. T. 2, 180 [ca 1568].

VAERNEWIJCK,

Prosperen,
ww. Corrupt voor prospereren?
Voortkomen, geboren worden. ‖ Van hem (t.w. Aeneas) zal Romulus prosperen,
H.d.Am. A 4 [m. 16e e.].

Prossen (I),
ww. Zie WNT i.v.
Pronken, trots zijn. ‖ V.: Hoe gaetse al prossende J.: Als eenen mostaert // pot,
Sp. d. M. 4607 [beg. 16e e.].

Prossen (II),
ww. Zie WNT i.v. Prossen (I), Aanm.
Ontspruiten, ontluiken (vg. KIL.: P r o s s e n . Pullare, expullare)? ‖ Vercloict v /
verfraijt v / wiens bloemken prost, St 1, 159 [vóór 1524].

Protectie, protecxcie,
zn. Zie WNT i.v.
Macht. ‖ Conync ouer al de weerelt / eshy (t.w. God) bloot De welcke ghestelt
heift / onder Kaerlens subgecxcie Den Vrancxschen conync / met al zyn protecxcie,
EVERAERT 125 [1525]; Dwerck Gods is materie / en tfaetsoen Is Redene / liefde / en
gratie dwerck doen Door kennisse / maer de erectie Coemt door my (t.w. Loon)
brenghende prijs en protectie, Antw. Sp. Gg ij [1561]; Had ick dat teghen Godt alsoo
v

verdient / Ick een vyandt wesende onder de Heydensche protectie? Rott. Sp. L vj
[1561].

Protencie,
zn. Rijmvervorming van protexcie?
(Beschermende) macht? ‖ De goddelicke vreden, diet al bevredicht Met soeten
seden, den sinen bezedicht, In haren patiencien, In welcker steden, zijn si (l. si zijn?)
bestedicht, Bedruct van leden, in haer ontledicht, Met zijnder protencien, Dwerck
d. Apost. 1233 [1e h. 16e e.].

Provande,
zn. Zie MNW i.v.? Vg. ook Proventie.
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Gunst; goedheid; beschikking; voorzienigheid? ‖ Dus coomt dinclinacie inder
menschen geest waer duer dicwils diuersche seden spruijten En altoos souden en
dede de virtuten des vryen wils verleent doer goeds prouande, St 1, 169 [vóór 1524].

Proventie,
zn. Zie MNW i.v. Provande, inz. Verdam's opm. ald. in fine n. aanl. v. provantie in
Gentsch Chtb. 80. Vg. ook Provande.
Beschikkingsrecht, macht? ‖ Voort soo begheert God van my... Dat ick sal vertyen
in u presentie Mynder patrimonien residentie. En dat erffelycke, Soo die gheleghen
es in myn proventie, Trudo 1593 [ca 1550].
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Province, provinche,
zn. Ontleend aan ofr., fr. province.
Gebied, landstreek. ‖ Volghende de stilen vander walscher prouinche, CAST., C.
v. R. 52 [1548]; Vvaer sal ick hem soucken teenigher prouince, Die mi ditte doet?
ald. 175.

Prudent,
bn. Ontleend aan ofr., fr. prudent.
Verstandig, wijs. ‖ Wellecomme Vutrecht Gheleerde Clergye / wetende prudent
Scriftuerlic Bewys / pastuer bekent Van vier nacien / hooft ende prelaet, EVERAERT
162 [1523].

Prudentie,
zn. Zie WNT i.v.
Goddelicke prudentie, goddelijke voorzienigheid. ‖ Die ouerheid... is ingestelt duer
die godtlicke prudentie, S.Stadt 52 [ca 1535]; Godts ordinantie Die gheordineert is
door die Goddelicke prudentie, Heymelic Lijden 258 [1557].

Pruetelpotten,
ww. Van pruetelpot, mopperaar, zie WNT i.v. Preutelpot.
Mopperen. ‖ Die altijt pruetelpotten sonder cesseren, Leenhof 653 [na 1531].

Pruttelinghe,
zn. Van pruttelen.
Gepruttel. ‖ Uwe pruttelinghe my clein vermaeck doet, Br. Willeken 167 [1565?].

Publieren, publyieren,
ww. Zie WNT i.v. Publieeren.
1) Afkondigen. ‖ Ten derden moeten wy ooc publieren... (volgt de bekendmaking,
CAST., C. v. R. 68 [1548]; Daer men ghewonelic es de voorgheboden te publieren,
VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 20 [ca 1568] (zie ook ald. 204, 224).
2) Verkondigen. ‖ De tweeste ionste ghepubliert Es, dat Gods zuene hem zelven
gaf tydelick, Gentse Sp. 122 [1539]; Duer tgheloove leifdy, naer Ians publyieren,
ald. 260.
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Puerelick,
bn. Zie Puerlijck.

Puerich,
bw.? Van puer.
Zuiver. ‖ J.: Hebdy niet goet zaet ghezayt... L.: Ja jck nedt ende puerich,
Taruwegraen 803 [1583].

Puerlijck, puerelick,
bn. Zie MNW i.v. Puurlijc, WNT i.v. Puurlijk.
Zuiver. ‖ Creta Iuppiters lant, dwelck hy my geiont heeft, Ionne ick v weder, ia wt
liefden puerlijcker, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 27b [1559]; Doet dat gheduerelick Uut
goeder liefden puerelick, Verl.Z. II, 903 [1583].

Pueteren,
ww. Oorspr.?
Verschaffen, bereiden? ‖ Gheregaelde meloenen // hebbick hemlien ghepuetert
met slanghen bloet ghebuetert, Reyne M. 529 [ca 1575?].

Puylen,
ww. Zie MNW i.v. Pulen, WNT i.v. Puilen (III).
Vol zitten. ‖ Al die curieus vol hooverdijen puylen, Leenhof 744 [na 1531].

Puysoenich,
bn. Zie Pusonich.

Puytertierich,
bn., bw. Zie Putertierich.

Pulcher,
bn. (?), bw. Zie Pulker.
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Pulckeren,
ww. Zie WNT i.v. Pulkeren (I).
Bulderen, razen? ‖ Cabbelen, vloucken, pulckeren, zweeren, DE DENE 317b [ca
1560].

Pulker, pulcher,
bn. (?), bw. Uitsl. aangetroffen in pulker zot en pulcher zottinne, door WNT i.v.
Pulkerzot opgevat als samenstt. ((het laatste mogelijk ook als afl. van het eerste),
waarvan het 1e lid de stam zou zijn van pulkeren, razen (zie Pulckeren). Dit laatste
ww. zou op zijn beurt afgeleid kunnen zijn van pulk, polk (< pollek(en), verkleinvorm
van polle, marot èn nar, zot (vg. KIL.: P o l l e k e n / m a r o t t e k e n . Imaguncula
quae stultis ad lusum praebetur: sceptrum capitulatum siue baculus morionis capitello
insignis. & Morio sceptrum gestans en P o l l e / p o l l e k e n . j . g h e p o l k e r e e r t
s o t / s t o c k n a r r e . Stultus, morio sceptrum cum capitello gestans; vg. ook ald.:
G h e - p o l k e r e e r t s o t . j . p o l / p o l l e k e n . Morio capitellum gestans: stultus
baculo ridiculo insignis). Het door Kiliaen vermelde ghepolkereert sot wordt nog
aangetroffen bij V. WOLSSCHATEN, Doodt Verm. 68 [1654] in de vorm ghepurkereert
sot, aang. in WNT i.v. Pulkerzot, Opm. (die nu moet vervallen); ghepolkereert,
*ghepulkereert wijst op een ww. *polkereren, *pulkereren (= voorzien van een
zotskolf), dat secundair (van polkeren, pulkeren, althans onder invloed daarvan) zal
zijn gevormd.
Hevig, razend, stapel-. ‖ Die metsen en temmeren zonder gheld propijs... Dese
zyn pulker zot, CAST., C. v. R. 153 [1548]; Ey quade schieloose valsche Vrouwe,
Onghemanierde pulcher zottinne bloot, H.d.Am. O 8 [m. 16e e.].

Punctie,
zn. Zie WNT i.v.
Smart, pijn. ‖ Van Mars en Saturnus was dees conjunctie Bycans ter defunctien
/ van elcx officien / Elckanderen oppresserende met sulcker punctie / Door tfel
v

beroeren van Mars malitien, CAST., Bal. A 4 [1521].

Punitie,
zn. Zie MNW i.v. Punicie, WNT i.v. Punitie.
Straf door God opgelegd in dit leven of het hiernamaals. ‖ Dal s.wederk. 738 [eind
15e e.?]; Mar.v.N. 784 [ca 1500];
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Lof Hostie 258 [1e kw. 16e e.]; EVERAERT 183, 185 [1526], 278 [1530];
Gentse Sp. 45, 55, 153, 309 [1539]; GHISTELE, Ant. 38 [1555]; Meest Al 141 [1559];
Roerende v. Meest Al 721 [ca 1564?]; VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 259 [ca 1568]; Judich
1500 [1577]; Verl.Z. I, 231, 299 [1583].
V.D. DALE,

Punt,
zn. Zie MNW i.v. Poent, WNT i.v. Punt (I).
Mythologische of allegorische voorstelling in een optocht ter gelegenheid van een
landjuweel. Vervolgens de wagen, waarop die voorstelling was uitgebeeld en het
bord met deze voorstelling, dat vóór de wagen uit werd gedragen en werd
opgehangen aan het logement, waar men als kamer was gehuisvest. Tenslotte het
gedicht (refrein) waarin de voorstelling op het bord werd verklaard (bord en refrein
werden ook poetelijck punt genoemd); zie WNT i.v. Punt (I), bet. B, 7, b). ‖ Antw.
v

v

v

v

v

Sp. A ij, B i, iiij, E i , H iiij, S i, Kk i, Bbb ij , Bbb iij , Ggg 1 , Mmm iij [1561].

Pupsteker,
zn. Uit pup, pop en steken met -er.
Vitale kerel; in de 2e en 3e aanh. ongunstig (wellusteling) of obsceen (vg. WNT
i.v. Steker, bet. 1, c). ‖ Tscheen een de frayste pupstekere Als hy eerst / naer hu
versouck stack, Wachaermen eshy / jnden brouck slack? EVERAERT 535 [1538?];
v

Dusdaneghe overvlieghers ende pupstekers, DE DENE 273 [ca 1560]; Adieu
v

zuvelhuus daer men de pupstekers daeght, ald. 283 (= Langhen Adieu 276).

Pureren,
ww. Zie MNW i.v.
Zuiveren. ‖ Ghi mocht mi licht voer gode pureren, Elckerlijc 380 [ca 1490?]; Sy
(t.w. Biechte) sal u pureren, ald. 501.

Purgeringhe, purgierijnghe,
zn. Van purgeren.
Zuivering. ‖ Dezen troost es een gheheel purgierijnghe Van zondyghe smetten
abominabele, Gentse Sp. 212 [1539]; Neemt deese confectie... met walghe van
sonden om purgeringhe, Smenschen gheest 793 [ca 1560?].

Purrenen, purremen (?),
ww. Zie MNW i.v. Porrenen, WNT i.v. Purren.
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Gaan, trekken. ‖ Dies es hy ghepurrend van Broodshende Om schuwen des
aermoeds groote allende, CAST., C. v. R. 131 [1548]; Als ick eerst purremde met
mynder bende Vut myn Vrancksche rijcke, ald. 171.
OPM. MNW i.v. Porrenen, bet. II, 1 kent deze bet. ten onrechte toe aan een plaats
bij CANNAERT 89 [1481], waar het bedr. ww. porrenen, aansporen is gebezigd.

Pusonich, puysoenich,
bn. Van pusoen (zie MNW i.v. Poesoen, WNT i.v. Pusoen).
Eig. giftig, venijnig; in de aanhh. (van de dood) in fig. toepassing: verraderlijk of
ongenadig? ‖ O pusonighe doot dyn regalich aencleuen Doet my altoos beuen, St
2, 69 [vóór 1524]; Zou (t.w. de dood) heeft versletich Veel menschen gheweist oyndt
puysoenich, regalich, Wreedzinnich, andaelich, DE DENE, bij DE BO i.v. Regalig [ca
1560].

Pussem,
zn. Bijvorm van persem, zie MNW i.v. Perseme, WNT i.v. Persem.
Woeker, woekerwinst (vg. KIL.: P u s s e m e . Fland. gand.J. p e r s s e m . Mensa,
siue taberna vsurarij en P e r s s e m . Vsura). ‖ Een caefvaghere door pussem verrijkt,
Pol. Ball. 65 [1581?].

Puteyn,
zn. Contaminatie van putier en vileyn? Tegen ontlening aan ofr., fr. putain, prostituée
schijnt zich de toepassing in de aanh. te verzetten.
Souteneur? ‖ L.: Wech, ghy roffiaen! B.: Ke, wech ghy puteyn (× deyn, serteyn),
Trudo 430 [ca 1550].

Putertierich, puytertierich,
bn., bw. Zie MNW en WNT i.v.
1) Schandelijk, slecht. ‖ Svyants temptacien zeer putertierich, EVERAERT 195
[1526]; Vergheift myn leuen putertierich, ald. 230 [1528?]; Uutgheloopen muncken
putertierich, A. BIJNS 466 [ca 1540]; Ic worstelde genoech tegen dwerck putertierich
(t.w. de verkrachting), GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 36a [1553]; Hoeren...die... om tghewin
seer puytertierich zijn, GHISTELE, Ter. 2, 90 [1555]; Onseker hope... Menighen
bedriecht seer putertierich, GHISTELE, Ant. 51 [1555]; Paris Oenone eerst minde
vyerich, Die hy in 't leste verliet putertierich, H.d.Am. I 5 [m. 16e e.]; Putertierich is
haer oneerlijck leven (t.w. van Venus), HOUWAERT Gen. Loop 52 [ca 1590].
OPM. Ook bij GILLIS, Emblemata I. Sambuci 87 [1566], aang. in WNT i.v.
Putertierich, sub bet. A, 1.
2) Onbeschaafd, ruw. ‖ De menschen loopen als beesten putertierich, Dryd. Ref.
35 [1561]; Reden seydt my, dat (t.w. de minnaar) een putertierich groot deyn was,
HOUWAERT, Lusth. 3, 34 [1582-'83].
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- Putertierich vallen, hard vallen? (Vg. MNW i.v. Putertiere, bet. 3). ‖ Valt ons niet
putertierich // int ghene dat hier is ghedaen, Weer. Gheleerde 491 [1558].
3) Verschrikkelijk, vreselijk; hevig. ‖
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Vp de scoonheyt der lelye, bouen alle blommen Int Vrancxsche pryeel, wylen
rosierich Es gheuallen een ruwyne putertierich, EVERAERT 124 [1525]; Sijn
begheirlijckheyt seer putertierich was, HOUWAERT, Lusth. 4, 446 [1582-'83].

Putertiericheyt,
zn. Zie MNW i.v.
1) Schandelijkheid, slechtheid. ‖ Dat therte in putertiericheden Liefs liefde onder
de voet soude treden, Sp. d. M. 696 [beg. 16e e.]; t'Gout, en siluer, dat sy aen alle
inden Gherooft hebben, met grooter putertiericheyt, HOUWAERT, Or.d.Amb. 18 [1578];
Wy (saghen) daer boosheyt en putertiericheyt, HOUWAERT, Gen. Loop 183 [ca 1590].
2) Kwaadaardigheid, boosaardigheid. ‖ Wat waendy... Dat ghy met nydigher
putertiericheden... gheraken sult In de schoone havene vol salicheden? Leuv. Bijdr.
4, 301 [beg. 16e e.]; Mijt v van houerdicheyt en putertiericheyt, HOUWAERT, Vier
Wterste 174 [1583]; Door secreten nyt, diffidentie en putertiericheyt ist dat tvolck
deen dander soeckt te verdrincken, HOUWAERT, in Noord en Zuid 16, 326 [eind 16e
e.].
OPM. Dez. bet. wellicht ook in Pelgrimage 69d, aang. in MNW i.v. Putertiericheit,
waar het wordt weergegeven met ‘lastigheid, onaangenaamheid’.

Putertierlijck,
bw. Zie MNW i.v. Putertierlijc.
Snodelijk, schandelijk. ‖ Al heb ic deertsch goet bemint seer gierlijc, Gulsich,
oncuysch en seer putertierlijck, A. BIJNS 400 [ca 1540].

Puwe,
zn. Zie WNT i.v. Puwen.
Kikvors? ‖ De Puwen zagh ick hemlieden vry doopen, CAST., C. v. R. 2 [1548].

Q
Quabeleet, quaebelij, quaeybeley, quaetbeleyken,
zn. Uit qua, enz., kwaad en beleet, beleid (vg. Quaet Beleedt naam van een
personage in EVERAERT, Maria Hoedeken).
Deugniet (vg. KIL.: Q u a e t b e l e y d . Fland.j. d e u g h n i e t , nequam, prodigus).
‖ Quabeleeden die ruusschen buusschen, CAST., C. v. R. 244 [1548]; Ghy zijt een
v

oprecht quaeybeley, Ghy groeyt in archeyt, H.d.Am. F 1 [m. 16e e.]; Hadieu, quaet
beleyken, Trudo 2198 [ca 1550]; Tis van een quae Belij die tot haer gerijven... haer
man ginck verpletten, Lijs en Jan Sul, prol. 5 [eind 16e e.?] (hic? of quae Belij, waarin
Belij eigennaam?).
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Quackelbeenken,
zn. Uit quackel (met toespeling op quackelen, zie ald.) (?) en beenken.
Eig. benen fluitje (om kwakkels te lokken), zie WNT i.v. Kwakkel (I), Samenst., in
de aanh. in obscene toepassing in de zegsw. het quackelbeenken slaen, het
minnespel spelen, coire. ‖ Wy zullense leeren het quackelbeenken slaen Wt kracht
van vyerighen appetijte, H.d.Am. Aa 2 [m. 16e e.].

Quackelen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kwakkelen (I)? Of van quackel, kwakkel (en dan in eig.
zin ‘op de kwakkeljacht gaan’).
Coire? ‖ T.: Twaer beter gheleghen yevers int groene. B.: Ja ia / dat ghy quackelen
mocht noen voer noene / Van sulcken smake veech ick mijn muylken. T.: Ke swijcht
v

toch daer af oprechtich vuylken, Antw. Sp. m iij [1561].

Quackelken,
zn. Zie MNW i.v. Quackel, WNT i.v. Kwakkel (I).
Benaming voor een aantrekkelijk meisje. ‖ V.: Hoe sullen wijt maken? B.:
Tquackelken locken, Sp. d. M. 318 [beg. 16e e.]; Men sal hem het tortelduyfken...
Met andere quackelkens wel doen vergeten, ald. 1342.

Quacken, quackken,
ww. Zie WNT i.v. Kwakken (II).
Van het hart: trillen, beven? ‖ Hue mach mijns wijfs herte liggen quacken om
tydinge te weten heeft sy beghaeren, O.L.H. Minnevaer 185 [ca 1550]; M.: Alle mans
arbeyt laet myn quackken... I.: Wilt U hart tevreden stellen, Huis v. Idelh. 496 [m.
16e e.].

Quacke(r)nelleken, qwackernellekin,
zn. Zie WNT i.v. Kwakkernelleken.
Bekoorlijk, dartel meisje; lichte deern. (vg. KIL.: Q u a c k e r - n e l l e k e n . Fland.
Puella venusta, lepida, lasciua). ‖ Nyeuvont 123 [ca 1500]; St 2, 200 [vóór 1524];
v

Gentse Ref. 79 [1539]; Trudo 2548 [ca 1550]; Hs. TMB. G, fol. 68 [eind 16e e.?].
OPM. Vg. Venusquackernelleken i.v. Venus.

Quackken,
ww. Zie Quacken.
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Quadebeleyder,
zn. Van quadebeleyt (zie Quabeleet) met anal. suffix?
Deugniet (vg. Quabeleet)? Of bep. ver-
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leider (vg. STALLAERT 2, 123)? ‖ Quadebeleyders die anderen tlandt doen ruymen,
DE ROOVERE 405 [3e kw. 15e e.].

Quaebelij, quaeybeley,
zn. Zie Quabeleet.

Quaern(e),
zn. Zie MNW i.v. Querne, WNT i.v. Kweren.
Eig. handmolen; in de aanhh. fig. gebruikt als schimpnaam. ‖ Siet, waer hij comt,
dafgrijselick quaerne, Christenk. 1709 [ca 1540] De waerdyn is een goe ouwe quaern,
Katm. 532 [vóór 1578] (zie ook Hs. TMB, G, fol. 70 [eind 16e e.?].

Quaerte,
zn. Zie Caerte.

Quaetbeleyken,
zn. Zie Quabeleet.

Quaetbestier
(één woord?), zn. Uit quaet en bestier.
Dwaasheid? ‖ Wadt mach Loeris letten dat hij quaetbestier clapt, Koster Joh. 316
[m. 16e e.?].

Quaetpurck,
zn. Uit quaet en purck, dwerg (zie WNT i.v. Purk)?
Schimpnaam voor een vrouw. ‖ Lijs oft anders Belij Quaetpurck, Lijs en Jan Sul
(uit de lijst van personages) [eind 16e e.?].

Quaetslagher,
zn. Uit quaet en slagher (of slaghen, slaen met -er).
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Kwaaddoener? ‖ Quaetslaghers die altoos hebben den tuck, DE ROOVERE 404
[3e kw. 15e e.].

Qualifieren,
ww. Zie WNT i.v. Qualifieeren.
Uiteenzetten, te kennen geven. ‖ Dies ick by causen dit qualifiere, Ende zal u de
opinie van desen landen leeren, CAST., C. v. R. 53 [1548]; By exemrle wil ickt hu
qualifieren, ald. 60.

Qualiteyten,
ww. Van qualiteyt.
Noemen, karakteriseren. ‖ Ghy (t.w. de mens) syt minocismus (l. of versta
microcosmos?) gequaliteyt, Werelt bevechten 358 [2e h. 16e e.].

Quant (I), quantken, quentken,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kwant.
1) Kameraad, makker, gezel (vg. KIL.: q u a n t / m a n g h e r . Sodalis, socius, socius
ludi, collusor). ‖ Man en wijf 170 [eind 15e e.?]; Schuyfman 570 [vóór 1504];
v

188 [1526]; Rott.Sp. P iij , vij [1561].
- Als benaming waarmee zinnekens elkaar aanspreken. ‖ CAST., Pyr. C vij [ca
1530]; Con. Balth. 147 [1591] (quentken).
2) (Doorgaans in verkleinvorm) minnaar, boel. ‖ Antw. Sp. Ee i, d iij [1561]; Haagsp.
m iij [1561].
EVERAERT

Quant (II),
zn. Oorspr.?
Op quant slaen, ‘voorkopen’, opkopen. ‖ (Boter- en kaaskopers) Die dus loopen
en raesen / en dus doer tlant // gaen, waer doer sij die helft vant suijvel op quant //
slaen, Gr. Hel 1119 [ca 1564].

Quareid,
bw. Zie WNT i.v. Quareit.
Eig. vierkant; in de aanh. bet. quareid loopen naar het schijnt ‘zuiver zijn’. ‖ Niet
meer en loopt den teerlingh quareid: Elck souckt bedrogh vul valscher laghen, CAST.,
C. v. R. 151 [1548].

Queeckbert,
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zn. Zie MNW i.v. Quaecbert.
Eig. speelbord, triktrakbord; in de aanh. in de zegsw. tqueeckbert hanght uyte,
het is hommeles? ‖ Nv wil ick met vruechden nae huys gaen reepen / En payen
Lubbe / hoordijt ghy Luyte? Of anders sou tqueeckbert hanghen uyte, Antw. Sp. m
iij [1561].

Queeste,
zn. Zie Queste (I).

Queesten (I),
ww. Van queeste, queste, zie Queste (I).
Krakelen? ‖ Elc vrijlijc at en dranc Sonder ongenuechte, zonder twisten oft
queesten, GHISTELE, Virg. Aen. 22a [1556].

Queesten (II), questen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kweesten en A. Beets in Tschr. 57, 165 e.v.
A. ONZ. - 1) Praten (soms bep. mooi praten, bijv. in Rott. Sp. B i), spreken. ‖
Prochiaen 2399 [ca 1540]; Rott. Sp. B i [1561]; Alit en Lijsbith 88, 96 [eind 16e e.?];
D.War. 10, 117 [eind 16e e.?]; Hs. TMB, E 10, 239 [eind 16e e.?] (‘Sonder eenich
questen’, aang. d. Erné, Twee Spelen bl. 118; hic?); Trauwe 140 [1595?]; Meester
Hoon 53 [ca 1600?].
2) Huichelen (vg. voor deze bet. Queester, bet. 1, waar mooiprater nadert tot
huichelaar, schijnheilige): sonder questen, naar waarheid, eenvoudig en oprecht?
‖ Laet hooren dan, gij clager sonder questen, Op dat ten besten tvonnis mach sijn
geent, Crimpert Oom 362 [eind 16e e.?].
3) Weeklagen. ‖ So mocht ic altoos dencken waer ghy waert... En met alle dandere
claghen en questen, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 3a [1559]; Iuno sachmen queesten,
Die tbedroch wiste, en is gaen strijcken, ald. 97b (hic?).
B. BEDR. Zeggen, vertellen; verklaren, belijden, uitroepen. ‖ De waerheit wil zy
(t.w. de rederijkkunst) queesten ende dat in spijt van alle diet benijt, Vad. Mus. 5,
350 [ca 1500?] (hic?); Hoort, wadt ick queest: Goossen sal haest comen, enz.,
Goossen Taeijaert 255 [2e h. 16e e.?];
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Van deser ghelykenesse En was noyt eer ghehoort / Ic bems een queestere Bin
swerelts eestere, Jezus i.d. tempel 344 [ca 1575?]; Zoe zal ict al queesten: Hij
prende twee kevels, enz., Meer Gheluck 395 [eind 16e e.]; 't En is geen luegen, vry
nae mijn queesten hoort, D.War. 10, 122 [eind 16e e.?].

Queester,
zn. Van queesten.
1) Mooiprater, -praatster. ‖ Hoort doch deese queesters / wat sij conen coken,
Gr. Hel 556 [ca 1564]; Ghij weet wel dat sij is een arge queester, Proetus Abantus
150 [vóór 1509].
2) Prater, kletser. ‖ Gij muech v ghebreken als sotte queesters hier wel verhalen,
Drie Sotten 272 [1e kw. 16e e.].
OPM. Onduidelijk - van queesten, jagen, ronddolen? Of van *queesten, *questen
(van queste, inzameling) en dan hetz. als questeerre, questeerder? - is de bet. in
Hs. TMB, A, fol. 108 [eind 16e e.?]: ‘achter lande lopen als die queesters’.

Queken (I),
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Kweken (I).
Trillen, schudden, bengelen. ‖ Dat hy moet byden balghe queken Ander ghalghen
reken, EVERAERT 43 [1512]; Jc saeghe hem lieuer / byden balghe queken, ald. 537
[1538?]; Sy doet heur tonghsken zoo net queken, CAST., Pyr. A vij [ca 1530]; Hoe
v

aerdich doet hy syn paruycke queken, ald. vij .
OPM. Verdam's verklaring van queken als benaming van een dobbelspel (zie
MNW i.v. Queken, 1e art., bet. I, c) wordt bevestigd door den terlinck queken in
Trudo 204 [ca 1550].

Queken (II),
ww. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Kweeken.
In stand blijven, duren. Deze bet., door het verband opgedrongen, hangt wellicht
samen met die van ‘leven’ door Kiliaen vermeld (vg.: ald. Q u e y c k e n ... Viuere).
‖ U zot bestier en mach hier nijet queken, Tielebuijs 359 [1541].

Quellaert,
zn. Van quellen.
Die kwelt, martelt, hindert, plaagt. ‖ Daer bleef taeyaert tootaert ende quellaert,
Doesb. 247 [vóór 1528].
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Quellatie,
zn. Van quellen of rijmvervorming van quellagie. Kiliaen geeft de vorm quellaedsie
(= quellatie? Of = quellagie?).
Kwelling. ‖ Ghy hebt voor ons voldaen Godts condemnatie / En van de quellatie
dus duyvels bevrijt, Rott. Sp. O v [1561].

Quelsel,
zn. Van quellen.
Kwelling (vg. KIL.: q u e l s e l . Molestia). ‖ Doesb. 73 [vóór 1528]; Antw. Sp. c ij
[1561]; Haagsp. g iij [1561].

Quemconiam,
zn. Zie WNT i.v.
‘Onzin, zotteklap, malligheid’. ‖ Aldus en was dit niet beter dan ghueschen
quemconiam ghezoghen uuten blauwen hasack, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 311 [ca
1568].

Quene,
zn. Zie WNT i.v. Kwene.
Doedelzak (vg. KIL.: q u e n e . Fland.j. m o e s e l . Tibia vtricularis). ‖ Leuv. Bijdr.
4, 331 [beg. 16e e.]; St 1, 51 [vóór 1524]; Doesb. 35 [vóór 1528]; CRUL, Dronckaert
v

183 [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. V 4 [m. 16e e.].

Quenselen,
ww. Zie WNT i.v. Kwenselen.
Schaften (vg. KIL.: Q u e n t s e l e n . Lentè & fastidiosè mandere). ‖ M.: Wat dunct
v maet Eest schier niet tijdt om quenselen? G.: Wa trouwen jae't, Dit schof dunct
my langher dan 't plach dueren, H.d.Am. A 7 [m. 16e e.].

Quenteren,
ww. Zie WNT i.v. Quinteeren.
Zingen. ‖ T.: O dat's ghesonghen. W.: Dat's ghequenteert, Rott. Sp. P viij [1561].

Quentken,
zn. Zie Quant (I).
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Quepaers,
zn. Ontleend aan lat. que (= quae) pars, welk rededeel (schoolterm bij het ‘partes
maken’, vg. MNW i.v. Part, 2e art., bet. 4).
1) Elementair feit, simpele of de simpelste zaak. ‖ Den herpslaghere, bedecte
penningwaert ghenaemt, met zijn herpe, daer hij ghecke deuocie me raemt ende
menich me bescaemt, // niet wetende que paers, Christenk. 942 [ca 1540].
2) De zaak, de boel; de hele boel. ‖ V.: Daer hebdijt al / J.: Tis bedreten
quepaersken, Sp. d. M. 4689 [beg. 16e e.]; Ten sy dat wy tsaemen den treyn
bestieren naer onsen grey / ofte tis al verlooren que paers, Smenschen gheest, 69
v

[ca 1560], Och tis heel brodde en verloren que paers, Antw. Sp. Ff iiij [1561].

Querde?
zn. Zie Quert.

Quereel,
bn.? Zie MNW i.v. Querelle, WNT i.v. Querel.
Onenig? ‖ Oock doense wel (t.w. de ontboden raadsheren des konings) / datse
zonder quereele // schyn dus haestich commen ten mynen beveele // zyn, Judich
182 [1577].

Quert? Querd(d)e?
zn. Naar het schijnt verwant met querdel (zie MNW i.v. Querdel, WNT i.v. Kwerdel).
(Schoen van) grof of slecht leder of lederen lappen of snippers? ‖ Al sijn si
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grof ghescoyt mit querdden (× derdden), Drie bl. danssen 21 [1482].

Queste (I), queeste, qweste,
zn. Zie WNT i.v. Queste (II).
1) Vraagpunt, vraag. ‖ Op alle schriften vindense (t.w. de geleerden) nieu queste,
Leuv. Bijdr. 4, 235 [beg. 16e e.]; Wie meest zotheyt tooght dit es de qweste, Gentse
Ref. 67 [1539]; Apollo die heeft een qweste gheproponeert Onder zijn neghen
dochterkins, henlien vraghende, enz., D'HEERE, Boomg. 117 [1565].
2) Punt van geschil, geschil (vg. Loquela i.v. Questeboom). ‖ Tusschen de
Troyanen en de Tyrien en zullen geen questen Noch geschil wesen, GHISTELE, Virg.
Aen. 19a [1556]; Twee Ambassadeurs... die creghen questen, In 't Senaet,
HOUWAERT, Lusth. 2, 615 [1582-'83]; Buerwijff, hoort eens om te schuwen alle
questen, Lijsgen en Lichthart 288 [eind 16e e.?].
OPM. Nog bij V. MANDER, Olijfb. 21, aang. in WNT i.v. Queste (II), sub bet. 3).
3) Zaak, aangelegenheid. ‖ Cleyn is de queste, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 131a
v

[1559]; Ick weet van u noch een groote queste, Rott. Sp. A ij [1561]; Al onse queste,
Hoop ick, sult ghij bevesten, dattet wel sal sijn, Tcooren 767 [1565].
4) Moeilijkheid, zwarigheid. ‖ Den hongher bracht ons dicwils in queste, Berv. Br.
231 [ca 1520?]; God wil v beschermen van alle queeste, Dboeck d. Am. 97b [1e h.
16e e.]; Vreest voor geen questen, Red. en Nat. 104 [2e h. 16e e.]; Niemandt en
behoort sijn leedt oft questen te wreken, HOUWAERT, Lusth. 2, 617 [1582-'83]; Om
ontslaghen te syne [van?] verdriet en queste, HOUWAERT, Gen. Loop 79 [ca 1590].

Queste (II),
zn. Zie WNT i.v. Queste (III).
Het gesprokene, woord(en). ‖ (Vrouwen) Die den mans verwijten met veel questen
Dat hy niet weert en is dat hyse oyt sach, Leenhof 690 [na 1531]; Dat hy secreet
en stille, zonder eenighe queste Soude vertrecken, ende verlaten Dido, GHISTELE,
Virg. Aen 64b [1556]; Aenmerct myn queste, ald. 67b; Erasmus, wiens leeringh' en
hooghe questen... Ghy ouerstelt in duutsch, D'HEERE, Boomg. 69 [1565].

Questen,
ww. Zie Queesten (II).

Questinghe,
zn. Bijvorm van questie?
Twistvraag? ‖ Questinghe // Redelicxste // Soluerende (tot Maria), DE ROOVERE
205 [3e kw. 15e e.].
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Queteren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Kweteren.
1) Beuzelpraat verkopen, kletsen. ‖ Wa neue dat ghys niet meer en doet, Op lijf
en goet, dus meer te queteren, Dwerck d. Apost. 804 [1e h. 16e e.]; Wilt niet queteren
Want hy sal als de rijpe gherste beteren, Antw. Sp. Gg iij [1561]; Jae, ja wadt moocht
v

ghij hier staen queteren, Hs. TMB, B, fol. 63 [2e h. 16e e.?]; Hoort mij dit volck doch
staen queteren, Meester Hoon 418 [ca 1600?]; Hs. TMB, G, fol. 71* [eind 16e e.?].
- In de aanh. naar het schijnt in gunstige zin: spreken. ‖ Elc Sant heeft by na zijn
sonderlinge siecte... Quetert nu: is dit niet al tot onser vromen? Prochiaen 878 [ca
1540].
2) Razen, tieren; schreeuwen, jammeren. ‖ B.: Sy suelent ons ontknoepen L.:
Die valsghe sleteren. B.: Ten bayt gheen queteren, Trudo 249 [ca 1550]; Wij sullen
Suermuylen leeren queteren / Sy moet ons orlof gheuen oft sy wilt oft en wilt, Antw.
Sp. o ij [1561]; Ghy moet eerst dat duymken cussen en v quathyt blussen en laeten
v queteren, Con. Balth. 1114 [1591].
OPM. Vg. Bequeteren, Gequeter, Teghenqueteren.

Quets,
bw. Zie WNT i.v. Kwets (III).
Eig. 'k wed des, in de aanhh. gebruikt als bw. van mod.: denkelijk, waarschijnlijk;
bepaald, beslist. ‖ Leckert. 105 [1541]; Well. Mensch 30 [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. A
v

v

4 , C 1, K 6, R 3 en pass. [m. 16e e.]; Antw. Sp. L1 ij [1561]; Haagsp. p ij [1561];
Taruwegraen 974 [1581] (quts, 1. quets?).

Quetsele,
zn. Van quetsen.
1) Kwaal, ziekte. ‖ Inwendighe smerticheyt der sinnen Die den lichame int merch
wort een quetsele, Sp. d. M. 2311 [beg. 16e e.]; 'tQuetsele vermaent en betraent
de wanghen, H.d. Am. S 7 [m. 16e e.]; Dat ghi duer mi lijdt dit hinderlijc quetsele
Doorsake uwer siecten compt duer mijn opsetsele, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 132a
[1559].
2) Letsel; ook fig.: nadeel, schade, ongeluk. ‖ Dees pilen (t.w. van rampspoed)
... Schiet ick op v als een pijnlijck letsele Welck gheschut / en hinderlijck quetsele
En suldy gheensins moghen ontulien, GHISTELE, Ant. 78 [1555]; (Serpenten) En
v

deden den menschen gheen quetsele, Antw. Sp. Dd iiij [1561]; Hy cant ontbeeren
Nochte oock ontfleeren // zulckdanich een quetsele, Verl.Z. II, 23 [1583]; Ghy zijt
mede der zielen smette en quet-
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sele, NUMAN, Striit d. Gem. 34b [1590].

Quetsich,
bn. Van quetsen.
Kwetsend, kwetsbaar makend. ‖ Dies zou (t.w. de duif) dickent... wort // Ghescoten
duer twyffelic / bedyncken quetsich, EVERAERT 356 [1531].

Quic (k) (I), quixken,
zn. Zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Kwik (IV).
Eig. dier, fig. (evenals dier) gebezigd als vleinaam voor een vrouw. ‖ DE ROOVERE
399 [3e kw. 15e e.] St 1, 31 [vóór 1524]; CAST., Pyr. A viij [ca 1530]; Antw. Lb. 181
[vóór 1544].
- In de aanh. ongunstig. ‖ Een quaet wijf, stuer, wreet, geen erger quic, V.D.
MEULEN, Ketiuigh. 40 [ca 1500].
- In de aanh. naar het schijnt in toepassing op een man. ‖ Wanneer jc bem met
goede quicx gheseten Jn taveerne ofte eldere / om spelen dryncken Gheerne laet
jc tnat binder kelen zyncken, EVERAERT 287 [1529].

Quick (II),
bw. Zie bij Cort.

Quicte,
bn. ‘Etymologische’ spelling van (of corrupt voor) quite, kwijt? Vg. echter DE ROOVERE
193: ‘Quictende Quelende Quicken Quetsuere’ (var.: ‘Quirerende Quelender
Quetsuere’).
Quicte van, bevrijd, verlost van. ‖ Nu beddy (1. hebdy) verwoerfuen paeis ende
minne, En zijt quicte van een abuselick wee, CAST., C. v. R. 71 [1548].

Quinckele,
zn. Van quinckelen (zie WNT i.v. Kwinken, Afl.)?
Snater? ‖ Ziet my ghenen kasse boeve staen stuyten, God gheve hem ramp in
synen quinckele! CRUL, Dronckaert 137 [2e kw. 16e e.].

Quint,
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zn. Zie WNT i.v. Kwint (I).
Winst (vg. KIL.: Q u i n t . Lucrum, emolumentum, foenus, fructus, quinta pars
fructuum: iusta quintana). ‖ Maect banckeroet... biedt d'achtste penning... Dits wisse
quint, COORNHERT, T'roerspel 855 [3e kw. 16e e.]; Dout yser versmeden sy en dnieu
sy sparen, Dats all dobbele quint, Trauwe 1141 [1595?]; Hier is te grooten quint...
Hier is winst voor de hant, Const-thoon. Juw. 196 [1607].
OPM. Ook bij SPIEGHEL 157, aang. in WNT i.v. Kwint (I).

Quintefeulge,
zn. Ontleend aan ofr., fr. quintefeuille.
Vijfvingerkruid; in de aanh. gebezigd als erenaam voor Maria. ‖ Quintefeulge
Quintancelijcker Quinterne, DE ROOVERE 193 [3e kw. 15e e.].

Quinten,
ww. Van quint.
Winnen, verdienen (vg. TEIRL., Barg. i.v.). ‖ Ick had soo goe koop blijven leggen
slapen, Dan hijer staen gapen en nijet te quinten, Meester Hoon 144 [ca 1600?].

Quisbelbouten,
ww. Uit quisbelen, kwispelen en bout.
In de aanh. naar het schijnt plicht-plegingen maken. ‖ Als ghij thegen ein meysken
wilt kouten, Stobbelse boevelyck in einen houck; Ghij en derfter niet veel met
quisbelbouten, Verkreukelt vryelyck hoeren douck, Bierses 44 [2e h. 16e e.].

Quistwater,
zn. Uit quisten, kwisten en water.
Verkwister. ‖ Joncker Merck quistwater diet al verdoet, Ghelt en goet, de corsten
metten cruymken, Leenhof 127 [na 1531].

Quitancelijc,
bn. Van quitance.
Geneigd kwijt te schelden? ‖ Quitancelike Quinterne, DE ROOVERE 193, var. [3e
kw. 15e e.].

Quittelen,
ww. Van quit(t)en.
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Prijsgeven, verliezen? ‖ Dat qualijc gecomen is moet qualijc gequittelt zyn, Dal
s. wederk. 612 [eind 15e e.?].

Quoadiuture,
zn. Ontleend aan ofr., fr. coadjuteur.
Helpster, in de aanh. van Maria en (indien te betrekken op Quetselijcker Quale)
in de bet. die bevrijdt, geneest? ‖ Quetselijcker Quale Quoadiuture, DE ROOVERE
193 [3e kw. 15e e.].

Quoy,
vnw. Ontleend aan ofr. quoy.
De quoy, geld. ‖ Legt op die borse v faelgeert de quoy, St 1, 31 [vóór 1524]; Daer
de quoy ghebrect weet ick een vondeken, Smenschen gheest 620 [ca 1560].

Quoniam, coniam.
Zie WNT i.v.
1) Achterste. ‖ De koye / de kiste, den quoniam, Leuv. Bijdr. 4, 356 [beg. 16e e.];
Sijn lief maecte van hem (t.w. Aristoteles) haren setele, Haren quoniam brack hem
al de leden, SMEKEN, Dwonder 268 [1511]; Daer zal uwen coniam int pec om blaken,
CRUL, Dronckaert 175 [2e kw. 16e e.]; Daer zal uwen coniam noch om versinghelen,
ald. 239.
2) Cunnus? ‖ Als sy volghen willen deese ghetoyden al synse oock van die
beroyden sy willent hebben of quoniam soud steelen, Smenschen gheest 588 [ca
1560?].

Quts,
bw. Zie Quets.

Qwackernellekin,
zn. Zie Quacke(r)nelleken.

Qwaerte,
zn. Zie Caerte.
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Qwaligh,
bn. Van qualen.
Lijdend, er ellendig aan toe zijnde? ‖ (God) Wie (l. Die) zo ghenadigh zelve
becleedt heift Adam en Eva, vol zonden qwaligh, Gentse Sp. 274 [1539].

Qweste,
zn. Zie Queste (I).

R
Rabauwen,
ww. Van rabauw.
Voor rabauw, schooier, deugniet schelden. ‖ De man word ghehoerezuent en
gherabaut, DE DENE 258a [ca 1560].

Rabbelster,
zn. Van rabbelen?
Blijkens het verband in de aanh. schurftlijdster. ‖ Rabbelsters die schorft zijn totter
keelen, Crijgen eenen rabbaut, eenen vuylen rapaert, A. BIJNS, N.Ref. 171, d, 9
[1525].

Rabby,
zn. Zie WNT i.v. Rabbi.
Valsaard, boosdoener (vg. JOOS: R a b b e , R a b b i e ... valschaard, twister,
ruziemaker). ‖ V.: gy sijt een rabby D.: en ghy de ientste als dexcellentste // om
archs berueren, Smenschen gheest 21 [ca 1560?].

Rabbot,
bn. Zie Rabot.

Raboij,
zn. Zie MNW i.v. Rabooy.
Wereldse drukte, rumoer, gedruis (vg. DE BO i.v. Ravooi). ‖ Hoe hebdi hu dinghen
aldus ghemaect Ende int raboij messelic ghesteken, V. Vroede 749 [eind 15e e.].
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Rabot,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Rabat?
In de aanh. naar het schijnt gevaarlijke plek, oneffenheid. ‖ Die de weirelt volcht,
sietmen verdordt verkeeren, als inden breeden pat waer schuylt menich rabot,
Bruyne 3, 134 [1556].
OPM. Wellicht behoort hiertoe ook het bn. rabbot (= oneffen?) in Gentse Sp. 238
[1539]: ‘M.: Zo zal ic dien gheplaenden wegh dan laten, En dezen leelicken stranghen
wegh beterden, Pauentuere (var. Tauentuere) oft my zaligh moghte werden. G.:
Tzal al verzoeten, al maght eerstwarf rabbot, zijn’.

Racat,
zn. Ontleend aan ofr. racat, rachat. Vg. MNW i.v. Rachat.
Het af-, los- of vrijkopen, in de aanh. - naar het schijnt als misbruik - gelaakt. ‖
Oyt hielt ghy racat / simonie en wouckere / Niemant deucht doende / dan den buyc
v

end den eers, CAST., Bal. O vij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521].

Rachten,
zn. Bijvorm van Rach (zie WNT i.v. Rag).
Spin (vg. KIL.: R a c h . j . r a g h e . Aranea). ‖ Dus ghelijct men eenen bi desen
Die sijn quaet wtschiet gelijc een rachten (× wachten), Doesb. 199 [vóór 1528].

Rack,
zn. Zie MNW i.v. Rac, 1e art., WNT i.v. Rak (I).
Zaak, aangelegenheid. ‖ Laet wij den Heer voor hem bidden in dit rack, Dat Hij
hem behoe in alle manieren, Tcooren 1094 [1565].

Rackken,
ww. Zie WNT i.v. Rakken (III).
Om hooch rackken, optrekken (t.w. aan een galg)? ‖ Goutsmeen die meest het
volck gerieven, die suldij inder hellen al om hooch // rackken: tbehoort haer toe,
want het sijn lose dieven, Gr. Hel. 290 (ca 1564].

Radactie,
zn. Zie Redactie.
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*Raeilge,
zn. Corrupt voor (of verkeerde lezing van) caeilge (zie Caille)? Ontlening aan pic.
raille (zie ook WNT i.v. Ral (I) en Loquela i.v. Ralje) lijkt op grond van de bet. in de
aanh. niet waarschijnlijk.
Vererende benaming van een man: voornaam heer of dappere, flinke kerel. ‖ H.:
Van elckx, die hem siet, wordt hij begeert. S.: Tis vrij een eedeling. H.: Wa, 't is een
raeilge, Pir. en Th. 274 [1e kw. 16e e.?].

Raeliaert,
zn. De vorm wijst op ontlening aan ofr. raillart, spotvogel, grappenmaker. De bet. in
de aanh. is wellicht beïnvloed door rael, lang, slank (zie WNT i.v. Raal (I).
Slungel? ‖ Eij, lang raeliaert, wadt hebdij bedreven! Luijstervinck 541 [2e h. 16e
e.] (vg. ald. 575: ‘Dat nieuw geboren kindeken is relijck lanck’).

Raemte,
zn. Van ramen.
Overlegging, bedenksel? ‖ Hoouerdigh volc hoortmen rampen en vloucken
Grimmende, schuddende dats al zijn raemte, Gentse Ref. 68 [1539].

Raepsolasekin,
zn. Uit rapen en solaes met-(e)kin.
Genotzoeker. ‖ Zijdy worden een Venusjanckerkin / een tijtverlieserkin / een
raepsolasekin, CAST., Pyr. A iij [ca 1530].

Raescoppigh,
bw. Van raescoppen (zie WNT i.v. Razen, Samenst.).
Dwaas, idioot. ‖ Tvolck dat hem raescoppigh, keybolligh gheneert, Gentse Ref.
63 [1539]; Tvolc dat hem soo raescoppigh openbaert, Veeld. Gen. D. 19 [16e e.].
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Raesdroeper,
zn. De opvatting van Erné, Twee Spelen bl. 118 (uit raes, zotternij en dropen, laten
vloeien; dus iem. die zotheid bedrijft) lijkt, alleen reeds op grond van het verband in
de aanh., niet waarschijnlijk. Staat raes corrupt voor aes, buit? Zo ja, dan uit aes
en dropen (hetzij bedr. ‘uitknijpen, uitpersen’, hetzij onz. ‘zich vergasten’; zie Dropen).
In de aanh. scheldnaam voor een korenopkoper. ‖ Alsser dan veijl compt eenich
cooren, dat coopense al op tot haer lieder orbooren, al soudense versmooren /dese
gierige raes // droepars (l. droepers × caes // coopers), Gr.Hel 1112 [ca 1564].

Raffen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Raffelen (I).
Eig. het krassen van raven (vg. Teuth.: r a f f e n , c r o c h e n a l s d i e r a v e n ,
crocitare); vg. graffen in dez. bet. (WNT i.v.) en raven, kwaken van kikvorsen (KIL.:
R a u e n g h e l i j c k d e v o r s c h e n . Coaxare), in de aanh. van mensen: ratelen,
kletsen. ‖ Wadt meucht ghij staen raffen, Wercken d. Barmh., in Hs. TMB, C, fol.
34 [1596].

Rage, raghe, ragie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Iets vreselijks; vreselijke dingen. ‖ Ick weet seck rage, Dwerck d. Apost. 271
[1e h. 16e e.] (Vg. ald. 287: ‘Tis al bedoruen pap en wellinghe’); Als ick gram ben,
so bedrijff ick ragie, Goossen Taeijaert 230 [2e h. 16e e.]; Invidia speelde soo haer,
personage, Met de Furien, dat sy daer bedreven rage, HOUWAERT, Gen. Loop 73
[ca 1590].
- In de aanh. bet. ragie bedrijven wellicht bepaaldelijk: onheil verwekken. ‖ Alsment
wel versint wy (t.w. de zinnekens bedrijuen ragie, Antw. Sp. Aa iij [1561].
2) Iets treurigs; ook uiting van droefheid, misbaar. ‖ Vrienden en magen bedriuen
dan ragien, Si crauwen thoot, si trijcken armen en beenen, Doesb. 194 [vóór 1528];
Tscheen oick rage, Datse wou vuijtstellen, dat seg ick vrij, Tcooren 636 [1565].
3) Iets vrolijks, grappigs, zots (vg. KIL.: R a g i e ... Lasciuia). ‖ Veel susterkens, in
haer hekelhuys versaempt, Daer uut genuechten bedreven ragie, A. BIJNS, N. Ref.
78, a, 2 [1e kw. 16e e.]; Wij moeten ons tsamen met sotte rage // gorden, Sotslach
259 [ca 1550]; 't Is Vastenavont, dus toont nu rage, Kluchtsp. 1, 209 [eind 16e e.?].
- Inz. op sexueel gebied. ‖ Met sulc een lief zoudemen rage bedryuen, EVERAERT
108 [1513]; Vrouw Venus... doet haer kinderen bedrijven ragie, A. BIJNS, N.Ref. 169,
a, 3 [1525]; Dees meiskens bedriuen ragie diet gade slaet, Doesb. 238 [vóór 1528].
- In de aanhh. onzin, gekkigheid. ‖ Tjacob Thuenus jc hoore rage, EVERAERT 245
[1530]; Wa! dits ommer rage! Trudo 609 [ca 1550].
4) Lawaai, leven. ‖ Die poorterie, die was ghemeyn In die Gaustrate, op eene
stellage, Met trompetten, met ghelude, makende rage, Blijde Ink. 17, 40 [eind 15e
e.]; De zee maect ragie. Duer de winden verstoort met wreeden faetsoene, GHISTELE,
Ovid. Sendtbr. 117b [1559].
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5) Iets groots, geweldigs; grote dingen. ‖ Int triumpheren bedrijft si ragie, Antw.
Lb. 51 [vóór 1544]; S. Reinhuut heedt hy: hy maeckte rage, CAST., C. v. R. 244
[1548]; Een Man van wapenen die doet rage, H.d.Am. R 8 [m. 16e e.].
6) (Zeer) veel; wonderveel, wonderwat. ‖ Wy weten van als te segghene rage,
EVERAERT 546 [1538]; De werelt... betaelt met niet, al geloeft sij ragie, A. BIJNS 242
[ca 1540]; Leest vueren, ende achter, ghy vindter rage, CAST., C. v. R. 218 [1548];
Zijt daer af gherust, ick weet ragie, Mercurius heeft van Iuppiter last al, H.d.Am. A
5 [m. 16e e.]; Ick hebbe vernomen dat het volck met clappagie Hem mijnder seer
moeyt, vertellende ragie, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 113b [1559]; Wa neefken ghy
v
vraecht ragie Ick moet de pottagie // v heel berechten, Antw. Sp. Kk iij [1561]; M.:
Indien ghy de expositie doet commentelijck / Tmywaert presentelijck / zal ick u
dancken. W.: Wy weten raghe, Rott.Sp. P iij [1561] (hic? of raad, uitkomst?).
- In de aanh. bet. ragie bedrijven naar het schijnt: zich roeren, drukte maken. ‖
Loflijcke fame sou my oock vervelen Die talle spelen // wilt bedrijuen ragie, Antw.
v
Sp. O iiij [1561].

Raghen,
ww. Verwant met raggen?
Jagen? ‖ Jc en can niet ghedueren / van hyghene // Alzoo my de vreese brynct
gheraecht, EVERAERT 176 [1527].
OPM. Het ww. komt ook voor op een corrupte plaats in St 2, 205 [vóór 1524]: ‘Al
haddic al tghene dat myn hert behaecht Hadic na wille van een gheraecht (1. En
hadic na wille bij een gheraecht?) die brabantsche lucht die zeusche renten’. Of is
gheraecht hier een bijvorm van gheraeckt, geharkt?

Ragie,
zn. Zie Rage.

Rayseren,
ww. Bijvorm van raseren
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(zie MNW i.v. Raseren, WNT i.v. Raseeren).
Wegnemen, doen verdwijnen. ‖ Alle swaerheit en sorge, sydys wel vroedich, Is
men int logysken der sonden rayserende, Ontr. Rentm. 443 [1588?].

Rale,
zn. Zie Drale.

Rallaert,
zn. Van rallen.
Leuteraar, kletskous? ‖ Eij arme rallaert ghij speelt die mallaert / ick worts nv
vroedere, Vers. Maelt. 291 [2e h. 16e e.].

Rame,
zn. Zie MNW i.v. Raem, 1e art., WNT i.v. Raam (I). Het art. Rame ald. moet vervallen.
Geslacht, natie, volk; deze bet. heeft zich mogelijk ontwikkeld uit verbindingen
als ‘in die rame van mynen geslachte’, Trauwe 1362 [1595]. ‖ Een fonteyne, Waer
by ghelaeft was d'Ysrahelsghe rame, Trudo 3167 [ca 1550].

Rammoerte,
zn. Van rammoer (zie WNT i.v. Ramoer).
Lawaai. ‖ Gheen gheschal Oft rammoerte en mach hier binnen gheschien Want
mijn gasten souden ontwecken al, Antw. Sp. Mm i [1561].

Ramoeldie,
zn. Zie MNW i.v. Ramoelge.
In de aanh. scheldnaam voor de gezamenlijke apostelen; gespuis? ‖ Worpt inde
more de partroeldie, En slaet al doot dan de ramoeldie, Sev. Bl. 1496 [ca 1450].

Ramoeren,
ww. Van ramoer.
Eig. lawaai maken (vg. KIL.: r a m m o e r e n . Tumultuari; zie ook DE BO en
CORN.-VERVL.); in de aanh. te keer gaan, schelden. ‖ Denckende op vele voorleden
plaghen / Hoe dat men trompette / hoe datmen tamboerde / En opden dieren tijt /
v

hoe tvolck ramoerde, Antw. Sp. g iiij [1561].
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Ramot, ramodt,
zn. Ontleend aan ofr. remout of remoute, ‘tumulte, agitation’.
Rumoer, gedruis, gedoe. ‖ Niet lange en was ic ontrent deser roten Ic en sach
daer ter stont in dit ramot Atropos sittende op een hooch scauot, Camp v.d. Doot
1695 [1493]; Wat is van sweirels samblant oft sulcken saken? Ten is niet goddelyc,
maer wt sweirels ramodt, dwelck haest sal eynde nemen, Bruyne 3, 105 [1556];
Schout alle pompuesheyt in sweirels ramot, ald. 111; Ionckvrouw Ramot (= bezem)
waerom bespot V menich sassem clicke, PIETER LENAERTS V.D. GOES, Den
Druyven-tros der Amoureusheyt 82, 34 [1602].

Rampachtich,
bn. Van rampen.
Vloekend, verwensend, scheldend. ‖ Dan vlouchse zo te / mynen meshaghe
zeere Sint Jans euel / moetge hebben sint Jans plaghe heere Huer woorden vul
rampach[tich] ghescals steken, EVERAERT 48 [1512].

Rampen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Rampen (I).
Vloeken, verwensen (vg. KIL.: R a m p e n / r a m p e n é r e n . vetus. Fland. Dira
imprecari: conuitiari). ‖ Belg. Mus. 4, 414 [1483]; Leuv. Bijdr. 4, 346 [beg. 16e e.];
EVERAERT 49 [1512]; St 2, 206 [vóór 1524] (rapen, 1. rampen × bescampen); Gentse
Ref. 68 [1539]; Dboeck d.Am. 114 [1e h. 16e e.]; Bierses 34 [2e h. 16e e.].

Rampsch,
bn. Van ramp of rampen.
In de aanh. naar het schijnt ellendig, afschuwelijk. ‖ wel wat rampsche / wyf es
dat. Hoe onaerdelic sluutse / daer de duere, EVERAERT 173 [1527].

Rancke,
zn. Zie MNW i.v. Ranke, 3e art., WNT i.v. Rank (II).
In vage, maar gunstige bet.: zaak, ding. ‖ Ghy zijt ontweckende Tuterste mijnder
zielen lustighe rancken, Gentse Sp. 102 [1539]; F.: Ziet dit vriendelijck omhelsen,
v

I.: Noyt zoeter rancke, H.d. Am. B 6 [m. 16e e.]; Wy willen u hoochelyck bedancken
Van de goede rancken ende blyde maren, Die ghy hebt verhaelt, Minnevaer 447
[1583].
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Ranckeur, rancuere,
zn. Zie MNW i.v. Rancoor, WNT i.v. Rankeur.
1) Hartstocht, begeerte. ‖ Gheestelijcke (zaken) die de ziele verblijen En therte
v

bevryen // van boese rancueren, Antw. Sp. V i [1561].
2) Felheid, woede. ‖ Die sulck strijt met ranckeure Hy heeft der Leeuwen gront,
v

Antw. Sp. Oo iij [1561].
3) Aanvechting. ‖ Dopset der saken, soot hier in tdal geschiet Vanden pas des
doots vol van rancuere, Dal s. Wederk. 728 [eind 15e e.?]; Hoort, alle die benaut in
tswerelts foreest // leeft, Int vleesch dangireus, waerdeur uwen gheest // beeft Belast
synde met veel swaer Ranckeuren, V.D. BERGHE, Ref. 57, 3 [m. 16e e.].

Ranckuerich,
bn. Van ranckuer.
Haatdragend. ‖ Vergheift elc anderen / ranckuerich nyt, EVERAERT 131 [1525].

Rancuere,
zn. Zie Ranckeur.

Rang,
zn. Zie WNT i.v. Rang (II).
Schurk, smeerlap? ‖ Die natuer woudij mee howen onder dwang gelijck als een
rang / waende hijse te pluijsteren, Red. en Nat. 745 [2e h. 16e e.]; Sy (t.w. mijn
dermen) sijn als rangen in 't hangen heel in strick, Kluchtsp. 1, 195 [ca 1600].
OPM. Ook bij J. VAN HOUT, in Tijdschr.
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23, 219 [1596]: ‘Hadde ic gedocht, dat dien ouden rang zo conde liegen’.

Ransoeneerder,
zn. Van ran(t)soeneren.
‘Die rantsoen, losgeld vraagt, afzetter, chanteur’ (Kruyskamp). ‖ Den eenen ken
ic, t'is een ransoeneerder, Een boeve, een straet-roover, de meeste pilleerder Die
hier int lant mach wesen onverholen, CRUL, Dronckaert 155 [2e kw. 16e e.].

Rantelinge,
zn. Van *rantelen (van rantel of ranten, zie WNT i.v. Randen (I).
Kletspraat. ‖ Wordende de selue (t.w. de Nederlantsche Poesye) gebruyct meest
tot dwase rantelinge, ydelheyt ende dorperheyt, NUMAN, Striit d. Gem., Voorspr. 3a
[1590].

Rap,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Rap (IV).
Heerlijk? ‖ Haer wesen is oneyndelijck vol schoon ghesichts Claer schijnende
lichts // noyt gheen rapper feyt (× dapperheyt), Antw. Sp. K ij [1561].

Rapachtich,
bn. Zie MNW i.v.
Schurftig (vg. Harl. Gloss.: rapechtich, scabiosus)? Of vol uitslag? ‖ Vanden
hoofde totten voeten was zij rapachtich, A. BIJNS, N. Ref. 310, d, 9 [1528] (vg. ald.
171, d, 10: ‘Rabbelsters, die schorft zijn totter keelen’).

Rapaert,
zn. Van rap, schurft.
Schurftlijder (vg. Loquela i.v. Rapaard). ‖ Rabbelsters, die schorft zijn totter keelen,
crijgen eenen rabbaut, eenen vuylen rapaert, A. BIJNS, N.Ref. 171, d, 10 [1525].

Rapailgerie,
zn. Van rapailge, rapalje.
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Samenscholing van gespuis. ‖ Zij schaemden haer daer te blijven om de
rapailgerie, die daer was ende om tgheroup ende tghetier, VAERNEWIJCK, Ber.T. 1,
111 [ca 1568].

Rapiamus,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Hebzucht? ‖ De gheestelicke / de weerlicke (van ons vlien Den Rapiamus / en
wilt niet ghedooghen, DE ROOVERE, Quicunque 666 [3e kw. 15e e.].
2) In de aanh. naar het schijnt personificatie van de tweedracht. ‖ Die elcandren
menich jaer kenden Als lieve ghebuers / die deure an deure wuenen / Doet ghy nu
twistich in ranckeure stuenen / T'onvreden / als die rapiamus dienden, CAST., Pyr.
v

B vj [ca 1530].

Rapoort,
zn. Zie Rapport.

Rappen,
ww. Zie MNW i.v.
Te keer gaan; woedend worden? (Vg. Teuth.: r a p p e n , r u y s c h e n , insolescere,
turbulentare). Of (van rap, snel) zich haasten? Het verband schijnt geen van beide
bett. te steunen; bij de laatste bevreemdt bovendien het niet-wederk. gebruik. ‖ O.:
Tis wonder dat ick u niet om dooren en lappe. T.: Soe crychdy weder van den selfsten
sappe, Ick geve u een sob, ick rappe, onardich bedryffken, Ontr. Rentm. 1000
[1588?].

Rapport, rappoort, rapoort,
zn. Zie MNW i.v. Rappoort, WNT i.v. Rapport.
1) Rapport doen, het woord doen. ‖ Ghelijck de weereltlijcke Taelmans voor recht
ons rappoort doen, Also moeten de Santen voor Godt ons Woort doen, Prochiaen
760 [ca 1540] (zie ook ald. 798).
OPM. Ook bij J.V. HOUT, in Tschr. 23, 211 [1596], aang. in WNT i.v. Rapport, sub
bet. 1).
2) Verzoek, voorstel. ‖ Off wij ons rappoort aen haer vorstelycke genaede deden,
Saul en David 285 [2e h. 16e e.].
3) Wens, begeerte; bevel. ‖ Ghij en dorst niet smeken, doet slechts een teken, //
volbracht wert v rapoort, Christenk. 1386 [ca 1540]; Ghy edel Ridder verstaet myn
rapoort, Con. Balth. 17 [1591].

Rasaert, rasert,
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zn. Van rasen.
Dwaas. ‖ Hoe staet hy dus en klaecht den ouden dasaert? Klaecht (1. vraecht)
hem toch eens den armen rasaert, H.d.Am. Y 6 [m. 16e e.]; Al heety my rasert, ick
en sie gheen lieden, Charon 316 [1551].

Raseren,
ww. Bijvorm van roseren?
Zich vermaken? ‖ Alle die bancketeren, houeren willen... // In Baykens in Stoofkens
v

raseren willen... // Die zal Venus hooghelijck beschincken, H.d.Am. R 4 [m. 16e
e.].

Rasert,
zn. Zie Rasaert.

Raspelen,
ww. Van (of bijvorm van) raspen (Vg. mhd. raspeln ‘zusammenraffen’).
Samenrapen. ‖ Cost ick wat geldekens tsamen raspelen, Ghy sout metten tas
speelen, smetsen en vry pralen, COORNHERT, Rijckeman 540 [1550].

Raubandych,
bn. Vervorming van rabaudych (van rabaut, rabauw)?
Vuil, smerig, gemeen. ‖ Zoo zy pleghen / die raubandyghe cokynen // slachten,
Verl. Z. II, 573 [1583].

Raveelken,
zn. Van raveel, zie WNT i.v. Raveel (III).
Losbol, fuifnummer. ‖ Ghij nou bediers lustighe raueelkens diemen tallen kermissen
ter feesten siet lopen, St 2, 146 [vóór 1524].

Ravenjonck,
zn. Uit rave(n) en jonck. Zie MNW i.v. Ravenjonc.
In de aanh. naam waarmee een duivel
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wordt aangesproken. ‖ S.: Ligdij noch in uwen Sol? B.: Neen ic, raven jonck,
Sacr.v.d.N. 1038 [3e kw. 15e e.].

Reael, reale,
bn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Reaal (II).
1) Edel (vg. KIL. 857: reael... Sincerus, ingenuus, candidus). ‖ Om dat icse so
reael sach van moede, Doesb. 49 [vóór 1528]; Hy is reael van herten, H.d.Am. G 4
[m. 16e e.]; al die in Brabant reale // nu // conste // doet, Antw. Sp. p iij [1561] (hic?).
OPM. Vg. ryael. in deze bet. in Lansl. 169, var., aang. in MNW i.v. Reael, 1e art.
2) Mild (vg. PLANT.: Reael, oft liberael. Liberal. Munificus en KIL. 857: reael...
Liberalis). ‖ Wat ghy er vertert / ghewillich als den realen Zallick ghehuldelicken /
voor u betalen, Verl.Z. II, 1130 [1583].
OPM. Ook in Van Julius Caesar: ‘Want hi daer seer reael, beleeft en milde teghen
is’, aang. door V. HASSELT op KIL. 857.

Reaellicheyt,
zn. Zie Realicheyt.

Realich,
bn. Van reael.
Voortreffelijk, schitterend, edel. ‖ Die werlt ghelyctmen byder specioesheden des
cops (t.w. van de draak) / uytwendich schoon en realich maer binnen vol bitterheits
regalich, Smenschen gheest 509 [ca 1560?].

Realicheyt, reaellicheyt,
zn. Van realich of rechtstreeks van reael.
1) Mildheid, gulheid? ‖ Comt ghy dorstige / gebruyct dese reaellicheyt Hier suldy
gelaeft werden / en eeuwich verblyden, Zeven Sp. Bermh. E viij [1591].
2) Prachtlievendheid? Verwaandheid? Rijkdom? ‖ In pompose cleeren / sietmen
nu t'smenschenrealicheyt Vergaren (l. vergarende?) / kisten vol woninghen der
v

motten, Zeven Sp. Bermh. I ij [1591].
3) Met realichede, daadwerkelijk, metterdaad. ‖ Haestelicken an doende / en dat
met realichede wapenen ende harnaschs, Judich 1012 [1577].

Realick,
bw. Van reael.
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1) Prachtig, rijk, heerlijk (vg. KIL. 857: r e a e l i c k , Regiè: & Magnificè). ‖ Alle
velden staen nv verchiert zeer realick met blommen / bladen, Reyne M. 3 [ca 1575?].
2) Oprecht (vg. KIL. 857: r e a e l i c k ... Sincerè)? ‖ sG.I.: Ghelooft ende hopt / duer
Christus victoorie // leuwich Te verwerfven by gratien / Gods gloorie // eeuwich...
D.W.M.: Ja ick, wel ende realick, Verl. Z. II, 1025 [1583].

Rebellatie,
zn. Zie WNT i.v.
Opstandigheid. ‖ Chore, Dathan en Abiron sneefden Tegen Godt en Moysen met
rebellatien, A. BIJNS 225 [ca 1540]; Afvallinghe oft rebellacie, VAERNEWIJCK, Ber.T.
2, 80 [ca 1568].

Rebelleerder,
zn. Van rebelleren.
Opstandeling, rebel. ‖ Gij hebt Date en Abiran metten viere geplaegt, Om dat sy
hun tegen Aron stelden sonder noot; Voort alle ander rebelleerders, Bekeeringe
Pauli 233 [ca 1550?].

Rebellen,
ww. Van rebel.
Weerspannig zijn. ‖ Zu rebeld, quaed van inbuste, CAST., C. v. R. 225 [1548]; Als
de zee beghint te rebellene, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 123b [1559].

Rebellijck,
bw. Van rebel of rebellen.
Opstandig, weerspannig. ‖ Tvleesch steect tegen den geest altijt rebellijck, A.
BIJNS 398 [ca 1540].

Rebellinghe,
zn. Van rebellen.
Verzet, weerstand. ‖ Doer uwe vleesselijcke quellinghe en weet ick hier teghen
gheen rebellinghe, Smenschen gheest 258 [ca 1560?].

Rebouteren,
ww. Ontleend aan ofr. rebouter, fr. rebuter (vg. WNT i.v. Rebuteeren).
Verwerpen, uitwerpen; met betr. tot een aanval: afslaan; in de aanh. mogelijk onz.
gebruikt in de bet. wijken. ‖ De mensche duer Gods gracye Virtuwues, en staerck
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in zijn opereren Verwintse (t.w. de hem belagende machten) en daetse vry rebouteren
Met bidden, met vasten, met goede wercken, Gentse Ref. 29 [1539].

Rechtsinnich,
bw. Zie WNT i.v. Rechtzinnig.
Op de juiste wijze? ‖ Wanneert yemant gebuert in eenige hoecken Dat hy zijn
Leengoet moet ontfangen bekinnich, So salmen terstont zijn wapene soecken En
lesen hem zijn articulen rechtsinnich, Leenhof 759 [na 1531].

Recoleren,
ww. Zie WNT i.v. Recoleeren.
Zich toeleggen op, ijverig beoefenen, vg. ofr. recoler ‘s'appliquer ardemment’? ‖
Beghind dan eerstweerf te baladerene Rondeelkins te recolerene, CAST., C. v. R.
52 [1548].

Recolerijnghe,
zn. Van recoleren.
Herhaling? ‖ Dijn worden moetty wijsselic ende by rade binden, Met euolutien
ende recolerijnghe, CAST., C. v. R. 16 [1548].

Recommanderen,
ww. Zie WNT i.v. Recommandeeren.
Prijzen. ‖ Hy recommandeert alle dinghen voorleden, Hy versmaet die
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teghenwoordicheden, V.D. MEULEN, Ketiuigh. B iiij [ca 1500]; De schoonste dyalogue...
den paeys recommanderende, CAST., C. v. R. 68 [1548] (zie ook ald. 122); Dat die
Fremenueren... haer niet en schaemden... dit ghefigureert hautkin te prijsen ende
recommanderen, VAERNEWIJCK, Ber.T. 2, 287 [ca 1568].

Reconseillieren,
ww. Gevormd naar ofr. reconseillier.
Hem reconseillieren, zich verzoenen. ‖ Dat van noode wert dat de verdoolde...
hem reconseillieren met Godt, VAERNEWIJCK, Ber.T. 2, 296 [ca 1568].

Reconcilyeiren,
ww. Zie WNT i.v. Reconcilieeren.
Indien niet ondoordacht gebruikt, in de aanh. naar het schijnt opwekken, gaande
maken of bewerken. ‖ Wel leven reconcilyeirt ghemeynlic Gods ontfermhertigheyt,
Gentse Sp. 188 [1539].

Reconvensije,
zn. Zie WNT i.v. Reconventie.
In de aanh. naar het schijnt in veralgemeende bet.: beperking, verhindering. ‖ Elc
zij ghedachtende de rechte consequensije der toecommende blijsscap, die, sonder
reconvensije, eewich gheduerende es, Vad. Mus. 4, 124 [eind 15e e.?].

Recordatie,
zn. Ontleend aan ofr. recordation, lat. recordatio.
1) Herinnering (vg. MEYER, Woordenschat i.v.), in de aanh. met betr. tot genoten
vreugden? Of geheugen? ‖ Desperacie / maect in mijn hert groot arguacie
Recordacie / faelgeert mij in alle sijnen, St 2, 184 [vóór 1524] (var. Doesb. 41:
recreacie).
2) Herhaling? ‖ Dies seg ick tot uwer iubilatien By recordatien // om v verchieren
Lof aerde oodtmoedich, enz., DE ROOVERE 167 [3e kw. 15e e.] (Lof aerde enz. is de
stokregel).

Recreaesheyt,
zn. Analogieformatie (naar solaesheyt) van recreatie. Voor de vervorming van lat.
-atio (of ofr. -ation) tot -aes, vg. relaes. - Uitsl. aangetroffen als rijmwoord.
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Vreugde. ‖ Discordie rasende met dwaesheyt Houdt dees recreaesheyt // van
v

therte vol minnen, Antw. Sp. Pp iij [1561]; Neeringhe maect elcken mensch
verheucht van sinne En sonder neeringhe is gheen recreaesheyt, ald. Ss i.

Recreatie, recriacie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Vermaak, genoegen, pleizier (vg. KIL. 858: R e c r e a t i e . Oblectamentum,
oblectatio; zie ook V.D. WERVE, Schat M vij). ‖ Sp. d. M. *3 [beg. 16e e.]; EVERAERT
v

386 [1512]; CAST., Bal. A iij [1521]; Doesb. 41 [vóór 1528]; CAST., Pyr. B vj , C iij [ca
1530] (hic?); CAST., C. v. R. 142, 168, 186 en pass. [1548]; DE DENE, in Belg. Mus.
v

3, 101 [ca 1560]; Antw.Sp. A ij [1561]; VAERNEWIJCK, Ber.T. 2, 248 [ca 1568]; Alit
en Lijsbith 382 [eind 16e e.?].
OPM. Ook in Gr. Placaatb. 1, 464 [1559] (met betr. tot rederijkersspelen) en
parodiërend in Tweespr. 9 [1584] aang. in WNT i.v. Recreatie, sub bet. 2).
2) Vermakelijk spel. ‖ Een recreatie wert hier uuijtghemeten, Tielebuijs 267 [1541].

Recreatijf,
bn. Zie WNT i.v. Recreatief.
Vreugde zoekend of scheppend? Zich verheugend, pleizier makend? ‖ Myn hertelic
lief / Verheucht U als de recreatijve, CAST., Pyr. C viij [ca 1530]; Rethorike en souckt
gheen melancolie. Vvy moeten recreatijf zyn, euen staerlick, CAST., C. v. R. 216
[1548].

Recreatijvelijc, recreativelijck,
bn. Van recreatijf.
Genoeglijk, pleizierig. ‖ Wie de beste Factie, voorts sal stellen... Daer meest sins
in besloten werdt sonderlinghen, En recreatijuelijcst om vertellen... Die wint enz.,
v

Antw. Sp. B i [1561]; Stichtende redenen, vroede sententien, recreatiuelijcke
woorden, HOUWAERT, Lusth. 1, x [1582-'83].

Recreatijvich,
bn. Van recreatijf.
Genoeglijk, aangenaam. ‖ Een Paradijs lustich en playsant Vol recreatijuigher
v

laeffenissen goet, Haagsp. c iij [1561].

Recreativelijck,
bn. Zie Recreatijvelijc.
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Recriacie,
zn. Zie Recreatie.

Redactie, radactie,
zn. Zie WNT i.v.
‘Voordracht’? ‖ Cicero seid... Dat des oratuers actie... Niet gheleghen en es, in
de radactie, In de handelijnghe, noch in de contractie Der rechter const, oft vander
scientien: Maer in de opinien ende de inuentien Van den componiste, CAST., C. v.
R. 22 [1548]; Zoo intentelick dede hy (t.w. Gracchus) hem tot tspels redactie Dat
de vianden diett hoorden screien moesten, ald. 59.

Redemptie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Kwijtschelding; pardon. ‖ Dat si van hueren opinien scheeden, Oft wy doodense
sonder redemptie, Dwerck d. Apost. 1394 [1e h. 16e e.].
2) Redding, verlossing, ‖ Hy (t.w. Christus) es de redempcye reyn wtghe-
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lezen, Gentse Sp. 116 [1539]; (De H.Geest) es van onzer redempcyen den pandt,
ald. 271.

Rediet(e), redyt, redijt,
zn. Zie Redite.

Redigeren,
ww. Zie WNT i.v. Redigeeren.
Herleiden, terugbrengen; veranderen. ‖ Also nature / nature (sic!) gebiet Elke
creature ghedijt tot niet Redigerende inder aerden gronde, Drie bl. danssen 6 [1482]
(zie ook ald. 58: ‘redigeren in airde’).

*Redimibele,
bn. Vermoedelijk in de aanh. corrupt voor redigibele (ontleend aan ofr. *redigible of
rechtstreeks gevormd van redigeren).
In vele vormen te gieten. ‖ Niet en vindt ghy teerder, noch zoo flexibele, Noch
zoo redimibele als een oratie Ghelijck van wasse alle dijngh es factibele Alzo // es
een redene corrigibele, Ghy meughdse leeden naer u contemplatie, CAST., C. v. R.
31 [1548].

Redite, rediet(e), redyt, redijt,
zn. Zie WNT i.v.
1) Iets afkeurenswaardigs; gebrek. ‖ Wy zyn twee helsche neckers vul van redyte,
Reyne M. 614 [ca 1575?]; Vul snooder redyten, Verl.Z. II, 326 [1583]; Schout faut
en rediten, Der Reden-ryckers stichtighe tsamenkomste B i [1603]; Cont ghy fault,
v

redijt, of vitie hier in bespooren, Dat houdet ten goeden, Const-thoon. Juw. Fff ij
[1607].
OPM. Ook bij J.V.HOUT, in Tschr. 23, 255 [1596] en nog in een uitnodiging voor
een rederijkerswedstrijd [1723], aang. in WNT i.v. Redite, sub bet. 2).
- Zondere (eenighe) redyten, zonder mankeren. ‖ Naer den wel betame zoo zallick
dat vulcommen // zonder eenighe redyten, Judich 847 [1577] (zie ook ald. 1165,
1236).
2) Rijmsyllabe die geheel gelijk is aan een corresponderende. ‖ Deur aequiuoquen
ende rediten, zu (t.w. Rethorike) ind grief sneefd, CAST., C. v. R. 10 [1548]; Vuer
redijt mueghdy Flaud en Verflaud bezoucken, ald. 30 (zie ook ald. 41, 44, enz.).
OPM. Ook bij V.D. NOOT, vóór HOUWAERT, Lusth. 1, xxxvij [1582-'83], V. MANDER,
Bucol. A ij [1597] en nog in Eerkrans v. Rethorica A 2 [1709], aang. in WNT i.v.
Redite, sub bet. 3).
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Reenich,
bn., bw. Zie Reinigh.

Reepen,
ww. Zie MNW i.v. Repen, 1e art.?
Zich snel bewegen (vg. KIL.: r e p e n . Fris. Gesticulari, inquietum esse?), in de
aanh. zich (snel) begeven. ‖ Nv wil ick met vreuchden nae huys gaen reepen (×
seepen), Antw. Sp. m iij [1561].

Reeusch,
bn. Zie WNT i.v. Reeuwsch (I).
In de aanh. gebezigd als tegenstelling van doechdelyck. ‖ L.: De gheest is te
prysen by greecxse hebreeusche brabantsche en zeeusche V.: doechdelyck en
reeusche, Smenschen Gheest 695 [ca 1560].

Refereren, refereiren,
ww. Zie WNT i.v. Refereeren.
A. BEDR. Herhalen. ‖ Treferein es ghedenommeerd, Vut causen om dat den stock
werd gherefereerd, CAST., C. v. R. 53 [1548] (zie ook ald. 54, 116].
B. ONZ. Overeenkomen, overeenstemmen? ‖ Als Christus ‘den trooster’ zeght
diet al vulcomt, Hy hem daer by ‘den gheest der waerheyt’ nomt, Of dat daermede
refereirt ende sluut, Gentse Sp. 203 [1539].
C. WEDERK. Zich wenden tot? ‖ Aldus gaven wy ons verstandt ghevanghen / Ende
hebben ons tot u gherefereert, Rott. Sp. O i [1561].

Reffreyn, reffereyn, reffereijn,
zn. Zie Refreyn.

Reflectie, reflecktie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Glans? ‖ Sy (t.w. Rethorica) toont het schijnsel van haer reflectie zoet, Rott.
v

Sp. *** iiij [1561].
2) Straling, schittering? ‖ Al quamen alle gooden tot uwer subjectien Van boven
met reflecktien vuijt Juijpiters throon, Sij souden gemaecken geen so schoon, Pir.
en Th. 202 [1e kw. 16e e.?].
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Refloreren,
ww. Van floreren? Of corrupt (of ondoordacht gebruikt) voor floreren?
Bloeien. ‖ Dies sy als constenaers hebben ghedomineert En gherefloreert // als
v

lustighe bloemen, Antw.Sp. Xx iiij [1561].

Reformatie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Geestelijk herstel. ‖ Dat sal ick doen (t.w. ‘van die minne bedien wadt’) tot uwer
confortatie, Tot uwer reformatie en tot uwer minne, Pir. en Th. 556 [1e kw. 16e e.?].

Reformeringhe,
zn. Van reformeren, verheffen (vg. ofr. reformer ‘exalter, élever’).
Verheffing. ‖ Wat werden dan van des hoocheyts reformeringhe Segt my wat
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v

wert dan / al t'swerelts pruesheyt, Zeven Sp. Bermh. T v [1591].

Refreyn, refreijn, reffreyn, refrain, refrayn, referein, refereyn,
refereijn, reffereyn, reffereijn, revereijn, revierein; in verkleinvorm
refereinkin, refereynken, refreynskin,
zn. Zie (ook voor deze vormen) WNT i.v. Refrein en de daar genoemde lit., inz. A.v.
Elslander, Het Refrein, enz. (Gent 1953) bl. 6.
Gedicht bestaande uit vier (zelden drie) of meer strofen, die alle eindigen met
dez. regel, de ‘stok’ of ‘stokregel’ (vg. CAST., C. v. R. 159 [1548]: ‘Wy houwen in de
vlaemsche natie Dat vanden clausulen de gheheele aggregatie Met prinche, treferein
es ghenommeerd, Vut causen om dat den stock werd gherefereerd, enz.’; vg. ook
KIL.: R e f e r e y n / r e f r e y n ... Versus, rhythmus, poema rhytmicum:
homoeoteleuton). Zie voor de oudste plaats (Gent 1448: refrain) v. Elslander, a.w.
bl. 5. De vroegste vindplaatsen in de rederijkersliteratuur zijn: DE ROOVERE [3e kw.
15e e.] (zie mijn uitg. bl. 407), Drie bl. danssen 20 [1482], Mar.v.N. 503 [ca 1500],
EVERAERT 466 [1509?], V.D. DALE, Wre 1513 [ca 1516], St, pass. [vóór 1524], A.
BIJNS, N.Ref. 37, b, 11; 124, d, 1; 137, d, 2 [1e kw. 16e e.]; 213, c, 3 [1526]; Doesb.
38, 83, 220, 236, enz. [vóór 1528]. - Zie voor de overtalrijke jongere vindplaatsen
en het gebruik als hist. term WNT i.v. Refrein.

Refricatie,
zn. Ontleend aan lat. *refricatio (van refricare, hernieuwen)?
Met refricatien, bij herhaling, telkens opnieuw? Het verband in de aanh. schijnt
te wijzen op ijverig, vurig of conscientieus. ‖ Subit moedtty die (t.w. bepaalde
stijlgebrek(en) keeren ter emenden Die modererende met refricatien, CAST., C. v.
R. 20 [1548].

Refuge,
zn. Zie WNT i.v.
(Geestelijke) toevlucht. ‖ Hy (t.w. Christus) es ons troost, hem onze refuge lezen,
Gentse Sp. 19 [1539].

Refugeren,
ww. Zie WNT i.v. Refugieeren.
Ontvluchten, schuwen, mijden. ‖ In wat dach dat een mensch zijn quaet refugeert,
Sulcx boosheyt en sal ick niet zijn gedachtich, Prochiaen 2424 [ca 1540].
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Refuysen,
ww. Rijmvervorming (onder invloed van refuys) van refugeren?
Vluchten; er van door gaan? ‖ Tis tijt dat wy gaen verhuysen, Wy willen refuysen,
en ouer den acker // terden, Dwerck d. Apost. 1159 [1e h. 16e e.].

Refuserelic,
bn. Van refuseren.
Moetende afgewezen worden. ‖ Dies zyn de vrouwen meest, ghetsoghen,
gheteest, Van hulien, mids dat ghy niet en vreest Haren ondanc, of tempeest, van
elken, refuserelic, CAST., C. v. R. 193 [1548].

Refutatie,
zn. Zie WNT i.v.
Sonder refutatie, eig. zonder weerlegging, in de aanh. naar het schijnt - met
intensivering door negatie - bepaald, stellig, zeker, beslist, onomstotelijk. ‖ Tis al
warachtich en sonder fallatie Dat dit (t.w. hope van glorien) den mensche verwect
alder meest Tot my reyn conste sonder refutatie, Antw. Sp. Ppp iij [1561].

Refuteringhe,
zn. Van refuteren.
Een refuteringhe sijn (c. gen.) = refuteren, verwerpen. ‖ Ten vraecht naer geen
aertsche domineringe, Maer houaerdije is dies een refuteringhe, Sp. d. M. 345 [beg.
16e e.].

Regaert,
zn. Zie WNT i.v. Regard.
Hoede, bescherming. ‖ (God) moet u en ons in sijn regaert, Soet is verclaert,
neemen eendrachtich, Tcooren 1177 [1565].

Regalich, rigalich,
bn. Van regael (Zie MNW i.v., WNT i.v. Regaal (I).
Giftig, venijnig; bitter. ‖ O pusonighe doot dyn regalich aencleuen Doet my altoos
beuen, St 2, 69 [vóór 1524]; Eyst dat wy bloot Van Gode verzoent zijn duer des
zoons doot Doen wy noch vyanden waren regaligh, Hoe veil te meer zullen wy
werden zaligh Duer zijn leven nu als wy verzoent zijn, Gentse Sp. 85 [1539]; (De
dood) heeft versletich Veel menschen gheweist oyndt puysoenich, regalich, DE DENE,
bij DE BO i.v. Regalig [ca 1560]; Die werlt ghelyctmen byder specioesheden des cops
/ uytwendich schoon en realich maer binnen vol bitterheits regalich, Smenschen
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gheest 510 [ca 1560]; Vreese des sdoots rigalich Eist herte duer stralich, Verl. Z. I,
339 [1583].

Regalicheyt, rigalicheyt,
zn. Van regalich of rechtstreeks van regael.
Dodelijk gevaar; verderf? ‖ My siende inder sonden regalicheyt, Bruyne 2, 166
[2e h. 16e e.]; Als een soon der menschen (vreesende rigalicheyt) Sal ick onder 't
dexel uwer vloghelen hopen, HOUWAERT, Vier Wterste 32 [1583].

Regalijck,
bw. Van regael (zie MNW i.v., WNT i.v. Regaal (I).
Regalijck ghewont, gewond door (minne)gif? Of dodelijk gewond? ‖ Curabel blom-
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kens... Om hier te planten voor elcken ghemeyne Die van Cupidine regalijck ghewont
sijn, HOUWAERT, Lusth. 1, 170 [1582-'83].

Regheldicht,
zn. Uit reghel en dicht.
Gedicht bestaande uit paarsgewijs rijmende versregels. ‖ Parabolen, Cocorullen
en magh ick niet helen, Moralen, Regheldicht, noch Comparatien, CAST., C. v. R.
221 [1548] (zie een voorbeeld ald. 236).
OPM. Nog in Tweespr. 3, 3 [1585], aang. in WNT i.v. Regel (I), Samenst. enz.

Regheling,
bw. Zie WNT i.v. Reggelinge.
Achter elkaar, in, op een rij (vg. KIL.: r e g e l i n c k . Ordine sive serie decenti, ex
ordine, ordine continuo; zie ook Naembouck: R e g g h e l i n g h e o f t a c h t e r
e e n . Tout de route ou tout de suyte). ‖ Waren sy hier al die haer houwen ghedoken
Sy souwen wel regheling staen tot Hoboken, Antw. Sp. Rrr i [1561].

Reghetsel,
zn. Van *reghetten (gevormd naar ofr. regeter ‘nettoyer, curer’).
Uiterlijke verzorging. ‖ Daer en sullense van gheen blancketsel roemen / noch
van reghetsel noch van bloote borsten, Charon 486 [1551].

Regierenisse,
zn. Van regieren, regeren.
Regering? Beleid? ‖ En waren die vrouwen... Brugghe waer doodt (om zijne
regierenisse, DE ROOVERE 364 [3e kw. 15e e.].
OPM. In de bet. ‘bekwaamheid in het regeren’ nog bij V. MALE, Lamentatie 36
[1591], aang. in WNT i.v. Regeeren, Afl.

Regierigh,
bn. Van regieren, regeren.
Richtend, leidend, besturend. ‖ Met beghaerte om leeren wt doctryne Den wegh
en tleven in wijsheyt regierigh, Gentse Sp. 176 [1539].

Regiersel(e),
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zn. Van regieren, regeren.
1) Besturing, leiding. ‖ Die verzekertheyt moet ghy verwaerven Duer sghelooven
gave, tot u verchiersele, Dan van Christus bruut, duer sgheests regiersele, Gentse
Sp. 286 [1539].
- Shemels regierssele, de hemel. ‖ Gheen helegher stede onder shemels
regierssele, EVERAERT 375 [1527].
2) Gedrag. ‖ Rudelijck Regiersel Reyn Reformerende, DE ROOVERE 193 [3e kw.
15e e.].

Regiment,
zn. Zie MNW i.v.
In de aanh. naar het schijnt in vervaagde bet.: gerucht? ‖ Men zalder af hooren
een vreemt regiment kleerlijck, H.d.Am. B 7 [m. 16e e.].

Regimenteur,
zn. Van regiment.
Leider, bestuurder, heerser. ‖ Ghy (t.w. de mens) waert regymentuer van swaerelts
paercken, Gentse Sp. 45 [1539]; Attilius Calatinus werdt saeyende vonden // d'Landt
v

/ Doenmen hem Roomsch regimenteur tsijne tvermonden // sant, Haagsp. d iiij (na
d viij) [1561]; Sommighe... begheerden de slotelen vander vanghenesse... dwelc
die regimentuers weijgherden, VAERNEWIJCK, Ber.T. 1, 16 [1566] (zie ook ald. 1,
153).

Regnacie, reyngnacie,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Regnatie.
1) Rijk, gebied, uitsl. aangetroffen in sweerels rey(n)gnacie ter omschrijving van
de wereld. ‖ Dalder beste die nv leuen jn sweerels reyngnacie, EVERAERT 226 [1528?];
De scepen zyn ghenaemt jn sweerels reygnacie Menichsins jn dyveerssche
contreyen, ald. 329 [1530].
2) Levenswijze, gedrag. ‖ Onder die ringhen ghescreuen met letteren gaue, Haer
regnacie ende penitencie, di si besuerde, Mar.v.N. 1135 [ca 1500]; Mijn zinnelicheyt
ieghen den gheest strijdt, De welcke meest tijdt heift ghehouden stacye In mijn
crancke menschelicke regnacye, Gentse Sp. 81 [1539] (hic?); U regnacie vol alder
grieven en zou men niet brieven // in homerus buecken, Smenschen gheest 17 [ca
1560?].
- In de aanhh. ongunstig: bedrijf, gedoe. ‖ Als ic versocht heb der werlt regnacie...
wat hebick meer dan tribulacie, St 2, 204 [vóór 1524]; En acht ooc niet des clapparts
regnacien, Doesb. 12 [vóór 1528]; Al swerelts regnacie... wat mochten v al dees
dinghen baten, ald. 83.

Reiecteren,
ww. Ontleend aan ofr. rejecter.
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Verwerpen, verachten: ter zijde stellen. ‖ Dyn ghebod (heb ik) ghereiecteerd ende
ouertorden, CAST., C. v. R. 183 [1548].

Reygnacie,
zn. Zie Regnacie.

Reyndelick,
bn. Bijvorm van reynlick (zie MNW i.v. Reinlijc).
Zuiver. ‖ Abrahams maeltyt //, reyndelick int bestieren, ghesonden int eeken wout
mamre //, naer scrifs betooghen, H.Sacr. 543 [1571].

Reynelijckhede,
zn. Van reynelijck.
Reinheid. ‖ Dat ick dan comme ter glorien stede Ende by v blijue dienaere (1.
dierne?) vermaert Reyn bouen alle reynelijckhede, DE ROOVERE 160 [3e kw. 15e
e.].

Reyngnacie,
zn. Zie Regnacie.

Reynhuutzeylder,
zn. Uit Reynhuut en zeylen met - (d)er.
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Doorbrenger? (Vg. PLANT.: (i n d e s c h u y t v a n ) S i n t R e y n w t v a r e n , adag.
aller au saffran, praecipitem abire, cedere bonis; zie voorts MNW i.v. Reine, 2e art.,
sub bet. 3). ‖ Adieu reynhuutzeylders / adieu die zit an troer, DE DENE, Langhen
Adieu 210 [1560].

Reynicheyt,
zn. Zie MNW i.v. Reinicheit,
Oprechtheid, eerlijkheid (vg. Voc. Cop. r e y n i c h e i t , sinceritas). ‖ Om reynicheyt
te bekinnen (Dat herte in u accoort ghesleghen // is, Sp. d. M. 995 [beg. 16e e.].

Reinigh, reenich,
bn., bw. Zie MNW i.v. Reinich.
A. Bn. Zuiver (vg. KIL.: r e y n i g h . j . r e y n . Purus). ‖ De eerde zuueric / ende
maecke reenich Van alle harde greysichede steenich, EVERAERT 502 [1533]; Als
crighdy materie delicaet en reinigh Sy (t.w. de refreinen van tienen) en mueghen
redenen, verstand, noch causen dooghen, CAST., C. v. R. 116 [1548].
B. BW. Keurig, netjes, zoals het behoort? ‖ Hebt ghy Van mynentweghe / zo jc
hu beual Met Tydelicke Haeue / vulcommen al Den conync ende coneghinne reenich
Dies jc hu belaste? EVERAERT 482 [1e h. 16e e.].

Reynte,
zn. Van reyn.
Reinheid, zuiverheid. ‖ V purperen habijt dwelck seer net ghevolt was En
gheborduert met uytnemende reynte, HOUWAERT, Lusth. 1, 174 [1582-'83]; Ghy
meught (mijn dochter)... corrumperen haer reynte, ald. 1, 540.

Reysere,
zn. Zie MNW i.v. Reiser.
Krijgsman? ‖ Carolus Magnus een edel reysere / Die der Francken Coninck was
v

/ en Roomsch Keysere / Vol alder deuchden, Haagsp. e i [1561].

Reysich,
bn. Zie MNW i.v. Reisich.
Bereisbaar, toegankelijk (vg. KIL.: r e y s i g h . Peruius. r e y s i g h e e n d e o p e n e
w e g h e n . Viae apertae & faciles). ‖ Sy (t.w. de kooplieden) hebben die wilde zee
Met arbeyde eerst veylich en reysich ghemaeckt, Antw. Sp. Zz iiij [1561].
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Reke,
zn. Zie MNW i.v., 1e art.
Staak, stang. ‖ Kir hem doet dat hy moet byden balghe queken Ander ghalghen
reken / onder der dieuen stanc, EVERAERT 43 [1512].

Rekel,
zn. Zie FRANCK-VAN WIJK-VAN HAERINGEN.
1) Lomperd. ‖ Hy is immers een mensche rustich en fier Gheen rekel oft loeten,
Antw. Sp. Ggg iiij [1561].
2) Vrek (vg. KIL.: r e k e l . Homo auarus, Euclio). ‖ Oock noemptmen hem...
Halsbandt / Tayaerdt / splijtmijte /vilt / rekel / en loer / Om dat hy tsijne niet en verquist
v

door desen, Haagsp. k i [1561].

Rel
(I), zn. Zie MNW i.v., 2e art.
1) Gebabbel, gepraat, geklets. ‖ EVERAERT, 9 13, [1509], 489, 492 [1e h. 16e e.];
A. BIJNS, N.Ref. 340, c, 2 [1e kw. 16e e.]; A. BIJNS 23 [1528]; Christenk. 1355, 1397,
v

1717 [ca 1540]; Trudo 2381 [ca 1550] (verleidelijk, boos gepraat?); Antw. Sp. V iiij ,
v

L1 i [1561]; Haagsp. c ij [1561]; Preecker 7 [2e h. 16e e.]; Trauwe 27 [1595?].
- In de aanh. naar het schijnt praatje.‖ Min dan een boone // houdick alle den
rellen, Taruwegraen 1002 [1581].
2) Het spreken, zeggen (in gunstige zin). ‖ Dus mach ic wel segghen in mijnen
rel: een ongherust herte slaept selden wel, Doesb. 111 [vóór 1528]; Zeer wel behaght
my uwen rel, Trudo 1105 [ca 1550]; Dit druckich verhalen // hoorden dlieff vertalen;
dies sy, sonder dralen, // mynen verdrieten // rel troostelyc salveerden, Bruyne 1,
161 [1556]; Dits den gemeenen rel: Wilt ghy wel spreken, soe bepeyst u wel, Trauwe
592 [1595?].
- In de aanh. uitspraak. ‖ Zijn dit niet rellen om te weerleggen? Jezus o.d. leraers
868 [vóór 1580].
3) Welsprekendheid, slagvaardigheid? ‖ God wil hem verleenen der constegher
clercken rel, om te wederstane der ketteryen wet, Trudo 2454 [ca 1550.
4) Mening, bedoeling? ‖ Cust nu en rust nu, men kent uwen rel wel, Gentse Sp.
243 [1539]; B.: Es dat u meenen? L.: Jaet, dits mynen rel, Trudo 1717 [ca 1550].
5) Grap; manier (van doen)? ‖ Wreek ik mijn leed, zo moet ik Meest Al weer
kwellen Met schatten, met scheren, die door zulke rellen Genoeg is verdurven,
Meest Al 271 [1559]; Och makes cort / oft ghy sult my te lang quellen Met uwen
rellen // en ben ick niet seer verfraeyt, Antw. Sp. F ij [1561]; Elsgen Snaeterbeck,
zeer vreemt van rellen, Wert een maendach een jaer, Minnevaer 276 [1583].

Rel
(II), zn. Oorspr.?
In de aanh. naar het schijnt benaming voor een (jonge) man. ‖ De Brugsche
jonghers die beminnen sHelichs Gheest ghifte / ende der Drye Sanctinnen Die ons
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verblydende / als donghebluenste rellen Jn Maria / die scoone wuenste stellen,
EVERAERT 376 [1527].

Relacie,
zn. Zie Relatie.

Relaes,
zn. Vervorming van lat. relatio of ofr. relation.
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Mededeling, bekendmaking, verhaal (vg. KIL. 858: R e l a e s . Oratio, sermo, narratio;
relatio, relatus, us: renuntiatio), in de eerste aanh. mogelijk in de bet. v. mnl. relatie,
rapport, verslag. ‖ Haerlieder relaes (t.w. van clercken, pensionarisen en
verthoonders) blijckt int auctentijcke, DE ROOVERE 337 [3e kw. 15e e.]; Hoort wies
ick bewijse // by desen relase, Antw. Sp. Oo i [1561].

Relateren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. relater.
Mededelen, vertellen. ‖ Dwaes is syn voortstel, weest dat relaterende Als Bode
ghedienstich, zoo ick v ontdecke: Zeght dat hy vluchte, enz., H.d.Am. D 3 [m. 16e
v

v

e.] (zie ook ald. D 3 , Y 6 ).

Relatie,
zn. Zie MNW i.v.
1) Woord, toespraak. ‖ Siet sustere, daer steeter veel versaemt; Als Ontfermicheit
doet de relacien! Eerste Bl. 1139 [ca 1440?]; Ist dat ghyt wel verstaen hebt ons
relatie (versta: het zojuist vertoonde spel?), Zeven Sp. Bermh. Q viij [1591].
- In de aanh. lofspraak? ‖ Dat seg ic niet tot enigher blamacie Maer om lof tot
haer en om een relacie, St 2, 228 [vóór 1524].
2) Voorschrift? ‖ Als icker (t.w. Vreese voor sterven, Een Medecijn) by ben (t.w.
bij de rijke zieke) doe ick sonder vermyden Hondert der ande Resepten maken duer
mijn relatie, Zeven Sp. Bermh. Q iij [1591].

Relder,
zn. Van rellen.
Kletser. ‖ Laet varen alle ydel relders, Doesb. 225 [vóór 1528]; Adieu van alle
Clapbancken de relders, DE DENE, Langhen Adieu 181 [1560].

Religieuslick,
bn. Van religieus (vg. MNW i.v. Religioselike).
Religieus, geestelijk, kloosterlijk. ‖ Wellecomme vaders jn wiens bewaeren Den
religieuslicken / staet es ghegheuen Van de vrauwelicke oordenen, EVERAERT 163
[1523].

Rellen
(I), ww. Zie MNW i.v.
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A. ONZ. - 1) Praten, kletsen, babbelen (vg. KIL.: r e l l e n / r a l l e n . Garrire, blaterare:
deliramenta loqui). ‖ DE ROOVERE 127 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 41 [1512], 91 [1525],
217 [1528?]; St 2, 144 [vóór 1524]; Doesb. 266 [vóór 1528]; Dev. Pr. B. 163, 4 [vóór
1539]; CAST., C. v. R. 42 [1548]; Roerende v. Meest Al 371 [ca 1564]; Deenv. Mensch
110 [2e h. 16e e.]; Preecker 167 [2e h. 16e e.]; Katm. 414 [vóór 1578]; Trauwe 104
[1595?].
2) Praten, spreken (in neutrale of gunstige zin). ‖ EVERAERT 268 [1530]; CAST.,
v
Pyr. C viij [ca 1530]; Gr. Hel 1007 [ca 1564].
3) Zich verlustigen, ‘groeien’? ‖ Hoe is elck thans in giericheijt waeckende, in
oncuijsscheijt blaeckende / in hovaerdicheijt rellen, Brouwersg. 103 [ca 1560].
B. BEDR. Zeggen, bekend maken. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 284, d, 2 [1528] (ongunstig:
(uit)klappen), 329, h, 6 [1e kw. 16e e.]; EVERAERT 473 [1e h. 16e e.], 508 [1533];
Gentse Sp. 7 [1539]; Trudo 1291 [ca 1550]; Gr. Hel 430 [ca 1564]; Bijstier 413 [eind
16e e.?].

Rellen
(II), ww. Bijvorm van rullen (zie WNT i.v. Rullen (I)).
Snellen, rennen. ‖ Flocx dan! soe wilt v haestich stellen cloeckelyck te rellen nae
der schoelen van Athenen, Con. Balth. 853 [1591]; Des willick ter cuere naden
Coninck gaen rellen en gaen hem dit met die waerhyt vertellen, Bel.v. Sam. 919
[eind 16e e.?].
OPM. Vg. Gherelt.

Rellinghe,
zn. Van rellen.
1) Gepraat, geklets. ‖ Om fame te hebbene is al v rellinghe, DE ROOVERE 380 [3e
kw. 15e e.]; Soude dat betaemen / eenen deluere Sulcke ghifte te gheuene / kir
hoort wat rellynghe? EVERAERT 380 [1512].
2) Achterklap. ‖ Niet achtende des nijders rellinghe, Doesb. 24 [vóór 1528];
Nemmermeer truerich Magh my maken eenighs menschen qwellijnghe Of qwade
rellijnghe, Gentse Sp. 14 [1539]; Al maken de quade rellinghe Tegen mijn eere, ick
acht al cleene, A. BIJNS 248 [ca 1540].
3) Het spreken in gunstige zin, in de aanh. bep. vermanend spreken. ‖ Hu waere
best / anhoort myn rellynghe Hu anders te voughene, EVERAERT 69 [1511].

Remediatie,
zn. Van remedieren.
Verbetering, genezing, herstel. ‖ Heer wilt ons helpen wt desperatie Op dat uwe
genade aen ons mach beclijuen In ons sondich leuen met remediatie, Veel schoone
Christ. ende Schriftuerl. Refereynen L i [ed. 1592].

Remegieren,
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ww. Bijvorm van remedieren (vg. remegie naast remedie, in MNW i.v. Remede).
Eig. verhelpen, in de aanh. oplossen? ‖ Syt dan alle beede wellecommen lieue
vrinden... die ons tween // den pack nv compt ontladen ende onse questie ten rechten
remegieren met reyne manieren, Reyne M. 106 [ca 1575?].
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Remombrantie, romenbrantie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. remembrance.
Eig. voorstelling, beeld, gelijkenis, in de aanhh. in fig. toepassing. ‖ Lof Diana
zuyver romenbrantie, H.d.Am. K 4 [m. 16e e.]; Och wat vreuchdelijcker
ontpluyckinghe Zoo eest der herten om sustenantie, D'imagelijcke Beelde als
v

remombrantie Figuerlijck t'aenschouwen als reyn ghestichte, ald. V 3 .

Remonstreren,
ww. Ontleend aan ofr. remonstrer.
Vertonen (vg. KIL. 859: R e m o n s t r é r e n . Monstrare, demonstrare,
commonstrare, indicare, ostendere, proponere, significare, declarare). ‖ Voor mijn
beschermers stelde ick hooge colommen Met verheven beelden, die remonstreerden
De eijgenschap haers daets, als de gelaudeerde, Leerl. Taefel-sp. 156 [beg. 17e
e.].
- In de aanh. aanbieden, schenken, verschaffen? ‖ Ghy en remonstreert // my
ghelt / goet / oft pant Dwelck is tgheheel fondament en onderstant Van tsmenschen
leuen / dus sit ick sonder moet, Antw. Sp. Vv iiij [1561].

Remplieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. remplir.
Voltooien. ‖ So moesten wij oock dees couwe passeren / Om voorts tremplieren
v

// ons voyage lustich, Antw. Sp. l i [1561].

Renommée,
zn. Ontleend aan ofr., fr. renommée.
Naam, faam, roem. ‖ Pooghd zijn renommée altijd te doen leuene, Met
Rhetorijcscher zede, achter CAST., C. v. R. (door ‘Naer dit een betere’) [ca 1550].

Renonceren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. renoncer.
Afzweren, loochenen? ‖ Ick (t.w. Afionstich hertte) doe... hem teghen de wil Gods
murmureren Ja hem renonceren // met groot dangier, Haagsp. p ij [1561].

Renovatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. renovation of lat. renovatio.
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Eig. vernieuwing, in de aanh. iets nieuws; verzetje? ‖ Zoo weet ick half een fraeye
recreatie / Zonder fallatie // oft dubitatie / Tis een renovatie // voor ons beyden, Rott.
v

Sp. A ij [1561].

Renoveren,
ww. Gevormd naar lat. renovare.
v

Vernieuwen. ‖ A. BIJNS 306 [ca 1540]; Antw. Sp. Ii i [1561]; Rott. Sp. N vij [1561].

Rentecooper,
zn. Uit rente en coopen met -er.
Koper van lijfrenten, effecten of onroerende goederen. ‖ Al en zijdy gheen groote
rente coopers Ghetrouwen aerbeydt is hooghe ghetelt, DE ROOVERE 342 [3e kw.
15e e.].

Rentelijck,
bw. Van rente of renten.
Bij wijze van gift of van beloning? ‖ Deen verciert ons rentelijck met siluer en gout
v

/ En dander met veel diuersche ghewaden, Haagsp. n i [1561].

Renvoy,
zn. Zie MNW i.v.
Renvoy van prinche, slotstrofe. ‖ Balade heeft referein in, met drie clausen haer
deckende, Ende bouendien heeft zu renuoy van prinche, CAST., C. v. R. 52 [1548].

Reparacie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. reparation, lat. reparatio.
Herstel. ‖ Ooc heift by hu reparacie verworuen Den val der hynghelen / jnt eeuwich
leuen, EVERAERT 404 [1511].

Repareren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Verlossen. ‖ (Christus) Die al onze zonden zelve heift ghedreghen Ende ons
van dezen heift gherepareirt, Gentse Sp. 201 [1539] (zie ook ald. 45, 317].
2) Versieren (vg. ofr. reparer, ‘parer, orner’, GODEFROY). ‖ Als herdde zijdi dair toe
ghestelt, Dat ghijse (t.w. de kerk(en) hooglijck repareren zelt, Ende dat met
heilichdommen van relijken, Sacr. v.d.N. 1149 [3e kw. 15e e.].
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Repareringhe,
zn. Van repareren.
Herstel. ‖ Reuerendeghe Rachel Ruths Repareringhe, DE ROOVERE 187 [3e kw.
15e e.].

Repliceren,
ww. Gevormd naar lat. replicare.
Antwoorden (vg. KIL.: 859 r e p l i c é r e n . Replicare, referre). ‖ Men macher geen
ander antworde geuen Noch repliceren op dat v daer wort geuuecht, Camp v.d.
Doot 2605 [1493].

Replijcke,
zn. Ontleend aan ofr., fr. replique.
Antwoord? Of verzet? (vg. KIL. 859: r e p l i j c k e . Replicatio: contradictio: actoris
responsio ad rei exceptionem: actio secunda). ‖ Zonder replijcke Dit lammekin
bloedigh zo ghemaniert leift, Gentse Sp. 114 [1539] (Vg. Jes. 53: 7).

Reposeringe,
zn. Van reposeren.
Het uitrusten. ‖ Ten is geen noot dat ic verhale Myn peesteren merren oft
reposeringe, Camp v.d. Doot 106 [1493].

Reprehentie,
zn. Hypercorrect (?) voor *reprehensie (ontleend aan ofr., fr. reprehension of lat.
reprehensio).
Berisping, verwijt. ‖ Neemt in't goede haer benevolentie, Zonder reprehentie,
H.d.Am. O 7 [m. 16e e.].

Reproberen,
ww. Zie MNW i.v.
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Afkeuren. ‖ Ghy en mueghes niet volghen... Want het zijn alle gereprobeerde zaken
(t.w. de ricqueracken en baguenauden), CAST., C. v. R. 229 [1548].

Reprochable, reprochabel,
bn. Ontleend aan ofr., fr. reprochable.
1) Afkeurenswaardig? ‖ Zomighe (t.w. vocabelen) rekend men metten probabelen,
Als haudtmenze vanden reprochabelen, Want zij quaed vlaemsch zijn en bederfuen
tdicht, CAST., C. v. R. 40 [1548].
2) Wraakbaar, weerlegbaar. ‖ Wat onghelijc zy (t.w. de vrouwen) hebben ten es
niet reprochable An hemlien en hebben zy niet een poinct priselic, CAST., C. v. R.
198 [1548].

Reprocheren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. reprocher.
(Kleingeestig) critiseren, kleineren, vitten, bevitten (vg. KIL. 859: r e p r o c h e r e n .
Exprobrare, improperare, refellere, refutare, infamare, arguere). ‖ Eest dat ghy v
stilt van reprocheren, Wy hopen dat daer veel vruchten uyt rijsen, zullen, H.d.Am.
V 8 [m. 16e e.]; Al mach Zoilus ons wercken reprocheren, Zoo zullen wy blijven in
de konst studeren, ald. Bb 8.

Repugnantie,
zn. Ontleend aan lat. repugnantia.
Tegenstrijdigheid. ‖ Het es een repugnantie ind adiect (t.w. het beoefenen van
de dichtkunst in proza), CAST., C. v. R. 5 [1548].

Repugneren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. repugner.
Zich verzetten, tegenstribbelen. ‖ Hoe hi (t.w. een verstandig man) min repugneert
/ hoemen hem meer prisen // moet, GHISTELE, Ant. 57 [1555].

Reputeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. reputer.
Houden, achten (voor). ‖ Eest dat Ghy quaet ghezelschap schout vroech en late,
Zoo zult ghy voor deuchdelijck al Stat Door ghereputeert worden t'uwer bate, H.d.Am.
v

Y 5 [m. 16e e.].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Requireren,
ww. Gevormd naar lat. requirere.
Verlangen, wensen. ‖ O lieve Dochter in v supplieren Natuerlijck desireren en
v

requireren, En zou ick niet Consenteren, H.d.Am. Aa 1 [m. 16e e.].

Resen,
ww. Zie MNW i.v. Reisen, 3e art., WNT i.v. Reesen?
Zich verheffen? Ondernemen? ‖ Dat hy ghezint es // in een hooch hoverdich //
resen dat hy nu god / vander eerden wil experdich // wesen, Judich 68 [1577].

Reservatie,
zn. Ontleend aan ofr. reservation.
Reserve, bewaring. ‖ Weerpt u snootste termen eerst verloren, Hebd u laetste
dicht vast in u reseruatie Al eer ghy u eerste dicht hebd vercoren, CAST., C. v. R. 31
[1548].

Reserveren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. reserver.
Afzonderen, uitzonderen. ‖ Mach venus in desen (t.w. de religieuzen) hoir vuer
niet planten Gheraect sij niet horer herten canten Oft sijn sij wt twere ghereserueert,
Drie bl. danssen 85 [1482].

Residentie,
zn. Zie MNW i.v.
1) Verblijf (vg. KIL. 859: R e s i d e n t i e . Habitatio assidua); - residentie houden,
verblijf houden, verblijven. ‖ Ick (treck) wedere inden crocht der eerden Onder de
doode hauwen residentie, CAST., C. v. R. 6 [1548]; Coemt hier, in myn Conincklycke
sale Houdt residentie, Ontr. Rentm. 288 [1588?].
2) Plaats; - residentie hebben, plaatshebben. ‖ Dat goede ghenuechte in allen
v

percken By leecke en clercken // heeft residentie, Antw. Sp. d iiij [1561]; - residentie
nemen, plaatsnemen. ‖ Als ghy ... in parnasus beergh neemd residentie. Tot tstellen
des dichts vest dijn intentie, CAST., C. v. R. 51 [1548].
3) Dienst (vg. KIL. 859: R e s i d e n t i e ... assiduum obsequium vel ministerium);
- in zyn residentie hebben, tot zijn beschikking, in zijn bezit, zijn macht hebben. ‖
Niemend en heuet al in zyn residentie, CAST., C. v. R. 180 [1548].

Resideren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. resider.
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1) Verblijven (vg. KIL. 859: r e s i d é r e n . Habitare: domicilij sedem figere). ‖
v

H.d.Am. F 1 [m. 16e e.]; Meest Al 555 [1559]; Antw. Sp. C iij , D ij en pass. [1561];
Trauwe 559 [1595?].
2) In de aanhh. naar het schijnt in veralgemeende bet.: leven. ‖ O Goden /
Goddinnen der elementen viere / Residerende vol excellentien schoone, CAST., Pyr.
B vj [ca 1530]; Menschen gemeyn // ,in sweirels pleyn die resideren, Bruyne 1, 23
[2e h. 16e e.].

Resistentie,
zn. Ontleend aan lat. resistentia.
1) Kracht om te weerstaan; weerstandsvermogen. ‖ Violentie es syn (t.w. sviants)
excellentie. Resistentie iont my tallen daghen, Trudo 1094 [ca 1550].
2) Weerstand, verzet (vg. KIL. 859: R e s i s t e n t i e . Resistentia, repugnantia). ‖
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Ghy hebt ghehoort van Sint Trudois resistentie, Duer patientie teghen die helsghe
draken, Trudo 1779 [ca 1550].

Resisteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. resister.
Zich verzetten; weerstand bieden (vg. KIL. 859: r e s i s t é r e n . Resistere, obsistere,
v

repugnare, obstare). ‖ CAST., Bal. B i, B i [ca 1530]; Smenschen gheest 703 [ca
1560]; Judich 170 [1577].

Resolutie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. resolution of lat. resolutio.
Ontbinding, in de eerste aanh. mogelijk bep. vernietiging, in de tweede als
geneesk. of natuurk. term: oplossing. ‖ So heeftet dy onmoghelic gheweest de
destructie ende resolucie van antropos te moghen begripen, Drie bl. danssen 75
[1482]; Sanguis / sperma / tuycht inder waerheyt / Dat hy van melancolieuse
swaerheyt Alder meest ghecomplexioneert // is / Die dit water toebehoort / hoet
gestudeert // is: Soo contenten en resolutien bewijsen, Sp. d. M. 2293 [beg. 16e e.].

Resolveren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Oplossen, in de aanh. m. betr. tot een raadsel. ‖ Een gheraedsel, men
proponeren hier moet, Vvild Gordius knoop ten besten resolueren, CAST., C. v. R.
240 [1548].
2) Verdrijven, wegnemen? ‖ Twifeldy ieuers in, tverstand werd u verclaerd, Men
sal u spinrocks scrupel gheheel resolueren, CAST., C. v. R. 133 [1548].
3) Besluiten, concluderen; bepalen, vaststellen; definiëren (vg. KIL. 859:
R e s o l u é r e n . Resoluere, discutere: decernere statuere, constituere: concludere:
definire). ‖ Alle dichten om zeer curt resoluéren Die op een termineren, als van
eender mine, Mueghdy van eender langden accordéren, CAST., C. v. R. 29 [1548];
Een ricqueracque om trechte resolueren, Zoo dwalsche zeit, es een dicht recht
tusschen tween goet, ald. 228.
- Van personen: gheresolveert blijven, besloten hebben (of blijven?). ‖ Dat was
de reden dat hy bleef gheresolveert... Dat hy my by Sestos doet woonen, H.d.Am.
v

Bb 3 [m. 16e e.].
-Met betr. tot een vonnis: vellen. ‖ Hoe de Heeren beter gheinformeert zijn, Hoe
v

dat 'tvonnis gheringher zal gheresolveert zijn, H.d.Am. Z l [m. 16e e.].
- In de aanh. ondoordacht gebruikt (?) in de bet. samenvatten? ‖ Tsluyten uwer
woirden na dat ic vate Machmen resolueren tot desen eynde Datmen enz., Drie bl.
danssen 98 [1482].
4) Bespreken, behandelen, afdoen (vg. KIL. 859: R e s o l u é r e n ... discutere:
deliberare). ‖ Wy hebben ghewichtighe zaken t'onser vramen Te handelen en te
resolveren, H.d.Am. Ee 8 [m. 16e e.].
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Respect,
zn. Ontleend aan ofr., fr. respect.
In de aanh. schijnt in hun respect ‘met het oog op hen’ of ‘tegen hen’ te betekenen.
‖ Dus Rampzalighe Fortuyne, mutabelste der Wijven, Keert nu in hun respect om
der Fortuynen radt, Myn wreetheyt moet dees twee Gelieven kosten hun lijven,
H.d.Am. Ff 2 [m. 16e e.].

Respeelich,
bw. Van respeel, deugniet (vg. KIL.: R e s p e e l . Fland. Nebulo, nequam en DE BO
i.v. Respeel, raspeel: ‘Deugniet, schelm, booswicht, boef, rabauw’; vg. ook MNW
i.v. Respelle, bijvorm van raspaelge, rappaelge, rapalje).
Eig. als een deugniet, in de aanh. naar het schijnt hardnekkig. ‖ Och lief! den
v

mont zeyt u adieu Daer therte teghen steunt respeelich, CAST., Pyr. A vj (ca 1530].

Respondant,
zn. Ontleend aan ofr. respondant.
Borg (vg. KIL. 859: R e s p o n d a n t . Fideiusor, consponsor, adpromissor,
confirmator, sequester). ‖ Want syt alleen vermocht... die voldaen heeft dat aen my
gebrack voerwaer; in respondant // haer lyff te pant //, in sdoots bestier, Bruyne 1,
159 [1556].

*Respont,
zn. Ontleend aan ofr. respond.
In de aanh. wrsch. een foutieve correctie van gront. ‖ Dies ick my vonde van
herten swaer Duer die menichte der hasen loos van responde (verb. uit gronde) die
tot dien stonde belaechden daer Die bloymakens eerbaer, St 1, 133.

Respuys,
zn. Rijmvervorming van respas (ontleend aan ofr. respas ‘retour’)?
Respuys spelen, er van door gaan, 'm smeren, uitrukken? ‖ Flocx metten ganghe
speelt hier respuys! Ghy moet er bey wt, als der hellen gruys. Oft ick sall u hersteken,
Trauwe 1485 [1595?].

Rest,
zn. Oorspr.?
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Blijkens het verband in de aanhh. naar het schijnt (één of andere) narigheid, in
de 1e en 3e aanh. zwaarmoedigheid of iets dergelijks, in de 2e (die mogelijk niet
hier thuishoort) in een door het verband niet nader te bepalen bet. ‖ Weist druck
verduwelic Swaermoedicheyt scuwelic / ende sulcke resten, EVERAERT 62 [1511];
(Vrouwen) Die haer mans vrienden ver-
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achten en op hen stincken Met veel achterdeels en groote resten, Leenhof 687 [na
1531]; Siet daer is noch een ander (t.w. kruid) dat noyt heeft besweeken dit sal v
gebreeken / cureeren int lest nv besoectet eens / al waerdij gequest tsal al wen rest
verdrijven op tsienste, M. Bedr. Hart 453 [1577].

Reste,
zn. Zie MNW i.v.
Poos(je), korte tijd. ‖ Doe began die tweeste te spreken een reste En seyde, tis
een walvisch, Doesb. 228 [vóór 1528]; Ic sal ooc na den prijs gaen sloeyen een
reste, ald. 248.

Resteeren,
ww. Zie MNW i.v. Resteren.
Achterhouden. ‖ Hy is rijck en machtich, vroom van gemoe, En sal, so ick bevroe,
u wel contenteeren Van als dat u compt, sonder yet te resteeren, Minnevaer 440
[1583].

Resteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. rester.
Eig. tot rust komen, stokken, stilstaan, in de aanh. van een verhaal, dat
onderbroken wordt door een uitweiding. ‖ Dus zwijgic van hem en daert resteerde
Sal ic voert condighen zo ic las Wat noch meer ghebuerde op dit pas, Camp v.d.
Doot 1942 [1493].

Restitueren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Teruggeven (vg. KIL. 859: R e s t i t u é r e n . Restituere, reddere). ‖ Indien dattet
nader poeten fictie belieft heeft deucalion In sijnder formeringhe ende sceppenisse
sijn materie vander aerden te nemen soe mach hy sonder begrijp der seluer aerden
die restitueren ende wedergheuen, Drie bl. danssen 7 [1482].
2) Schenken (t.w. tot herstel). ‖ O troostelic troost, ons gherestitueirt Wt den schoot
des vaders, Gentse Sp. 107 [1539].

Restoreringhe,
zn. Van restoreren.
Herstel, verlossing. ‖ Raetfrouwe Rys Rooms (1. Rooms Rycs) Restoringhe (1.
Restoreringhe × Reueleringhe), DE ROOVERE 187 [3e kw. 15e e.].
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Restrictie,
zn. Zie MNW i.v.
Voorschrift, regel (vg. KIL. 859: R e s t r i c t i e ... praescriptio, praescriptum). ‖
Alleenelic, sprekick in dees restrictien Van goede significatiue dictien, CAST., C. v.
R. 48 [1548].

Restringeren,
ww. Gevormd naar lat. restringere.
Beperken, verminderen. ‖ Aspidis quetseure Met dorste inflammeert, Die gheenen
dranck restringeert, Dits oock 's rijckdoms nateure, Deuchd. Sol. 20 [1574].

Retarderen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. retarder.
Vertragen. ‖ Wilt ghy voorwaerts setten // sonder retarderen / So moesten wij
v

oock dees couwe passeren, Antw. Sp. 1 i [1561].

Rethorica,
zn. Ontleend aan lat. rhetorica.
Dichtkunst, inz. die der rederijkers. Aangezien de antieke ars rhetorica wordt
gelijkgesteld met de eigentijdse dichtkunst, is het soms (zo in Bruyne 2, 35 e.v.)
moeilijk uit te maken, welke van beide bett. van toepassing is. ‖ DE ROOVERE 131
[3e kw. 15e e.]; St 2, 63 e.v. [vóór 1524]; A. BIJNS, N.Ref. 282, a, 5, 11 [1528]; H.d.Am.
v

F 6 [m. 16e e.]; Present 413 [1559]; Bruyne 1, 30; 2, 35 e.v. [2e h. 16e e.]; Antw.
v

Sp. C ij, d iiij [1561]; Haagsp. o i [1561]; Tcooren 83 [1565].

Rethoricael,
bn. Van rethorike.
Dichterlijk. ‖ Rethoricale Wercken van Anthonis de Roouere (titel van De Dene's
v

bloemlezing) [1562]; Wercken Rethoricael Anthonis de Roouere, ald. A i .

Rethoricienlick, rhetorisienlijck,
bn. Van rethoricien.
Dichterlijk. ‖ Rhymers (dat es trethoricienlick zaed), CAST., C. v. R. 43 [1548];
Rhetorisienlijcke engienen, Antw. Sp. Q iiij [1561]; Rhetorisienlijck herte, ald. Dd iij.
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Rethorijcken, retoryken,
ww. Van rethorijcke.
Dichten. ‖ Ick waende gaen rethorijcken, V.D. DALE, Wre 11 [ca 1516]; Dat heetmen
lustich en constich retoryken, Alsmen woorden stelt die den dingen gelyken,
COORNHERT, Lief en Leedt 67 [1567].

Rethorijckerscamer(e),
zn. Uit rethorijcker en camer(e).
Rederijkerskamer. ‖ Van daer schoij ick nader Rethorijckerscameren, Well.Mensch
780 [2e kw. 16e e.]; Gestelt op de rethorycke camer (1. rethoryckers camer? of
versta: ‘dichtkamer’?) geheeten Moses doren, Bruyne 3, 84 [1562].

Rethorijclijc, rethorikelick, rethorijckelijck, rhetorijckelick,
bn., bw. Zie MNW i.v. Retorikelike.
1) Overeenkomstig de (regels der) rederijkkunst. ‖ EVERAERT 300 [1529]; Gentse
Sp. 273 [1539]; CAST., C. v. R. 102 [1548]; Antw. Sp., titel, Fff iiij, Nnn i [1561];
v

Haagsp. a ij [1561]; Rott.Sp. N i [1561]; FRUYTIERS, in Leenhof, Tot den leser 2
[1564].
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2) Aan de rederijkkunst gewijd. ‖ Drie Sotten, prol. 10, 42 [1e kw. 16e e.]; EVERAERT
179 [1527], 299 [1529].

Rethorijcsch,
bn. Van rethorijc(ke).
1) Overeenkomstig de (regels der) rederijkkunst. ‖ Wilt helpen verthooghen De
ghelyckenesse van huer / by rethorycxsche kueren, EVERAERT 363 [1527].
2) Aan de rederijkkunst gewijd. ‖ Eed der rethorijcscher natien, CAST., C. v. R.
v

221 [1548]; Rethorijcsche klercken, Rott. Sp. *** vij [1561].

Rethorike, rhetorike, rethorijc(ke), retorijcke,
zn. Zie MNW i.v. Retorike.
1) Dichtkunst, inz. die der rederijkers. Vg. Rethorica en het ald. opgemerkte. ‖ DE
ROOVERE 131, 132, 133 [3e kw. 15e e.]; Camp v.d. Doot, prol. 15 [1493]; Mar.v.N.
506, 509, 513 en pass. [ca 1500]; V.D. DALE, Wre 934 [ca 1516]; A. BIJNS, N.Ref. 37,
b, 10 [1e kw. 16e e.] (zie ook ald. 76, d, 9; 97, c, 11; 283, a, 7 en pass.); EVERAERT
144 [1528?] (zie ook ald. 214, 235 en pass.) Doesb. 38, 172 [vóór 1528]; Prochiaen
v

1, 8, 14 [ca 1540]; CAST., C. v. R. 10 en pass. [1548]; H.d.Am. I 7 [m. 16e e.]; Bruyne
1, 33, 35 en pass. [2e h. 16e e.]; Antw. Sp. N iij en pass. [1561]; Haagsp. 1 iij [1561];
Rott. Sp. L viij [1561].
- In dez. bet. const van rhetoriken (CAST., C. v. R., titel [1548]) en konst der
v

rethoriken (H.d.Am. F 6 , Bb 1 [m. 16e e.]), tenzij rethorike hier rederijker mocht
betekenen (zie ben. bet. 4), wat niet wrsch. lijkt.
2) Uitsl. bij De Castelein in de bet. gedicht of dichtvorm, strofevorm. ‖ Als een
hende zijn premissen ansiet, Dan sal een rethorike altoos wel afgaen, CAST., C. v.
R. 114 [1548]; Mids dat ghyer naer haeckt Willick my tot alzulcke rethoriken (t.w.
de ‘balade van neghenen’) / keeren, ald.; In dien ghy cruust uwe rethorike, Zo hebdy
twee sneden zonder swike, ald. 219; Zomighe redenen heeten Ghemeene spraken,
Die een costelicke rethorike maken, ald. 239.
- Rethorike retrograde, hetz. als retrograde (zie ald.) of - naar het door De Castelein
gegeven voorbeeld: ‘Alchimisten zijn wijs, niet ongheleerd’ - versregel die zowel
van rechts naar links als van links naar rechts gelezen kan worden. ‖ Rethorike
diemen van achtere keerd... heedt rethorike Retrograde, CAST., C. v. R. 56 [1548].
3) In de aanh. het spreken of woord(en). ‖ Maria... Heeft duer rethoryke suuer
sonder vaer cristum ontfanghen... Duer rethorijke wort cristus oec onbegresen
vleysch ende bloyt onder broot ende wyn bedect, St 2, 66 [vóór 1524] (zie ook nog
verder ald.).
4) Rederijker. ‖ Die ambachsluijden en willen wij niet vergeeten - al souden sij
bleeten / op ons, arme retorijcken, Gr. Hel 595 [ca 1564].
- In de aanh. dichteres? Of de gepersonifiëerde ars rhetorica? ‖ Soetzinneghe
Eloquencie een vrauwe ghecleet vp zyn antycqe als rethorycke, EVERAERT 389
[1511].
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Rethoriker, rethorijcker,
zn. Van rethorike.
Rederijker (vg. PLANT.: r e t h o r i j c k e r , rhetoricien, rhetor, rhetoricus). ‖ Zeven
v

Sp. Bermh. N ij [1591]; VERHEE (?), in Tijdschr. 5, 167 [eind 16e e.?].

Rethorisien, rhetorisien, rethorozijn, rethrozijn,
zn. Ontleend aan ofr. r(h)etoricien.
Rederijker (vg. KIL. 859: r e t o r i s i j n . Rhythmicus poëta, rhythmicus rhetor). ‖
Schuyfman 604 [vóór 1504]; EVERAERT 147 [1523], 245 [1530]; A. BIJNS, N.Ref. 159,
d, 19 [1525], 282, a, 2 [1e kw. 16e e.]; CAST., C. v. R. 24 [1548]; A. BIJNS 176 [1548];
v

v

v

Antw.Sp. N iiij , S iij en pass. [1561]; Haagsp. o i [1561]; Rott. Sp. N i [1561]; Zeven
v
Sp. Bermh. N ij e.v. [1591].
- In de aanh. is rethorisiene gebezigd als erenaam voor Maria. ‖ Abelste
rethorisiene ewich deduyt, DE ROOVERE 211 [3e kw. 15e e.].

Rethrozijn,
zn. Zie Rethorisien.

Retor-,
zie Rethor-.

Retribueren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. retribuer.
Schenken. ‖ Christus wast een avontmael, als den tecx seght blootelic, Daer hij
't misterum sijns testament institueerde Ende dat in wijn ende broot sijn Apostelen
retribueerde, Weer. Gheleerde 317 [1558].

Retrograde,
bn. en zn. Ontleend aan ofr., fr. retrograde.
A. BN. - Rethorike retrograde, zie Rethorike, sub bet. 2).
B. ZN. Gedicht of strofe bestaande uit versregels, die zowel van rechts naar links
als van links naar rechts gelezen kunnen worden. ‖ EVERAERT 407 (toneelaanw.)
v

[1511]; Antw.Sp. C i , Aaa i (toneelaanw.) [1561].

Revanchierich,
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bn. Van revanchieren (ontleend aan ofr., fr. revancher).
Revanchierich zijn, in de aanh. weerstreven. ‖ Alle zonden buutertierich Broet
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ghiericheyt, want zij is God revanchierich Int rapen, int scrapen, int caken, int
stroopen, CRUL, Tweesprake 69 [2e kw. 16e e.].

Revelacye,
zn. Ontleend aan ofr., fr. revelation of lat. revelatio.
Openbaring (vg. KIL. 860: R e u e l a t i e . Reuelatio, prophetia: caelitus vel diuinitus
oblata species: apocalypsis). ‖ O beminde, slacht niet de dwaze blende Die Gods
verkiezijnghe willen weten By revelacyen, Gentse Sp. 136 [1539] (zie ook ald. 67).

Reveleren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. reveler.
Openbaren. ‖ St 2, 14 [vóór 1524]; Gentse Sp. 72 [1539]; Trudo 1579 [ca 1550].

Reveleringhe,
zn. Van reveleren.
Openbaring? Of (van reveleren = riveleren) vreugde? ‖ Reynlicste Rustelicste
Reueleringhe (tot Maria), DE ROOVERE 187 [3e kw. 15e e.].

Reverendech,
bn. Van reverent.
Eerbiedwaardig, vererenswaardig. ‖ Reuerendeghe Rachel (tot Maria), DE ROOVERE
187 [3e kw. 15e e.].

Reverent,
bn. Ontleend aan ofr. reverent, fr. révérend.
Eerbiedwaardig, vererenswaardig. ‖ O alder reuerenste / excellenste, enz. (tot
Maria), EVERAERT 12 [1509]; Alle verlossynghe[n] jnt houde testament Syn ter eeren
van Maria zeer reuerent Gheschiet, ald. 331 [1530] (hic, dus bijv. bij Maria? Of bijw.
bij Gheschiet en dan ‘heerlijk’?); Nu vraghe ick u, meesters / als den reverenten...
Of, enz., Jezus i.d. tempel 231 [ca 1575?] (hic, dus bij meesters? Of bij ick en dan
‘eerbiedig’?).

Reverteren,
ww. Gevormd naar lat. revertere.
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Omkeren, terugkeren? ‖ Niemandt en reverteert (na zijn ende, Rott. Sp. P vj
[1561]; Reuerteren wil ick tot uwe daecken, Veel schoone Christ. ende Schriftuerl.
v

Refereynen, enz. C vj [ed. 1592].

Revoceren,
ww. Gevormd naar lat. revocare.
Herroepen (vg. KIL. 860: R e u o c é r e n . Reuocare, retractare, mutare quod factum
aut dictum est: infectum facere quod factum est). ‖ Nv wil ick opstaen / en gaen vry
ongedraelt Reuoteren (l. Reuoceren) alle mijn sondich vermeten, HENRIC RIISBERCH,
in Veel schoone Christ. ende Schriftuerl. Refereynen C vj [ed. 1592].

Revolutie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. revolution, lat. revolutio.
Van hemellichamen: omloop, kringloop, baan (vg. KIL. 860: R e u o l u t i e .
Replicatio, circulus, orbis). ‖ Tripliciteiten en reuolutien maken dbediet, Mids
aspecten, coniunctien ende exaltatien, CAST., C. v. R. 98 [1548]; De reuolutien des
v

iaers maect sy (t.w. Astrologia // oft Astronomia) bekent, Antw. Sp. Yy iiij [1561].

Revuwe,
zn. Ontleend aan ofr., fr. revue.
Revuwe doen, de ‘revue’ passeren, zich laten monsteren. ‖ Comt doet hu jn
scryuen // Ende doet revuwe / naer dhoude zede, EVERAERT 212 [1528?].

Rhetor-,
zie Rethor-.

Ricqueracque,
zn. Ontleend aan ofr. ricqueracque. Vg. WNT i.v. Rikkerak.
Volgens De Castelein (die het frans hier niet heeft begrepen) zinloos gedicht(je),
in het C. v. R. 228-229 gegeven voorbeeld met het rijmschema abaabbcc. ‖
Ricqueracquen, Baguenauden, als qua iuweelen, CAST., C. v. R. 221 [1548]; Vvat
Ricqueracque es metter Baguenauwen, Vvilwy nu anschauwen, ald. 228; Een
ricqueracque om trechte resolueren, Zoo dwalsche zeit, es een dicht recht tusschen
tween goet: Maer gheenen zin en can zu concluderen, ald. (Molinet heeft: ‘La
ricqueracque est amainne dune lorgne chanson faicte par couples de 6 et de 7 la
ligne et chacun couplet a 2 diverses croisees la premiere ligne et la tierce de sillabes
imparfaicte la 2e et la 4e de parfaictes et pareillement la secunde croisee mais
distinttes et differentes en termination et doibt tenir ceste mode de sillabes en tous
ses couples affin quelle soit convenable au chant de ceste taille coulloura mesieur
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george chastellain ses cronicques abregies’, zie J.v. Leeuwen, M.de C. enz., bl.
87).
OPM. Als hist. term nog bij PELS, Hor. Dichtk. 27, aang. in WNT i.v. Rikkerak.

Ridderesse,
zn. Van riddere.
Vrouwelijke ridder (vg. ridderse in MNW i.v. en ridderin in WNT i.v. Ridder, Afl.).
‖ Strydende als goede ridderesse christi jdoone, Taruwegraen 438 [1581].

Riemken,
zn. Van riem.
Naar het schijnt in de aanh. naam van een ongunstig bekend staande herberg of
kroeg. ‖ B.: Ghy hebt vreese u habijten te beplumene Als ghy int riemken ghelogiert
zijt. F.: En als ghy wel ghewijnt ghebiert zijt / Quelt u der bouverijen tandt sweere,
CAST., Pyr. C vij [ca 1530].

Rigalich,
bn. Zie Regalich.

Rigalicheyt,
zn. Zie Regalicheyt.

Rigghen,
ww. Zie MNW i.v. Ruggen, 1e art.
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In syn duumken rigghen, uitstellen. ‖ Jc sal de wraecke tot past / jn myn duumken
rigghen, EVERAERT 540 [1538?].

Righeurich,
bn. Zie Riguerich.

Rigoreusheyt, rigoureusheyt,
zn. Van rigoreus.
Hardheid, meedogenloosheid. ‖ EVERAERT 183 [1526]; H.d.Am. M 6 [m. 16e e.];
v

Rederijkersged. 47, 3; 56, 4 [m. 16e e.]; Antw. Sp. Ss ij [1561].

Riguer,
bn. Zie MNW i.v. Rigeur.
v

Hard, verbitterd. ‖ Weest niet riguer / noch stuer, Rott. Sp. N viij [1561].

Riguerich, righeurich,
bn. Van riguer.
Hardvochtig, streng, meedogenloos. ‖ Daerom strafte Titus Largius / de correctie
Die bouen reden was / door triguerich bestieren, Antw. Sp. H ij [1561]; Tbelet van
v

Mars righeurighen tyrant, ald. Nnn i .
- In de aanh. zo niet corrupt dan in een vreemd verband. ‖ Men sal u met stocken
laden en met voeten traden, Ja oft ontliven, doer u riguerige ghewaden, B.d.Scr. 34
[1539].

Rijbaert,
zn. Bargoens of van bargoense oorsprong? Meijling legt verband met limb. barg.
reiber, beul (MOORMANN, Bronnenb. 242).
Beul? ‖ Rijbaert zouw ons zoe quat int bort // zeilen? Mits dat wij ontpluijckt zijn;
wij zouden amort //theilen, Eer wij tonser moien gingen omt coecxken, Meer Gheluck
9 [eind 16e e.?].

Ryden,
ww. Zie MNW i.v. Riden, 1e art., WNT i.v. Rijden (I).

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Op enes bec ryden, over de tong gaan (zie MNW i.v. Bec, sub bet. 1, i.v. Riden,
1e art., bet. 7) en vg. op de tong rijden in WNT i.v. Rijden (I), bet. B, 1). ‖ Zy zouden
vp der quaeder bec Haestelic ryden zonder veil delays, EVERAERT 326 [1531?].

Rijf en raf,
bw. zegsw. Zie WNT i.v. Rif-Raf.
Zonder onderscheid; iedereen. ‖ Al saelter comen, rijf en raf, Eerste Bl. 613 [ca
1440?]; Tes al ghebreckelijck rijf ende raf, DE ROOVERE 241 [3e kw. 15e e.]; Tes
blame uwen name / die rijf en raf Dus grieft, V.D. DALE, Wre 331 [ca 1516].

Rijfstroomich,
bn. Uit rijf (zie WNT i.v. Rijf (III) en stroomen met -ich.
Rijk, overvloedig. stromend. ‖ O edel medicinael bespoeysele / Rijfstroomich
v

vloeysele, CAST., Pyr. A v [ca 1530].

Rijken,
ww. Zie MNW i.v. Riken, WNT i.v. Rijken.
Rijk (of rijker) zijn? ‖ Die hem op hoire frisscheyt verlaten Deen dat hij schoont
dander dat hij rijct, Drie bl. danssen 87 [1482].

Rijnschaert,
zn. Van rijnsch, rins?
‘Zuurpruim?’ (Kruyskamp). ‖ Een rijnschaert maecte int gelach den fellaert, Doesb.
246 [vóór 1528].

Rijselijck,
bn., bw. Van rijsen.
1) Zich overgevend aan; overgegeven aan? ‖ Met bevende leden / myn tanden
krijselic / Den thoorne rijselic / die Aletho spint, CAST., Pyr. B iiij [ca 1530].
2) Duurzaam, gestadig? ‖ Rijselijck // becrachtende // themelsche landt (van
Maria), DE ROOVERE 203 [3e kw. 15e e.].

Rijsen,
ww. Zie MNW i.v. Risen, WNT i.v. Rijzen (II).
1) Rijsen tot, gaan, zich begeven naar. ‖ Als was hy gheresen // voortyts ter
menigher feeste. (l.,) Nu moet hy hem houden / ten wilden foreeste, Verl. Z. II, 221
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[1583]; Binnen dien zult ghy zeere te knechte waert rysen Om u verjolysen, ald.
265.
2) Duren. ‖ Noch duzent zou icker u gheven (t.w. voorbeelden), Reist (var. reest,
versta rees 't) niet te langhe, Gentse Sp. 251 [1539]; Oorlof, lief, ick wil te ganghe.
Het rijst te langhe, Rederijkerssp. 14, 195 [m. 16e. e.].

Rimpelaert,
zn. Van rimpel of rimpelen.
Die gerimpeld is, oude vent? ‖ Een rimpelaert sprac: siet toe elck geckaert, Doesb.
247 [vóór 1528].

Rimpen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Rimpelen.
Haperen, gebreken vertonen? ‖ Niet en schimpt, hoet rimpt, A. BIJNS, N.Ref. 335,
z, 12 [1e kw. 16e e.].

Rinderscoelies,
zn. Uit rint, rund en coelies (ontleend aan fr. coulis ‘suc d'une substance consommée
par une cuisson lente’).
Bouillon van rundvlees (vg. HALMA 198 i.v. coulis: ‘suc de viande...’), in de aanh.
in onduidelijk verband. ‖ Hout, daer is u vleesch, wilter hutspodt aff maecken En
daer is de huijt, een greijn van rinderscoeliesen, Goossen Taeijaert 338 [2e h. 16e
e.?].

Rynghelaere,
zn. Van rynghelen (zie WNT i.v. Ringelen (III).
Tyran, dwingeland. ‖ Jae bouue (l. boye?) eshy sulc een rynghelaere? Jc en
verdroucht niet dat jc een hynghel waere, EVERAERT 537 [1538?].

Ryote,
zn. Zie MNW i.v. Riote.
Bende? Oproermaker? ‖ Als tbedaude Gedeons vlies ontsloten Is den dau der
godtheydt in dy gheuloten... Dwelck
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heeft verdroten // den helschen Ryoten, DE ROOVERE 200 [3e kw. 15e e.].

Robben,
ww.? Zie WNT i.v.?
Eig. wrijven, in de aanh. jeuken? ‖ Met robben / crauwage(n) / vol fleersijns, Dal
s. wederk. 512 [eind 15e e.?] (N.b. De vertaler heeft het frans niet begrepen en
schrijft maar wat).

Robeert,
zn. Zie Appelenrobeert.

Roboreren,
ww. Ontleend aan ofr. roborer.
Versterken, kracht bijzetten, gezag verlenen. ‖ Met authoriteit sal hy zijn dicht
roboreren, CAST., C. v. R. 19 [1548].

Rochghe,
zn. Zie MNW i.v. Rochge, WNT i.v. Rog (I).
In de aanh. fig. voor kloosterzuster, non (vg. voor de toepassing van deze visnaam
op personen WNT i.v. Rog (I), bet. C, 1 en 2). ‖ Gij sijt van de rochghen de matere,
Berv.Br. 227 [ca 1520?].
OPM. Verdam's Aanm. achter het art. Rochge dient te vervallen.

Rocking,
zn. Van rocken.
Hoeveelheid vlas of wol, die op het rokken gewonden is en afgesponnen of
afgeweven moet worden. ‖ Spint mij alder eerst dien rocking aff, Eer ghij van eeten
spreeckt, vuijl slappe leure! Leckert. 40 [1541].

Roeck,
zn. Zie MNW i.v. Roec, 1e art., WNT i.v. Roek.
1) Kraaier, schreeuwer (vg. Syn. Lat.-Teut. 1, 260; 3, 4: ‘kraier’). ‖ Doet u beste,
niet inden secreten // hoeck, als sulcken secktenstichter oft verbeten // roeck (versta:
schreeuwlelijk? of scheurmaker?), Bruyne 2, 65 [2e h. 16e e.].
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2) Verklikker (vg. KIL.: r o e c k . Zeland. Delator, quadruplator). ‖ Ghy syt een
sanghere, een leckplateel, Een roeck hier int hoff en een verradere, Trudo 1874 [ca
1550].

Roeff,
zn. Zie Rooff.

Roey,
zn. Zie Roy (I).

Roeperije,
zn. Op grond van het rijm (× ketterije) en het verband in de aanh. wrsch. corrupt.
Poeperije maakt het rijm niet beter, al zou het in het verband wel passen, gesteld
dat de ouderdom geen bezwaar opleverde.
? ‖ Van quaetheden crijch ic by na de roeperije, Prochiaen 426 [ca 1540?].

Roereloere,
zn.? Grappige gelegenheidsformatie?
Roereloere spelen, coire. ‖ Kost ick wel roereloere spelen, Zoo zoud'ick vrede
v

hebben par avontueren, H.d.Am. Y 8 [m. 16e e.].

Roestinghe,
zn. Van roesten.
Benauwdheid, ellende? ‖ Voor vulte des voetsels brengt ghy (t.w. Orloghe) een
roestinghe Van dierentije, DE ROOVERE 379 [3e kw. 15e e.].

Roeten,
ww. Zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Roeten (II).
Met betr. tot schoenleer: smeren (vg. KIL.: r e u t e n / b e - r u e t e n . Sebare, separe,
seuare). ‖ Zeght eerst u knechten, dat sy smauten en roeten, haer schoens doen
lappen met haze-voeten, Pol. Ball. 217 [1581?].

Rogeren,
ww. Bijvorm (spellingvariant?) van royeren?
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Vernielen, verwoesten (vg. KIL.: R o y é r e n / r a y é r e n . Delere... diruere,
excindere, demoliri). ‖ Die vrijheijt des vleijs salt al rogeren ende mineren // des
gheests vrijheijt met allen, Christenk. 1339 [ca 1540]; Hij wert noch gherogeert //
met al sijn adherenten, Weer. Gheleerde 140 [1558]; Som haer liever heten (l. lieten)
ontlijven // danse saghen rogeeren Der beelden seer veel, ald. 172 (hic? of verjagen,
uitbannen?).

Roy (I) roey,
zn. Uit deroy (zie ald. en vg. Tijdschr. 68 (1951) bl. 208 e.v.).
A. ZN. - Roy tappen, in ellende of armoede geraken. ‖ Nyeuvont 320 [ca 1500]
(vg. ald. 442 ‘wijn van roy tappen’ en 600 ‘wijn van Roy smaken’); St 1, 31 [vóór
1524] (vg. ald. 2, 62 ‘heymelike roy tappen’, stille armoede lijden?); A. BIJNS, N.Ref.
171, e, 7 [1525], 260, e, 5 [1527]; Christenk. 289 [ca 1540], Trudo 3087 [ca 1550];
Hs. TMB, G, fol. 106 [eind 16e e.?].
- Van roye, roijen, ellendig, armzalig? ‖ Nie man en sach sulc volxken van roijen,
St 1, 42 [vóór 1524]; Liever hievich u een ploye // of myn vrouwe van roye // plof //
up wyen ic verstoore // fel, Judich 395 [1577] (hic?).
- Ook in verkleinvorm roijken. ‖ Die waerom es puer roijken (versta: zuivere
armoede?), St 2, 50 [vóór 1524] (hic?).
B. BN. Ellendig, armzalig. ‖ Tdynckeme zynde half moy half roy. Et dient hem
daer ouervloede / jnden ban zy, EVERAERT 443 [1e h. 16e e.] (hic? of zn.?).
- Zelfst. gebruikt in het devies van de kamer te Loo in Veurne Ambacht: ‘Ic verrycke
de Royen’ (zie Jaarb. De Fonteine 1944, bl. 16).
- In verkleinvorm royken, roykin, armoedzaaier. ‖ Als een roykin Dat slaept int
stroykin Moet ick in maghermans tornoykin Ontfaen een goykin / in
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mijn necxkin, CAST., Pyr. C vj (ca 1530].
- Hierbij wellicht royken speelen, Hs. TMB, G, fol. 131* [eind 16e e.?].

Roy (II),
zn. Zie MNW i.v., 2e art.
Soort wijn. ‖ Wat docht u van dijen roij? Alit en Lijsbith 77 [eind 16e e.]; Mueghelijck
dat hij met ons wel gepoijt // heeft Den muijtigen roij als een vanden meesten, ald.
94 (zie ook ald. 104).
OPM. Ook in Dev. Pr.B. 126, 99 Opschr.: ‘Roy, roy wt rijnsche vaten’ [vóór 1539].

Royaert,
zn. Van roy (zie Roy (II). Een andere opvatting (althans voor de Royaerts van St.
Winoksbergen) bij P.J. van Winter, De Hollandse Tuin, in Het Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 1957, bl. 94: ‘De naam Royaerts hangt misschien samen
met de “raies ou bandes, qu'on remarquait sur le costume primitif, qu'ils adoptèrent”,
waarvan Saintyves [t.w. in Essais de folklore biblique etc.] p. 179, spreekt n.a.v. de
“confrèrie des Royés” te Valenciennes’.
Armoedzaaier. ‖ Magher roijaerts en mach ic niet vergheten daer pouer den
hooren heeft inde hant, St 2, 62 [vóór 1524]. - Ook als naam van de kameristen te
St. Winoksbergen en Loo in Veurne Ambacht (zie Jaarb. De Fonteine 1944, bl. 12,
16).
OPM. Wrsch. niet hiertoe behoort Doesb. 247 [vóór 1528]: ‘Een rasschaert lapten
op sijnen royaert’ (waar eerder een lichaamsdeel of voorwerp zal bedoeld zijn).
v

Onduidelijk is ook H.d.Am. T 8 [m. 16e e.]: Ghy dunct my Royaert daer't al uyt
‘sterf’.

Roijeersele,
zn. Van roijeren.
Vernietiging. ‖ Stoecte ghij niet, dat den ghecruijsten man sterf, daer lucifer bij
verwerf // zijns rijcx roijeersele, Christenk. 1662 [ca 1540].

Royen,
ww. Van roy (zie Roy (I)? Vg. Tijdschr. 68 (1951) bl. 302). Of op te vatten als roeyen
in een tot dusver niet bekende bet.?
In beroering zijn. ‖ Ic moet royen in druck verwoyen vol van ghepeynsen myn
sinnen vloijen, St 1, 24 [vóór 1524] (hic?); Wat es de zake dat uwe zinnen
verstrobeert dus zyn royende, Reyne M. 826 [ca 1575?].
- Onduidelijk is de bet. in Taruwegraen 1135 [1581]: ‘Jck zoude my wel ontschoyen
om myn buuck te doen royen // vul van desen drancke’.
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Royeren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Royeeren.
Verjagen, uitbannen. ‖ Wildy royeren // Veel Claps (Godt weet) Het sal v berouwen,
v

Antw. Sp. n iij [1561].

Royken, roykin,
zn. Zie Roy (I).

Roytapper,
zn. Uit Roy (I) en tappen. met -er.
Armoedzaaier; ellendeling, deugniet; - helsche roytapper, in de aanh. scheldnaam
voor een duivel. ‖ Coemt hier voer ghi helsche roytappers, De Historie van Broeder
Russche, ed. Debaene bl. 20 [beg. 16e e.].

Romenbrantie,
zn. Zie Remombrantie.

Rommen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Mededelen, verklappen? ‖ Waerdinne, wy brijnghen met ons eenen gast, Maer
hy es beschaemt, dwelcke ic stille romme (versta: stiekem, heimelijk meedeel?),
Gentse Sp. 241 [1539].

Romp,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Romp (I).
Vaatje of tonnetje (vg. MNW i.v. Romp, bet. 2)? ‖ Eij arme huijl gaet heen en leert
trompen coemdij hijer ter feesten met lege rompen, Sotslach 93 [ca 1550] (ald. bl.
55 weergegeven met ‘zakken’).

Rompelborse,
zn. Uit rompel(en) en borse.
Bezitter van een gerimpelde (d.i. lege) beurs; geldeloze. ‖ Rompelborsen /
ghildebroers qualijck int gheldt, DE ROOVERE 404 [3e kw. 15e e.].
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Ronckaert,
zn. Van roncken.
Die snorkt in de slaap (vg. PLANT.: R o n c k e r , o f t r o n c k a e r t . Ronfleur), in
de aanh. gebezigd als schimpnaam voor een oude man. ‖ Out ronckaert nu moet
v

ick met v gheplaecht zijn, H.d.Am. Y 6 [m. 16e e.].

Rondeel,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Gedicht bestaande uit acht regels (of negen, indien er een staart of sluitregel aan
toegevoegd is), waarvan de eerste gelijk is aan de vierde en de zevende, en de
tweede gelijk is aan de achtste (vg. KIL.: r o n d e e l . Orbis rhythmicus, rhythmus
orbicularis, consectarium rhythmicum: carmen rhythmicum orbiculatum: cuius primus
versus idem in medio & fine, tanquam in orbem siue circulum redit). ‖ Al machic
Refereynen, Rondeelen dichten, Mijn hertken en cander niet af verlichten, A. BIJNS,
N.Ref. 124, d, 1 [1e kw. 16e e.]; Wilt u verstant scerpen, Int lesen van desen
rondeelkens die soet zyn, Leuv. Bijdr. 4, 208 [beg. 16e e.]; Nu comd, tRondeel, ons
te ouerdachtene, Om datt ghedriëpickeld es als een pot isere, Ende tdicht rond gaet,
staett dien
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zin te pachtene De etymologie, maeckt den zot wisere, CAST., C. v. R. 54 [1548].
OPM. Zie voor het gebruik van het woord als hist. term WNT i.v. Rondeel, sub bet.
11).

Rondeken,
zn. Van ront.
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt geldstuk van geringe waarde. ‖
Ick maecke een lippeken wel van een rondeken, Smenschen gheest 621 [ca 1560?].

Ront,
bn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Rond (I).
Bot, stompzinnig. ‖ Als de mensche in eeren stont Hy en bevroeddet niet, hy was
te ront, DE ROOVERE 375 [3e kw. 15e e.]; Neempt dancklijc, lief, peynst, men vindt
meer ronder clercken, A. BIJNS, N. Ref. 317, e, 14 [1528].
OPM. Nog bij V. MANDER, Lev.d.Schild. 31 b, aang. in WNT i.v. Rond (I), sub bet.
I, 11, b).

Roock,
zn. Zie MNW i.v. Rooc, WNT i.v. Rook (I).
Den roock weten, lont ruiken en v.v. begrijpen? ‖ Sij sal certein wel weeten den
roock, Dattet bueselen sijn, Katm. 449 [vóór 1578].

Rooff, roeff,
zn. Zie MNW i.v. Roof, 1e art., WNT i.v. Roof (I).
Tot (of voor) een rooff (roeff) stellen, weerloos maken. ‖ Wien wast die die gemeent
stelde voor een roeff? Gr. Hel 576 [ca 1564]; Hs. TMB, E, no. 11, 882* [eind 16e
e.?].

Rooghe,
bn. Ontleend aan ofr., fr. rogue?
Eig. aanmatigend, hooghartig; in de aanh. zelfst. gebruikt en mogelijk vervaagd
tot een alg. schimpnaam. ‖ Hy (t.w. Trouwe) is by huyvetters oft schomakers
getooghen; Daer sal hy verborghen syn by die valsche rooghen, Trauwe 1122
[1595?].
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Roosefleure,
zn. Uit roos(e) en fleure.
Roos (vg. mnl. rosebloeme), ook gebezigd als vleinaam voor een vrouw. ‖ Het
v

blijct die't ziet Schoon Roose-fleure groot van valeure, H.d.Am. M 7 [m. 16e e.];
Wanneer zoo zal den tijt ghebeuren Van onser minnelijcker verzame, Om de
v

bloemkens van minnen als Roosenfleuren T'ontdeckene? ald. T 6 .

Roosier,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Rosier.
Rozeboom, rozelaar. ‖ Eenen boomgaerd vul rieckender Roosieren, CAST., C. v.
R. 21 [1548]; Lieffelijcke bloeijende violieren Soet als roosieren, Proetus Abantus
334 [vóór 1589] (hic? of roos?).
OPM. Aan de toepassing op personen (zie WNT i.v. Rosier, sub bet. 2) kan ook
de bet. ‘rozengaard’ ten grondslag liggen.

Roost,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Te(n) rooste sien, op zijn zaken passen. ‖ Sacr.v.d.N. 367 [3e kw. 15e e.]; Sp. d.
v

M. 402 [beg. 16e e.]; EVERAERT 273 [1530]; H.d.Am. N 3 [m. 16e e.].

Rootbaert,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Roodbaard.
Eig. roodborstje, in de aanh. in fig. toepassing (zoals het daarmee op één lijn
staande snotvinck, snottebel)? ‖ Tes wonder dat hi niet en sterf van couwen Doer
de rootbaerden ende snotvincken, SMEKEN, Dwonder 18 [1511].

Ros,
zn. Bargoens of van bargoense oorsprong, zie MOORMANN, Bronnenb. bl. 14 (rosch),
90 (roys), 427 (rosz).
Bier. ‖ Wie inden bay wilt busen oft inden ros Die moet int leder hebben oft inde
hant, Doesb. 264 [vóór 1528]; Zoo crigen wij ros, quant, om te busene, Meer Gheluck
3 [eind 16e e.?] (zie ook ald. 14, 175).

Roseerlick, rosierlic,
bn., bw. De eerste vorm wijst op afl. v. roseren, de tweede op afl. v. rosier. Wellicht
hebben wij hier met twee verschillende woorden te doen; zie ook Rosierich, bet. B.
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Heerlijk. ‖ Rosierlic cruyt (tot Maria), DE ROOVERE 211 [3e kw. 15e e.]; Wert
ghewasschen seuen werf roseerlick Inde Jordane, ghij zijt noch cureerlick, Christenk.
1762 [ca 1540] (hic? of rein, schoon, vg. Rosierich, bet. B?).

Roseren (I), rosieren,
ww. Van rosier? Zie Tijdschr. 72 (1954) bl. 301 e.v. en vg. WNT i.v. Roseeren.
Zich vermaken, inz. in de liefde. ‖ St 1, 112; 2, 92 [vóór 1524]; Doesb. 85 [vóór
1528]; H.d.Am. Aa 5 [m. 16e e.]; HOUWAERT, Gen. Loop 1 [ca 1590], Trag. v.d. Orl.
267 [vóór 1596]; Hs. TMB, C, fol. 71, 73 [eind 16e e.?].
OPM. I. Ook in Antw. Lb. 56, 165 [vóór 1544].
OPM. II. Vg. Raseren.

Roseren (II),
ww. Ontleend aan ofr., fr. rosser (dat op zijn beurt mogelijk ontleend is aan ons
rossen)?
Slaan, slag leveren, vechten? ‖ Wat doet meer Ridderlijcke feyten hanteren, //
Tornieren, roseren? dan Vrouwen minne, H.d.Am. T 3 [m. 16e e.].

Rosieren,
ww. Zie Roseren (I).

Rosierich,
bn., bw. Van rosier.
A. BN. Als een (gelijkend op een) rozen-
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gaard. ‖ Jnt Vrancxsche pryeel / wylen rosierich Es gheuallen een ruwyne
putertierich, EVERAERT 124 [1525]; O Jeuchdelijc op zien / pryeel rosierich (tot Thisbe),
CAST., Pyr. A v [ca 1530].
B. BW. In de aanhaling in vervaagde bet.: heerlijk? Of rein, schoon (vg. Roseerlick)
en dan mogelijk non hic? ‖ Hoe cranck / hoe leelyck / hy met sonden bestouen is /
wort gesont / en gewasschen rosierich, Present 327 [1559].

Rosierlic,
bn. Zie Roseerlick.

Rospruyme,
zn. Uit ros (zie MNW i.v. 2e art., WNT i.v. Ros (IV) en Pruyme? Of identiek met
rospruim, paardenpruim (zie WNT i.v. Ros (I), Samenst. enz.)?
Eig. goudgele pruim (vg. KIL.: r o s p r u y m e . Prunnm (l. Prunum) cerinum,
cereum), in de aanh. cunnus (zie voor deze toepassing WNT i.v. Pruim (I), bet. II,
9). ‖ Soudic mijn rospruyme al esse groene om enen stoter gheuen ende v
bedrieghen, St 2, 196 [vóór 1524].

Rothier,
zn. Zie MNW i.v. Rotier.
Deugniet, vagebond. ‖ Die van doene heift / twee drooghe rothieren Die slepe
ons tsaemen / binden cote, EVERAERT 171 [1527].

Rouwagie,
zn. Zie WNT i.v. Rouwage.
1) Woeste streek (vg. KIL.: r o u w a g i e / r u y c h t e . Rudetum. & Aspretum. &
Tesqua: nemorosa tesqua: ager hispidus & incultus; vg. ook CLAES, Woorden bij Kil.
en TUERL.). ‖ Soo soumen die Nymphen tot vruecht verwecken // snel. Met haren
Veltgodekens, wt alle rouwagien, Antw. Sp. D iiij [1561].
2) Warboel, in de aanh. m. betr. tot het hoofdhaar. ‖ Tis soo lanck / hoe ickt
opschorte Met eenen horte // werret in de rouwagie, Antw. Sp. E iiij [1561].

Ruerlijck,
bn. Zie MNW i.v. Roerlijc, WNT i.v. Roerlijk.
Deerniswekkend? ‖ (Christus aan het kruis) Vol onghesontheden vanden hoofde
v

ten voeten ruerlijck, Rott. Sp. Q vj [1561].
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Ruetel,
zn. Van ruetelen, reutelen.
Rochelaar? ‖ Jnde Brugsche taveerne Tallen ghelaghe / als een houdt ruetel
cranc Ghyngic, EVERAERT 390 [1511].

Ruetelaer(e), rueteleer,
zn. Zie MNW i.v. Rotelare.
1) Rochelaar? ‖ Ou rueteleers, prueteleers, wiens nuesen druypen, Leuv. Bijdr.
4, 214 [beg. 16e e.].
2) Armoedzaaier, sukkelaar. ‖ O.: Ghy zyt een ruetelaere. S.: Ende ghy een
droochscote, EVERAERT 171 [1527]; Ruetelaers die om drayen / drooghaerts queerne
pleghen, ald. 292 [1529]; Ruetelaers zynde in Pouers benau, ald. 444 [1e h. 16e
e.].

Rufelen,
ww. Zie WNT i.v. Ruifelen (I).
Krueken (vg. KIL.: r u y f f e l e n . Rugare, striare), in de aanh. als (euphemistisch)
gevolg van het naar de haren grijpen; niet dit grijpen zelf is hier bedoeld, zoals WNT
i.v. Ruifelen (III), bet. 1 meent. ‖ Of jc huut waerre, hoe zoudic hueren crooc rufelen,
EVERAERT 541 [1538?].

Ruffien,
zn. Ontleend aan ofr. ruffien (vg. MNW i.v. Roffiaen, WNT i.v. Ruffiaan).
v

Boosdoener. ‖ God helpt den goeden / en schaet den ruffienen, CAST., Bal. A 7
[1521].

Ruggebout,
zn. Uit rugge en bout, excrement?
Excrementen? ‖ Die niet poortvast en zijn voor den ruggebout, Leenhof 723 [na
1531].

Ruyen,
ww. Zie WNT i.v. Ruien (II)? Of bijvorm v. royen, mikken (zie WNT i.v. Rooien (II),
bet. II, 2)?
Zich moeite geven, inspannen, streven (onz. gebruik van opwekken, aansporen
of in beweging brengen, WNT i.v. Ruien (II)? ‖ Ghy zijt dwaes dat ghy na haer (t.w.
de H. Schrift) te verstaen ruyt, Rott. Sp. C vij [1561].
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Ruyschaert,
zn. Van ruyschen, tieren, te keer gaan?
Drukteschopper? ‖ Een ruyschaert een bruyschaert een ientaert een slapaert,
Doesb. 246 [vóór 1528].

Ruysschen, ruuschen,
ww. Oorspr.?
Een of ander hasardspel doen, of wellicht eerder hasardspel doen in het algemeen
(vg. het ontwerp-stadsrecht van Kampen (1510-'74), waarin verboden wordt enig
spel te doen ‘met carten, mit blaeden, ruijsschen off truuen’, aang.d. B.H.D.
Hermesdorf, De herberg in de Nederlanden bl. 245). ‖ P.: Wy zyn in alle spelen. S.:
Eist dobbelen tuusschen Allomme wy ruuschen / onbeweerlic, EVERAERT 56 [1511];
Wy sullen hem besteden sijn gheldeken // daer Oft hyt al met ruysschen hadde
v

ghewonnen, Antw. Sp. Vv i [1561].
OPM. I.: Nog bij VISSCHER, Brabb. 26 [ed. 1612]?
OPM. II. De ongunstige gevoelswaarde (vals spelen) blijkt duidelijk uit Ontr. Rentm.
882 [1588?], zie Defrauderen.

Ruyst,
bn. Oorspr.?
Gunstig of ongunstig? ‖ Hoe staen de
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zaken al wat ruystere (× luystere), Waer zijdy Calumnije? H.d. Am. Ee 1 [m. 16e
e.].

Ruyten,
ww. Zie MNW i.v. Ruten, 1e art., WNT i.v. Ruiten (III).
Van het gezang der vogels: klinken. ‖ Vrolic der voghelen zanc gheruchtich
Hoortmen nu ruyten, CAST., Pyr. D ij [ca 1530]; Der voghelen sanck suldy oock doen
v

ruyten, Antw. Sp. Ll ij [1561].

Ruyteren,
ww. Van ruyten, rinkelrooien (zie RUTTEN 196a, WNT i.v. Ruiten (IV), bet. I, 2)? Of
van ruyter (zie WNT i.v. Ruiteren)?
Rinkelrooien. ‖ Hy wilde ghaen Ruyteren nae Jonghers maniere, CRUL, Heynken
13 [ca 1540?].

Rurael,
bn., bw. Ontleend aan ofr., fr. rural.
Boers, onbeholpen; v.v. ook onbetamelijk, ongepast? ‖ Ghij spreect tot Tielebuijs
also rurael (var.: reael), Al riept ghij: ‘Ouwen huijsraet!’ oft: ‘Heet broot!’ Tielebuijs
272 [1541]; Tes al rurael dicht (t.w. rijmen als prince × ontghintse enz.) als dijcket
den boeren gent, CAST., C. v. R. 42 [1548].

Rus,
zn. Zie WNT i.v.?
In de aanh. scheldnaam voor een man. ‖ Tis den nicker up u lijf, ghi rus, Crijsman
251 [eind 16e e.?].

Ruselaert,
zn. Van ruselen (zie MNW i.v., WNT i.v. Ruizelen (I) en Ruizen (I).
Drukteschopper? ‖ Een bacschaert een ruselaert een outfrens coddaert, Doesb.
246 [vóór 1528].

Rustigaert, rustichaert,
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zn. Van rustich, levenslustig (zie MNW i.v. Rustich, 2e art., WNT i.v. Rustig (II)?
Genotzoeker? ‖ Ghij rustigaerts lustighe lodderkens spaert clippertant water ende
cleijn bier, St 2, 146 [vóór 1524]; Een lustichaert een rustichaert ende een snellaert
Die wraken de moort aen enen roetaert, Doesb. 247 [vóór 1528] (hic? of van rustich,
flink, wakker?).

Rutsepeeuwer,
zn. Uit rutsen, ritsen? (zie WNT i.v. Ritsen (I)) en peeuwen met -er.
Ruziemaker (vg. DE BO i.v. Rutsepeeuwen)? Of hetz. als reepeeuwer, zeepeeuwer,
soort slagvink (zie WNT i.v. Peeuwen, Afl.)? ‖ Adieu vynckenaers vyncken / ende
rutsepeeuwers, DE DENE, Langhen Adieu 152 [1560].

Ruuschen,
ww. Zie Ruysschen.

Ruutachtich,
bn. Van ruut (zie MNW i.v., WNT i.v. Ruid (II).
(Tamelijk) onbeschaafd, grof, plomp. ‖ Jc zie se de vutghelesene scoone. Huer
sallic by ghaen al bem jc ruutachtich, EVERAERT 345 [1531].

Ruvel,
zn. Oorspr.?
? In de aanh. fig. toegepast op een sukkel. ‖ Soudij dusken ruvel (× suvel) // groen
// niet derven versmooken // oick, Deenv. Mensch 120 [2e h. 16e e.].

Ruven,
ww. Oorspr.?
? ‖ Ick stae opt lant, daer myn meester op bout Men macher niet stil op staen by
ruvende want Het heet by naeme het stuvende sant, Huis v. Idelh. 162 [m. 16e e.].

S
(zie ook bij C en Z)

Saccade
(?), zn. Ontleend aan ofr., fr. saccade?
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Eig. aansporing; in de aanh. prikkeling, streling? ‖ De werelt my laudeerde, Myn
eer was zeer verbreyt; Also was ic verleyt Doer haer soete saccaen (× versmaen),
Rederijkersged. 62, 16 [m. 16e e.?].

Saccageren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. saccager.
Roven, plunderen (vg. KIL. 860: S a c c a g é r e n . Depopulari, praedari, depraedari,
v

diripere). ‖ De wapen aanveerden om te moorden en saccageren, H.d.Am. Ff 1
[m. 16e e.].

Sacerdoot,
zn. Ontleend aan ofr. sacerdot.
Priesteres. ‖ Ick kende eens twee ackerlieden, ééns moders kinderen wesende,
een sacerdoot van Juno, Charon 566 [1551].

Sachtich,
bn., bw. Zie MNW i.v.
1) Stil. ‖ Swyt, hoerekint, hout u van worden sachtich (versta: zwijg!(?), Trudo 731
[ca 1550].
2) Zacht, mollig? Of aangenaam, aantrekkelijk? ‖ Een Venus paesberdeken om
cussen sachtich, Doesb. 253 [vóór 1528].
3) Gelukkig. ‖ Een goede bootscap maect menich herte sachtich, Blijde Ink. 8,
56 [1497].
4) Heilzaam. ‖ Des ouden wets voorgaende wijse... In Genesi ons voorghe-
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schreuen sachtich (versta: tot ons heil? Of duidelijk?), Antw. Sp. R iiij [1561];
Eerlycke genuchte hebt vry in u leven; Allen oncuyshyt daerinne verdreven! Twort
der sielen sachtich, Trauwe 1688 [1595?].
OPM. De bet. zachtmoedig, welwillend, goedertieren, genadig (zie MNW i.v., bet.
3) nog in Antw. Sp. Kk iiij en 1 i [1561]).

Sack,
zn. Den sack scielen, zie Scielen.

Sackebouter,
zn. Uit sack(e) en bouten met -er.
Blijkens het verband in de aanh. die zeker muziekinstrument bespeelt. ‖ Moeselers
sackebouters en veelders, Camp v.d. Doot 1964 [1493].
OPM. ‘Pijpzakspeler’ (Degroote in Aant. en Gloss.) = doedelzakspeler zal wel niet
bedoeld zijn, anders zou moeselers en sackebouters hetzelfde moeten betekenen.

Sacrificeren,
ww. Gevormd naar lat. sacrificare of van ofr., fr. sacrifice.
Offeren. ‖ Die vremde Goden offerhande toe stellen, Die sacrificeren den Duyvel
vander hellen, Prochiaen 1793 [ca 1540].

Sadden,
ww. Corrupt voor - of bijvorm van (vg. Scherf Schijs, Schommen, Siatica en Sonck(e)
- scadden, zie ald.
Gaan, lopen? ‖ Een amorues minnaer seer grys van baerde snachs al crochende
achter straten sadde, St 1, 104 [vóór 1524].

Saenteyle,
zn. Uit saen, room en teyle.
Roomteil. ‖ Boter / eyers hebben wy al int bier ghelapt En dat met heelen
saenteylen wt gheslapt, Antw. Sp. Aaa iij [1561].

Saepwynich,
bn. Uit saep, sap en wyn met -ich.
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Vol wijnsap. ‖ Als een reene druue Saepwynich es my dit savuerich smaeckende,
353 [1531].

EVERAERT

Saet,
zn. - Amoreuslijc saet, zie Amoreuslijc en vg. Sayken.

Sayken,
zn. Van saet (zie MNW i.v. 1e art.).
Vleinaam voor een meisje of jonge vrouw. ‖ Voer dese lieflyke saykens moet men
oeck hebben een lecker gheback, St 1, 160 [vóór 1524].
OPM. Vg. amoreuslijc saet, zaet voor een beminde vrouw (zie Amoreuslijc).

Saysoen, sayzoen, seisoen,
zn. Zie MNW i.v. Saisoen, WNT i.v. Seizoen.
1) Tijd(stip), ogenblik; ten (desen) saysoene, op dit ogenblik, nu. ‖ Gentse Sp.
154 [1539]; Judich 242 en pass. [1577]; - op dit saysoen, op dit ogenblik, nu. ‖ Trudo
v

974 [ca 1550]; - in dit saysoen, op dit ogenblik, nu. ‖ Rott. Sp. I vij [1561]; - recht
int saysoen, te rechter tijd. ‖ Trudo 283 [ca 1550]; - ten selven saysoene, terzelfder
tijd, tegelijkertijd. ‖ EVERAERT 102 [1525]; Trudo 1225 [ca 1550].
2) Eer, achting? In saysoene houden, in ere houden. ‖ Philosophie hout oock in
v

saysoene, Antw. Sp. Aa ij [1561]; - in saysoene zijn, hoog geacht, hoog gewaardeerd
worden? ‖ Als de Orateuren in saisoene waren, CAST., C. v. R. 10 [1548]; Goede
vrueghd es altoos in seisoene, ald. 67; Nu wylieden zijn in saysoene / Soo bringhen
wy dat in verachtinghe groot, Haagsp. m iij [1561].

Salighen,
ww. Zie MNW i.v. Saligen.
Zalig prijzen, verheerlijken. ‖ Des moet hi ewelic na desen Van allen tongen
gesalicht wesen, Sev. Bl. 853 [ca 1450].

Salvatuer,
zn. Gevormd naar lat. salvator.
Redder. ‖ O Emanuël! die ons wet gaefd en ghebod, Verbeidijnghe der heydenen
ende haer Saluatuer, CAST., C. v. R. 97 [1548].

Salveconduyt,
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zn. Ontleend aan ofr. *salveconduit, bijvorm van *sauveconduit, fr. sauf-conduit.
Vrijgeleide. ‖ Beradich voerhoedich salueconduyt (tot Maria), DE ROOVERE 209
[3e kw. 15e e.].
OPM. Vg. Sauveconduyt.

Salveren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Redden (vg. KIL. 860: s a l u é r e n . Seruare, salutem dare, custodire, saluum
facere vg. ook DE BO, RUTTEN, TUERLINCKXCLAES 209). ‖ Well. Mensch 561 [2e kw.
16e e.]; Gentse Sp. 76 [1539]; Prochiaen 245 [ca 1540]; CRUL, Heynken 16 [ca
v

v

1540]; CAST., C. v. R. 160, 183 [1548]; H.d.Am. B 8, Ee 4 , Ff 4 [m. 16e e.]; Haagsp.
v

v

v

m iij [1561]; Rott. Sp. D vij , Q vj [1561]; Bruyne 3, 45 [2e h. 16e e.]; Trauwe 1529
[1595?].
2) Genezen? ‖ Den Oliphant wanneer hy gulsigh verslindt TCameleon...
Ghemeerckt datmen gheen aergher venijn en vind Metten wilden olijfboom hy hem
salueerd, CAST., C. v. R. 88 [1548]; Dit druckich verhalen // hoorden dlieff vertalen;
dies sy, sonder dralen, // mynen verdrieten // rel troostelyc salveerden, Bruyne 1,
161 [1556].

Samblanche,
zn. Ontleend aan ofr. semblance.
Uiterlijke schijn, vertoning. ‖ Gy maeckt voor my een schoone samblanche Maer
de
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wortel is drooghe / al bloeydt den stael, DE ROOVERE 313 [3e kw. 15e e.].

Samblancie,
zn. Gevormd naar ofr. semblance.
Uiterlijke schijn, (bedrieglijke) vertoning (vg. KIL. 861: S e m b l a n t i e . Vultus,
facies, species, similitudo, forma, simulacrum en s e m b l a n c i e m a e c k e n .
Simulare). ‖ Al thoont u de weirelt samblancien vele... ten is maer dryfsant, Bruyne
3, 110 [1556] (zie ook ald. 101).

Samblant, semblant,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Semblant tonen, drukte maken? ‖ Dus en maeckt gheen moeyte wilt gheen
v

semblant / tonen, Rott. Sp. N ij [1561].
OPM. Vg. Faus(s)amblant.

Samblantelyc,
bn. Van samblant.
Geveinsd. ‖ Haer samblantelyc soch, waer heeft syt gesogen? Wt der slangen
borsten, als trecht dootlyc fenyn, Bruyne 3, 121 [1556].

Samblantich,
bn. Van samblant.
Schoonschijnend. ‖ Omdat ghy zoo quaet zijt / pervers en spytich... Samblantich
v

/ bedriegich, enz., CAST., Bal. P iij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521]; Sy
coomen heymelyck als slecken ghecroopen samblantich int aencoomen en bevallyck
corts gheweldich violent / en ghescallyck, Smenschen gheest 706 [ca 1560].

Samen-,
zie Tsamen-.

Sammelen,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
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Scharrelen, rommelen, lawaai maken. ‖ Hoe comdij al sammelen achter straten
mijn bruerkens en cunnen niet gerusten, Berv. Br. 69 [ca 1520?]; Hij hoordse
sammelen sollen ende bolleken, St 2, 152 [vóór 1524]; Mijn dermen tegen een
vechten en sammelen, Leckert. 228 [1541].
OPM. Vg. Tsamensammelen.

Sanche, sanse, chanche, chanse,
zn. Ontleend aan ofr., fr. chance.
Goed geluk, voorspoed, welvaart (vg. KIL.: S a n c e . Fland.j.d e g h e . Augmentum,
prosperitas; vg. ook DE BO i.v. Sanse). ‖ DE ROOVERE 267 [3e kw. 15e e.]; IAN MES(?)
in Reth. Werchen v. Anth. de Roovere E 5 [2e h. 15e e.] (sauche, l. sanche);
EVERAERT 17 [1509], 65 [1511], 257 [1530]; Trudo 21 [ca 1550] (sause, l. sanse);
DE DENE, bij DE BO i.v. Sanse [ca 1560?].
OPM. In dez. bet. wordt soms ook cance gebruikt (zie ald.).

Sanck,
zn. Den sanck van loyken doen singhen, zie Loyken.

Sanckelen,
ww. Zie WNT i.v. Sankelen.
Wankelen, struikelen (vg. KIL.: S a n c k e l e n . Fland.J. s u c k e l e n . Titubare,
cespitare). ‖ Indien zij in dat zoucken van Godt ende haer salicheijt wat faelden,
vielen ofte sanckelden, dat Godt dat haer nemmermeer qualic af en conde nemen,
VAERNEWIJCK, Ber. T. 1, 122 [ca 1568].

Sanse,
zn. Zie Sanche.

Santafsetter,
zn. Uit sant en afsetten met -er.
Eig. die de heiligen(verering) afschaft, in de aanh. gebruikt als scheldnaam voor
een ketter. ‖ Ketters, santafsetters, duechtbeletters, A. BIJNS, N.Ref. 338, e, 10
[1529].

Sassem,
bn. Zie MNW i.v. Sataem, WNT i.v. Sassaam.
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Sassem loeten, lompe kerel. ‖ Waer wy gheseten syn / tes quaet om lyen soe
roept daer een groot sassem loeten, St 1, 212 [vóór 1524]; By haer tsijne zoude mij
altijt wel lusten, Al schijn ic een hatelijc Sassem loeten, A. BIJNS, N.Ref. 308, b, 2
[1528]; Laet ons hier neder setten den sassenen (l. sassem(en) loeten, Tielebuys
374 [1541].
- Sassen (l. sassem) paddaert, lompe kerel? ‖ Een dralaert een drafsac een
sassen paddaert Verreycte hem een droes een peckaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Sassemaert,
zn. Van sassem.
Smeerpoets. ‖ Hoe comt die vuyl sassemaert hier inne, Doesb. 261 [vóór 1528].

Sassemlijck,
bw. Van sassem.
Lichtzinnig, onbeschaamd (vg. KIL.: s a s s e m l i c k . Lasciuè, petulanter, proteruè
en PLANT.: s a s s e m l i c k , saffrement, avec petulance)? ‖ Exces... Ghinck met
haeste sassemlijck ghekeerelt Rasscher dan men noyt swaluwe vliegen sach, Dal
s. wederk. 744 [eind 15e e.?].

Sassen,
bn. Zie Sassem.

Saten,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. Aansporen? ‖ D'officiers willick tot hoverdyen saten smal, Trudo 2886
[ca 1550].
B. WEDERK. Zich begeven? ‖ Nu gaen wi ons saten Tot biechten, Elckerlijc 499
[ca 1490?],

Sater(e),
zn. Verkeerde lezing van fater (van fateren, kletspraat verkopen, zie WNT i.v.)? Vg.
echter Sateren.
Gepraat, geklets? ‖ Dit volck houwt mij voor een snoo // mensche Alzoo ic nu van
hem hoore anden // satere, Bijstier 347 [eind 16e e.].

Sateren,
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ww. Verkeerde lezing van fateren? Of authentiek en dan syn. met fateren? Vg. ook
Sater(e).
In de aanh. naar het schijnt doen, han-
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delen. ‖ Quaet ende verbeten Es Tantalus verhardt / hy en can niet ghewateren,
Niet wetende wat sateren, Verl. Z. II, 467 [1583].

Satisfaccye,
zn. Zie WNT i.v. Satisfactie.
Boete. ‖ Ghy en hebt gheen satisfaccye Ghedaen voor u zondyghe infraccye,
Gentse Sp. 286 [1539].

*Sauche, *SAUSE,
zn. Zie Sanche.

Saudainelick, saudeinnelick,
bn., bw. Van saudain, saudein (ontleend aan ofr., fr. soudain)?
Plotseling, onverwachts, v.v. naar het schijnt ook hevig (vg. Soudeynich). ‖ Zomtijd
(beleedt men een reden), saudainelick, met woorden prues Met vreese, cracht,
gramscap, of met ghenouchten, CAST., C. v. R. 59 [1548]; Valt dogh niet troosteloos,
toogt my dyn duegt, Of ic sal verdwinen duer tsaudeinnelick grief, ald. 169.

Saudeinigh,
bn. Zie Soudeynich.

Saulve,
vz. Ontleend aan ofr. saulve, fr. sauf.
Behoudens. ‖ Voord segghen zy beede saulve haer errueren Dat, enz., CAST., C.
v. R. 99 [1548].

Saus(e),
zn. Zie MNW i.v. Sause, WNT i.v. Saus.
Tis (al) saus(e) na(er) thof, de een is precies gelijk aan de ander, ze zijn aan
elkaar gewaagd, ze passen precies bij elkaar. ‖ B.: Al wil deene beter wesen dan
dandere / Tis sause naer thof. V.: Recht pot naer lepele, Sp. d. M. 1266 [beg. 16e
v

e.]; Tis al saus na thof / soo ick vermoeye, Antw. Sp. O ij [1561].
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Sauveconduyt, saveconduyt,
zn. Bijvorm van saufconduyt (zie MNW i.v. Saufconduut).
Vrijgeleide (vg. KIL. 861: S a u u e - c o n d u y t . Commeatus tutus & liber). ‖ Doesb.
245 [vóór 1528]; Bruyne 1, 123 [1556]; Meest Al 461 [1559]; Deenv.Mensch 991
[2e h. 16e e.]; Red. en Nat. 1033 [2e h. 16e e.].
OPM. Vg. Salveconduyt.

Sauvuerich,
bn. Van sauvure (zie MNW i.v.).
Reddend, behoudend. ‖ Lof helich gheest // lof warachtich trooster sauvuerich,
Vader Onse 1104 [1577].

*Savac,
zn. Corrupt voor pesac, ontleend aan ofr. pesac, stromatras? Schavack, bouwsel
of verdieping (KIL.) of homp, brok (WNT i.v. Schavak) zal blijkens het verband in de
aanh. wel niet bedoeld zijn.
Stromatras? ‖ Daer lach ooc doot onder een sauac Een prinche daer ic verbij
henen ghinc, Camp v.d. Doot 1545 [1493] (vg. fr.: ‘La gisoit mort sus vng pesac Vng
prince ou ialay le cours’).

Saveconduyt,
zn. Zie Sauveconduyt.

Savernaetken,
zn. Van *savernaet, rijmvervorming van savernack = schavernack (zie WNT i.v.
Schabbernok)? Verband met savernette, kaakslag, oorveeg (zie DE BO i.v. Saverlette)
lijkt niet wrsch.
Rakker, schavuit (in de aanh. gebezigd als vleinaam)? ‖ Al hortet // al stortet //
mijn liefste sauernaetken (× vaetken) Gheen maetken vol voor douer loopt, DE
ROOVERE 400 [3e kw. 15e e.].

Savuerich,
bw. Van savuer(e) (zie MNW i.v. Savure).
Smakelijk; heerlijk. ‖ Als een reene druue Saepwynich es my dit savuerich
smaeckende, EVERAERT 353 [1531].

Sc-,
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zie ook Sch-.

Scachinghe,
zn. Van scachen (zie MNW en WNT i.v. Schachen).
Gelach, geschater. ‖ Ch.: Ic muet emmer lachen. M.: Wat bediet die scachinghe?
Charon 57 [1551].

Scachten,
ww. Zie Schachten.

Scaddaert,
zn. Van scadden, gaan (zie ald.)?
? ‖ Een crimpaert met enen gescuerden claddaert Wou ten besten spreken met
een arm pouerioiaert. Een rasschaert lapten op sijnen royaert Des maecte hi ouer
den dullaert den scaddaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Scadden,
ww. Zie WNT i.v. Schadden.
Gaan, zich begeven. ‖ Ic wil te Middelburchwaert gaen scadden, Sp. d. M. 2620
[beg. 16e e.].
OPM. Vg. *Sadden en Henenschadden.

Scaeckberd,
zn. Zie Schaeckberd.

Scaettere,
zn. Van scaet(t)eren, schateren.
Schaterlach. ‖ Van blyscepe ghauic bycans eenen scaettere, EVERAERT 382 [1512].

Scafstellen,
ww. Uit scaf of scaffen en stellen.
Blijkens het verband in de aanh. door het toepassen van zekere bedrieglijke
kunstgreep of -grepen bedriegen met betr. tot de vertering. ‖ tVolck te scafstellene
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is juijst haer leven. Ghi hadt zoo lief vier vaenen ontscreven, Als drie ghegheven
puer met uwen wille, Schoorsteenvagher 25 [eind 16e e.?].

Scaren,
ww. Zie MNW i.v. Scharen (III).
Eig. scheren (vg. KIL.: s c h a e r e n .j.
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s c h e r e n . Radere), in de aanh. met betr. tot een beurs: ‘snijden’, rollen. ‖ Weest
toch op u hoede, u boers wel bewaert, Datse niet wert gescaert hier in presencij!
Tcooren 87 [1565].

Scarfairt,
zn. Van scarven, scherven?
Die ‘scherft’, kerft of stuk slaat? ‖ Een stegaert smeet een visaert op zijnen
scrankaert Om dat scarfairt in tgelach sloech zijn snabaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Scepscoone,
zn. Uit sceppen en scoone.
Grappige of iron. benaming voor (klaar) water. ‖ Qualic ghecryghen wy bier.
Ghemeenelic scepscoone es tonsen besten Hyeuwers vutter gracht, EVERAERT 148
[1523].

Scerpich,
bn., bw. Van scerp, scherp.
Scherp. ‖ Hoe wel ghy hu meskin tmywaerts scerpich slypt, EVERAERT 249 [1530];
Al es den Tyt van Nv / my scerpich nypelic, ald. 281 [1530]; (Pieter) Den quaeden
verhart / een scerpich strael zynde, ald. 358 [1531].

Sch-,
zie ook Sc-.

Schachten, scachten,
ww. Zie MNW i.v. WNT i.v. Schachten (II).
1) Richten, stellen, vestigen. ‖ Dyn vriendelic oghen doch op mij scachte, DE
ROOVERE 180 [3e kw. 15e e.]; O Vrouwe... Daer tsondaers hope / meest op gescacht
is, ald. 212; Wilt scachten / de zinnen vp hu verkies, EVERAERT 60 [1511]; Dats groote
sonde Dat ghy duterste liefde / uwer zinnen cracht Meer teerdsche goet dan Godt
om beminnen scacht, ald. 258 [1530]; Ghy (t.w. de Dood) myneert daer ghy v oghen
op scacht, St 2, 68 [vóór 1524]; Van binnen in therte toont hij syn macht daermen
tegens scacht gelooff en gerechticheyt, Werelt bevechten 866 [2e h. 16e e.].
- In de aanh. zich richten en v.v. strekken. ‖ By tyden / altemets myn cracht scacht
Tot Elckerlycx proffyt, EVERAERT 290 [1529].
2) Planten, (doen) wortelen, bevestigen. ‖ Hu ghedachten Met al hu machten /
eenpaer wilt scachten Jn een vast ghelooue, EVERAERT 157 [1523]; Dese
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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
[1539].
- Hierbij gheschacht in veralg. bet.: vol (van), voorzien (van). ‖ O... speloncke...
vol lijdens gheschacht! CAST., Pyr. D vij [ca 1530]; Zy (t.w. de duif) altyts jn vreesen
gheschacht leift, EVERAERT 356 [1531]; Den wynghaert... Vulder onvruchtbaereghe
ranken ghescacht, ald. 508 [1533].
3) Sluiten, insluiten. ‖ Ghy zyt als een / die men / binden kippe scacht, EVERAERT
540 [1538?].
4) Doen, maken, bewerken? ‖ Och Alit, hoe const ghi amoruesheit scachten, Alit
en Lijsbith 299 [eind 16e e.?]; V.: Compt bij mij metter haest S.: Wat isser te
schachten V.: Het sal u werden ontvlecht, Machabeen, in Hs. TMB, A, fol. 29 [vóór
1590].

Schaeckberd, scaeckberd,
zn. Zie MNW i.v. Schaeckbert, WNT i.v. Schaakbord.
In het enige bekende voorbeeld (CAST., C. v. R. t.o. bl. 224) kunstig samenstel
van 64 versregels, die geplaatst in de vakken van een schaakbord 38 ‘baladen’
opleveren. ‖ Hier zuldy gaen lesen... Dobbelsteerten, ende Ketendichten, Vremde
sneden, Scaeckberd, vry van smetten, CAST., C. v. R. 221 [1548]; Hier volghd het
Schaeckberd, ald. 224.

Schaecksele,
zn. Van schaken, schakelen, ketenen (zie WNT i.v. Schaken (IV)?
Eig. ketening en v.v. ook fig.: gevangenschap? ‖ Ick blijve troosteloos inder minnen
schaecksele, H.d.Am. O 6 [m. 16e e.].

Schaers,
bw. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Schaars (III).
1) Hachelijk. ‖ Och, lieve Heijn, noijt en stont het so schaers! Katm. 80 [vóór 1578].
v

OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook Antw. Sp. Ff iiij [1561]: ‘Tgater al vay (= way,
het tw.?) schaers’.
2) Nauwkeurig? (vg. KIL.: s c h a e r s ... Praecisè). ‖ Dleuen vander meinschen
mach hy (t.w. de dichter) schaers taxeren, CAST., C. v. R. 24 [1548].

Schakel,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
In den derden schakel hangen, laag hangen. ‖ Haer aenschijn hangt inden derden
schakele Om dat wy niet en willen ghedoghen Dat hijse trout, Sp. d. M. 1060 [beg.
16e e.].
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Schamelijck,
bw. Zie MNW i.v. Schamelike, WNT i.v. Schamelijk.
1) Armoedig, armzalig (vg. CORN.-VERVL. i.v. Schamelijk). ‖ Haer maerte soe
schamelijck gaet, GHISTELE, Ter. Heaut. 22 [1555]; Wijfs ende kinderen... moesten
schamelic achter lande dolen, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 50 [ca 1568].
- Schamelijck sien, treurig, ellendig
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er uit zien of kijken (in de 1e aanh. uit armoede, in de 2e uit droefheid of
ongesteldheid). ‖ Die eens schamelijck siet, ist al ghenoech, CRUL, Heynken 21 [ca
1540?]; Hoe siet ghy so schamelijc, oft zydy sieck? in v. Vloten, Geschiedz. 2, 370
[ca 1600].
2) Slechts? ‖ En waert maer schamelijck eens mesvallen, Dat zoude ic achten
voor niet met allen; Maer quade costume die es te lakene, A. BIJNS, N.Ref. 222, d,
1 [1526].

Schandicheyt,
zn. Van schandich.
Schandelijkheid. ‖ Lof die ic excusere voor schandicheyt, Doesb. 65 [vóór 1528].

Schap,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Schap (II).
Opt schap setten, opbergen, wegbergen, wegstoppen (vg. CORN.-VERVL. i.v.
Schap). ‖ Ke arm bloet / hy mocht zijn siele opt schap // setten Oft by den trap //
v

pletten // achter in den torfhoeck, Haagsp. c ij [1561].

Schapperen,
ww. De vorm veronderstelt een ofr. *chaper (voor eschaper, fr. échapper), dat
gereconstrueerd zou kunnen worden op grond v.e. 12de eeuwse subj. chapt, indien
die vorm authentiek zou zijn (zie LITTRÉ i.v. Echapper, Etym.).
Ontkomen, ontsnappen aan (vg. KIL. 861: S c h a p p é r e n . Aufugere, effugere)
‖ Wy moeten v brenghen in allinden, // Eer ghy dit perijckel zijt gheschappeert,
v

H.d.Am. Ff 4 [m. 16e e.].

Scharen,
ww. Zie MNWi.v. Scharen (II).
Ophopen, verzamelen (vg. KIL.: s c h a e r e n . vetus. Congregare en Teuth.:
s c h a r e n , coatervare, catervare). ‖ Een luttel goets is haest gheschaert, die gaerne
tot allen mercten gaet, Sp.d.Jong. 13, 261 [1488]; Hebdij in voorleden jaren Niet
zelver gaan scharen, dat gij nu mist? Meest Al 102 [1559].

Scharnen,
ww. Zie MNW i.v.
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Slingeren, slieren. ‖ Ist goet voor ijemant om te gaen scharnen In herbergen oft
in eenigen tavernen? Preecker 9 [2e h. 16e e.].

Scharphoeste,
zn. Uit scharp, scherp en hoeste.
Kriebelhoest? ‖ Ghij zijt deerlic ghequelt van den scharphoeste, Man en wijf 76
[eind 15e e.?].

Schaven,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Schaven en schuymen, bedelen, klaplopen (vg. KIL.: s c h a e u e n . Impudenter
& inuerecundè petere, parasitari)? ‖ Ten is geen noot / dat yemant van dorst
versmacht Sy moghen gaen leeren schaven en schuymen Soo moghen sy somtyts
een bacxken ruymen, Zeven Sp. Bermh. E v [1591].

Scheyken,
zn. Van schey, scheyde, scheede (zie MNW i.v. Schede, 1e art., WNT i.v. Scheede)?
Ydel scheyken, lege schede (schede zonder zwaard)? In de aanh. gebezigd ter
beschimping van een duivel: nietswaardige?. ‖ L,: Ghy syt van dueghden naeckt
B.: En ghy een ydel scheyken! Trudo 2197 [ca 1550].

Schelappel,
zn. Uit schel en appel.
(Oog)appel. ‖ Hy bewaert onder syn vluegels de bekende, ghelyc den schelappel
vander oogen, CRUL, A B, in Bruyne 1, 184 [2e kw. 16e e.].

Schemelijnghe,
zn. Van schemelen (zie WNT i.v.).
Schemering. ‖ Van te vooren en hebbic gheen ghezicht ghehadt, Maer nu zie ic
de schemelijnghen des daeghs wat, Gentse Sp. 216 [1539].

Schenden,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Vergaan, omkomen? ‖ Ick heb een huys vol kinderen / die van honger schenden,
Zeven Sp. Bermh. B vij [1591].
OPM. Een nauw hieraan verwante bet. bij COSTER 114, aang. in WNT i.v. Schenden,
bet. 12): ‘Herrefst... haelt t'huys... 't Koren, eer 't te velde schent’.
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Scheperinne,
zn. Van scheper.
(Schaap)herderin. ‖ Van al tgroysel / oft bloysel / dat men daer siet, En soude
een herderken niet connen gegheven Syn scheperinne een hoyken, Dal s. wederk.
61 [eind 15e e.].

Scherf,
bn.? Corrupt voor (of bijvorm van, zie Sadden,) serf?
Zedelijk minderwaardig (vg. MNW i.v. Serf, bet. II, 3)? ‖ M.T.: Wat dunck ick v
zijnde? M.H.: Een hatelijck druyt scherf (× uyt sterf) // Die edel Hertekens quellagie
v

doet, H.d.Am. T 8 [m. 16e e.].

Scheringe,
zn. Van scheren (zie MNW i.v., 3e art., WNT i.v. Scheren (III).
Gekheid. ‖ (Ghy) riept my ane om Const en om Neringhe / Als sonder scheringe
v

// mijns Tempels cieraet Stont, daer nu Sinte Michiels Clooster staet, Antw. Sp. l iij
[1561].

Scherpen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v.
Scherp van lijn worden. ‖ Taensicht scherpt claerlick, Doesb. 194 [vóór 1528];
Als den neuse scherpt en de blosende wangen Verbleecken, A. BIJNS 387 [ca 1540].

Scherpgetant,
bn. Uit scherp en getant.
Met scherpe tanden (vg. scherptandich

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

373
bij VONDEL, aang. in WNT i.v. Scherp (II), Samenst. afl. enz.). ‖ Joncker Aert
scherpgetant, noyt vremder fatsoen, Leenhof 100 [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 zijn
gebruikt. ‖ Hij hoorde die schichtinghen plat als een molleken (t.w. in het liefdesspel),
St 2, 152 [vóór 1524].

Schielloos,
bw. Zie MNW i.v. Schierloos, WNT i.v. Schieloos.
Onvoorzien, onverwacht (vg. KIL.: s c h i e r - l o o s ... Subitus, subitaneus). ‖ 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. ‖ 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 , a l t o m a i l , penitus, totaliter). ‖ Ick weet
wel 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 vluwe schieten, zie Vluwe.

Schyffelachtich,
bn. Van schyffelen, bijvorm van schuifelen.
Glibberig (vg. Voc. Cop.: s c i f e l a c h t i c h , - e c h t i c h , q u a e t l o s t i c h ,
lubricus en KIL.: S c h u y f f e l a c h t i g h . Lubricus). ‖ Die playsanste alderschoonste
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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.: s c i f e l e n , g h e l i d e n , v a l l e n , labi, PLANT.:
g e s c h i j f f e l t , labefactus, collapsus en KIL.: s c h i j f f e l e n . j . s c h u y f f e l e n ,
labi, prolabi). ‖ 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 fluit (zie WNT i.v. Schuifelen (III), Afl. en voor de obscene
toepassing WNT i.v. Fluit (I), bet. 12)? ‖ Sy (t.w. dees meyskens) proeven die
schijffelinghe, Sp. d. M. 1721 [beg. 16e e.].

Schijfpater,
zn. Uit schijf (zie MNW i.v. Schive, bet. 4) en vg. ald. i.v. Schijfmaerte) en pater.
Pater die voor de tafel zorgt? ‖ De Deken vander gulden maect soppen vet Met
alle de schijfpaters en maters mede, Leenhof 71 [na 1531].

Schijnent,
bn. Van schijnen.
Mooi, goed in schijn, schijnheilig. ‖ Onder dexel van noot en(de) schijnende wetten,
Brouwersg. 208 [ca 1560]; Gelooff ende eer ick lieter al En quam ter pal / daer (l.
doer) haer scynent gelaet, L. JANSZ, Vrow Lors 913, in Hs. TMB, D 2 [1565].
SCYNENT,

Schijnlijck,
bn. Zie MNW i.v. Schijnlijc, WNT i.v. Schijnelijk.
(Uiterlijk) mooi, goed, fraai. ‖ Sonder dwelck (t.w. de H. Drieëenheid) gheen goet
v

werck / hoe schijnlijck het sy En gheschiet, Antw. Sp. S ij [1561].

Schijs,
zn. Bijvorm van sijs (zie MNW i.v. Scijs, Sijs en Cijns, WNT i.v. Cijns)?
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Eig. schatting, in de aanh. vervaagd tot zaak, ding. ‖ Laet varen zulcke leuren /
't zijn maer vijse / vasen / Want al die haer met zulcke schijse / asen / Werden uyt
v

wyse / dwasen, Rott. Sp. G vij [1561].

Schyten,
ww. Zie MNW i.v. Schiten, WNT i.v. Schijten.
Mislukken; verloren gaan. ‖ Couzijn laet wy malkander niet verwyten // meer / Oft
v

ons raedt zal schyten // meer (l. weer?) / en gheen fenijn / strecken, Rott. Sp. G vj
[1561]; 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.: s c h i j u e ... Nucleus)? ‖ Als ghi maria
troude te wyue schyue eedel dertich iaer en waerdi mer out, St 1, 98 [vóór 1524].

Schildelijck,
bw. Van schilt.
Dapper? ‖ Hy domineert / hy bancqueteert ghildelijck En tornoyt schildelijck, Antw.
Sp. Hh iiij [1561].
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Schillen,
ww. Bijvorm van schilden, schelden.
In de aanh. naar het schijnt zich verzetten. ‖ Dies ic niet ieghen dit vermonden
schille: Christus es ghestorven om onzer zonden wille, Gentse Sp. 95 [1539].

Schimpaert,
zn. Van schimpen.
Spotter; hekelaar. ‖ De Schimpaerts kijcken door spleten end' gaten, CRUL, Mont
toe 181 [2e kw. 16e e.].

Schimpbect,
bn. Uit schimp(en) en bect, gebekt (vg. Gelubect).
Eig. voorzien van een schimpende bek, in de aanh. geneigd tot schimpen. ‖ Adieu
alle mallaerts schimpbecte gheeuwers, DE DENE, Langhen Adieu 149 [1560].

Schinckelmerct,
zn. Uit schinckel, schenkel en merct, markt.
Eig. beendermarkt, in de aanh. wrsch. in obscene toepassing. ‖ Tot schinckelmerct
besuect u mennich putierken, Smenschen gheest 562 [ca 1560?].

Schintsele,
zn. Van schinden, schenden.
Schending, afbreuk; vernietiging. ‖ Allen weldoene es zy (t.w. ondankbaarheid)
schintsele, Leuv. Bijdr. 4, 295 [beg. 16e e.].

Schocke,
zn. Bijvorm (rijmvervorming? van scheucke (zie WNT i.v. Scheuk)? Dat deze
scheldnaam voor een (lichte) vrouw in de aanh. gebezigd wordt voor een mann.
duivel behoeft geen bezwaar te zijn tegen gelijkstelling; hetzelfde geldt immers voor
mocke.
Scheldnaam voor een duivel. ‖ B.: Ke wech, ghy schocke (hs.: sthocke)! L.: Ke
wech, vuyl mocke! Trudo 2189 [ca 1550].

Schoe,
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bn. Bijvorm (of rijmvervorming) van schu, schuw?
Schuw, beschroomd, bedeesd? ‖ W.: Maer gaet voor innen / T.: Neen 'tbehoort
u toe / W.: Ick bid u uyt minnen / T.: Ick ben te schoe / W.: Maer hoort desen bloet,
Rott. Sp. Q iiij [1561].

Schoelie,
zn. Zie WNT i.v. Schoelje.
Arme drommel. ‖ Schoelien / bradende den harinck om de kijte Hier te ghapene
baedt niet een mijte, DE ROOVERE 405 [3e kw. 15e e.].

Schoffierlijck, scoffierlijck,
bn., bw. Zie MNW i.v. Schoffeerlijc en Schoffeerlike.
Vreselijk, hevig. ‖ Hach hach hay. ic lache so scoffierlijck, Nyeuvont 197 [ca 1500];
Diet hem (t.w. Hercules) dede wasser om verdoruen ende leedt daer nae scoffierlijke
scanden, St 1, 231 [vóór 1524]; Haer herte is gheheel in liefden ontsteken, Zoo
v

schoffierlijck... Ick en weet wat doen, H.d.Am. H 4 [m. 16e e.]; Pais... Uitlandig
verdreven, schoffierlijk geplaagd, Meest Al 684 [1559] (hic?); Heet ict (t.w. het kind)
Heijne bij Gans sweten, So salt sijn nat schoffierlick mogen (versta: verschrikkelijk
graag lusten), Katm. 330 [vóór 1578].

Schoffierlijckheyt,
zn. Van schoffierlijck.
Onbehoorlijkheid, schandelijkheid? ‖ O ghy Romeynen... Ick hebbe ghesien u
onmanierlijckheyt...: Ghy ghebruyct in 't recht groote schoffierlijckheyt, HOUWAERT,
Mil. Clachte 49 [1577-'78].

Schoffiernisse,
zn. Van schoffieren.
Vernieling, schending; ondergang; in de aanh. zou men sonder schoffiernisse
kunnen weergeven met ‘overeind’, ‘staende’. ‖ Dese (t.w. de drie allegorische
vrouwenfiguren) houden Brugghe sonder schoffiernisse, DE ROOVERE 364 [3e kw.
15e e.].

Schoy(e),
zn. Van schoyen.
Schoy(e) spelen, a. rondzwerven, schooieren, mogelijk met bijgedachte aan
klaplopen, bedelen. ‖ Tstaet al op ghoy // ick en weet hoet draeyt Elck speelt nv
schoy// dus ist ghesaeyt, DE ROOVERE 339 [3e kw. 15e e.]; - b. verdwijnen, weggaan.
‖ Af speelt schoye // hier (versta: ga hier vandaan!) Judich 23 [1577]; Naer datte
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ghespeelt es schoye Met de vulle coye... Wy moeten hem volghen tot binden lande,
Daer hy nu ghereyst es, Verl. Z. I, 858 [1583].
- Hierbij ook schoykin, ‘gangetje’? ‖ Hadd'ic een ploykin Ic schoyde een schoykin
v

Naer taverne om poyen een poykin, CAST., Pyr. C vj [ca 1530?].

Schoyen (I),
ww. Van cante schoyen, zie Cant.

Schoyen (II)? Schooyen?
ww. Identiek met Schoyen (I)? Of corrupt voor stro(o)yen?
Zenden? ‖ B.: Ghy schooyt hooverdye. L.: Ter hertten omtrint, Trudo 814 [ca
1550].

Schoykin,
zn. Zie Schoy(e).

Scholen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
Afschuiven, betalen, dokken (vg. DE BO i.v.: ‘Afgeven, sprek. van geld, enz.’). ‖
Ick ga inde kercke... Om te sijen off Maria sal willen scholen, Crimpert Oom 143
[eind 16e e.?].

Schommelmaertken,
zn. Uit schommelen (zie MNW i.v., WNT i.v. Schommelen (II) en maertken.
Werkster (vg. WNT i.v. Schommelmeid en KIL.: s c h o m m e l - m a e r t k e n . Ser-
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uula sordidula). ‖ Een schommelmaertken, een vuyl pottagye, Gheraeckt ergens
aen eenen schommelcock, A. BIJNS, N. Ref. 169, a, 9 [1525].

Schommen,
ww. Van schomme, schome (zie MNW i.v. *Schome)? Of corrupt voor (of bijvorm
van, vg. Sadden) sommen?
Schenden, te schande maken? Of sommeren, oproepen? ‖ Ick ben soo beswaert
/ my dunckt dat my de doot // schomt Door de belaeyinghe van deser miserie, Antw.
v

Sp. F iij [1561].

Schonen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Schoonen.
Schoon zijn? ‖ Die hem op hoire frisscheyt verlaten Deen dat hij schoont dander
dat hij rijct, Drie bl. danssen 87 [1482].

Schoonspel,
zn. Uit schoon en spel.
Die schoon speelt, in de aanh. ironisch als kwalificerende naam voor een zinneken.
‖ Willekom schoonspel, Den Hof is zeer met ons beyden verciert, Als wij'er uyt zijn,
v

H.d.Am. Ff 5 [m. 16e e.].

Schoonsprake,
zn. Uit schoon en sprake (bij spreken).
Het sierlijk spreken, sierlijkheid (vg. Voc. Cop.: s c o o n s p r a k e , lepor). ‖
Schoonsprake moet de wortel van hen beeden (t.w. rhetorica en oratorie) cleeden,
CAST., C. v. R. 12 [1548].

Schoonsprakich,
bn. Uit schoon en sprake met -ich. Of van schoonsprake?
Mooipratend; vleiend, bedrieglijk sprekend. ‖ Om dat ghy zoo quaet zijt / pervers
ende spytich... Samblantich / bedriegich / schoonsprakich / hipocritich, CAST., Bal.
v

P iij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616) [1521].

Schoontooch (I), schoontueghe,
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zn. Zie MNW i.v.
Drinkebroer. ‖ So soudij wel thien hoorenen mouts Drincken teenen sitten sonder
veel gesnaters, Want ghij sijt schoontooch, Schuyfman 190 [vóór 1504];
Schoontueghe. Een Crijchsman, Haagsp. l i [1561].

Schoontooch (II), scoontooch,
zn. Uit schoon en togen of tooch.
Eig. schone, bedrieglijke schijn en v.v. die zich schoon voordoet. ‖ Die sot scoon
Tooch gehieten, Nyeuvont na 130 [ca 1500]; Magherman / Commere / Rut en Roy
Schoontooch, JAN MES, in Reth. Wercken v. Anth. de Roovere E 5 [ca 1500?]; Dats
waer schoon tooch der helscher figoeren, Smenschen gheest 32 [ca 1560?].
OPM. Ook bij COORNHERT 1, 472*b, aang. in WNT i.v. Schoon (II), Samenst. enz.

Schoor,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Schoor (IV)?
Modder, slijk? ‖ Trosvolck moeter nu duer ryen (t.w. door de akkers) Al souwenze
vallen in tschoor som, Leuv. Bijdr. 4, 313 [beg. 16e e.].

Schos,
zn. Bijvorm van schok? Vg. Scossen.
Stoot? ‖ De menige crijgt daer sulken schos Waer bij zij huers goets al moeten
deruen Want zij allen menschen doen steruen, Camp v.d. Doot 46 [1493]; Jc moet
eer ic sterue mit droeuen sinne Doeruechten den strijt of sleuens worden los Tegen
twe ridders geuende menige schos, ald. 1182.

Schosmuzeel,
zn. Uit schossen, brassen (zie Schossen) en muzeel (zie MNW i.v. Museel)?
Smulpaap? ‖ Coem ic dan eens onder die schosmuzelen In heymelyke slooten
/ houen / of prielen daer es alle vruecht sonder miskyfken Ghesoyen ghebrayen
volle plateelen, St 2, 115 [vóór 1524].

Schossen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Schossen (II).
(Op)peuzelen, eten. ‖ Zy en mueghen niet dan Pertrijskins schossen, CAST., C.
v. R. 245 [1548].

Schoteltijt,
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zn. Uit schotelen en tijt.
Etenstijd. ‖ Nu wil ic voorts naer Hemelrijc gaen, Ic komer wel ter schoteltijt ic
meyne, CRUL, Dronckaert 57 [2e kw. 16e e.].

Schoubrief,
zn. Uit schou, schouw en brief?
Notitieboekje om bij de schouw te hangen? Dan wellicht te vergelijken met
keukenbrief (dat WNT i.v. Brief, Samenst. heeft beloofd bij Keuken te zullen
behandelen, maar niet heeft gedaan). ‖ Cramers / die haersnoer en trompen /
v

Nestelen / spellen / lint / en schoubrieven veylen, Antw. Sp. c iij [1561].

Schoven,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Schooven.
Doen, aanleggen? ‖ Gans longeren! neve, wildyt soe gaen schoven, Soe sal ick
u croonen als die verwaende, Trauwe 70 [1595?].
OPM. Vg. Ghescoeft.

Schrijncken, scrinken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Schrinken.
Treffen, neerslaan, ten onder brengen. ‖ Ic duchte voor die doot die mi wilt
scrinken, Doesb. 60 [vóór 1528]; O God... Wanneer dijn toorne den zondare wil
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schrijncken, Wilt dijn barmhertigheyt als dan ghedijncken, Gentse Sp. 296 [1539].

Schryven, scrijven,
ww. Zie MNW i.v. Schriven, WNT i.v. Schrijven (I).
Noemen. ‖ Troosteloos mach ic mij zelven wel schrven, A. BIJNS, N.Ref. 127, c,
11 [1e kw. 16e e.]; Sijn eijghen mij scrijf // ick, Christenk. 475 [ca 1540]; Myn troost
alleen / mach ick u wel vry / schryven, Rott. Sp. H v [1561].

Schrinden, scrinden,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Splijten, scheuren (vg. KIL.: S c h r i n d e n . Agere rimas, findi en PLANT.:
s c h r i n d e n , k l i e v e n , crevasser, agere rimas). ‖ Met speersende bloede met
zenuwen ghescronden (van Christus aan het kruis), DE ROOVERE 220 [3e kw. 15e
e.]; De doode verresen, de eerde es gheschronden (t.w. bij de Opstanding), CAST.,
C. v. R. 212 [1548].

Schrobben,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
In de aanh. naar het schijnt in obscene toepassing: beslapen. ‖ Had sijt geweest,
ick hadse geschrobt, Luijstervinck 6 [2e h. 16e e.] (vg. ald. 9-10: ‘Vond ickse, ick
ginger goetront me deure En deed mijn leste bootschap veure’).

Schrobber,
zn. Zie WNT i.v. Schrobber (I).
Harde borstel, boender (vg. HOEUFFT, Bred. T.). ‖ Wij moeten twaeter heeten en
schrobbers hebben, So salt ons aent werck niet faelen, Preecker 218 [2e h. 16e e.].

Schroef,
zn. Zie WNT i.v.?
List. ‖ Die heilige reliquieën, dien hij door valse schroeven Uit die kerken dorst
roven, Meest Al 548 [1559]; Die oude twee boeven, Dien hij door zyn oordeel zelfs
deden bedroeven Om haar valsche schroeven, die zij wilden useren, Jezus o.d.
leraers 476 [vóór 1580].

Schroff,
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bn. Zie MNW i.v. Schrof.
Schurftig. ‖ Die schroff is kan qualyck crauwens wachten, Con. Balth. 750 [1591].

Schroemen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Schromen.
Huiveren; in onpers. gebruik. ‖ Geen Capitein, hoe vroom... Peysende om de
doot, hem schroemter 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 ict vermonde), Conste d.M. 16 [ca 1560].

Schronde, scronde,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Kloof, reet, spleet (vg. KIL.: S c h r o n d e . Ger. Sax. Sicamb. Fland.J. k l o u e .
Fissura, rima) en v.v. blijkbaar ook in algemener toepassing: gebrek, hindernis, enz.
‖ Als een bloeyende Aarons roede... Vruchtbaer ontploken // in gratien beloken
Edelijck sonder scronden oft croken, DE ROOVERE 200 [3e kw. 15e e.]; Dit voyage
lydelick, vul schronden, Zalt langhe gedueren? Gentse Sp. 102 [1539].
- In de aanh. afsluiting, deur, opening? ‖ Doet oopen de scronden // der helscher
conduuten, Taruwegraen 1288 [1581].

Schronden,
ww. Zie WNT i.v.
Splijten, barsten (vg. KIL.: s c h r o n d e n . Germ. Sax. Sicamb. Fland. Flindi, rimas
agere). ‖ Al u Ydel begeeren sou doen de clocke schronden, Const-thoon. Juw. 36
[1607].

Schudden,
ww. Sijnen piet schudden, zie Piet.

Schuerbier,
zn. Uit schueren, schuren (?) of scheuren = ‘verorberen’ (zie Scueren) en bier.
Drinkebroer? ‖ Ghy bendenaers // schuerbiers / ende hurte // kannen diet bier
ende wyn // uut met eenen sturte // vannen daghelicxs ghequelt zynde metter
brandt//are, Judich 1213 [1577].

Schuylicheyt,
zn. Van *schuylich of rechtstreeks van schuylen.
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Schuylicheyt maken, schuilen. ‖ In 't huys van onrusten maken wy schuylicheyt,
Als de vlage op onzen hals zoude druppen, H.d.Am. K 5 [m. 16e e.].

Schuympepere,
zn. Uit schuym en pepen, piepen (zie WNT i.v. Piepen (IV)? met -ere?
Die het ‘schuim’ (het beste van de ketel) wegneemt? In de aanh. scheldnaam
voor een zinneken. ‖ S.: Ou, ghij schuympepere! B.: Ou, noertsch drol! Sacr.v.d.N.
1033 [3e kw. 15e e.].

Schuyvage, scuvage, scuvagie, schuwanghen,
zn. Van schuyven met het bastaardsuff. -age?
Schuyvage spelen, vertrekken, er van doorgaan. ‖ Die duerbaer huerden laet ic
spoelen scuuagie, St 2, 132 [vóór 1524]; Cousijn / wy moeten spelen schuvage,
CAST., Pyr. E i [ca 1530]; So speillic scuvage dan Elders daer ic van Elckerlyc /
worde ghetrocken, EVERAERT 445 [1e h. 16e e.]; Hy gaet al lachende en speelt
schuyvage, H.d.Am. K 6 [m. 16e e.]; Ick spele stryvage (l. scuyvage?), Met
v

volmaecten wille ben ick vertzaecht, Dus moet ick hier ruymen, ald. V 6 ; Recht
spelen schuwanghen zoo mueghen zy wel alle
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int lyden clachtich... of anders warachtich zy zullen tharen onluste moeten vergaen
van duste, Judich 1183 [1577] (hic? Dan naar het schijnt in de bet. het opgeven,
zich overgeven).

Schussen,
ww. Zie WNT i.v.
Helpen; (onder)steunen? ‖ A.: Hier (t.w. in het gilde der pantoffelhelden) werd
ghy (t.w. die met een Xantippe gehuwd zijt) gheschust, B.: Puer als de verdulde,
CAST., C. v. R. 155 [1548].

Scichten,
ww. Zie MNW i.v., 2e art., Aanm. 1. Of corrupt voor stichten? (Zie Ontscichten).
Steunen. ‖ Claer pylaer (t.w. Maria) daert al op scicht en ontscicht, St 2, 37 [vóór
1524].

Scielen,
ww. Bijvorm van scheilen (zie WNT i.v. Scheil (I), Afl.).
Met betr. tot darmen: (af)pellen. ‖ Ick sal die werlt vernielen sijn darmen doen
scielen // ten baet geen smeeken hij blyfter gewis, Werelt bevechten 126 [2e h. 16e
e.].
- Den sack (eig. vlies dat een lichaamsdeel omsluit, MNW i.v. Sac, bet. 3)?)
scielen, in de aanh. naar het schijnt gebezigd als zegsw., in de bet. er ellendig aan
toe zijn? ‖ S.: Mennich goet // herte soect... het rijcke goodts daer hij seer toe
geneegen // is waer dat vercreegen // wis // wij mochten den sack // scielen B.: Dats
seker waer cousijn // en loopen met cack//hielen, Menich Goet Hart 81 [2e h. 16e
e.].

Scientelijck,
bn., bw. Van sciente (aangetroffen in Die Rose, zie MNW i.v. Schiente)? Of van ofr.
fr. science onder invloed van scientie? Vg. sciencelic in de zin v. wetenschappelijk
in Boec v.d.L.J. 328c, aang. in MNW i.v. Sciencielijc.
Wijs. ‖ Wie zal de zake dan vermondich zijn // Aen Phoebum scientelijck, wijs en
vroet? H.d.Am. G 1 [m. 16e e.]; V biddende dat ghy... By haer komt persoonlijck nu
ten stonde, Om een scientelijcke openbaerheyt, ald. G 2.

Scietdach,
zn. Uit scieten en dach.
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Dag waarop men moet schieten. ‖ So wye voor zynen scietdach jntreye doet
Reynst scotterlicxst... Sal hebben een scaele, EVERAERT 236 [1526].

Scietlap,
zn. Uit scieten en lap.
Bepaalde lap behorende tot de uitrusting van een boogschutter. ‖ Tes best doe
jc voor alle wercken an Mynen scietlap, EVERAERT 239 [1526] (zie ook ald. 240).

Scynent,
bn. Zie Schijnent.

Scijten,
ww. Zie Schyten.

Scillich,
bn. Van scillen (zie MNW i.v. Schillen, 2e art., WNT i.v. Schillen (II).
Scillich zyn, niet onverschillig zijn, ter harte gaan, van (groot) belang zijn (vg. WNT
i.v. Schillen (II), bet. 5), in de aanh. in ongunstige zin: nadelig zijn? ‖ Al es my de
sober neerrynghe scillich Jc zal al doen naer mynen vermueghene, EVERAERT 257
[1530].

Scinckeren,
ww. Van scinck, schenk of scincken, schenkel.
Begiftigen, in de aanh. ‘voor de dag komen’? ‖ Daer mochten wy heerlyck met
scinckeren (× paleren) (t.w. met een spiegel als geschenk), Spigel 50 [16e e.].

Scoffierlijck,
bn., bw. Zie Schoffierlijck.

Scoye,
zn. Identiek met schoy(e) (zie ald.)?
Eig. wat met ‘schooien’ verkregen wordt en v.v. een hoeveelheid geld? Of een onbekende - naam van een bepaald geldstuk? ‖ S.: Wilt my verknapen // gaen //
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met eenen scoye // grof om hoen van foye // hof H.: Liever hievick u een ploye // of
myn vrouwe van roye // plof, Judich 394 [1577].

Scommelick,
bw. Van scomme, scome (zie MNW i.v. *Schome)?
Tot (iemands) beschaming? Of op schaamteloze wijze? ‖ Dat (t.w. bij U komen)
zullen wy vrommelick jndien v scommelick // het Dootzondich Opereren zoude
ontscapperen, Reyne M. 335 [ca 1575?].

Scoolcorff,
zn. Uit scool en corff.
Korf waarin schoolboeken worden gedragen. ‖ L.: Wat bringt ghy hier mee? B.:
Nefken, eenen scoolcorff, Trudo 1696 [ca 1550].

Scoontooch,
zn. Zie Schoontooch (II).

Scorpioonich,
bn. Van scorpioon, schorpioen.
(Als) van een schorpioen, de eigenschap (pen) van een schorpioen bezittende.
‖ Vertrect ghy scorpioonich fenijne siel quistighe moortdadighe // draecke,
Smenschen gheest 380 [ca 1560?].

Scossen,
ww. Bijvorm van scocken (zie MNW i.v. Schossen, Aanm.)?
Schokken? ‖ Een goet peert... dat scost noch slost int keren int weijnden, St 2,
131 [vóór 1524].

Scotelen,
ww. Van scotel (zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Schotel (II) en vg. ald. Beschotelen,
ontschotelen en in het Suppl. Afschotelen).
Opbergen, wegsluiten. ‖ Sy en doet
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niet danse kijft en knabbelt. En kruyst, en vaent, vloect en notelt, Ic wouse te nobis
waer ghescotelt, CRUL, Dronckaert 48 [2e kw. 16e e.].

Scottelsladde,
zn. Uit scottel, schotel en sladde (zie ald.).
Vaatdoek. ‖ Sy droich een doixken gelijc een scottelsladde, St 1, 104 [vóór 1524].

Scoven,
ww. Van (het praet. van) scuven, schuiven.
Er van door gaan, zich wegpakken, vluchten. ‖ Elc Sarasijn wten velde scoofde
Want tfeyt des camps also gheboot, Doesb. 170 [vóór 1528].

Scramey,
zn. Bijvorm (door metathesis? Vg. schraminkel) van schalmei.
Schalmei. ‖ Op scrameyen, op fluyten suldy geclanck hebben, Ontr. Rentm. 520
[1588?].

Scranckaert,
zn. Van scrancken, schranken.
Eig. die doet schranken (kruisen of steunen), in de aanh. grappige benaming voor
achterste? ‖ Een stegaert smeet een visaert op zijnen scranckaert, Doesb. 246 [vóór
1528].

*Scrandelinghe,
zn. Corrupt voor sprandelinghe (Zie ald.)?
(Verkeerde) handelwijze, manier van doen, gedoe? ‖ Doer al die werelt is mijn
wandelinghe Alle ongelijcke scrandelinghe is van my verscouen, Menichf. d. bedrochs
34 [1e h. 16e e.].

Scranskin,
zn. Van scransen.
Maaltijd; - een scranskin scransen, een maaltijd nuttigen. ‖ Als zy hadden / een
scranskin ghescranst Zo waert van nooden / een danskin ghedanst, EVERAERT 479
[1e h. 16e e.].
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Scrapaert,
zn. Van scrapen.
Schraper? ‖ Een slechtaert een foolaert ende een scrapaert, Doesb. 246 [vóór
1528].

Screem,
zn. Zie MNW i.v. Schreme? Staat screme ald. voor streme (zie WNT i.v. Streem)
of kunnen deze vormen wisselen?
Eig. ontsierend of onterend merkteken, in de aanh. in fig. en zeer vervaagde bet.
(vg. WNT i.v. Streem, bet. 4)? ‖ Suldij soo haest van mijn (t.w. Redelickheyt)
vervreemen Wat quaede screemen / haeldy over u hoot, Red. en Nat. 600 [2e h.
16e e.].

Screep,
bn. Bijvorm van schraap (zie WNT i.v. Schraap (II).
Opt screepe staen, bleek en mager zijn. ‖ Zijn aenschijn stont op tscreepe, DE
ROOVERE 402 [3e kw. 15e e.].

Screeuwen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Schreeuwen?
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt in de steek laten. Of =
bescreeuwen in de bet. laken, berispen? ‖ So willic ghaen plucken / crudekin zoet
Ende maken eenen haet / huer (t.w. Maria) die nyement en screeut, EVERAERT 23
[1509].

Screewynghe,
zn. Van screeuwen.
Geschreeuw (vg. KIL.: s c h r e e u w i n g h e . j . s c h r e e u w ). ‖ Ic en zalhu niet
laten jn sweerels pleyn Myn weerdste greyn / om nyements screeuwynghe, EVERAERT
67 [1511].

Screppen,
ww. Zie MNW i.v. Schreppen.
Schrapen, schrappen. ‖ Ic hebbe ooc ghescrept ende ghescrapt Ende ben al ut
ghetapt: Ic en vinder niet in, V.Vroede 345 [eind 15e e.].
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Screve (I),
zn. Zie MNW i.v. Schreve, WNT i.v. Schreef.
Uuter screve gaen, buitengewoon zijn. ‖ Wie nu hondert iaer leeft, dat gaet uuter
screven, A. BIJNS, N.Ref. 71, b, 18 [1e kw. 16e e.].

Screve (II),
zn. Van scrijven, schrijven?
Het schrijven? ‖ Van Iuda de hoghe generatie, Iongh ende aud naar Esayas
screue Syn de spruten lude en stille, CAST., C. v. R. 118 [1548].

Scriftuerich,
bn. Van scriftuer.
Schriftuurlijk. ‖ Scriftuerich Prouuen / als een doctuer vanden nyeuwen testamente,
EVERAERT 347 [1531] (naam v.e. personage).

Scrijven,
ww. Zie Schryven. - Anden boom scryven, zie Boom.

Scrinden,
ww. Zie Schrinden.

Scrinken,
ww. Zie Schrijncken.

Scroeven,
ww. Zie WNT i.v. Schroeven (II)?
Talmen, toeven? ‖ Dus sonder meer scroeven laet ons gaen binnen, Saeyere
237 [2e h. 16e e.].

Scroomenisse,
zn. Van scroomen, schromen.
Angst, vrees, verschrikking. ‖ Sondt / doot / duuel / die helsche prijen die v tallen
tijen brochten in scroomenisse, M. Bedr. Hart 1045 [1577].
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Scronde,
zn. Zie Schronde.

Scrossen,
ww. Bijvorm van schossen?
Overdadig eten (vg. KIL.: S c h o s s e n / s c h r o s s e n . Fland.J. b r a s s e n .
Epulari). ‖ De scerpe tyt niet meer scrossen noch buysen, Leuv. Bijdr. 4, 269 [beg.
16e e.].

Scueren,
ww. Zie MNW i.v. Schoren, 1e art., WNT i.v. Scheuren.
Eig. entameren en v.v. verorberen (misschien mede onder invloed van schu-
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ren, bergen, (zie MNW i.v. Schuren, 2e art.). ‖ Doen mochtic ghaen / te biere te
wyne Een cappoenkin scueren ende voeden tlyfuekin, EVERAERT 137 [1528?]; Dan
gawij scueren // de pasteije en tgheback, Christenk. 1171 [ca 1540].
OPM. Christenk. 1714: ‘wij gaen scoijen, eer hij ons ghewaer wert, al sou hij
ghescuert // werden’ berust wel op verkeerde lezing of tekstbederf (l. ghestuert).

Scuetelen,
ww. Zie WNT i.v. Schotelen.
Hem scuetelen, zich (als gezel, soortgenoot) begeven tot, mengen onder (vg. DE
BO i.v. Scheutelen: m e t i e m a n d g e s c h e u t e l d z i j n , hem voor gezel hebben).
‖ Ghaet wilt hu scuetelen / onder uwe conrooten, EVERAERT 67 [1511].

Scuulget,
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. iemand of iets van geringe betekenis of waarde;
voetveeg? ‖ Scaemt hu / ghy steruelicke dracht (versta: vrouwen, die het met
priesters aanleggen) Dat den priester / die bouen alle staeten staet Daghelicx voor
hu / achter straeten ghaet Hem achtende als hu scuulget / snoode gheeerdich,
EVERAERT 431 [1e h. 16e e.].

Scuvage, scuvagie,
zn. Zie Schuyvage.

Seborie,
zn. Zie Ciborie.

Seccye,
zn. Zie Sectie.

Secktenstichter,
zn. Uit seckte en stichten met -er.
Scheurmaker. ‖ Doet u beste, niet inden secreten // hoeck, als sulcken
secktenstichter oft verbeten // roeck, Bruyne 2, 65 [2e h. 16e e.].
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OPM. Vg. sectenvinder bij A. BIJNS. In de Verkl. Woordenlijst bij de uitg. der
Refereinen door Bogaers en Van Helten wordt verwezen naar refr. 66, str. g van
het 3e boek, wat niet klopt.

Secreetheyt,
zn. Van secreet.
Geheime mededeling. ‖ Brengdy hem, sey dander, eenighe brieven? Neen, sey
Heyne, maer een secreetheyt verholen, CRUL, Heynken 36 [ca 1540?].

Sectie, seccye, sexie, zexie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Secte, partij, soort. ‖ En zal ic dat cleyn hoopkin van Christus seccye Niet
connen ghebrijnghen onder mijn scholieren? Gentse Sp. 219 [1539]; Wy ghebieden
v ende al v sectie Dat ghi, enz., Dwerck d. Apost. 669 [1e h. 16e e.].
2) Geslacht? ‖ In alle de Babiloonsche sectien En is geen schoonder, Pir. en Th.
198 [1e kw. 16e e.?] (hic? of gebied, provincie?); O Iupiter hoochst, alder-hoochst
van zexien, Ick bidde v, enz. H.d.Am. O 2 [m. 16e e.].
3) Aard, aanleg. ‖ Venus van amoureuse sectie, H.d.Am. F 7 [m. 16e e.]; Echo
ingloedich heeft de sexie Natuerlijck van zanghwijns complexie, ald. G 3; Ghy zijt
v

v

v

jonck en wilt van sectien, ald. H 2 (zie ook ald. T 5 , Bb 6, Cc 1 ); Wij sijn te gadere
toch twee bekinde, Vol quader opinie van vremder sectie, Rederijkersged. 31, 405
[m. 16e e.?].

Sectigh,
bw. Van secte.
Op de wijze van een secte. ‖ Meenende dat daer zaligheyt in leyt Dat zy an
tvleesch gheenen cost en waghen Tot zijnder nootdurst of in huer draghen (l.
daghen?) Aldus of alzoo gaen sectigh ghecleedt, Gentse Sp. 351 [1539].

Secxsene,
zn. Zie Sycxsene.

Seditie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. sedition.
Beroering, tweespalt; oproer. ‖ Siet wat sedicien hem nv daegelix verstijuen duert
leesen van dese nieuwe scriftueren, S. Stadt 554 [ca 1535]; Daer door ist, datter
veel seditien ghebueren, Want der heyligher schriftueren // gaedij niet eens noemen
In u sermoenen, Weer. Gheleerde 126 [1558]; Niet door seditie oproer verweckende,
Leerl. Taefel-sp. 176 [beg. 17e e.].
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Seduxie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. seduction.
Verleiding, verlokking; in de aanh. gedachteloos of uit rijmnood gebruikt voor
seditie, opstand, verzet? ‖ My plats te latene is u destruxie sulke seduxie // lief my
misgreyt, Smenschen gheest 307 [ca 1560?].

Seeghbaer,
bn. Contaminatie van seegh, sedich en se(de)baer?
Zedig, ingetogen (vg. DE BO en CORN.-VERVL. i.v.). ‖ Ghy sult wesen Seeghbaer
ende simpele bijder straten, DE ROOVERE 256 [3e kw. 15e e.].

Seepstregghe,
zn. Van seepen.
Wasvrouw. ‖ Prouft datte, dat zijn der seepstregghen ghijsen, Goemoete 476
[eind 16e e.?].

Segghynghe,
zn. Zie MNW i.v. Segginge.
Gepraat. ‖ Der lieden segghynghe / es menegherande. Eeneghe spreken vanden
pays / ander vanden bestande, EVERAERT 546 [1538].

Seghelersse,
zn. Van seghelen.
Zegelbewaarster. ‖ Vrau Marrooie es seghelersse nu ten tyen, CAST., C. v. R. 134
[1548].

Seghenen,
ww. Metten hielen -, zie Hiel.

Seij,
tw. Oorspr.?
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Ei? ‖ Seij lieve bloet, ten is soo quaet // niet, Gr. Hel 671 [ca 1564].

Seyckbesiender,
zn. Uit seyck en besien met -(d)er.
Waterkijker. ‖ Geen seyck besiender en hoeftmen hier jn tspel, Drie Sotten 173
[1e kw. 16e e.].

Seignorije,
zn. Zie MNW i.v. Seinjorie.
In de aanh. naar het schijnt in veralgemeende bet.: landstreek, gebied. ‖ Spoeyt
v Musica / maect melodije In deser seignorije (versta: hier (ter plaatse)?), Antw. Sp.
L iiij [1561].

Seijlaert,
zn. Van seijlen.
Die onzeker loopt, waggelt (van ouderdom of dronkenschap, vg. SCHUERM.,
CORN.-VERVL., TEIRL. i.v. Zeilen)? Of straatslijper (vg. Loquela i.v. Zeilege)? ‖ Out
seijlaert! daer hebdij mijnen douck // gecroockt! Goemoete 64 [eind 16e e.].

Seysen,
ww. Het grondwoord van verseysen (zie ald.), dat meermalen wordt aangetroffen
in de bet. vertrekken, weggaan. Van bargoense oorsprong? Zie ook MNW i.v.
Verseisen.
Gaan, lopen, wandelen. ‖ Zwert is sijn hals / ende bruyn zijn keele / Vander Zonnen
schijn / daer hy inne seyst, Veeld. Gen. D. 108 [16e e.].

Seisoen,
zn. Zie Saysoen.

Selden,
bw. Zie MNW i.v.
Vreemd? Hard? ‖ Tis (t.w. het gelag) elcken vier gulden, al luydet wat selden,
CRUL, Heynken 10 [ca 1540?].
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Sele,
zn. Zie Zele.

Selete,
zn. Zie Silete.

Semblant,
zn. Zie Samblant.

Semelslycxs,
zn. Uit semel, zemel en slycxs, slijk.
Iets van weinig of geen waarde. ‖ Ghy belooft niet achter te laeten / de weerde
van semelslycxs? EVERAERT 542 [1538?].

Semineren,
ww. Ontleend aan ofr. seminer.
Zaaien. ‖ Is nochtans tselue Landt voorts zoo gheprepareert / Datmen ander
vruchten daer in semineert, Haagsp. C iiij [1561].

Sententie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Getuigenis, (plechtige) uitspraak (vg. KIL. 861: S e n t e n t i e . Sententia). ‖ Ic
segge noch eens mijn oude sententie: Al twijfelt mijn herte, ic heb wel sake, A. BIJNS
N.Ref. 95, e, 13 [1e kw. 16e e.] (zie ook ald. 119, a, 12); Abraham, die heift Gods
beloften ghelooft, Dwelc hem es gherekent... tot rechtvaerdigheyt, naer des schrifs
sentencye, Gentse Sp. 148 [1539]; Der heylsame conste van Rethorijcke... Mach
schrijven en spreken onbeschamelijcke Vanden ambacht haers kinderen, vol
schoonder sententien, Prochiaen 4 [ca 1540] (zie ook ald. 2315); Gheen...
hongherighe ziele, naer Scrifs sententie By al zulcker leeringhe / mach niet verzaedt
// zyn, Verl.Z. II, 606 [1583].
2) Overtuiging, mening, gevoelen. ‖ Ic hebbe wel zoo veel fanthasijen in thoodt
Naer mijn sententie, A. BIJNS, N.Ref. 136, a, 6 [1525]; Noeyt uus gelijcke, dits mijn
sententie, ald. 203, b, 20 [1e kw. 16e e.].

Sentipluere,
zn. Zie Centepluere.
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Separeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. separer.
Scheiden, afzonderen. ‖ Ick moeste blijven ghesepareert Van alle Ghezellen en
v

v

Manspersonen, H.d.Am. Bb 3 [m. 16e e.] (zie ook ald. Bb 4 ).

Seperen,
ww. Van sepen (zie MNW i.v., 2e art.).
Druppelen. ‖ Uwen nues die sepert // eij laet ickse veghen, Sotslach 256 [ca 1550].

Seraphinnelyck, zeraphinlijck,
bn., bw. Van seraphin, seraf.
Eig. als (van) een seraf; v.v. ook fig. zeer hoog (verheven). ‖ Verheven syn sy
seraphinnelyck, Bruyne 3, 17 [2e h. 16e e.]; Tminlijck Accoort Themelsch en
v

Zeraphinlijck / Presenteert v Maria Cransken vreuchdelijck, Antw. Sp. Bbb iij [1561].

Seraphinnenvlerck,
zn. Uit seraphin, seraf en vlerck.
Serafijnenvleugel. ‖ Vlieght bij Hem in thooghste met Seraphinnenvlercken, A.
BIJNS, N.Ref. 279, e, 5 [1527].

Serpentelijck,
bn. Van serpent.
Van een (of de) slang. ‖ God u beloofde hier Verlossijnghe van tserpentelic dangier,
Gentse Sp. 148 [1539]; Ghy serpentelijck saet / Lucifers sletere, Antw. Sp. k ij [1561];
Tserpentelyc saet my tot sonden // porden, Bruyne 2, 171 [1567].

Serpentich,
bn., bw. Van serpent.
1) Van een (of de) slang. ‖ Duer dat nydigh serpentigh becueren Eyst, dat ghy
subiect der helscher slanghen leift, Gentse Sp. 181 [1539].
2) Verraderlijk? ‖ De duvel serpentich misleede donnosel Adam pestilentich,
Smenschen gheest 682 [ca 1560?].
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Serteyn,
bn. Zie Certeyn.

Serteyn(d)elick,
bn., bw. Zie Certeynlijck.

Serteynich,
bw. Zie Certeynich.

Sertifieren,
ww. Zie Certifieren.

Serviteur,
zn. Ontleend aan ofr., fr. serviteur.
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Dienaar, in de aanh. van een minnaar. ‖ Dat sy haer zelven en haren Serviteur, Die
haer toont faveur zal brenghen in last, H.d.Am. Dd 8 [m. 16e e.].

Servitie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. service of ontleend aan lat. servitium.
v

Dienst, dienstbetoon? ‖ Waer heb ick verdient / dese servitie, Haagsp. p ij [1561].

Servitude,
zn. Ontleend aan ofr., fr. servitude.
Dienstbaarheid. ‖ Ind huus van servitude waerd ghy gheuaen, CAST., C. v. R. 119
[1548].

Seure, suere,
zn. Van seuren?
1) Verdriet, narigheid, ellende? ‖ Voor al wel toesiende / dat ickse doch speure
(t.w. de liefde) Om soo van allen seure / eens te gheraken, Antw. Sp. I i [1561].
2) Bedrog? ‖ Dus deze myne woorden (t.w. van God) wilt wel onthouden ende
ommers niet vouden // voor zyne loose suere (t.w. van de duivel), Taruwegraen 690
[1581].

Seuren,
ww. Zie Zeuren.

Sexie,
zn. Zie Sectie.

Siandaerme,
zn. Zie Gendaerme.

Siatica,
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zn. Bijvorm van schiatica (gevormd naar lat. sciaticus)? Vg. voor de wisseling der
vormen mèt en zonder ch de artt. Sadden, Schijs, Schommen.
Ischias (vg. KIL. 861: S c h i a t i c a . Ischias, iscion, ischiadicus morbus: coxarius,
siue coxendicus morbus). ‖ T'siatica / colica en al dat hem mocht deeren, Zeven
Sp. Bermh. N viij [1591].

Siborie,
zn. Zie Ciborie.

Sidtstede,
zn. Zie Sitstede.

Siege,
zn. Ontleend aan ofr., fr. siege?
Blijkens het verband in de aanhh. naar het schijnt afspraak of belofte. ‖ Jc moet
een siege maken / vp tverbueren Van thien scellynghen grooten / naer tbespreken.
Die voorwaerde en machic / ommers niet breken, EVERAERT 77 [1526]; Myn meester
heift belooft te vulmakene Als hedent een siege / jc hoordet vermonden Ende heift
hem seluen / daer jn verbonden vp thien scellynghen grooten / te verbuerene Ense
niet vuldaen wort, ald. 81.

Sielbraken,
ww. Uit siel en braken? Of van *sielbrake? Zie WNT i.v. Braken (I), Aanm. en vg.
doodbraken in WNT i.v. Dood (I), Koppel..
Zieltogen (vg. KIL.: s i e l b r a e c k e n . j . d o o d - b r a e c k e n . Agere animam, sub
agone iacere: vulgò agonizare). ‖ Die (t.w. de arme) laetmen lieuer liggen sielbraken
v

als honden, Zeven Sp. Bermh. N vj [1591].

Sielebrant,
zn. Uit siele en brant, offerbrand?
Zielmis? ‖ Hoe coemt dan, dat ghy wilt tsondaechs Misse doen, Wtvaerden,
Jaergetijden oft sielebranden? Prochiaen 1454 [ca 1540].

Sielquistich,
bn. Uit siel en quisten met -ich.
Zielverdervend. ‖ Vertrect ghy scorpioonich fenijne siel quistighe moortdadighe
// draecke, Smenschen gheest 381 [ca 1560?].
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Sierich,
bn., bw. Zie Chierich.

Significatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. signification of lat. significatio.
1) Betekenis. ‖ Wilt ghy weten mijn naems significatie? Letter en Geest 157 [eind
16e e.?].
2) Teken, aanduiding, gebaar? ‖ Dit (t.w. de variatie in de voordracht, de
uitdrukking van gemoedsstemmingen) al moet ghedaen zijn... Niet met demonstratien
oft zulcke mesprizijnghe, Maer met hoefscher significatien, Met vertoogh des vooys
vul declaratien, CAST., C. v. R. 59 [1548].

Significatijf,
bn. Ontleend aan ofr., fr. significatif.
Zinvol. ‖ Alleenelic, sprekick in dees restrictien Van goede significatiue dictien,
Ofte syllaben die verstand mueghen sommen, CAST., C. v. R. 48 [1548].

Sije,
zn. Oorspr.?
Naam van een toon, t.w. si? ‖ D.: Laetter een factionael Liedeken aff maken /
Want thout iuyst reghele op de rije. F.: Ick en can gheen voye (naam van een toon,
v

t.w. fa, in woordspeling met vo(o)ys?). D.: Singt dan een sije, Haagsp. o i [1561].

Sijen,
zn. Meervoudsvorm van sij (zie MNW i.v. Si, 6e art.)?
Sonder sijen, ongetwijfeld (vg. sonder si, sij, chij, enz. in dez. bet.: MNW i.v. Si,
6e art., ook bij rederijkers nog alg.). ‖ Dus gaet mense weer niet vieren // maer
drijten sonder sijen in die haer benijen, S.Stadt 711 [ca 1535] (zie ook ald. 997,
1242, 1535, 1558); Wij behooren te lijen Sonder sijen, // wy hebbent wel verdient,
Heymelic Lijden 212 [1557].

Sythoren,
zn. Uit sy en thoren, toren.
Zijtoren; zegsw. in den sythoren smiten, aan de kant zetten. ‖ Al hebdi mij inden
sijthoren gesmeten al ben ic nu vanden back gebeten als mager ossen Mijn rode
vossen plaghen wel bequaem te syne, St 1, 22 [vóór 1524].
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Sijxsel,
zn. Zie Sycxsene.

Sileren,
ww. Ontleend aan lat. silere.
Zwijgen over. ‖ Wilt sulcx sileren, Want soo ghij een ander gaet condemneren, //
mij verstaet, Werdij gheoordeelt, Heymelic Lijden 16 [1557].

Silete, selete,
zn. Ontleend aan lat. silete (van silere).
Toneelaanwijzing voor een rustpunt; pauze. ‖ Eerste Bl. na r. 257 en pass. [ca
1440?]; Sev. Bl. na r. 165 en pass. [ca 1450].
- In de aanh. rust? ‖ Deewige vruegt crijgtmen daer in silete Die getrouwich int
leste wort beuonden, Camp v.d. Doot 2540 [1493].

Simme,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Sim (I).
Aap; in de aanh. gebezigd als benaming voor de duivel. Doorgaans gebruikt men
in dit verband, t.w. van echtelijke onenigheid, daarvoor de naam scheminkel (zie
WNT i.v. Scharminkel, bet. 2). ‖ Gaet een man somtijts een canneken drincken,
Savonts esser de simme (versta: is er ruzie), A. BIJNS, N.Ref. 258, c, 2 [1527].

Simpel,
bn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Simpel (IV).
Somber, sip, bedrukt, droevig. ‖ Ghy ziet zo simpele. Men zoude druc / jn hu
ghesichte verweruen, EVERAERT 169 [1527]; Hoe comt dat ghy / dus simpel zyt?
Mescomt hu hyet? ald. 535 [1538?].

Simpelvoormich,
bn. Uit simpel en voorme, vorm met -ich.
Eenvoudig, eerlijk, oprecht van aard. ‖ Pieter... Synen meestere / met simpelder
jntencie diende Zo de duue simpelvoormich bekent staet, EVERAERT 352 [1531].

Simplet,
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zn. Zie WNT i.v.
Gedicht met één rijmklank. ‖ Veersen in dichte, Simpletten, Dobbletten, CAST., C.
v. R. 221 [1548]; Simpletten, zijn als een dicht maeckt al den cnoop, ald. 241.
OPM. Als hist. term nog bij PELS, Horat. Dichtk. 27, aang. in WNT i.v. Simplet.

Simulaet, symulate,
bw. Ontleend aan lat. simulatus of van simuleren (naar anal. van desolaet, enz.).
Geveinsd. ‖ Hoe simulaet sij hem tegen doverspeelders stellen, Brouwersg. 146
[ca 1560]; Ic meendt van hertten en niet symulate gesproocken, REAEL, in Amst.
Jaarboekje 1897, 57 [1578].

Simuleren,
ww. Zie WNT i.v. Simuleeren.
1) Bedekken, wegnemen? ‖ Christus... kent ons mizeryen en ons ghebreck, En
daer om, als hy vergramt es, neimt zijn verweck, Simulerende de zonden vanden
menschen Duer penitencye, Gentse Sp. 252 [1539].
2) Door de vingers zien? ‖ Haer Voester die laet het al passeren, // Sy kan wel
simuleren en door den vingher zien met allen // Al eest dat sy (t.w. Hero en Leander)
alzoo te zamen stallen, H.d.Am. Cc 7 [m. 16e e.].
3) Simuleren van, afzien, afstand doen van. ‖ Laet ons alle dry dan simuleren //
Van ons questie en discordatie, H.d.Am. P 7 [m. 16e e.]; T'es recht, dat ghy doet
dat myn heere proponeert En hier simuleert van u excusatie, Trudo 2678 [ca 1550].
OPM. Vg. Ongesimuleert.

Sin,
zn. Zie Zin.

Sinceer,
bn. Ontleend aan ofr., fr. sincere.
1) Zuiver, ongerept; echt. ‖ Wat vindij so sinceer alst bij den Apostelen is gheweest,
Weer. Gheleerde 290 [1558].
2) Onbesproken, onberispelijk. ‖ Siet ooc van wien // ghij dat accepteert // pleyn,
Oft ooc een sinceer man is ... Gheen dronckaert, gheen hoereerder, Weer. Gheleerde
357 [1558].

Sincke, cincke,
zn. Zie MNW i.v. Sinke.
Trompet, schalmei (vg. KIL.: S i n c k e . j . c i n c k e . Buccina en PLANT.: c i n c k
o f t s c h a l m e y e , un cornet, buccina). ‖ Leert hem spelen op... Herpen / Violen
/ Cincken / en Fluyten, Haagsp. c i [1561].
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OPM. Ook in Huge v. Bord. (Volksb.) 22 [ca 1540].

Sincken,
ww. Zie MNW i.v. Sinken, 2e art.
Begraven (vg. KIL.: s i n c k e n d e n d o o d e n . Tumulare, sepelire, inhumare
mortuum, tumulo mandare, in sepulcrum inferre cadauer corpus sepulchro condere,
recondere, reddere). ‖ Alsmen gaet kouten van graven, van sinckene, A. BIJNS 387
[ca 1540].

Sinderen,
ww. Zie Zinderen.

Sindon,
zn. Ontleend aan gr.-lat. sindon.
Fijn linnen (vg. mnl. sindael). ‖ Maria wrochte ten dyueersschen termyne Ledicheyt
scuwende / met sindon te werckene, EVERAERT 375 [1527].

Singulier,
bn. Ontleend aan ofr., fr. singulier.
Bijzonder. ‖ EVERAERT 249, 251, 254 [1530] en pass.; Gentse Sp. 120 [1539];
CAST., C. v. R. 81 [1548].

Sinisterlick,
bn. Van sinister, sinistre.
Boosaardig? Misdadig? Verderfelijk? ‖
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Sinisterlick nomen wy groote suspitie / Deur de malicie / van dijn Tornisienen, CAST.,
v

Bal. A 7 [1521].

Sinistre,
bn. Ontleend aan ofr., fr. sinistre.
Boosaardig? ‖ Dies moeten zij alle Facteurs wel eeren Ende en draghen niemend
sinistre suspicie, CAST., C. v. R. 101 [1548]; Niemend en wille buten sine officie gaen
Noch sinistre suspicie laen, ald. 104.

Sinneken,
zn. Zie Zinneken.

Sinnelijck, sinlijc,
bn. Zie Zinnelijck.

Sinnespel,
zn. Zie Zin.

Sinnewijs,
bw. Uit sinne en wijs.
v

Als een ‘sin’ (= zinneken). ‖ Antw. Sp. H iiij [1561] (aanwijzing voor de uitbeelding
der personages Tbehendich ordonneren en Tvierich beminnen).

Sinnich,
bn. Zie MNW i.v.
Eigenzinnig (vg. MNW i.v., Aanm.)? Of zinnelijk? ‖ Noch beclaech ick seer myn
sondige jonge tyden, dat ick duer myn jonck sinnich wulps vermeeren, u niet gevreest
en heb als Heer der Heeren, Bruyne 2, 165 [2e h. 16e e.].

*Sioipken,
zn. Corrupt voor stoipken? Of misschien voor soipken?
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Kan of kroes? Of teug, slok? ‖ Twe sioopkens, Die moeten wij brassen, Meer
Gheluck 2 [eind 16e e.?].

Sitstede,
zn. Zie MNW i.v.
Zitplaats, zetel (vg. KIL.: s i t - s t e d e . Sedes, sessio, sedile). ‖ De baelgien /
sitsteden / dlach al in allenden, DE ROOVERE 361 [3e kw. 15e e.]; Datter elck een
gemacklyke sidtstede hadde, GHISTELE, bij v. HASSELT op KIL. [1555].

Sittegans,
zn. Uit sitten en gans?
Gans om feestelijk te nuttigen? ‖ Hun meester soude... Die sittegans gheven,
zoomen die vet / et Eens tsiaers, Leuv. Bijdr. 4, 266 [beg. 16e e.].

Slabbaert,
zn. Van slabben.
Mond. ‖ Scalckaert sloot hem sijnen slabbaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Sladde,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Slad.
Lap, vod (vg. KIL.: S l a d d e . vetus. j. s l e t s ). ‖ Waer sach oijt man die rijt of
wandelt, Buijlen slaen of wonden met vetten sladden? Goemoete 71 [eind 16e e.].

Slaen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Slaan.
A. BEDR. - 1) Een caetse slaen, een tegenwerping, een moeilijk te weerleggen
opmerking maken, zie Caets(e).
2) Op quant slaen, ‘voorkopen’, opkopen, zie Quant (II).
3) Van kant slaen, afwijzen. ‖ En slaet myn liefde daerom niet van kant, H.d.Am.
Bb 4 [m. 16e e.].
4) Te qwiste slaen, vernielen, vernietigen? ‖ Noch mijn propoost Naer taerdsche
rijcdom niet te qwiste slaet, Twelck de mensche voor zijn God inde liefde laet, Gentse
Sp. 5 [1539].
5) Goom, merc slaen, letten, acht slaan op. ‖ Hoort kint, slaet mijnder woorden
goom, Mar.v.N. 2 [ca 1500]; Wilt hier na merck slaen, H.d.Am. A 5 [m. 16e e.]; Sulck
mochten u zien, sij souden u merck slaen, Rederijkersged. 9, 122 [m. 16e e.]; Wilt
hier op u merc slaen, GHISTELE, Ter. Phorm. 17 [1555]; In alle v onderwindt / myn
ghebod slaet goom // wel, Reyne M. 244 [ca 1575?].
- Zwijke slaen, in versch. bett., zie Zwijke.
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- Hout slaen, trouw zijn, in de aanh. wrsch. een contaminatie van hout sijn en
swike slaen (zie Tijdschr. 67 (1949) bl. 39). ‖ Die seydt mi schoen toe menichfout,
Mer achter na sloech hi mi niet hout, Elckerlijc 431 [ca 1490?].
6) Faelgie(n) slaen, bedriegen. ‖ Noyt en sloechse hem eenighe faelgien mer
bleef hem ghestadich sose plach, Doesb. 32 [vóór 1528].
7) Schatten, aanslaan, houden (voor): voor boerte slaen. ‖ A. BIJNS 178 [1548]; voor een caf -. ‖ CAST., C. v. R. 114 [1548]; - voor een cluyte -. ‖ Nyeuvont 209 [ca
1500]; - voor sanck -. ‖ Doesb. 54 [vóór 1528]; - voor spel -. ‖ Doesb. 258 [vóór
1528].
8) (Enen) int versmaen slaen, (iemand) versmaden. ‖ O blinkende robyn //, wilt
my niet int versmaen // slaen, Bruyne 3, 3 [2e h. 16e e.].
- In werdicheyt slaen, acht geven op. ‖ Nu meesters / slaet noch / mynder vraghe
in werdicheyt, Jezus i.d. tempel 137 [ca 1575?].
9) Ten verstande slaen, toepassen, zie Verstant en vg. de date slaen ten verstande
(zie ook Date (I), sub bet. 1).
B. ONZ. - Discoort slaen, vals klinken, zie Discoort.

Slakatie,
zn. Van slaken.
Verslapping; uitsl. aangetroffen bij LAWET in de verbinding zonder(e) slakatie, a.
ten volle, volledig, geheel. ‖ Tys tonser blamatie nu zonder slakatie, Judich 666
[1577]; Hopende tzelue by zynder milder gratie te onthoudene // zonder eenighe
slakatie, Vader Onse 1229 [1577]; Ick begrype te vullen, zondere slakatie, Mynen
warachtighen troost / te zyne uut
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gratie, Verl.Z. II, 897 [1583]; - b. terstond. ‖ Dat (zal) haest gheschieden zondere
slakatie, Judich 148 [1577]; Gaen wy danne tzyne huuse zonder slakatie, ald. 1326.

Slaken,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
A. BEDR. Verlaten, begeven. ‖ Mach myn begheerren / corts niet gheraken An
huer naer wien / de zinnen haken So zal my slaken / solaes ende vruecht, EVERAERT
53 [1511].
B. WEDERK. Hem slaken in, afzien van? ‖ Wy en willen zeck niet stryden want
niet dan lyden / en zouder vp onsen rick//daken. Dus wilt v jnt stick // slaken, Reyne
M. 1247 [ca 1575?].

Slakere,
zn. Van slaken.
Die wegneemt, doet ophouden. ‖ V heet jck wellecommen // myns droufheyts
slakere, Taruwegraen 637 [1581].

Slapaert,
zn. Van slap of slappen? Of van slapen?
Slappeling (vg. PLANT.: ‘Die yet slappelick doet, slappaert’)? Of slaper? ‖ Een
ruyschaert een bruyschaert een ientaert een slapaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Slapijnghe,
zn. Zie MNW i.v. Slapinge.
Het slapen (vg. Voc. Cop.: s l a p i n g h e , dormitio en PLANT.: s l a p i n g e , rustinge,
cubatus, dormitio, dormitatio), in de aanh. slaperigheid, sufheid? ‖ Ind Spel schuud
slapijnghe, ende veel ghetruers, Dat u niet en taste looreits betrapijnghe, CAST., C.
v. R. 60 [1548].

Slateren,
ww. Zie WNT i.v.
Schallen, in de aanh. van een trompet. ‖ En slaet niet voor de Trompetten slateren,
H.d.Am. L 4 [m. 16e e.].

Slaussch,
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bn. Van slau, slouw, geul, ondiepe sloot (zie MNW i.v. Slouwe, WNT i.v. Slouw)?
Slaussche boot, boot geschikt om op een slouw te varen (een onbestaanbare
zaak)? ‖ Bezoorght oock zout van Biervliet in een slaussche boot, DE DENE, in Gulden
Passer 25, 232 [3e kw. 16e e.].

Slavant,
zn. Bijvorm (rijmvervorming?) van slavans (zie WNT i.v. Slavans (II) of van slavent
(zie WNT i.v.)?
Boef, schavuit? ‖ Zy en souden vry / haer casen broot / achter den lijs Niet laten
v

vallen (noyt vuylder slavanten, Zeven Sp. Bermh. B i [1591].

Slavere,
zn. Van slaven.
Zwoeger. ‖ Men maect van eenen rijcken siecken meerder voere Dan met hondert
aermen / oft menich sieck slavere, Zeven Sp. Bermh. N vij [1591].

Sleepooghen, sleypooghen,
ww. Uit slepen (zie ald.) en ooghe met -(e)n.
Verliefd kijken? ‖ Tsleepooghen en mocht hen (t.w. Pyramus en Thisbe) niet
vervelen, CAST., Pyr. A iiij [ca 1530]; B.: Hoe zach icse sleepooghen! F.: Hoe zach
icse loncken! ald. A viij; W.: Dan sleypooghtmen. O.: Dan gaghet aen 't nijpen,
H.d.Am. M 1 [m. 16e e.].

Sleeps,
bn. Van (of corrupt voor) sleep (zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Sleep (III).
In de aanh. naar het schijnt mis, er naast. ‖ Hi weder scoot (t.w. in obscene zin)
mer luttel tot synre baten Twas sleeps dus bestont si (l. hi) scimp tontfane, St 1, 15
[vóór 1524].

Sleggen,
ww. Grondwoord van het freq. sleggeren (zie MNW i.v. Slegge, 2e art., WNT i.v.
Slegge (I), Afl.).
Motregenen. ‖ Wy syn in meening v te helpen / om wel te degen tsaet inder aerden
te cryghen eert begint te sleggen, Saeyere 398 [2e h. 16e e.].

Sleypen,
ww. Den bloc(k) sleypen, zie Bloc(k).
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Sleypooghen,
ww. Zie Sleepooghen.

Slepe,
zn. Zie WNT i.v. Sleep (I).
Scheldnaam voor een vrouw, die veel langs de straat sliert (DE BO, CORN.-VERVL.,
JOOS, TEIRL.), traag, lui of haveloos, slonzig is (TEIRL.). ‖ Seght beroide slepe, wat
wild ghi verhaelen? Alit en Lijsbith 250 [eind 16e e.?].

Slepen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Sleepen.
A. BEDR. - Den bloc(k) slepen, zie Bloc(k).
B. ONZ. Verliefd kijken (vg. Sleepooghen)? Of (ver)lokken? ‖ F.: Haer troegneken
heeft een wtsien edelijc. B.: Coralynen lipkens. F.: Ivoren tandekens. B.: Slepende
v

ooghskens, CAST., Pyr. A vij [ca 1530].

Sleter(e), slettere,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) Scheldnaam voor een (boosaardige of zedeloze) vrouw. ‖ V. Vroede 709 [eind
15e e.]; Mar.v.N. 602 [ca 1500]; Sp. d. M. 3044 [beg. 16e e.]; EVERAERT 291 [1529];
v

Antw. Sp. k ij [1561]; Haagsp. d vij [1561].
2) In gemeenslachtige toepassing i.d. bet. schooier uitsl. aangetroffen in Trudo
248, 2181 [ca 1550] en in VALERIUS, Gedenckcl. 62 (aang. in WNT i.v. Sleter, bet.
5).

Slets,
zn. Zie WNT i.v. Slets (II).
Rommel, voddenkraam. ‖ Daer licht
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den slets / al zoude hys hem stooren, EVERAERT 204 [1528].

Slettere,
zn. Zie Sleter(e).

Slijckbeck,
zn. Uit slijck en beck.
Vuilbek? ‖ Ick wil mij neven u autentijcke // strecken Hoe wel dees slijck // becken
// als verckens wroeten, Luerifers 94 [eind 16e e.?].

Slijckelijck,
bn. Van slijc(k).
Als slijk. ‖ Wij wroeten in sonden vuyl en slijckelijck, A. BIJNS, N.Ref. 90, c, 6 [1e
kw. 16e e.]; Ic achtse (t.w. de juwelen) slijckelijck, ald. 149, e, 6 [1525] (zie ook ald.
181, c, 5).

Slytscoe,
zn. Uit slyten en scoe, schoen.
Slytscoen spelen, verliefd zijn? Vg. VISSCHER, Brabb. Q v, 26 A: ‘De mutse doet
lopen veel schoenen aensticken’ en Luijstervinck 310: ‘(Zij) spaert haer schoene’.
‖ Waen ze speilt slytscoen, EVERAERT 68 [1511].

Slinder,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v.
Eig. hazelworm, v.v. ook slang (vg. Voc. Cop.: s l i e n d e r e , chelidrus en
s l i n d e r e , salpiga, quidam serpens habitans in depressis locis, KIL.: s l i n d e r .
Chelydrus: serpentis genus; vg. ook SCHUERM. en DE BO i.v. Slinder), in de aanhh.
slang. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 340 [beg. 16e e.]; A. BIJNS, N.Ref. 345, d, 9 [1e kw. 16e e.];
A. BIJNS 460 [ca 1540]; Bruyne 3, 79 [1564].

Slinderen (I),
ww. Zie WNT i.v. Slinderen (I).
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A. BEDR. - Te niette slinderen, vernietigen, verdoemen. ‖ Ten waere deur mijn
goddelijcke gratije, Ick souden den mensche te niette slinderen, Well. Mensch 844
[2e kw. 16e e.].
B. ONZ. Zwieren; draaien; kronkelen. ‖ Writsel, writsel, wryfeers, lief zeere, Singhen
de swalemkens, waer dat zy slinderen, Leuv. Bijdr. 4, 348 [beg. 16e e.]; Siende die
vyanden rontsom hun slinderen, HOUWAERT, Or.d.Amb. 53 [1578]; Door Lethe
soetelijck voorby slinderen, Heb ick alle swaermoedicheyt vergheten, HOUWAERT,
Lusth. 3, 7 [1582-'83].

Slinderen (II),
ww. Bijvorm van slenderen (zie WNT i.v.).
Slenteren; rondhangen. ‖ Al machic in stouen in bordelen slinderen, St 1, 217
[vóór 1524].

Slingerminneken,
zn. Zie Slingherminne.

Slinghen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Slingen.
Kronkelen, kruipen (vg. Teuth.: s l i n g e n (van slangen) serpere en KIL.:
S l i n g h e n / s l i n g h e r e n . Serpere). ‖ Twi swolchdi (t.w. de Dood) absolon tfi
dakelyck (l. drakelyck) slinghen, St 1, 200 [vóór 1524].

Slijngherken,
zn. Van slijngher, slinger.
Lichtzinnig meisje (vg. Slingherminne(ken); onbedachtzaam, onnadenkend wicht?
‖ F.: T'is een jonc slijngherken. B.: Een schieloos joolken Dat an Pyramus al haer
zinnen leght, CAST., Pyr. A vij [ca 1530].

Slingherminnaer,
zn. Uit slingheren en minnaer.
Wufte minnaar. ‖ Niet langhe op een / is die sinnen goet / Den slingherminnaers
teender doctrijne, Sp. d. M. 4505 [beg. 16e e.].

Slingherminne,
zn. Uit slingheren en minne.
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1) Wufte min. ‖ O Slingher minne zeer wildt van zinne, Hoe persequeerdy my
totter doot, CAST., Lied. 13 [ca 1530].
2) Wufte minnares? ‖ Een vrou slingherminne, CAST., Pyr. A iij [ca 1530] (N.b.
van een zinneken, kennelijk een man!).
- Inz. in verkleinvorm: lichtzinnig meisje. ‖ Wispeltuytkens loopen na
slingerminnekens, A. BIJNS, N.Ref. 172, e, 10 [1525]; Thisbe slacht veel jonghe
slijngherminnen / Diet met haer janckerkens zoet van fletsene Terstont ghereet zijn
v

me te gaen pletsene, CAST., Pyr. D i [ca 1530]; Hs. TMB, B, fol. 47 * [eind 16e e.?]
(: slingerminnetgens).

Slisseren,
ww. Gelegenheidsvorming (t.w.v. het rijm?) van slissen?
Slissen, beslechten. ‖ Ick zal de questie wel slisseren (× discorderen), H.d.Am.
P 6 [m. 16e e.].

Slobbercock,
zn. Uit slobberen en cock.
Vuilpoets? ‖ Een slobbercock soect alltoos vrou vulen, St 1, 50 [vóór 1524].

Slobberick,
zn. Van slobben of slobberen.
Slons of vuilpoets? ‖ Jan slobberick staet hem te verwyte, Bruyne 1, 94 [2e h.
16e e.].

Slock, sloeck,
zn. Zie WNT i.v. Slok (I).
1) Slokop, schrok, gulsigaard (vg. KIL.: s l o c k . j . s l o c k e r . Helluo, vorax). ‖ Een
leeuwinne... Verloren hebbende heur ionghe sloecken, Conste d.M. 49 [ca 1560].
2) Smeerlap, schooier. ‖ Een leelijcke slore crijcht eenen vuylen slock, A. BIJNS,
N.Ref. 169, a, 11 [1525].

Slocklijster,
zn. Uit slocken en lijster.
Eig. gulzigaard en v.v. scheldnaam in het alg.? ‖ Sij en weeten niet hoe sij gaen
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willen, de slocklijsters, Brouwersg. 585 [ca 1560].

Sloddercousen,
ww. Uit slodderen en cous(e) met -en.
Met afgezakte kousen lopen. ‖ Twaer nochtans tyt dat mense (t.w. de kousen)
eens opbonde, & niet en sloddercouste tot over de knien, JER. V.D. VOORT, in Bruyne
2, 55 [1583].

Slodderkouse,
zn. Uit slodderen en kouse.
Sloridge, slonzige vrouw (vg. CORN.-VERVL. i.v.). ‖ Vrouw Slodderkouse crijcht
ioncker Bouwenlijfrock, A. BIJNS, N.Ref. 169, a, 8 [1525].

Sloeck,
zn. Zie Slock.

Sloeyen,
ww. Zie MNW i.v. Slooyen, WNT i.v. Slooien.
Sloeyen na, in de aanh. naar het schijnt dingen naar. ‖ Ic sal ooc na den prijs
gaen sloeyen een reste, Doesb. 248 [vóór 1528].

Sloevere,
zn. Van sloeven (zie WNT i.v. Sloef (I), Afl.).
Lomperd; schooier. ‖ Het geeft my wonder dat ghy soe v verstant // mist met v
gulsich drincken onaerdich sloeuere! Bel.v.Sam. 1012 [eind 16e e.?].

Slommer,
zn. Verwant met slom (zie MNW en WNT i.v.)?
Sukkel? ‖ Ommer / goet slommer / men rooskens droopt (var.: ‘En sprack reyn
greyn / mijn roostken droopt’), DE ROOVERE, in St 1, 62 [3e kw. 15e e.].

Slonghe,
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zn. Zie WNT i.v. Slonk?
Lomperd? In de aanh. scheldnaam voor een duivel. ‖ Esmer daeromme in gronghe
Ghy verzoorde slonghe // wel goe helschs neckere, Reyne M. 280 [ca 1575?].

Slongher,
zn. Tegen samenhang met slonghe (zie ald.) of slinger schijnt zich het verband in
de aanh. te verzetten, tenzij slinger als nomen agentis (van slingen) via kruiper, enz.
een lag. scheldnaam zou zijn geworden.
Het verband schijnt twee mogelijkheden toe te laten: slongher kan begrepen
worden als kreet, noodkreet of als (ongunstige) persoonsnaam, i.c. ter aanduiding
van een ‘wolf’ (een ‘corenbytter’). ‖ Moort, moort, roep ick teenen slongher bloot,
Br. Willeken 559 [1565?].

Sloorevel,
zn. Uit sloor, onnozele of slechte vrouw (zie WNT i.v. Sloor) en vel? Of twee woorden,
t.w. Sloor, slap, verflenst (zie WNT i.v. Sloor (III) en vel?
Ongunstige benaming voor een vrouw. ‖ Zeght wat wilt ghy guuten / an (l. au?)
goe sloore//vel, Judich 396 [1577].

Sloppen,
ww. Van slop (zie WNT i.v. Slop (IV).
Slobberen; los, ruim zitten (vg. OPPREL i.v.). ‖ Siet hoe dees (t.w. schoenen) aen
mijn voeten sloppen So mackelic en licht, of ic op een pluyme tradt Van fijn fluweel,
COORNHERT, Rijckeman 51 [1550]; Als een schoen die veel te ruym en te groot is
Des gangers voet wrijft, wringt, en vilt tot datse bloot is Doort onghemackelijck,
smertigh en pijnlijck sloppen, COORNHERT, T'roerspel 1375 [3e kw. 16e e.].

Slossen,
ww. Bijvorm van Slutsen (zie WNT i.v.)?
Moeizaam voortgaan, sjokken, sloffen? ‖ (Een paard) dat scost noch slost int
keren int weijnden, St 2, 131 [vóór 1524].

Sluderinghe,
zn. Van sluderen, bijvorm van sluieren (zie MNW i.v. Sluyeren, WNT i.v. Sluieren
(II)?
Getreuzel, getalm. ‖ Met zulcke sluderinghe ende dilaijen, hemlien (t.w. die binnen
waren) den middel benemen om die ghues, die buten waren, niet ter hulpe te
commen, VAERNEWIJCK, Ber. T. 2, 143 [ca 1568].
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Sluerich,
bn. Van slueren, sleuren.
Laks. ‖ Prince, op ons welvaert gheen tijt sluerich, CAST., Lied. 36 [ca 1530].

Sluersack,
zn. Uit slueren, sleuren en sack.
Den sluersack op den hals nemen, rekken, talmen, traag zijn. ‖ Zy nemen meest
al den sluersack gheheel Op den hals / en daer toe so lanck een seel Jae sy meenen
dat den Coninck nummermeer En sal rekeninghe begheeren van zijn perceel, Zeven
v

Sp. Bermh. L i [1591].

Sluyprat(te),
zn. Uit sluypen en rat(te).
‘Meisje dat heimelijke minnehandel bedrijft’. ‖ Ghy kondt immers wel metter daet
v

Enghe Maechdekens maken van Sluypratten, H.d.Am. Dd i [m. 16e e.].

Sluyten,
ww. Tvat sluyten, zie Vat.

Sluytreghel,
zn. Uit sluyten en reghel.
Stok(regel). ‖ Dit is het slot Van desen sluytreghel, V.D. BERGHE, Ref. 56, 84 [m.
16e e.].
OPM. Nog bij V. MANDER, Bucol. 11, aang. in WNT i.v. Sluiten, Samenst., enz.

Sluts,
bn. Zie WNT i.v.
Dwaas (vg. DE BO i.v.)? ‖ Ghy slacht my. Ghy valt huer als de slutse an (t.w. omdat
zijn liefde niet beantwoord wordt?), EVERAERT 266 [1530].

Slutsepese,
zn. Uit sluts, slap, krachteloos (zie WNT i.v.) en pese.
Krachteloze (versta: impotente) man. ‖ Adieu Venus slutsepesen int voorghespan
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Te wulpschelick huuthebbende gheschoten hu schichten, DE DENE, Langhen Adieu
205 [1560].

Sluuprat,
zn. Ogenschijnlijk uit slupen, sluipen en rad of rat. In de aanh. is daarmee echter
niets aan te vangen.
? ‖ Duer dat anschauwen (t.w. van Stephanus' steniging) willet sluuprat draghen
(l. sluupgat draghen (= afscheiden) of sluuppat daghen??), Want vreeze zou my
wel duer tcuupgat iaghen, Gentse Sp. 175 [1539].

Smackebacken, smeckebecken,
ww. Uit smacken en beck met -en.
1) Smakkend kussen (vg. KIL.: s m a c k b e c k e n . Fland.J. s m a c k - m u y l e n
en s m a c k - m u y l e n (2e art.). Basiare: pangere, affigere osculum). ‖ Dan volghen
sy hun jent Lief ten offere, Om de stoole daer te smackebackene, Die sy ghekust
heeft, H.d.Am. V 5 [m. 16e e.].
2) Smullen (vg. KIL.: s m a c k - b e c k e n . Fland.J. s m a c k - m u y l e n en
s m a c k - m u y l e n (1e art.). Maxillas siue labia inter se claro sono collidere
manducando). ‖ Wild hem yewarts vrolijck betrecken up dat ick en ons cousijn ooc
maeghen lecken en smeckebecken // met ioeckende tandekens, Smenschen gheest
217 [ca 1560?].

Smaecsele, smaecxsel(e),
zn. Van smaken.
1) Smaak (vg. KIL.: s m a e c k s e l . Gustus). ‖ Een soet smaecxsel vol venijns,
Camp v.d. Doot 700 [1493]; Al can jc lettel / jc comme om leeren. Jc hope te
ghecryghen beter smaecxsele, EVERAERT 494 [1e h. 16e e.].
2) Liefde(genieting)? ‖ Aldus es dhelighe gheest... Gaende voort vut huwen
godliken smaecsele, DE ROOVERE 113 [3e kw. 15e e.].

Smeckebecken,
ww. Zie Smackebacken.

Smeeck,
zn. Van smeken.
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1) Vleierij, mooipraterij. ‖ Wat dient dien loosen smeeck, Loos en valsch inden
grond, CAST., Lied. 56 [ca 1530]; Als... hi mi toe boot zo menighen smeeck, Loos
en valsch inden grond, CAST., C. v. R. 175 [1548].
2) Gesmeek. ‖ Nemmermeer hebdy ruste, duer smeec noch bede, CAST., C. v.
R. 225 [1548].

Smeecsel,
zn. Van smeken.
Gesmeek. ‖ Ten helpt smeecsel noch bede, CAST., C. v. R. 155 [1548].

*Smercken,
ww. Zie Snercken.

Smerticheyt,
zn. Van smertich.
Smart, pijn. ‖ Gentse Sp. 295 [1539]; A. BIJNS 95 [1548].
OPM. Ook bij COORNHERT 1, 406 b, aang. in WNT i.v. Smartig, Afl.

Smetsele,
zn. Van smetten.
Smet, bezoedeling? ‖ S.: Hy en heeft nu gheen beletsele Q.: Te wachten smetsele,
Verl.Z. II, 24 [1583].

Smeuren,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Smoren.
Branden, gloeien. ‖ Alzoo waerlijck als Dido sterf om Aeneas // Wt puerder minnen
die in haer smeurde, H.d.Am. O 5 [m. 16e e.].

Smijtachtich,
bn. Van smijten.
Geneigd tot slaan (vg. TEIRL.), in de aanh. van een paard. ‖ Myn peerdeken is
smijtachtich, somtijts bijtachtich, Charon 37 [1551].

Smoecken,
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ww. Identiek met smoken (zie ald.)? Of bijvorm van Smuycken (II)?
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt (erotisch) stoeien, dartelen,
dollen. ‖ Alsmen lustichlic mach liggen gedoeken siet, Met eynen naectten wroucken
mach liggen smoecken syt (l. siet)... Wat moet Venus daer vruechden cooken siet,
Bierses 26 [2e h. 16e e.].

Smoken,
ww. Bijvorm van smokken, zie WNT i.v. Smokken (I)?
Smakkend, klemmend kussen; zuigen? ‖ Een ander sal aen v witte borstkens
smoken, St 2, 193 [vóór 1524].

Smoren, smooren,
ww. Stampen (en) smoren, zie Stampen.

Smuycken (I),
ww. Zie MNW i.v. Smuken, 1e art., WNT i.v. Smuiken (I).
In de aanh. naar het schijnt dwarrelen. ‖ Al waren alle marmoren gemaect soe
cleyne als tsandeken dat inde lucht mach smuycken, St 1, 157 [vóór 1524].

Smuycken (II), smuken,
ww. Zie MNW i.v. Smuken, 2e art., WNT i.v. Smuiken (II).
1) Zich verborgen houden. ‖ So die violetkens met groene struycken Ootmoedich
duycken // voor swinters stuycken Moet jonste hier smuycken // in liefs accoort, Sp.
d. M. 4640 [beg. 16e e.]; Smukende duijckende wacht v voer hindere, St 2, 91 [vóór
1524]; Wie mach in haer armen smuycken, H.d.Am. X 6 [m. 16e e.]; Al moet ick
v

somtijts smuyken // en zijn int duystere, Haagsp. o iiij [1561].
- In de aanh. schuilen, zich bevinden, zijn? ‖ Daer verstant en wille in smuyct, Dat
dese bi sot wille leuen, Doesb. 210 [vóór 1528].
2) Heimelijk overgaan (tot)? ‖ Want sij die genaede gods misbruycken tot
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wulpsheijt smuycken en haer versaecken alle goede wercken, Wercken d. Barmh.,
in Hs. TMB, C, fol. 34c [1596].
3) Heimelijk genieten, smullen (vg. V.D. WATER). ‖ Die smuyckende zuegen mogen
haren draf wel, Sp. d. M. 5196 [beg. 16e e.].
OPM. Onduidelijk is de bet. in de volg. aanhh. ‖ Hi (t.w. Eurealus) en ruerde gheen
wesen (t.w. toen hij onder het bed lag), hoe most dat smuken in liefden (corrupt?),
Doesb. 56 [vóór 1528]; Hier om Gods wrake sal v toornich slaen Al smuykende /
corts en subitelijck, GHISTELE, Ant. 77 [1555], (hic? of hebben we hier te doen met
smuycken, smeulen, enz. (zie WNT i.v. Smuiken (I), vg. Smuycken (I), in de bet.
ontbranden?).

Smuycksel,
zn. Van smuycken.
Gloed? ‖ Door de wolcken zietmen 'tsmuycksel doorsmuycken // Van Phoebus,
H.d.Am. Q 5 [m. 16e e.].

Smuysteren,
ww. Zie WNT i.v. Smuisteren (I).
Smullen, snoepen (vg. SCHUERM. en TEIRL.). ‖ A. BIJNS 122 [1548]; HERPENER,
v

Factie B ij [1556]; Con. Balth. 567 [1591].

Smuken,
ww. Zie Smuycken (II).

Smul (I),
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Smul (I).
1) Smulpaap, lekkerbek. ‖ Gentse Ref. 108 [1539]; Huis v. Idelh. 293 [m. 16e e.];
bij V. VLOTEN, Ned. Geschiedz. 1, 323 [1567]; Ontr. Rentm. 250 [1588?].
2) Snoeper (m. betr. tot mingenot) en v.v. geliefde, minnaar, inz. in de aanspraak:
schat, lieveling. ‖ DE ROOVERE 400 [3e kw. 15e e.]; EVERAERT 175 [1527]; CAST., C.
v. R. 132 [1548]; Bijstier 449 [m. 16e e.]; Const-thoon. Juw. 37 [1607].

Smul (II),
bn. Zie WNT i.v. Smul (IV).
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Dronken (vg. KIL.: s m o e l / s m u l . Ebrius en vg. ald.: s m u l v a n d r a n c k e .
Calens potu feruens mero, obrutus vino). ‖ Wy willen ons van blijschappen gaen
v
drincken smul, HERPENER, Factie B i [1556].

Smullaert,
zn. Van smullen.
(Heimelijke) minnaar? ‖ J.: Wie stal die vlechten? V.: Haren soeten smullaert //
met zijn twee knechten, Sp. d. M. 3732 [beg. 16e e.].

Snabaert,
zn. Van snabben?
Snavel, mond? ‖ Een stegaert smeet een visaert op zijnen scranckaert Om dat
scarfairt in tgelach sloech zijn snabaert, Doesb. 246 [vóór 1528].

Snabbelinge,
zn. Zie MNW i.v.
Gesnap, gebabbel, beuzelpraat (vg. DE BO i.v. Snabbel: S n a b b e l i n g . Iets dat
snabbelende (= raffelend) gezeid of gelezen is). ‖ Mar.v.N. 713 [ca 1500]; DE VULT,
Bruiloftsspel, in D.War. 10, 120 [eind 16e e.?]; Hs. TMB, B, fol. 104 [eind 16e e.?].

Snabben,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Met de bek trachten te pakken; happen (vg. KIL.: s n a b b e n . Ore aut rostro
inuadere, mordere: & Latrare: & Captare, captitare, raptare). ‖ Sietse (t.w. de koeien)
staen snabben, Proetus Abantus 477 [vóór 1589].

Snacken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Snakken.
Bits of honds spreken; snauwen (vg. DE BO en Nav. 29, 105: Z.Vl.). ‖ O.: Hoe
spyttich spracse. S.: Hoe ghyncse snacken Huer kinnebacken / steldese ouer zyde
Van puerder aercheyt, EVERAERT 177 [1527].

Snackeren,
ww. Van snacken.
Snakken. ‖ Ghelijck een oprecht mensch is dexcellenste dier... Soo snackert sijn
v

herte oock als een ghier... naer dalderexcellenste, Antw. Sp. Hhh iiij [1561].
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Snaeren,
ww. Zie Snaren.

Snaerman,
zn. Uit snaer (zie Biersnare en Snaren) en man.
Grappige naam voor bier. ‖ Ziet dit volc staen tapperen al waert droncken,
Snaerman isser in, wat meughense kallen? CRUL, Dronckaert 13 [2e kw. 16e e.].

Snap (I),
zn. Bijvorm van snep, snip?
Snip? ‖ Rydt vuyt, rydt vuyt, singhen alle snappen (× knappen), Leuv. Bijdr. 4,
347 [beg. 16e e.].

Snap (II),
zn. Zie WNT i.v. Snap (I).
Stoot, duw (vg. KIL.: S n a p . Raptus)? ‖ Dit leerken is oyck quaet Om climmen;
creech ick eenige snappekens, Twaer geschapen, ick misten alle dees trappekens,
Br. Willeken 336 [1565?].

Snaperen,
ww. Van snapen (naast snappen) of wisselvorm van snapperen (zie MNW i.v.
Snaperinge).
Jagen, trachten te vangen? Of (liever) praten, kletsen, babbelen? ‖ M.t.: Myn
nette en is zoo niet te bedervene, Lief prijckmorseel. M.h.: 't En baet gheen snaperen,
Ick smijt al ontwee, H.d.Am. V 2 [m. 16e e.].

Snapgeest,
zn. Uit snappen en geest.
Praatvaar. ‖ Sijn dit niet twee snapgeesten / sonder bescheyt, M.Bedr. Hart 48
[1577]; Hs. TMB, A, fol. 108* [eind 16e e.?].

Snappage,
zn. Van snappen met het bastaardsuffix -age.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

389
Gesnap. ‖ Stilt de zede / van uwer snappage, EVERAERT 149 [1523].

Snappinghe,
zn. Van snappen.
Gesnap. ‖ Die wijs is die vliede alsulcke snappinghe, Conste d.M. 69 [ca 1560].

Snaren, snaeren,
ww. Van snaer.
Eig. de snaar (t.w. de biersnaar, zie Biersnare en vg. Snaerman) spannen; drinken.
‖ Dees moutgaeuen (l. mouthaenen) die altyt sitten en snaeren Soe dat hen van
busene die oghen swellen, St 1, 115 [vóór 1524]; Ou, dats waer, ic moeste eens
snaren, T'is best dat ic eens drincke eer ict vergate, CRUL, Dronckaert 26 [2e kw.
16e e.].
OPM. Vg. Versnaren.

Snaterblat,
zn. Uit snateren en blat.
Eig. tong? In de aanh. snater, mond. ‖ Hout v snaterblat, Nyeuvont 307 [ca 1500].

Sneercken,
ww. Zie Snercken.

Sneesen,
ww. Zie WNT i.v. Sneezen (I).
Aan een snoer rijgen, rissen. ‖ Ghelijck men siet den haerinck sneesen So hangt
ghy Gods creatueren in de lucht, DE ROOVERE 377 [3e kw. 15e e.]; Mijn onreyn
conscientie (heb ik) niet nauwe gecleest; Dus hangen de sonden daer ane gesneest,
Met grooten hoopen, seer vaste gheclist, A. BIJNS 354 [ca 1540].

Snellaert,
zn. Van snel.
Die voortvarend is? ‖ Een lustichaert een rustichaert ende een snellaert Die wraken
de moort aen enen roetaert, Doesb. 247 [vóór 1528].
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Snerck,
zn. Van snercken.
In de aanh. zou ik snerckpoff willen opvatten als twee woorden, t.w. snerck (zie
WNT i.v. Snerken, Afl.) en poff (zie WNT i.v. Pof (V), dus als zn. met (t.w.v. het rijm)
gepostponeerd bn.; snerck poff kan dan begrepen worden als waardeloos,
onaangenaam klinkend woord of - minder waarsch. - als verwaten vrouwmens. ‖
C.: Jan, waer sullen wij Belitgen begraven? Willen wij met haer gaen draeven opt
kerckhoff? J.: Kerckhoff? Dat waer gesponnen van fijn werck groff; Van sulcken
snerckpoff steek mij die walge. C.: Wel waer salmense dan begraven? J.: Maer
onder de galge... Op dat haer balge die ravens moeten eeten, Lijs en Jan Sul 211
[eind 16e e.?].

Snercken, sneercken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Snerken.
1) Luid klinken. ‖ Zijn ghebedt totten Heere doen snercken, Pol. Ball., in Tijdschr.
16, 187 [1581?].
2) Te keer gaan. ‖ Die soo heyllich gaen lans der kercken // percken, Binnen als
vercken, smercken (l. snercken?), Dwerck d. Apost. 915 [1e h. 16e e.]; Nu moet ick
lachen wat moechdy snercken // toch, Rott. Sp. G vj [1561].
- In de aanh. van een hopeloze minnaar: ‘janken’ van verlangen. ‖ Hij iancte hij
snercte hij ghinc soe hy quam, St 2, 153 [vóór 1524].
3) Snercken na(er), eig. ‘janken’ en v.v. verlangen, hunkeren naar. ‖ Tgelt is daer
hen thert na snerct, St 2, 52 [vóór 1524]; En bedroefde herten die 't lanck snercken
Na troost hebben, die gheef ick confortatie, H.d.Am. F 8 [m. 16e e.]; Hoe natuere
naer natuere heeft ghesnerct, ald. Q 2.
4) Schimpen. ‖ Ghy moet v handen van onreynen slijcke dwaen, En naer Rethorike
staen, zuuer zonder sneercken, CAST., C. v. R. 31 [1548].

Snodthuijs,
zn. Uit snodt en huijs.
Grappige benaming voor neus. ‖ Wadt mach ick daer aen mijn snodthuijs hebben,
Preecker 369 [2e h. 16e e.].

Snol,
zn. Zie WNT i.v. Snol (II).
Vleinaam, inz. voor een kind (vg. CORN.-VERVL.), uitsl. aangetroffen in verkleinvorm.
‖ Och, siet toch, wadt een soeten snolletgen Is ons preecker, dat soete dierken (van
v

een varkentje), Preecker 95 [2e h. 16e e.]; Hs. TMB, G, fol. 65 [eind 16e e.?]
(snolleken).

Snorpen,
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ww. Corrupt voor snor(c)ken? Of bijvorm van snerpen, in een nog niet opgetekende
bet.?
Te keer gaan. ‖ Tw.: Hoe sal se snorpen Te.: Hoe salse gebaeren, Abr. Off., in
Hs. TMB, A, fol. 60 [eind 16e e.?].

*Snossen,
ww. Corrupt voor smossen (zie WNT i.v.)?
Morsen? ‖ Si seyden: hoe sidt ghi dus en snost (l. smost?), En ist niet beter
gheschost, ghebrost, Doesb. 260 [vóór 1528].

Snotgat,
zn. Zie MNW i.v.
Neus(gat) (vg. KIL.: S n o t - g a t / n e u s g a t . Naris, nares: narium foramen). ‖
Berv. Br. 78 [ca 1520?]; Tielebuijs 275 [1541]; CAST., C. v. R. 243 [1548].
OPM. Ook in Hist. v. Corn. Adr. 1, 259, aang. in WNT i.v. Snot, Samenst. afl. enz.

Snottabel,
bn. Grappige gelegenheidsvervorming van notabel (vg. Snottoor).
Het tegenovergestelde van notabel, dus verachtelijk, afschuwelijk. ‖ Maeckt my
v

eerst v snottabele naem bekent, Zeven Sp. Bermh. R vij [1591].

Snottegote,
zn. Uit snotte en gote.
Blijkens het verband in de aanh. sukkel
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(dus wel zonder samenhang met snotgootje, gleuf in de bovenlip (zie BOEKENOOGEN
1359)? ‖ Dan is sy zoo ziecxkens dat hem deert, Haer aen te tasten d'arm snottegote,
H.d.Am. R 2 [m. 16e e.].

Snottoor,
zn. Opzettelijke, grappige vervorming van doctoor (onder invloed van sottoor en
samenstt. als snotgat, -huis, -krabber e.d.).
Zot? ‖ Voorts roept ons barbieren en snottooren die ongeleert sijn en hem niet
en verstaen, Gr. Hel 227 [ca 1564]; Daer sullen oock wesen al sooveel snottooren,
Die sommige gescooren, die sommige met lang haer, Kluchtsp. 1, 188 [eind 16e
e.?].

Snouwen (I),
ww. Zie MNW en WNT i.v. Snauwen.
Aantasten; beetkrijgen (zie MNW i.v. Snauwen, Aanm.)? Of benadelen? ‖ Twoort
Gods alleene, wiet oyt beschoude. Bleef onbedroghen, hoe wel tpersequeren En
veruolghen, (ende) menich snoude, Dwerck d. Apost., prol. 23 [1e h. 16e e.].
OPM. Versnauwen.

Snouwen (II),
ww. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. vallen, tuimelen. ‖ Dat Lucifer moest wt den
hemel snouwen Heb ickt wel onthouwen // segt quam dat deur my (t.w. Eerghierich
v

Herte) // niet? Haagsp. c i [1561].

Snuereel,
zn. Van snu(e)ren, snoeren, snorren (zie MNW en WNT i.v.) met bastaardsuffix
-eel?
Blijkens het verband in de aanh. een of andere aandoening of onregelmatigheid
t.g.v. het vele drinken; is het woord inderdaad afgeleid van of verwant met snoeren,
snorren, dan zou men aan snurken kunnen denken (zie WNT i.v. Snorren, bet. A,
4 en vg. DE BO i.v. Snoorelen en Snorrelen). ‖ Van drijnckene haddy dicwild den
snuereel (× deel): Zijn ooghen puulden hem, enz., CAST., C. v. R. 243 [1548].

Snuijsterheijt,
zn. Van snuisteren.
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‘Aardigheid, verrassing’? ‖ Waer sijdij nu, die inder hellen cluijster // leijt, crijgen
wij nu geen snuijster // heijt, segt, ou, ghij dieven? Gr. Hel 772 [ca 1564].

Snuten,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Snuiten (I).
Enen snuten van, iemand beroven van (vg. snuiten, ontfutselen, roven, stelen, in
Amst. Spinh. 256, aang. in WNT i.v. Snuiten (I), sub bet. I, 2). ‖ Ghy wort bedroghen
/ ende van Gods rycke ghesnuut, EVERAERT 70 [1511].

Snutten,
ww. Zie MNW i.v. Snutten en Snuten, WNT i.v. Snuiten (I).
Enen syn snuyte snutten, iemand te pakken nemen, hem ranselen (contaminatie
van enen snuiten, iemand honds bejegenen (zie WNT i.v. Snuiten (I), bet. 3) en
enen den neuse snuiten, iemand beetnemen (zie WNT t.a.p., sub bet. 2)?). ‖ Roert
hem die hooffmeester, ick snudt hem soo syn snuyte, Dat hem die kinnebacken
werden bloet root, Trudo 1959 [ca 1550].

Socie, sotie,
zn. Ontleend aan lat. socius.
Kerkelijke waardigheidsbekleder of functionaris (vg. DUCANGE i.v. Socius). ‖ Soo
ghecryghen wy neefken, goede promocien Als rijcke socien, Dwerck d. Apost. 1473
[1e h. 16e e.]; Syn heren (t.w. van de bisschop) verschencken al die promotien als
cloecke sotien, Sotslach 372 [ca 1550].

*Socken,
ww. Drukfout voor focken (zie ald.)? Sokken, hard lopen is uitsl. bekend als bargoens
woord en als zodanig nog alleen opgetekend in het recente woordenboekje De
Boeventaal van Köster Henke (zie MOORMANN, Bronnenb. blz. 344), focken
daarentegen wordt gesteund door KIL. en vier plaatsen uit de 16de-eeuwse
rederijkersliteratuur; bovendien ligt de verwisseling van de drukletters f en s voor
de hand.
Er van doorgaan, verdwijnen. ‖ Dat doet dat Schriftuer te met werdt bekent / Dit
v

heeft u gheschent // dus meucht ghy gaen socken (l. focken?), Rott.Sp. N iiij [1561].

Sodaenlijc,
bw. Van sodaen.
Zodanig. ‖ Accident heeft hem doot en verweert Mits eender stupen sodaenlijc
mit liste Ja zo haestelijc eer datmen wel wiste, Camp v.d. Doot 2143 [1493].
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Soetaert,
zn. Van soet.
Beminnelijk, verstandig(?) persoon. ‖ Sulck schynt een soetaert van bedrijue al
gaet hij ghelapt en qualijck ghecleet Daer is meer sciencie binnen synen lijue dan
een die noch soe abel heet, St 1, 33 [vóór 1524]; Mits anxt was properaert int slijck
een wroetaert, Dies weenden so iammerlic keiaert en soetaert, Doesb. 247 [vóór
1528].

Soetgheerdich,
bn. Uit soet en gheerde met -ich.
Eig. ‘soet’ (aangenaam, heerlijk) van ‘gheerde’ (tak, twijg of tuin, hof), v.v.
veralgemeend tot epith. ornans: edel-(aardig), heerlijk? ‖ Dat naer tswoordts vermaen
// de conste... tot vianden heeft onweerdich Diese soetgheerdich // niet
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en connen certeyn, Antw. 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.

Soetgheurich, soetghuerich,
bn. Zie Zoetgeurich.

Soetgrondich,
bn. Uit soet en gront met -ich.
Zoet, liefelijk van aard. ‖ Noit vrouwe soetgrondiger in corten verhale dan ghi,
Doesb. 138 [vóór 1528]; Soetgrondighe constighe Rhetorijcke, Antw. Sp. Tt ij [1561].

Soetheyt,
zn. Zie MNW i.v. Soetheit.
Komisch nastukje, klucht (voor zoetheid in de bet. zotheid, vg. MNW i.v. Soetheit,
bet. 6). ‖ Hoort voort twelck u verjolijsen // sal Een soetheyt die wy hier blijcken
laten, Sp. d. M. 5033 [beg. 16e e.].

Soethuenich,
bn. Zie Zoetheunich.

Soetreuckich,
bn. Uit soet en reuck met -ich.
v

Zoet, aangenaam van geur. ‖ Blommen soetreuckich, Antw. Sp. Ll ij [1561].
OPM. Nog bij VONDEL I, 47, aang. d. OUDEMANS i.v. Zoetrokigh.

Soetvloedicheyt,
zn. Van *soetvloedich.
Goedgunstigheid? ‖ Nu danck ick God van sulcken voorspoedicheyt / Wyens
v

soetvloedicheyt // ionst my deur v verleent, Antw. Sp. i i [1561].
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Soetvrindelijck,
bw. Uit soet en vrindelijck.
Liefdevol? ‖ Al zijn Christus ooghen aen tcruys ghebroken Eens siet sy leuen in
v

heerlijcker maiesteyt Minlijck reyn soetvrindelijck, Antw. Sp. Tt i [1561].

Sol,
zn. Zie MNW i.v., 1e art.
Vuil, slijk, drek. ‖ S.: Ligdij noch in uwen sol? B.: Neen ic, raven jonck, Sacr. v.d.N.
1037 [3e kw. 15e e.].

Solaceringhe,
zn. Van solaceren.
Het verwekken van vreugde. ‖ Haer vrindelijck woerdekens haer solaceringhe
haer blyde gelaet... heb ic beseuen, St 1, 28 [vóór 1524].

Solacie,
zn. Zie Solatie.

Solaesheyt,
zn. Van solaes.
Vreugde, genot. ‖ Sp. d. M. 392 [beg. 16e e.]; Pir. en Th. 134 [1e kw. 16e e.];
Doesb. 183 [vóór 1528]; Well. Mensch, personage: Eertsche Solaesheyt [2e kw.
16e e.]; Antw. Sp. Pp iij, Ss i [1561].

Solatie,
zn. Ontleend aan lat. solatium.
Zondig vermaak. ‖ Eerde bemint eerde tot allen stonden: met sweirels vonden //
& solacie, Bruyne 1, 157 [1556].
OPM. In Bruyne 1, 164: ‘Mocht 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 (II).

Solemniseren,
ww. Zie MNW i.v. Solempniseren.
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Met betr. tot een feest: kerkelijk, plechtig vieren. ‖ Nu dus reysende... Al binnen
Jherusalem / omme daer eerbaerlick Te solemniseren... Dat hoochtyt van Paesschen,
Jezus i.d. tempel 5 [ca 1575?].

Solempneil,
bw. Ontleend aan ofr. solemnel, fr. solennel.
Plechtig. ‖ Een plaetse / ofte stoel daer Eenen conync / zeer tryonphantelic Om
srechs verchieren / solempneil playsantelic Magesteytelicke ruste jn neimpt,
EVERAERT 301 [1529].

Solempnelic,
bn. Zie MNW i.v. Solempnelike.
Plechtig. ‖ Goddelicke diensten / solempnelic ende scoone Ten loue van Gode,
EVERAERT 121 [1525].

Solicitateur,
zn. Ontleend aan een mogelijk naast solliciteur in het ofr. bestaan hebbend
sollicitateur (vg. prov. sollicitador, sp. solicitador, ital. sollicitatore) of gevormd naar
lat. sollicitator.
IJveraar. ‖ Judas Machabeus goet solicitateur / Purgierdet (t.w. van afgoderijen)
v

al weder ten selven tyen / Mit fellen stryen, CAST., Bal. A 4 [1521].

Soliciteren,
ww. Zie Solliciteren.

Solisiteeringhe,
zn. Van solisiteeren, solliciteren.
Inspanning, ijver, zorg. ‖ Wat wert dan van v chieragie stoffeeringhe Wat wert v
plantasie (l. of versta plantagie?) / segt eloquentelijck Daer ghy nv aen hangt / al v
v

solisiteeringhe, Zeven Sp. Bermh. T v [1591].

Solle,
zn. Zie MNW i.v.
Bal; balspel; vermakelijkheid? ‖ En laet niet haesten best[e]. Ten is tot gheenre
feesten te [lopen], Noch tot gheenre sollen! Elckerlijc 325 [ca 1490?].
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Solliciteren, soliciteren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Solliciteeren.
Zich weren, zich beijveren. ‖ Drie Sotten, prol. 6 [1e kw. 16e e.]; CAST., C. v. R.
v

236 [1548]; GHISTELE, Virg. Aen. 35b, 174a [1556]; Antw. Sp. Ss ij [1561].

Solveringhe,
zn. Van solveren.
Oplossing, antwoord. ‖ Nu laet ons deen dander / niet zijn verwijtelijck Maer
wachten vlijtelijck // na elcks solueringhe,
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Haagsp. b ij [1561]; Twaer syn begheren / snel / daer af te weten solveringhe, Rott.
v
Sp. P v [1561].

Sommen (I), zommen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Sommen (I).
1) Zeggen, uitspreken, verklaren. ‖ Sacr.v.d.N. 246 [3e kw. 15e e.]; Mar.v.N. 711
[ca 1500]; EVERAERT 444 [1e h. 16e e.]; Gentse Sp. 3, 103, 288 [1539]; CAST., C. v.
v

v

R. 39 [1548]; H.d.Am. V 5 [m. 16e e.]; Antw. Sp. Mm ij [1561]; Br. Willeken 211
[1565]; Preecker 161 [2e h. 16e e.]. (De interpretatie v. Fr. Baur in Versl. en Med.
Vl. Kon Acad. 1939, 487: ‘verwijten, als verzuim aanrekenen’ berust op een
vergissing); Proetus Abantus 12 [vóór 1589].
- (Niet) om sommen, (niet) uit te spreken. ‖ Schuyfman 495 [vóór 1504];
Constthoon. Juw. 14 [1607].
- Boven sommen, meer dan men kan zeggen. ‖ EVERAERT 218 [1528?]; CAST., C.
v. R. 199 [1548] en pass. - Boven somme in dez. bet. aangetroffen bij v. HAUWEGHEN,
Epitaphium achter CAST., Bal. [m. 16e e.] en Smenschen gheest 441 [ca 1560?].
2) Achten. ‖ Jc wildic van hu / mochte sceeden Hoe wel ghy myn salicheyt voor
hu groot somt, EVERAERT 141 [1528?].
- Ook wederk. ‖ De duue bekent datse huer mach vry sommen, EVERAERT 355
[1531].
3) Overwegen, overdenken, acht geven op, ter harte nemen. ‖ Pijnt al te sommene,
Camp v.d. Doot 1327 [1493]; Jc biddu jnwendich / doch myn concluus somt,
EVERAERT 40 [1512] (zie ook ald. 42 [1512], 277, 335 [1530], 517 [1533]); De leuwinne
is wech, dat soud ick hoopen, Dies moet mijn vreucht te meer om sommen sijn, Pir.
en Th. 477 [1e kw. 16e e.?]; Dit moedtty eenpaer sommen, CAST., C. v. R. 28 [1548];
Een questie moet ghy nu gaen sommen... Dat is, waeraf dat jalousie mach commen,
Conste d.M. 122 [ca 1560]; Hier es des menschen zoone // weset wel sommende,
Present voor ooghen, Jezus i.d. tempel 387 [ca 1575?].
4) Bedenken? ‖ Een ander raet hebbic ghesomt schier, EVERAERT 44 [1512];
Thuwen proffyte sallic / een goet vers sommen, ald. 45.
5) Schenken, verschaffen. ‖ Den raet tusschen hu ende my ghescoren Sal groote
vruecht / ons pynen te sommene, EVERAERT 171 [1527]; Aerm jnde Buerse / lettele
proffyts somt, ald. 289 [1529]; Dit hout zoudic thueren keere sommen, ald. 514
[1533] (hic? of bestemmen?); Deze figure ons trechte bewyzen somt, Dat in Godt
sterven een troostich verryzen comt, Gentse Sp. 17 [1539].
6) Strekken, gedijen. ‖ Hueren raet sal my noch / ter baete sommen, EVERAERT
539 [1538?].
7) Schimpen? ‖ Dat wy veel oft lettel met vulle flasschen rommen Oft met idel
tasschen sommen / op fortunen brancke Wat is ter weerelt: het moet al in asschen
v
commen, CAST., Bal. B 3 [1521].

Sommen (II),
ww. Zie MNW i.v., 2e art.
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Nopen, aansporen. ‖ Die tydynghe my den zin om louen somt, EVERAERT 212
[1528?]; Christus torment twelc ons om louen somt Dede twater der traenen / vut
huer ooghen leken, ald. 341 [1530].
- Hem sommen, zichzelf dwingen? Of zich richten, zich begeven? Of zich (bereid)
verklaren? ‖ So moetense hebben / van datter by staet Ende hemlieden thuwen
accoo[r]dene sommen, EVERAERT 290 [1529].

Sommeren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Sommeeren.
Beschrijven, afschilderen. ‖ Die tafel is ghespreyt // niet om sommeren, Antw. Sp.
L iij [1561].

Sonade,
zn. Ontleend aan ofr. sonade.
Trompetsignaal. ‖ My dunckt, ick heb sconincx sonaden gehoort, Ontr. Rentm.
1066 [1588?].

Sonck(e),
zn. Bijvorm van schonck(ite)? (Zie Sadden). Voor de betekenisontw. vg. men dan
bonk. Of identiek met wvl. zonke (zie DE BO i.v.), bijvorm van donk (zie WNT i.v.
Donk (II)?
Grote, grove kluit aarde (vg. Loquela i.v. Sonke)? Boomstronk (vg. SCHUERM. i.v.
Sonk en Sjonk)? ‖ Eest fondersele alree in derde ghesoncken, Steenen als soncken
suelen wy behoeven, Trudo 890 [ca 1550].

Sondach(s)hoeck,
zn. Uit sondach en hoeck.
Blijkens het verband in de aanhh. een verachtelijke plaats. ‖ Ghy zijt inden
sondachs hoeck ghedreven (versta: gij zijt versmaad, op zij gezet), Sp. d. M. 2666
[beg. 16e e.]; Alsulcke liefde schrijve ick met waesschen / Inden sondachs hoec /
acht dagen naer paesscen (versta: veracht ik, acht ik verwerpelijk), ald. 3393; M.T.:
Ia waer voor houdy my dan? M.H.: Voor vijghen naer Paesschen. // Achter in den
sondachhoeck ghebrabbelt, H.d.Am. V 3 [m. 16e e.].

Sondewaerts,
bw. Van sonde.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

393

Te sondewaerts, tot (de) zonde(n). ‖ Wy sondaren onuerstandighe ende innocent
Die... Ons regiment // te sondewaerts gheuen, DE ROOVERE 239 [3e kw. 15e e.].

Sop(pe), sope,
zn. - Sint Joris sop(pe), sope, zie Vischsop(pe).

Sophistelick,
bn. Van sophist.
‘Sophistisch’, betrekking hebbend op een dwaalleer. ‖ Dits de handelinghe... waer
uut quam simonie En in haer fleur ghecomen die sophistelicke theologie, Weer.
Gheleerde 473 [1558].

Sophistich,
bn. Van sophist.
Bedrieglijk, vals (redenerend); waanwijs? ‖ Si verleyden mijn schapen aen elcken
cant, Door tsophistich verstant dat si useren, B.d.Scr. 4 [1539]; Tberoemen van
deuchdelike wercken, In alle percken, prijsent sophistighe iuechden, ald. 13.

Soren,
ww. Zie Zeuren.

Sorgheloos,
bw. Zie MNW i.v. Sorgeloos.
Onbevreesd? ‖ Sorgheloos tusschen twee wateren zwem ick, DE ROOVERE 299
[3e kw. 15e e.].

Sorlen,
ww. Zie WNT i.v. Sorrelen?
Trekken, rukken? ‖ P.: Hoortse (t.w. de koeien) toch borlen H.: Sietse staen
snabben. P.: Sij sorlen / sij horlen H.: Sij stooten / sij crabben / P.: Sij blaten / sij
crijten, Proetus Abantus 477 [vóór 1589].
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Sorteersele,
zn. Van sorteren.
Soort. ‖ Dan esser van volcke een ander sorteersele, CAST., C. v. R. 46 [1548];
Intreyen en sulck sorteersele, ald. 114.

Sorteren,
ww. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Sorteeren (II).
A. BEDR. - Sorteren van, ontlenen aan. ‖ Tketendicht in de oore zoete en bequame
Sorteerd sinen name vander ketene, CAST., C. v. R. 54 [1548].
B. ONZ. - Sorteren op, betrekking hebben op? ‖ Men salder een spel van zinne
spelen sorterende op den Goddelicken paeys vuer oghen, CAST., C. v. R. 69 [1548].

Sotheijtthoogere,
zn. Uit sotheijt en thoogen met -ere.
Die zich zot gedraagt. ‖ Soo eest swijghen / v recht / sotheijt thoogere, Drie sotten
246 [1e kw. 16e e.].

Sotie,
zn. Zie Socie.

Sotsschoen,
zn. Uit sot en schoen.
Mijn (enz.) sotsschoenen en syn niet al versleten, ik (enz.) ben nog zot (vg. zijn
schaamschoenen versleten hebben bij A. BIJNS 149). ‖ V sots schoenen en syn niet
al versleten aen v es vergeten niet dan eere en dueght, Drie Sotten 113 [1e kw. 16e
e.].
OPM. Vg. ook Slytscoe.

Sottement,
zn. Komische afl. van sot (vg. zielement), naar anal. van (es)bat(t)ement?
Zotheid, zotternij. ‖ Int sottement ic ooc spele mijn rolleken, Doesb. 236 [vóór
1528].

Sottoor,
zn. Komische(?) afl. van sot, naar anal. van doctoor, pastoor, enz.
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Zot. ‖ Tsijn al droncken sottoren, A. BIJNS 85 [1527]; Martinus Lutere, Een glorioos
sottoor, een aerdich stutere, ald. 121 [1548].

Soudaet,
zn. Bijvorm van soldaet. Vg. Venussoudaet.
Krijgsman, soldaat (vg. KIL.: s o u d a e t / s o l d a e t / s o u d e n a e r / s o u d e n i e r .
Miles aerarius, enz.). ‖ Dan synder legaten roffiaens soudaten die ghern mede aten
vanden roomschen sijroop, St 1, 26 [vóór 1524].
OPM. Ook bij DE POTTRE, Dagb. 80, aang. in WNT i.v. Soldaat, sub bet. 1, a.

Soudeynich, saudeinigh,
bn., bw. Zie MNW i.v. Soudeinich.
Plotseling, onverwachts, v.v. ook hevig, althans in de 2e aanh. en dan mogelijk
ook in de eerste (vg. Saudainelick). ‖ Here God, hoe wee wert mi te moede! Hoe
ontstelt van bloede werdt mi dlichaem soudeynich, Mar.v.N. 105 [ca 1500]; Ogh!
peinsick dan... Wilde zu beweeren myn saudeinigh trueren, CAST., C. v. R. 201
[1548].

Souffen,
ww. Ontleend aan mhd. sufen (hd. saufen)?
Slempen (vg. KIL.: S o e f f e n / s o f f e n . Sorbere, sorbillare)? ‖ Laet souffen ende
smerren ende vroylicken terren // zonder eenich vertraghen in dese onse daghen,
Taruwegraen 1208 [1581].

Spacelijck,
bn. Van spacie?
Momenteel? ‖ Solacelijck // lief // fantasioes u spacelijck // grief // melancolioes
ondect ioioes u scamel dienstwijf, Smenschen gheest 153 [ca 1560?].

Spacie, spacij(e),
zn. Zie Spatie.

Spacien,
ww. Van spacie.
Plaatsen, vestigen? ‖ Die v heeft ghestacijt Boven andere int herte met minnen
ghespacijt, DE ROOVERE 368 [3e kw. 15e e.] (hic? of (ver)vullen?); V ionste reael is
in mi ghespacijt, Doesb. 59 [vóór 1528].
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Spacieringe,
zn. Van spacieren, spaceren.
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Eig. wandeling (vg. KIL.: s p a c i e r i n g h e . Ambulatio, deambulatio), in de aanh.
omzwerving. ‖ Recht omtrent .ij. dagen in mijn spacieringe Reet ic my vermeyende
menighen stap Jn een pleyne gehieten werlijcke blijscap, Camp v.d. Doot 110 [1493].

Spacieus,
bn. Ontleend aan ofr., fr. spacieux.
Ruim. ‖ Vele deser Baladen stellick wijds en sijds... Om dat ghy hebben zaudt
een spacieus veld, CAST., C. v. R. 101 [1548].

Spaech,
bn. Samengetrokken vorm van spadich.
Laat (vg. KIL.: S p a e g h . Fland.J. s p a d e . Sero). ‖ Hoe spagher liefde hoe
meerder pyne, CAST., Lied. 45 [ca 1530].

Spaecken,
ww. Zie Spaken (I) en Spaken (II).

Spaerpot,
zn. Zie WNT i.v. Spaarpot.
Die geld spaart, oppot, in de aanh. in ongunstige zin gebezigd. ‖ Ghy, vrecke
spaerpotten, van herten geltgierich, Bruyne 2, 11 [2e h. 16e e.].

Spaken (I), spaecken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Spaken (III).
1) Van personen of hun mond, tong of lippen: splijten, verdrogen, smachten (van
dorst) (vg. KIL.: S p a e c k e . Hiare ariditate vel aestu: ardore dehiscere, hiulcare,
findi). ‖ Schuyfman 7 [vóór 1504]; A. BIJNS, N.Ref. 15, d, 15; 43, e, 8; 267, e, 14;
332, h, 4 [1e kw. 16e e.]; Doesb. 177 [vóór 1528]; A. BIJNS 365 [ca 1540].
- Ook in onpers. gebruik. ‖ Van dorste mij spaeckt, A. BIJNS, N.Ref. 200, d, 7 [1e
kw. 16e e.].
2) Spaken na, snakken, hevig verlangen naar. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 10, c, 7; 149, e,
15; 152, a, 12; 183, e, 20 [1e kw. 16e e.]; A. BIJNS 448 [ca 1540]; Bruyne 2, 101 [2e
h. 16e e.].

Spaken (II), spaecken,
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ww. Zie WNT i.v. Spaken (II).
Hem spaken aen, zich spiegelen aan. ‖ Al waert dat ghij tegen yemandt uut liefden
spraeckt, Weet eerst zijnen grondt, aen ander u spaeckt, A. BIJNS, N.Ref. 31, e, 5
[1e kw. 16e e.] (zie ook ald. 60, c, 11; 71, b, 17); O Herders, wilt u aen u ghebueren
spaken, A. BIJNS 286 [ca 1540]; Hy spieghelt hem saechte die hem aen een ander
spaect, Dwerck d. Apost. 1405 [1e h. 16e e.].
- Hem spaken, zich in acht nemen? ‖ Weest in tijts v seluen spakende / Eer v
beloopt des doots gherucht, Veel Schoone Christ. ende Schriftuerl. Refereynen K
iij [ed. 1592].

Spanen,
ww. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Spanen (II).
Verdrijven, verjagen, uitbannen. ‖ By my (t.w. Charitate) wert al uwen grooten
druc ghespaent, Gentse Sp. 258 [1539]; Wild swareid spanen, tsvruegds vanen
ontpluuct, CAST., C. v. R. 103 [1548]; Wild droufheit spanen, ald. 215.

Spankier,
zn. Tegen samenhang met spankaard, spankere, lat (zie Loquela i.v.) schijnt zich
de bet. in de aanh. te verzetten. Mocht de vorm corrupt staan voor spanier, dan zou
ontlening aan ofr. espaniere, lomp, vod overweging verdienen.
Blijkens het verband in de aanh. een waardeloos iets. ‖ Doet wech dat swaert
ende worptet wech gelyck een spankier, Huis v. Idelh. 1154 [m. 16e e.].

Spatie, spatij(e), spacie, spacij(e),
zn. Zie MNW i.v. Spacie, WNT i.v. Spatie.
1) Ruimte, verblijf; in de aanh. als pars pro toto (t.w. eig. de moederschoot, waarin
Christus heeft gerust?) erenaam van Maria. ‖ Inghelicxste Natuere Vercoorne Spatie,
DE ROOVERE 196 [3e kw. 15e e.].
2) Tijd en v.v. gelegenheid (de bet. tijd in de zin van tijdruimte is al in het mnl.
aangetroffen, zie MNW i.v. Spacie, bet. 2, en later nog bij V. LINSCHOTEN, zie WNT
i.v. Spatie, sub bet. 4), in de zin van tijdstip uitsl. bij rederijkers).
a. Tijd. ‖ V. Vroede 6 [eind 15e e.]; H.d.Am. Ff 2 [m. 16e e.]; Preecker 164 [2e h.
16e e.].
- Naer slevens spacie, na dit leven. ‖ Berv. Br. 349 [ca 1520?].
v

- Mijns levens spatie, gedurende mijn (gehele) leven. ‖ H.d.Am. G 1 [m. 16e e.];
vg. in huer spacien, tijdens hun leven, in hun dagen. ‖ Bruyne 3, 190 [2e h. 16e e.].
b. Gelegenheid. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 282, d, 14 [1527]; Doesb. 183 [vóór 1528].
- Tijt en spacie. ‖ EVERAERT 170 [1527]; Christenk. 1322 [ca 1540].
- Tijt uure en spatije. ‖ Blinden 227 [2e h. 16e e.].
Spatie is een der meest gebruikte rederijkerswoorden. Het komt doorgaans voor
in min of meer vaste verbindingen, t.w.:
v

- Ter spatie, nu. ‖ Antw. Sp. Mm iiij [1561]; Werelt bevechten 942 [2e h. 16e e.].
v

- Nu ter spatien, nu, op dit ogenblik. ‖ Antw. Sp. Nn ij [1561].
- In alder spacie, altijd, te allen tijde. ‖ EVERAERT 147 [1523].
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- Tot allen spatien, altijd. ‖ Christenk. 10 [ca 1540].
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- Tallen spatien, voor altijd, voor eeuwig. ‖ Doesb. 77 [vóór 1528].
- Tot alder spatie, altijd. ‖ Verl.Z. I, 84 [1583].
- Talder spatie, altijd of overal. Uit deze bet. ontw. zich soms die van ‘in elk geval’,
in de zin van ‘zonder uitzondering of pardon’ bijv. in Verl.Z. I, 208, in die van ‘beslist’
in Rederijkersged. 38, 540. ‖ Rederijkersged. 13, 181; 38, 540 [m. 16e e.]; Rott. Sp.
D ij [1561]; Werelt bevechten 615 [2e h. 16e e.]; Reyne M. 972 [ca 1575?]; Verl.Z.
I, 208; II, 817 [1583].
- In corter spatie(n), snel, op korte termijn (in de bet. ‘na korte tijd’ reeds mnl., zie
MNW i.v. Spacie sub bet. 2) en o.a. in de hiervolgende aanhh. uit A. BIJNS en S.
Stadt). ‖ Eerste Bl. 1985 [ca 1440?]; Sev. Bl. 804 [ca 1450]; A. BIJNS N.Ref. 178, d,
3 [1525]; EVERAERT 494 [1e h. 16e e.]; S. Stadt 1271 [ca 1535]; B.d.Scr. 11 [1539];
v

Dev. Pr. B. blz. 269 [1539]; H.d.Am. P 7 [m. 16e e.]; Rederijkersged. 15, 208 [m.
16e e.]; Bruyne 1, 166 [1556].
- Tot deser spatie(n), nu, op dit ogenblik. ‖ Appelboom 190 [1e kw. 16e e.?]; Pir.
en Th. 305 [1e kw. 16e e.]; Christenk. 935 [ca 1540]; H.d.Am. C 1, Ff 2 [m. 16e e.];
Antw. Sp. G ij [1561]; Gr. Hel 1162 [ca 1564]; Con. Balth. 453 [1591]; Lijs en Jan
Sul 227 [eind 16e e.]; ald. 401: ‘tot dese (l. deser) spacie’.
- Te deser spatie(n), nu, op dit ogenblik. ‖ DE ROOVERE 237 [3e kw. 15e e.]; Camp
v.d. Doot 286 (‘te dese (l. deser?) spacie’), 1635 [1493]; EVERAERT 80, 86 [1526] en
pass.; Gentse Sp. 83, 180 [1539]; ald. 334 (‘tdezer spacye’); Tielebuijs 265 [1541];
H.d.Am. H 6 [m. 16e e.]; CAST., C. v. R. 67 en pass. [1548]; Verl.Z. II, 317 [1583]
(‘ter deser spatie’).
- Nu te deser spacie, nu. ‖ V.D. DALE, Wre 609 [ca 1516].
- Op dese spatie, nu. ‖ Antw. Sp. Dd iij [1561].
- Te dier spatie(n), a. toen. ‖ Camp v.d. Doot 121, 1495 [1493]; EVERAERT 340
[1530]; - b. dan. ‖ Jezus i.d. tempel 116 [ca 1575?].
- Tot eeniger spatie(n), eens, ooit. ‖ Koster Joh. 324 [m. 16e e.?]; Reyne M. 220
[ca 1575?].
- Teniger spatie, a. ooit. ‖ Gentse Ref. 20 [1539]; Bierses 25 [2e h. 16e e.]; - b.
te eniger tijd. ‖ CRUL, Tweesprake 91 [2e kw. 16e e.].
- Eer lang spatie, binnenkort. ‖ H.d. Am. M 6 [m. 16e e.].
- Tot eeuwigher spatie, aldoor. ‖ EVERAERT 310 [1529]; CAST., C. v. R. 2 [1548].
- Teewygher spacye, bij voortduring. ‖ Gentse Sp. 252 [1539].
- In elcker spacie, te allen tijde, altijd. ‖ EVERAERT 124 [1525].
- Op elcke spatie, te allen tijde, altijd. ‖ Trauwe 1513 [1595?].
- Tot elcker spatie(n), altijd en overal, v.v. onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud
en in elk opzicht. ‖ Doesb. 129 [vóór 1528]; X. Esels 8, 36 [1530]; Gentse Sp. 61
[1539]; Lijsgen en Lichthart 428 [2e h. 16e e.].
- Tot elcken spatie, altijd. ‖ Well. Mensch, prol. 75 [2e kw. 16e e.].
- Telcker spatie(n), altijd; in de hiervolg. aanh. uit EVERAERT wrsch. bij elke
gelegenheid, in die uit Werelt bevechten overal of liever ten volle, volledig. ‖ EVERAERT
65 [1511]; A. BIJNS, N.Ref. 54, e, 8; 327, d, 14 [1e kw. 16e e.]; Gentse Sp. 94, 261
[1539]; Gentse Ref. 29, 139 [1539]; Werelt bevechten 900 [2e h. 16e e.].
- Tot geender spatie(n), a. nooit, nimmermeer. ‖ Doesb. 12 [vóór 1528]; Trudo
2156 [ca 1550]; -b. onder geen voorwaarde, volstrekt niet. ‖ Reyne M. 651 [ca
1575?].
- Te geender spatie, nooit. ‖ Camp v.d. Doot 16 [1493].
- (Al) hier ter spatie, nu, op dit ogenblik of op deze plaats. ‖ Sotslach 281 [ca
1550]; Meest Al 815 [1559]; Tcooren 19 [1565].
- Ter laetster spatie, in de jongste dag. ‖ EVERAERT 257 [1530].
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- Tot menigher spatien, dikwijls, menigmaal. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 83, e, 16 [1e kw.
16e e.]; Christenk. 2065 [ca 1540].
- Over menighe spatie, sinds lange tijd. ‖ Trauwe 218 [1595?].
- Tot sulcker spatie, te eniger tijd. ‖ Well. Mensch 1083 [2e kw. 16e e.].
- Te sulcker spatie, te eniger tijd. ‖ EVERAERT 136 [1528?].
- Ter zelver spatie, op hetzelfde ogenblik. ‖ Rott.Sp. D ij [1561]; Verl.Z. I, 147
[1583].

Specialicheyt,
zn. Van *specialich of rechtstreeks van speciael.
By specialicheyt, bepaaldelijk, opzettelijk? ‖ Christus selue / ghebenendyt Die vut
den hemel daelde / om smeinschens proffyt Nam vp de weerelt / by specialicheyt
Trybulacie an / om huwe salicheyt, EVERAERT 143 [1528?].

Specie, spetie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) (Uiterlijke) gedaante, voorkomen. ‖
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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 Hostie 66 [1e
kw. 16e e.]; Schinckende venijn onder spetie van wijne, A. BIJNS, N.Ref. 196, c, 20
[1e kw. 16e e.]; De specien oft ghedaenten des broots, VAERNEWIJCK, Ber.T. 2, 110
[ca 1568].
OPM. De bijz. toepassing van gedaante van brood of wijn in het H.Sacrament nog
bij HOOFT, Br. 1, 115 (aang. in WNT i.v. Specie, sub bet. 2) en bij DE BO i.v. Specie.
2) Substantie. ‖ Schelycx heift hyse / ten avenmaele gheleert Dat wyn / broodt/
zullen worden verkeert... Jnde specie zyns helichs lichaeme dyvyne, EVERAERT 426
[1e h. 16e e.] (zie ook ald. 427].
OPM. De bet. aard, hoedanigheid bij EVERAERT 429 [1e h. 16e e.] en Antw.Sp. N
i [1561] (hic? of voortbrengselen?) is reeds mnl. (o.a. Rein. II, 4741, in MNW ten
onrechte onder de bet. ‘soort’ geplaatst).

Specieus,
bn. Ontleend aan ofr., fr. specieux.
Heerlijk? ‖ Dit 's den vertrooster voor ons allen specieus, Rott. Sp. M viij [1561].

Specifieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. specifier.
In bijzonderheden beschrijven. ‖ Op en dien dat hem elck reguleert Inde poincten
navolgende gespecifieert, Leenhof 642 [na 1531]; (Wy) willen haer qualiteit (t.w.
van ricqueracque en baguenaude) specifieren, CAST., C. v. R. 228 [1548].

Specioesheyt,
zn. Van specioes (zie Specieus.
Uiterlijke schoonheid, schone schijn. ‖ 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 1e lid vg. men dan WNT i.v.
Spikspeldernieuw en Spiksplinternieuw.
Speckspaen nieuwe, spiksplinternieuw? ‖ Adieu alle speckspaen nieuwe verghoten
mannekens Die in Venus fournoys / zyt zo zoetjens versmeit, DE DENE, Langhen
Adieu 167 [1560].

Spectateur,
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zn. Ontleend aan ofr., fr. spectateur.
Toeschouwer. ‖ CAST., Bal. A 5 [1521]; Gentse Sp. 270, 271 [1539]; CAST., C. v.
R. 60 [1548]; Ontr. Rentm. 1622 [1588?].

Spectator,
zn. Ontleend aan lat. spectator.
Toeschouwer. ‖ Ghy, spectatoren, neempt hier exempel aen, Br. Willeken 605
[1565?].

Speculatie,
zn. Zie MNW i.v. Speculacie, WNT i.v. Speculatie.
1) Object van beschouwing, verering? ‖ Ick Augustus / ben een speculatie Midts
dat my meest elck tot profijt aencleeft, Antw. Sp. Dd i [1561].
2) Fatsoen, model, voorkomen? ‖ In contemplacien / een visioen ick sach Als twe
pylaernen van vreemder speculacien, St 1, 151 [vóór 1524].

Speculerynghe,
zn. Van speculeren.
Beschouwing, bespiegeling. ‖ 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 MNW i.v. met enkele plaatsen uit
een Noordned. hs. m. 15e e.).
Blijkens het verband naar het schijnt ter harte nemen, overdenken, overwegen
of letten op, aandacht schenken aan. ‖ 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. ‖
B.d.Scr. 43 [1539]; Gentse Sp. 347 [1539]; H.d.Am. Dd 3 [m. 16e e.]; Rott. Sp. R i
[1561].

Spel,
zn. Spel van zinne(n), sinne(n), zie Zin.
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Spellijc,
bn. Van spellen.
Vertelbaar, beschrijfbaar. ‖ Mijn broosheyt en waer niet wel spellijc, A. BIJNS 397
[ca 1540].

Spetaelguijt,
zn. Uit spetael, spitaal en guijt.
Schooier, armoedzaaier (vg. gasthuisboef in MNW i.v. Gasthuus). ‖ Ou ghij spetael
guijt gij en hebt maer den bas sijdij soe coene compt hier jnde bane, Berv. Br. 280
[ca 1520?].

Spetie,
zn. Zie Specie.

Speur,
zn. Van speuren.
Oordeel. ‖ (Mercurius tot de dichter:) Om v wijs te makene, en langh zo vroedere,
Als dijn behoedere, mits minen wijsen speur, CAST., C. v. R. 7 [1548]; Eloquentie...
Welcke, daude griecken met wijsen speure De wijsheit hieten, ald. 16.

Speuren,
ww. Zie Sporen.

Spiautrin,
bn. Van spiauter (zie MNW i.v. Speauter, WNT i.v. Spiauter).
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Eig. van spiauter gemaakt (zie een plaats met deze bet. in MNW i.v. Speauter), in
Voc. Cop. gelijkgesteld met coperen (zie ald.: S p i a u t e r e n , eneus en c o p e r e n ,
eneus), in de aanh. naar het schijnt zilveren, zilverkleurig. // Euanders spiautrin
baerd sleepte op deerde, CAST., C. v. R. 207 [1548].

Spicie,
zn. Bijvorm of willekeurige vervorming van spies, spiets(e)?
Spies, speer, lans? ‖ Zy betrauwen coene in haer spicien / en glavien // tot elcken
saysoene, Judich 1551 [1577].

Spysverdouwer,
zn. Uit spys en verdouwen met -er.
Eig. die de spijs (goed) verteert, die goed kan eten. ‖ Backers & brouwers, tappers
& vleeshouwers, prysen al gesonde dranck & spijsverdouwers, Bruyne 1, 66 [2e h.
16e e.].

Spijt,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Spijt (I).
In spijte nemen, verdriet hebben over. ‖ Sal hy dat druckich nemen in spijte, Sp.
d. M. 4595 [beg. 16e e.].

Spytheyt,
zn. Van spyt.
Spijt. ‖ B.: Thauent wasser miltheyt. G.: Moorghen worter beele. Dies jc hem zeele
met spytheyt verstooren, EVERAERT 113 [1513].

Spijtichaert,
zn. Van spijtich.
Die ‘spijtich’ is of doet in een of andere bet. van dit woord. ‖ Een fijtichaert een
spijtichaert een doere moyaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Spyttachtich,
bn. Van spyt.
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Kwaad, boos. ‖ Hu deert dat de zunne / jnt water es scynelic Byden toedoene
fenynelic / quaet ende spyttachtich Van List ende Bedroch, EVERAERT 65 [1511].

Spilde,
bn. Zie WNT i.v.
Broos, teer (vg. DE BO i.v.). ‖ Wy tsamen zyn broosch en spilde, weeck eerdsche
scherfven, DE DENE 155 [ca 1560].

Spille,
zn. Zie WNT i.v. Spil (I).
Ydel spille, ondeugend wicht. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 170, b, 2 [1525]; V.D. DALE, Stove
v

v

217 [1528]; H.d.Am. Bb 4 , Cc 3 [m. 16e e.]; HOUWAERT, Lusth. 3, 104 [1582-'83].

Spinck,
zn. Wellicht verwant met zaans spinken, pronken, pralen (zie BOEKENOOGEN i.v.) en
dan ook met het door Verdam éénmaal aangetroffen spinken, dansen, springen (zie
MNW i.v.).
Leven op sijnen spinck, royaal of voor zijn pleizier leven? ‖ Hadde ick nv alomme
/ alle mijn schult gheint So sla ick rechts trouken / inden wint Dan wil ick gaen leuen
/ op mijnen spinck, Zeven Sp. Bermh. L v [1591].

Spinnen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Spinnen (I)?
Het verband in de aanh. veronderstelt een bet. ‘lijden’ of ‘slecht te pas komen’;
hiermee kan misschien vergeleken worden de bet. ‘verliezen’ (zie Loquela i.v.). ‖ Ic
vuerweet expres, dat Hercules, die duer liefde span Noit en leed, grief zo wreed,
noch zulc verdriet Als icke, CAST., C. v. R. 148 [1548].

Spinninghe,
zn. Zie MNW i.v. Spinninge.
(Gezellige) bijeenkomst van meisjes of vrouwen, eig. om te spinnen (vg.
CORN.-VERVL. i.v. Spinning); in de aanh. vrouwenparlement. ‖ Comt alle ter
spinninghe, CAST., C. v. R. 133 e.v. [1548].

Spits,
zn. Zie MNW i.v. Spitse, WNT i.v. Spits (II).
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Tspits toeschieten, met stekelige opmerkingen kwetsen? ‖ Holla neefken
malcander niet meer te verwijten off tspits toeschieten, Saeyere 514 [2e h. 16e e.].

Splaken,
ww. Zie MNW i.v.
Openscheuren, openbarsten. ‖ Speeltmer dan enighe sotte clute Daer gaet my
myn troongie in sulcker ontslute van lachene dat myn stortgat splaect, St 2, 117
[vóór 1524].

Splijtmiteneter,
zn. Contaminatie van splijtmite, vrek en levereter, die zich ten koste van anderen
verrijkt?
Geldwolf? ‖ Dese scantlike splijtmiteneters Die ter werelt heeten de beste En om
ghetls (1. ghelts) wille sijn yements beters Die hael ic (t.w. de Dood) eerst wt warmen
neste, Drie bl. danssen 71 [1482].

Spoedich,
bn., bw. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Spoedig.
1) IJverig. ‖ Lof ootmoedich, spoedich, bloedich lam (t.w. Christus), A. BIJNS, N.Ref.
343, a, 9 [1e kw. 16e e.]; Danck hebt... Dat ghy ghecomen syt met sinnen spoedich,
Trudo 1777 [ca 1550]; Sal dan, waerde Vader, u goetheyt lancmoedich ewelicken
gram zijn ende ter wraecken spoedich? COORNHERT, Vanden bruydt Christi 2 [3e
kw. 16e e.].
2) Uitdrukkelijk, nadrukkelijk? ‖ Soo niet alleen Demosthenes / vrymoedich En
Cicero spoedich / wel connen betuyghen, Antw. Sp. V ij [1561]; So die schrift seijt
spoedich, Machabeen 43 [vóór 1590].
3) Voorspoedig, welvarend. ‖ Kennisse hout hem in desen ganghe, So sal sijn
duecht werden spoedich (versta: gezond), Elckerlijc 534 [ca 1490?]; God geef hem
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in zijn deel gerusticheyt spoedich, Haagsp. l i [1561].
4) Heilzaam? ‖ Voechdy u daedt tot myn woordt, dees vindy spoedich, COORNHERT,
Lief en Leedt. Die Comedie totten Lesere 6 [1567].

Spoedicheyt,
zn. Van spoedich.
IJver, liefde, bereidwilligheid. ‖ Hy ontfangt van nyemant en geeft met spoedicheyt
elck arm sondaer die bidt met ware ootmoedicheyt, COORNHERT, Vanden bruydt
Christi 399 [3e kw. 16e e.].

Spoersaem,
bn. Van sporen, sporren tegenstribbelen, tegenstreven (zie MNW en WNT i.v.
Sporren)?
Wederspannig? ‖ P.: En wilt met (1. niet) spoersaem // sijn H.: Wilt schamel /
sedich / en ghehoorsaem // sijn, Proetus Abantus 386 [vóór 1589].

Spoetheyt,
zn. Van spoet.
Voorspoed, geluk. ‖ Twaer al spoetheyt waer ick bi liefde verselt, Doesb. 143
[vóór 1528]; Hadde hier bouen God almachtigh Willen ordineren iet meer behaghelick,
Tot tsmans vrueghd en spoetheit, Dan de vrauwe, twas in hem zeer crachtigh, CAST.,
C. v. R. 197 [1548].
OPM. Onduidelijk is de bet. op de volg. plaats. ‖ Ind redenen, souct elck u beste
vroetheyd, Natueren spoetheyd (= gang, voortgang?), en mach niet bezwijcken,
CAST., C. v. R. 15 [1548].

Spoetsel,
zn. Van spoeden.
Baat, voordeel? ‖ En dede gesontheyt, vruecht sou versmayen... ten ware gheen
spoetsel (versta: het zou niet (voorspoedig, naar wens) gaan?), Doesb. 86 [vóór
1528].

Sporen, spooren, speuren, spueren,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Sporen (II).
A. BEDR. - 1) Najagen. ‖ Hy (t.w. God) is een geest... die in ons woont, als wy de
liefde sporen, Bruyne 3, 89 [1556]; Ghelijckt in die diluuie naest verloren Ghinck /
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doort tsporen / van het sondighen stout, Antw. Sp. K iiij [1561]; Jck salse (t.w. de
kunst) noch sporen, ald. Iii iiij.
- Met perf. aspect: vinden. ‖ De benedictie vast toe ghesworen Abraham en sijnen
v

zade in eewicheyt Die wy in Christo volcomelijck sporen, Antw. Sp. R iiij [1561];
Olij, vleesch, visch, dit meucht gij in mij spooren, Leerl. Taefel-sp. 35 [beg. 17e e.].
2) Overdenken, overwegen, ter harte nemen, letten op. ‖ Diet wel ten gronde
spoort Ghy doet v seluen de meeste rouwe, DE ROOVERE 325 [3e kw. 15e e.]; Dus
sijnder twee paeysen diet wel spoort, ald. 385; Peynst ende dynct myn redene
v

spoort, EVERAERT 225 [1528?]; Deynde moetmen sporen, Antw. Sp. c iiij [1561].
3) In de aanh. naar het schijnt voornemens zijn, willen, begeren. ‖ Wat ghy niet
/ ghedaen en hebt / of ghespoort Te doen / een van desen... En hebdy my niet
ghedaen, Zeven Sp. Bermh. A vij [1591].
B. ONZ. - 1) Zijn best doen, zich inspannen, streven, trachten. ‖ Dees (l. dies)
willen wy minnelijck tsegghene sporen Lof Roose, DE ROOVERE 163 [3e kw. 15e e.];
Wilt ziet om bemercken spooren, EVERAERT 240 [1526]; Zwinen die sporen Tvuyl te
doorgronden, Doesb. 184 [vóór 1528] (= X. Esels 32, 49); Vreest niet als de
Heesscher om maken discoort spoort, Gentse Sp. 336 [1539]; Wangheloof klinckt
ghy de schel / voren / zoo mach de weert snel / sporen / ons te doen open, Rott.
Sp. P iiij [1561]; Willen wij nu spooren Om van dees lasten te sijn bevrijt; Soe laet
ons metter herten nae Godt gaen horen, Tcooren 1146 [1565].
- In de aanh. zelfst. gebruikt: streven, bedoeling. ‖ Sij sal weten, wat ons sporen
is, Katm. 321 [vóór 1578].
OPM. Ook bij COORNHERT, Odyss. 1, 32b (aang. in WNT i.v. Sporen (II), sub bet.
B, 4) en VISSCHER, Brabb. 149 (aang. in WNT i.v. Speuren, sub bet. A, 2).
2) Zich begeven. ‖ Ick en ken u niet voerwaer; wilt elders sporen, Bruyne 3, 95
[1556]; Eenen diemen zal zien Wt vremde contreyen herwaert sporen, GHISTELE,
Virg. Aen. 133b [1556]; Wat een doncker gedruys zie ic herwaert spueren, ald. 170a;
Wacht u dier schanden, waar dat gij spoort, Meest Al 849 [1559]; Nochtans moet
ick waegen thuijswaert te spooren, Lijs en Jan Sul 181 [eind 16e e.].
- In de aanh. trekken. ‖ Eenen grooten hoop volcx zach hy daer spueren Al omme
in tlant, GHISTELE, Virg. Aen. 90b [1556].
3) Sporen na(er), a. zich richten, trachten te komen. ‖ Alte lichtelijc kan de Mensch
na de Helle sporen, GHISTELE, Virg. Aen. 102b [1556]; Stoutelijk als vrient na ons
logijs spoort, ald. 152a; Soo mach ick u brengen ter zelver oorden, Daer ghy oyt
nae spoorden, Minnevaer 378 [1583]; - b. letten op, aandacht schenken aan. ‖ M.:
Waer zytge au wyf? W.: Hier die naer hu woort spoort, EVERAERT 533
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[1538]?; Wel naert acoort // spoort, Jezus i.d. tempel 96 [1575?]; - De bet. ontw.
zich in enkele gevallen via ‘luisteren naar’ tot ‘volgen’. ‖ Wild nae mij spooren //
twerd medicinabelijcxt, Smenschen gheest 241 [ca 1560?]; Zijn woord is alleen daar
men na moet sporen, Jezus o.d. leraers 445 [vóór 1580].
OPM. De bet. streven naar, trachten te verwerven (reeds in Gulden Troon 11d,
aang. in MNW i.v. Sporen, 1e art. sub bet. I, 1) ook in Sev.Bl. 154 [ca 1450], Doesb.
223 [vóór 1528], A. BIJNS 266 [ca 1540] Haagsp. d iiij [1561], Dryd.Ref. 34 [1561],
Rott.Sp. E ij [1561], Tcooren 161 [1565], Jezus o.d. leraers 290 [vóór 1580],
Taruwegraen 795 [1581], HOUWAERT, Gen. Loop 201 [ca 1590] en in de 17de eeuw
nog tot HOOFT, Ged. 2, 81 (zie deze e.a. plaatsen in WNT i.v. Sporen (II), bet. B, 4).
4) Sporen op, letten op. ‖ Dier wel vp spoort // waerom souwense als een sant
[mij] noch niet om draegen, S.Stadt 214 [ca 1535].
C. WEDERK. - 1) Hem sporen na(er), zich begeven naar, tot. ‖ Ick wilder my na
sporen, al sonder vreesen, Menichf.d. Bedrochs 25 [1e h. 16e e.]; Na ander confoort
ic mi niet en spoor, Dev.Pr.B. 142 [vóór 1539] (De emendatie van Verdam, zie MNW
i.v. Sporen, 1e art. bet. I, 1) kan vervallen); Het syn myn zeden, wanneer ick hoore
wat vremdts, dat ick my daer nae spoore, Charon 33 [1551].
2) Hem sporen tot, streven naar. ‖ Hebt consciencie wilt v tot beteren spueren,
St 2, 93 [vóór 1524].

Sporten,
ww. Van sport.
Eig. van sporten voorzien (vg. speurtten bij GAILLIARD, Keure v. Hazebr. 4, 350a
[1676], aang. in WNT i.v. Sport (I), Afl.), v.v. maken (t.w. door het aanbrengen van
sporten). ‖ Een nieu leere is ons seer sterc ghespoort (l. ghesport), Daer wij me
mogen climmen int beloefde landt, A. BIJNS 305 [ca 1540].

Spotkindt,
zn. Uit spotten en kindt.
Voorwerp van spot. ‖ Klagh' ick't, zoo ben ick der weerelt spot-kindt gheboren,
v

H.d.Am. C 1 [m. 16e e.].
OPM. Ook bij COORNHERT 1, 327 a,aang. in WNT i.v. Spotten (I), Samenst.

Spottinne,
zn. Van spot of spotten.
Voorwerp van spot. ‖ Zal ick (t.w. Dido) nu werden der werelt spottinne, H.d.Am.
E 7 [m. 16e e.].

Spouwen,
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ww. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Spuwen?
Uyter mouwen spouwen, vertellen, mededelen? ‖ Maer meestere, ghy most hier
uyter mouwen spouwen, Wiens kint dat es, dat wy dus vuyttouwen souwen, Trudo
54 [ca 1550].

Spraecsele,
zn. Indien normaal gevormd, van *spraken, met een mogelijk bestaan hebben van
welk ww. de wdbb. geen rekening schijnen te houden (afll. als spraakbaar, sprakelijk
enz., worden zonder uitzondering van het zn. spraak afgeleid). Voor *spraken naast
spreken vg. (be)dachten naast (be)denken, bedwanghen naast bedwinghen, scoven
naast scuven, *stanken naast stinken, verdroten(?) naast verdrieten, verslonden
naast verslinden, verworpen naast verwerpen.
Het spreken. ‖ Gheen blijschap en heeft in my onsmaecsele Duer tlieflijck
spraecsele Zijns woorts, Sp. d. M. 614 [beg. 16e e.].

Sprancke,
zn. Zie MNW i.v. Spranke, 1e art., WNT i.v. Sprank.
‘Uitspruitsel’, twijg, rank? In de aanh. vleinaam voor een beminde vrouw. ‖ Ghi
sijt in eenicheyt mijn liefste wijngaertrancke, Der olijven rancke, vruchtbaer ceder
soet, Mirre, wierooc, calmus, aloes sidi mijn sprancke, B.d.Scr. 4 [1539].

Sprandelinghe,
zn. Van *sprandelen (vg. Tegensprandelen), *sprantelen, freq. van spranten (zie
ald.).
Wrsch. hetzelfde als spranteling (zie WNT i.v. Spranten, Afl.); uitsl. aangetroffen
bij L. JANSZ, in de 1e aanh. in de bet. moeilijkheid, zwarigheid, bezwaar, in de 2e
sporreling, verkeerde (recalcitrante?) handelwijze. ‖ Zijdy eenichsins beswaert wy
konnen 't verzoeten / Zeght vry teghens ons wat is de sprandelinghe, Rott. Sp. G
vij [1561]; Simpel en duechtsaem was doen haer wandelinge maer nv eylaes es
anders / die handelinge vol vreemde sprandelinghe / dat niet hoort te syn, Vers.
Maelt. 395 [2e h. 16e e.].

Spranten,
ww. Zie WNT i.v.
Uitsl. aangetroffen bij L. JANSZ. in de bet. spartelen, in de 1e aanhaling
tegenstribbelen, in de 2e zich druk maken, zich inspannen. ‖ Laet ons sonder lang
tranten als goede calanten gaen naer ons meesters huys en segghen hem die saeck
/ ten baet geen spranten hoe dat in sijn lant gevallen es een groot abuijs, Saeyere
650 [2e h. 16e e.]; Wat wil ick veel spranten? Hoe ick het aenleg, mijn pooten, mijn
planten Es niet dan tranten, als een onnutte scalff, Minnevaer 40 [1583].
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Springbroot,
zn. Naar het schijnt uit springen en broot.
Blijkens het verband in de aanh. brood voor de begrafenismaaltijd; het 1e lid wijst
dan wellicht op het plotselinge of op het afscheid. ‖ Oock als wy (t.w. de bakkers)
backen Springbroot voer lien die gestorven zyn doot, Dan gaen wy maken ons
rekeninghe bloot Teghen die sacken, Trauwe 1058 [1595?].

Sproetaert,
zn. Van sproet(e).
Die vol sproeten zit? ‖ Dit comt van vechten, sprac een losch sproetaert, Doesb.
247 [vóór 1528].

Spueren,
ww. Zie Sporen.

Squinantich,
bn. Van ofr. squinance (fr. esquinancie).
Squinantich seer, keelontsteking. ‖ Squinantich seer / apostoeme corrosijvich,
Smenschen gheest 388 [ca 1560?].

Stabele,
bn. Zie MNW i.v. Stabel.
Eig. stabiel, in de aanh. naar het schijnt deugdelijk. ‖ Of dies en vlies, op verlies
syn probabele Goed ende stabele, vraeghd menich om weten, CAST., C. v. R. 47
[1548].

Stacie, stacye,
zn. Zie Statie.

Stacien,
ww. Van stacie (zie Statie).
Plaatsen, plaats geven. ‖ Die v heeft ghestacijt Bouen andere int herte met minnen
ghespacijt, DE ROOVERE 368 [3e kw. 15e e.].
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Staecxsele,
zn. Van staken.
Verblijf. ‖ Jgo daer es haer staecxsele onder sketenen gheraecxsele // met allen
druckich jnt duustere Limborch, Reyne M. 684 [ca 1575?].

Staen,
ww. - An den boom staen, zie Boom.
- Breet staen, zie Breet.
- Staende spel van zinne, zie Zin.
- In den wyt staen, zie Wijt.

Staer,
bw. Zie MNW i.v., WNT i.v. Staar (IV).
Standvastig, constant. ‖ Dies maken zy (t.w. de vrouwen) my wel naer, myn zinnen
swaer, Van dat zy mi zoo staer, te bedrieghen begonsten, Duer haer valsche pieren,
CAST., C. v. R. 195 [1548].

Staerheit, stareit,
zn. Zie WNT i.v. Staarheid.
1) Strakheid? ‖ Galba sochte, (t.w. in de oratien) de strafheid ende de stareit,
CAST., C. v. R. 15 [1548].
2) Standvastigheid. ‖ Dyn oogen gauen godtlike staerheit alsmen mit naglen... v
handen ende voeten duerstecte, DE ROOVERE 118 [3e kw. 15e e.] (hic? of glans?);
Zy (t.w. de vrouwen) in liefden besighen zulcke stareid, Datmen melancolie... es
verghetende, CAST., C. v. R. 194 [1548].

Staerlijck, staerlijcken, steirlijck,
bw. Zie MNW i.v. Staerlike, WNT i.v., Staarlijk.
1) Voortdurend, zonder ophouden, constant. ‖ Blamacye spreket (t.w. het
monsterdier) wt herten staerlic, Gentse Ref. 58 [1539]; Wy moeten recreatijf zyn,
euen staerlick, CAST., C. v. R. 216 [1548]; v schoon aenzichte // Veranderde doen
v

hy (t.w. Mars) steirlijck op v (t.w. Venus) zach, H.d.Am., R 3 [m. 16e e.]; Den Aer
v

// hoochst vlieghende / siet staerlijcken inde claer sonnestralen, Antw. Sp. Fff iiij
[1561]; Jc... blyue altyts staerlick // in dees lydens vulheerde, Reyne M. 929 [ca
1575?].
2) Standvastig, volhardend, hardnekkig. ‖ Als wy de wareid wel ondersoucken
staerlick... Vinden wy... enz., CAST., C. v. R. 177 [1548] (hic? of deugdelijk?); Phryx
pooide zeer staerlick, ald. 185 (hic? of hevig?); Segt my dan uwen name
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openbaerlijck Dat ghy soo staerlijck // byder clachten // blijft, Antw. Sp. Nu iij [1561];
v

Soudy daerom v sinnen quellen staerlijck, ald. L1 iiij .
3) In de aanh. naar het schijnt beslist, zeker. ‖ In sdoots bezwercken // verdwynen
wy staerlick van duste zwaerlick, Judich 1320 [1577].

Stage, stagie,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Stage (I).
Gewelf; doorgaans nog slechts dienend ter omschrijving, t.w. in a. shemels stage,
-ie, de hemel. ‖ B.d.Scr. 23 [1539]; A. BIJNS 252 [ca 1540]; Well. Mensch 318 [2e
kw. 16e e.]; Conste d.M. 54 [ca 1560] (vg. ‘de stagien der hemelen’, St 1, 121 [vóór
1524] en ‘de stage des shemels bewelven’, EVERAERT 149 [1523]); - b. sweerelts
stagie, de wereld. ‖ MOERMAN, Cleyn Werelt 51b [1584]; - c. tscruycen stage, het
kruis. ‖ B.d.Scr. 41 [1539].

Stake,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Staak.
Vrek. ‖ Tis wonder wat stricken dat syer toe gebruycken, Dees gierige vreckaerts,
dees scherpe staken, CRUL, Mont toe 191 [2e kw. 16e e.].

Stakelick,
bn. Van staken of stake.
Onwrikbaar, onweerlegbaar? ‖ By redenen stakelick zoo kennick nootzakelick //
ende dat onverholen dat dese maeltyt // van gode was beuoolen te houden in vorme
// al hier presentelick, H.Sacr. 88 [1571].

Staken,
ww. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v.
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A. BEDR. - 1) Scheppen, t.w. door God. ‖ Inden vrouwen heeft hy ghestaect drie
dinghen, St 1, 39 [vóór 1524]; Den mensche (van Gode ghestaeckt fier), Haagsp.
1 iiij [1561]; Godt heeft het al lief dat hy hier gestaeckt heeft, HOUWAERT, Vier Wterste
297 [1583].
OPM. Ofschoon MNW i.v. Staken, 2e art., als bet. 2) naast ‘vastmaken, stichten’,
ook ‘scheppen’ opgeeft, zijn de daarvoor aangehaalde plaatsen niet bewijskrachtig.
2) Iet staken op, iets vastzetten, vestigen op. ‖ Op u wil ic myn hope staken, CRUL,
AB, in Bruyne 1, 176 [2e kw. 16e e.]; Erm & rycke, wilt u sinnen staken op Abrahams
Godt, Bruyne 3, 26 [2e h. 16e e.].
B. ONZ. - 1) Blijven steken? ‖ Hoe sijdij aen dese spijse gheract die mij gesonden
was / es hier gestact, gij sullent becoopen het es al mijne, Berv. Br. 262 [ca 1520?].
2) Staken op, vasthouden aan, steunen op. ‖ (Die) moet my als Redene (wilt hier
op staken)... Laten domineren, Haagsp. k iiij [1561]; Neemt desen troost met (l. niet)
vader, van u figure, daar ick op stake, Bruyne 2, 67 [1564].
C. WEDERK. - Hem staken op, vasthouden aan. ‖ Onuolmaect Bliuen alle dingen
(t.w. zonder liefde), v hier op staect, Doesb. 180 [vóór 1528].

Stallen (I),
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Stallen (I).
A. BEDR. Bergen en voorts dragen, verdragen of smaken, gevoelen, ondervinden?
‖ Moeste mijn pruesheyt sulc versijck // stallen / So soudic wel met den palmen in
tslijc // vallen, Sp. d. M. 3394 [beg. 16e e.].
B. ONZ. Rusten. ‖ Laet dat stallen, ach; ic weet wel dat ic staerve datt noot es,
Gentse Sp. 182 [1539].
C. WEDERK. Zich (ver)bergen. ‖ Waer zullen wy ons stallen Om alle grief te
schuwen / beede tonser baten? Weet ghy eenighe gaten? Verl. Z. II, 477 [1583].

Stallen (II),
ww. Zie WNT i.v. Stallen (VIII).
Eig. stellen (vg. KIL.: S t a l l e n . Fland.J. s t e l l e n ) en v.v. voeren, brengen,
plaatsen. ‖ Wil ongheluck zijn saet daer zaeyen Soe wordy inden grondt ghestalt,
DE ROOVERE 255 [3e kw. 15e e.]; Laat ons elck bysonder liever uit het lant, stallen,
B.d.Scr. 8 [1539].

Stam,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Naam waarmee een man wordt aangesproken. ‖ Werpt wech fantasijen // myn
v

lieue stam, Rott.Sp. K vj [1561].

Stampen,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

ww. Zie MNW en WNT i.v.
Stampen (en) smoren, uitvaren, te keer gaan (vg. KIL.: s t a m p e n e n d e
s m o o r e n . Intonare verbis & verberibus, ventose minari: proijcere ampullas &
sesquipedalia verba: ira agitari, supplodere insultare en PLANT.: s m o o r e n e n d e
s t a m p e n , ventose minari, intonare verbis). ‖ Wy selen gaen stampen en smoren
Ende tegen hem lieden ons coken bereyen, Eerste Bl. 592 [ca 1440?]; Ghy pleeght
zoo lichte te stampen en smooren, Pol. Ball. 274 [1581?]; (Het paard) heeft
ghestampt ghesmoort en ghesmeten, HOUWAERT, Gen. Loop 126 [ca 1590].

Stampije,
zn. Zie MNW i.v. Stampie, WNT i.v. Stampei.
v

Ruzie. ‖ Wout ghy v beteren, wy en hadden nimmermeer stampije, H.d.Am. Z 1
[m. 16e e.]; Hs. TMB, G, fol. 26v* [eind 16e e.?].

Stanckelijck,
bn., bw. Van stanck of *stancken (vg. Stanckere).
Onaangenaam, afschuwelijk. ‖ Dus ghevick tconcluys, al schynet stanckelyc,
Leuv. Bijdr. 4, 311 [beg. 16e e.]; Eerdschen troost vergaet als mist stanckelijck, A.
BIJNS, N.Ref. 62, a, 5 [1e kw. 16e e.]; Na haer doot en roock haer lichaem niet
cranckelijck, Onreyn oft stanckelijck, ald. 84, f, 14 (zie ook ald. 229, f, 6).

Stanckere,
zn. Van *stancken? (Vg. Spraecsele).
Mannelijk lid? ‖ Hij (t.w. Luther) moest oock een (t.w. een vrouw) hebben, arm
venus janckere. Siet ghij niet, hoe hij steect sijnen stanckere, Arm dwasen, diet met
hem houdt soo vaste, A. BIJNS 164 [1548].

Stantveken,
zn. Uit stant en veken (van ve, vede, membrum virile, zie MNW i.v. Vede).
Penis erectus. ‖ D.: Dats een cruut / om jonghe meyskins te ontgunnene... K.:
Sulc cruut pleicht tonsent stantvekens te heetene, EVERAERT 200 [1528].

Stapel,
zn. Geabstraheerd uit konincksstapel (zie deze vorm uit Becanus bij KIL. i.v.
Koningh-stable en vg. MNW i.v. Conincstavel(e) en WNT i.v. Konstabel)? Samenhang
met stapel, stappel, stap, zoals WNT i.v. Stapel (I), bet. 2) wil, lijkt niet waarschijnlijk.
Man van stand of aanzien. ‖ Scamel Ghemeente leifde in oncuusheyt Als
cooplieden heeren / ofte sulcke stapels, EVERAERT 138 [1528?].
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Statie, statije, stacie, stacye,
zn. Zie MNW i.v. Stacie, WNT i.v. Statie (I).
1) Plaats, verblijf(plaats). ‖ In desen bosch neme ic myn statie, CAST., Pyr. D iij
[ca 1530]; (Maria) Met Christo bezittende vul iubilatien De hooghste statien, CAST.,
C. v. R. 225 [1548] (hic? of rang? Zie voor de laatste bet. (onder invloed van staat?
o

WNT i.v. Staatsie (in het kopje) de aanh. a . 1519); God, zag uit zijn hemelse statie
Op's mensen natie, Meest Al 187 [1559]; Up dat wy olyftacxkens vinden statie
naemaels ten hemel doer Gods gracie, Smenschen gheest 864 [ca 1560?].
- De hoochste statie, de hemel. ‖ Een Prinche waert ghy (t.w. Lucifer) inde
hoochste statie, DE ROOVERE 237 [3e kw. 15e e.]; Iuppiter, die sittende is in de
hoochste statie, GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 111b [1559].
- Sheeren statie, de hemel. ‖ Op dat ghy hier namaels vercrijcht den bequamen
Eewighen Orboore / in sheeren statie, Antw.Sp. Eee ij [1561].
- (Sijn) statie hebben, houden, (zijn) verblijf(plaats) hebben, houden. ‖ Mijn
zinnelicheyt... meest tijdt heift ghehouden stacye In mijn crancke menschelicke
regnacye, Gentse Sp. 81 [1539]; In eenen vyvere, daer sy (t.w. de zwanen) houwen
haer statie, GHISTELE, Virg. Aen. 227b; Die neghen susters... Hadden hier oock met
Apolle hun statie, NUMAN, Striit d. Gem. 13b [1590] (zie ook ald. 30b).
- Statie crighen, hauwen, plaats grijpen, hebben (in abstracte zin). ‖ Tusschen
den Gallen / ende d'Enghelsche natie... eeuwich den nijdt sal hauwen statie, CAST.,
v

Bal. A 8 [1521]; Pooghd u dees charten alzoo te makene... Datter faute nieuers en
crighe statie, CAST., C. v. R. 70 [1548].
2) In vervaagde bet., nog slechts dienend ter omschrijving, t.w. in a. (t)swerelts
statie, de wereld. ‖ CAST., C. v. R. 80, 199 [1548], H.d.Am. F 1 [m. 16e e.], GHISTELE,
v
Ant. 49 [1555], Antw. Sp. O ij [1561], Bruyne 1, 97 [1561]; - b. tshemels stacien,
de hemel? ‖ Soetste der nacien // onder tshemels stacien, hoe wit es v halsken,
enz., Christenk. 781 [ca 1540]; - c. hier ter statie, hier ter plaatse, hier? ‖ T.: Hoe
zijt ghy ghenaemt? M.: Menich mensch hier ter statie, Rott.Sp. P i j [1561].
3) Tijd(stip). ‖ Alle borgers en vreemden, armen en rijcken, Die herwaerts quamen
strijcken op dese stacije, Well. Mensch, prof. 72 [2e kw. 16e e.]; Wat helpt dan dien
troost in tstaervens stacye? Gentse Sp. 163 [1539] (zie ook ald. 170).
- Te (of tot) geender statie, nimmer. ‖ Te gheender stacye Moghter yemandt
zonder hem (t.w. Christus) zaligh wezen, Gentse Sp. 131 [1539]; Wilt mij beloven
en u trouwe geven, Oft anders en zal ick tot geender statie U geloven ende uut
liefden aencleven, Rederijkersged. 50, 16 [m. 16e e.?].
4) Gunstig tijdstip, gunstige gelegenheid. ‖ G.: Se hebben nv den tyt. L.: Se hebben
nu de stacie, EVERAERT 226 [1528?].
- Tijt en statie, tijd en gelegenheid? ‖ Daer toe sal ons de heere gheuen gracie
Tijt en statie / hopen wy certeyn, Antw. Sp. X i [1561].
5) Macht, heerschappij? ‖ Cousijn, waer gaen wij nu onsen keer // doen? Want
hier en hebben wij nu / meer geen statije, Well. Mensch 974 [2e kw. 16e e.] (versta
eig. hier kunnen we niet langer blijven, d.w.z. hier hebben we geen macht, geen
invloed meer); Segt mij, daer tvleijs die stacie // heeft, of daer oeck de gheest
dominacie // heeft, Christenk. 189 [ca 1540]; Wat ghy hier veel allegeert En u selven
verneert, ghy hebt die statie, Trudo 2680 [ca 1550].
6) Vertroosting, weldaad? ‖ (God) die ons dat broot, los van blamacien, v woort
zoet, v lichaam goet, der zielen stacien delende nv zijt, Christenk. 14 [ca 1540]; In
v kamerken bliuende, gheheten wijt goeds vrese en stacie, ald. 507 (hic?); Wie van
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Godt schijnt verlaten / krijcht groote gratien / En werdt ghetroost met statien // tot
allen tijden, Rott. Sp. B v [1561].
- In de aanh. genoegen, vreugde? ‖ Tuwer stacie, u ymaginacie, Is ghelogiert uit
rechter minnen, Binnen den slote van verkeerde sinnen, B.d.Scr. 26 [1539].
7) (Onaangenaam) lot, toestand; gelag? Deze bet. is blijkbaar beïnvloed door
staet. ‖ Mijnder herten gheclagh es zwaer stacye, Gentse Sp. 171 [1539].
8) In de aanhh. onder invloed van of door verwarring met natie, in de voor het
laatste gesignaleerde bett. ‘volk’, ‘groep’ en ‘verschijning’, ‘figuur’, als vererende
aanspraak. Mogelijk geldt hetz. voor één of meer der bovenstaande bett. (inz. bet.
6) waaronder in de beide eerste aanhh. ook ‘begeerte, wens, verlangen’ (zie Natie,
bet. 6) zou passen; elders kan nog invloed van staet, stade of stage overwogen
worden. ‖ O heere biscop... Regent ouer
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ons phariseeusche statie, Bekeeringe Pauli 376 [ca 1550?]; Ist so ghij segt, schoon
bloeijende statije, So is mijn u woort een recreatije, Pir. en Th. 309 [1e kw. 16e e.?].

Staven,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Het sub A. genoemde ww. is wellicht van andere
oorsprong.
A. ONZ. Lopen. ‖ Holla! / my dunct ick sien die stadt / hier aen doort // plat! Dus
willick dapperlyck / daer na noch stauen // nv, Bel.v.Sam. 6 [eind 16e e.?].
B. WEDERK. Zich funderen. ‖ Pijnt u te stavene op dit... fondament, Gentse Sp.
188 [1539].

Stedicheyt,
zn. Van stedich (zie Tijdschr. 71 (1953) bl. 199 en WNT i.v. Steeg (II).
Traagheid, luiheid. ‖ Besiet dan wat den luyen vroomt haer stedicheyt, Antw. Sp.
Ggg iiij [1561].

Stegaert,
zn. Van steech, lui (zie WNT i.v. Steeg (II)?
Luiaard? ‖ Een stegaert smeet een visaert op zijnen scranckaert, Doesb. 246
[vóór 1528].

Steirlijck,
bw. Zie Staerlijck.

Steken,
ww. Den bys, den (sijnen, enz.) bijsere steken, zie Bys en Bijsere.

Stellelick,
bw. Van stellen.
Stellig? ‖ Ick gheue hemlien onghelijck zonder traghen (t.w. daarin dat ‘de termen
moeten syn van eender laghen’), Of zij zullen lettel dichts vinden stellelick, CAST.,
C. v. R. 46 [1548].
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Stellen,
ww. Hem bont stellen, zie Bont; - int ghekyff stellen, zie Ghekyff; - te loode stellen,
zie Loot; - tot (of voor) een rooff (roeff) stellen, zie Rooff; - int verweerde stellen, zie
Verweert; - int werre stellen, zie Werre.

Stemme,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Stem.
Uuter stemmen, uit volle borst, hardop? ‖ Men tiert daer niet luye, elck mijt hem,
Jaet Uuter stemmen te singen, want niet betaemt Dat alle man hoore, Leenhof 487
[na 1531].

Sterckeles,
zn. Bijvorm (door metathesis) van stercksel (zie WNT i.v. Sterk (I), DE BO en
BOEKENOOGEN i.v. Sterksel).
Eig. sterksel, pap waarmede weefgaren wordt gesterkt, in de aanh. (in
woordspeling met lat. stercus?) drek. ‖ Het ruijckt al nae de sterckeles, domine,
Preecker 367 [2e h. 16e e.].

Stercken,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Sterken.
Zaaien? ‖ Myn herte zeer blydelicken vergloorifeert myts dat jck zoo behendich/
hebbe connen stercken, Taruwegraen 731 [1581] (de ‘vyant der menschen’ spreekt,
nadat hij zo juist onkruid heeft gezaaid).

Sterckich,
bw. Van sterck.
Krachtig, met inspanning van alle krachten? ‖ De duue jn swaters ryuiere claer
Speghelende / de scaeduwe merckich ziet Des hauicx / dies zou sterckich vliet,
EVERAERT 356 [1531].

Sterren,
ww. Zie WNT i.v.
Doen turen. ‖ Wil ick mijn oogen langer na den hemel sterren Aen wyen sal ick
om hulpe roepen derren? GHISTELE, Ant. 69 [1555].

Stevelen,
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ww. Van steven? Of bijvorm van, verwant met stivelen?
Het verband in de aanh. laat niet toe met volstrekte zekerheid uit te maken, wat
bedoeld is; rigescere? ‖ Sy creuelde // hy steuelde // sy speelden mommeken, DE
ROOVERE 401 [3e kw. 15e e.].

Stichten,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Hem stichten, zich instellen, zich gereed maken, voorbereiden? ‖ Wilt hu stichten
Om zien om hooren, EVERAERT 545 [1538].

Stieren,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Aanzetten, aansporen (vg. KIL.: s t i e r e n / s t u e r e n / s t u y r e n . Agere, adigere,
instigare en Teuth.: t e r g e n ... erghent to sturen, provocare). ‖ Ick werde hem
stierich Met quaden wille / ter dronckscap, als de snelle, Duer mynen upstelle, Verl.
Z. I, 872 [1583].

Styfboorich,
bw. Uit styf en boor met -ich? Vg. KIL.: s t i e f - b o o r i g h . Fland. Terebrae resistens,
difficilis, terebratu.
Stijf en stram (van ledematen)? (Vg. DE BO i.v. Steeboorig). Of weerbarstig, onwillig
(vg. KIL.: s t i e f - b o o r i g h ... obstinatus, pertinax)? ‖ Adieu alle speckspaen nieuwe
verghoten mannekens Die in Venus fournoys / zyt zo zoetjens versmeit Wiens dranck
men verwaermt noch / in steenen cannekens Tot datse styfboorich worden
wedergheleidt, DE DENE, Langhen Adieu 170 [1560].

Stijfhals,
zn. Uit stijf en hals.
Eig. iemand met een stijve of scheve nek (vg. KIL.: S t i j f - h a l s . j . k r o m - h a l s .
Obstipus, tetanicus & Obstinatus), v.v. (via die halsstarrig, vasthoudend is?)
gierigaard, vrek? ‖ Js Pyramus niet der minnen knecht / Ten schijn gheen deyn /
stijfhals noch tayaert, CAST., Pyr. A vij [ca 1530].

Stilte,
zn. Bijvorm van stelte (van stellen, het ‘stelnet’ uitwerpen en inhalen, zie WNT i.v.
Stelnet)?
In de aanh. in fig. toepassing: worp,
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gooi; vangst? ‖ 2.: De wellustige mensche sitter (t.w. in zekere herberg) alden dach,
Ten mach hem te rijp sijn noch te groff. 1.: Dat was een goeij stilte, Well. Mensch
722 [2e kw. 16e e.].

Stincken, stijncken,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Op enen stincken, op iemand afgeven. ‖ Leenhof 686 [na 1531]; S. Stadt 2 [ca
1535]; Gentse Ref. 114 [1539]; Vers. Maelt. 124 [2e h. 16e e.].
OPM. Met betr. tot zaken in de bet. afkeer hebben van, enz. (zie MNW i.v. Stinken,
bet. 4) nog bij L. JANSZ, o.a. in M.Bedr.Hart 417 [1577], Deenv. Mensch 1033 [2e h.
16e e.] en Red. en Nat. 881 [2e h. 16e e.].

Stintelen,
ww. Bijvorm van stuntelen.
Gebrekkig lopen. ‖ Gaet ghy so stintelen oft ghy waert vercrepelt, Hs. TMB, G,
fol. 83* [eind 16e e.?].

Stock,
zn. Zie MNW i.v. Stoc, WNT i.v. Stok. Vg. voorts A. Borguet, De ‘Stok’ van het
Referein, in Tijdschr. v. Lev.T. 12 (1946) blz. 95 en A.v. Elslander, Het Refrein (Gent
1953) blz. 83.
Gelijkluidende slotregel van iedere strofe van een refrein. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 287,
d, 17 [1e kw. 16e e.]; A. BIJNS 146 [ca 1548]; CAST., C. v. R. 29 en pass. [1548].

Stockreghel,
zn. Uit stock en reghel.
Stok (zie Stock). ‖ Treferein by dat de selue Molinet taeld Es dlaetste datter faeld
an de clausulen viere, Daer gheheel de balade tvoedsel an haeld Ghelyck den
schicht naer tdoels witte daeld Wy heeten stockreghel naer ons maniere, CAST., C.
v. R. 53 [1548].

Stoeken,
zn. Verwant met stekken (zie WNT i.v. Stekken (I), verg. KIL.: s t e k b a l l e n . Datatim
ludere pila en MNW i.v. Stoke ‘het beginnen of veroorzaken (van iets)’? Of staat
stoeken voor stoetken (van stoet, bal, zie MNW i.v., 1e art., vg. ook WNT i.v. Stoet
(II)?
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Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt de ‘opgegeven’ bal in het
kaatsspel (vg. Joh. W.P. Drost Het Ned. kinderspelvóór de zeventiende eeuw
('s-Grav. 1914) bl. 69 e.v.). ‖ Men vijnter haghe / noch huerdekins gheen Daer men
de stoekens / ouer slaen mach Daer nyement dan / de weert toe ghaen mach Want
hij en weet gheen proffijt tot sulke ballekins, DE ROOVERE, Quicunque 780 [3e kw.
15e e.].

Stoepjoffer,
zn. Uit stoep en joffer.
Eig. meisje of vrouw, die op de stoep (bank) voor het huis zit om gezien te worden
of te lokken; in de aanh. naar het schijnt vrouw of meisje van lichte zeden.‖ Dese
stoepjoffers, hoe gaense som cuijpen, dese Venuskinderen, deese ondieve vrijsters,
Brouwersg. 583 [ca 1560].

Stoetsel,
zn. Van stoten.
Aanstoot, ergernis. ‖ Dan slaet hijt al vuijt, onachtsaem en droncken... vpt tstoetsel
van zijnen euen mensche niet een boon achtende, Christenk. 100 [ca 1540].

Stoker,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Stoker (I).
Jongen. ‖ Jc zoude met hemlieden als een fray stoker kueten, EVERAERT 206
[1528]; Hen waghelieden ende stokers waren oock alle ghecleet met ghelijcke
v

coleure van hen levreye, Antw. Sp. a iij [1561] (hic?).

Stompaert,
zn. Van stomp.
Sukkel, domoor (vg. mnl. stomper, in MNW i.v.). ‖ Ick en ben niet dan een onnosel
stompaert, een sempel schipman, Charon 256 [1551].

Stondeloos,
bn. Van stonde.
Ongedurig? ‖ Sijn leeven stondeloos // mach therte mondeloos ydel en vondeloos
// niet verstaen doer mijn listicheit, Smenschen gheest 105 [ca 1560?].

Stooppot,
zn. Uit stoop en pot.
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Pot, kan van een stoop inhoud. ‖ ij. Stooppotten... gewrocht fraey en gent, CAST.,
C. v. R. 103 [1548].

Stooten,
ww. Zie MNW i.v. Stoten, WNT i.v.
Stooten en stuycken, zich lomp gedragen, fel uitvallen. ‖ Oft de wever nu wat
plomp mach stooten en stuycken, Hy beschermt zijn personagie, liberael en beleeft,
Prochiaen 60 [ca 1540].

Stopen,
ww. Van stoop.
1) In het vat gieten of bottelen. ‖ Tvrouken vroylick // frisch moylick // was poylick
Den wijn // die fijn // daer werdt ghestoopt, DE ROOVERE 401 [3e kw. 15e e.].
2) Met betr. tot geld: ophopen, potten; volop ontvangen? ‖ Dambachtsman seet:
den lantman waer ghoet op geknoopt, als hy (t.w. de lantman?) tghelt niet en stoopt
//, soo hout hy gehoopt // syn coren, syn goet, al sou thuys bederven, Bruyne 1, 80
[2e h. 16e e.].

Storye,
zn. Zie WNT i.v. Storie (II).
Verstoring, beroering. ‖ Pacyencye in temtacye... prouvijnghe in stempeest storye,
Gentse Sp. 16 [1539].

Stormelijck,
bn. Van storm of stormen.
Onstuimig, hevig. ‖ Der vianden uploop wreet en stormelijck, Smenschen gheest
736 [ca 1560?].
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Stortgat,
zn. Uit stort, strot (met bijgedachte aan storten?) en gat (vg. MNW i.v. Strootgat en
WNT i.v. Strot, Samenst.).
Keelgat. ‖ St 2, 117 [vóór 1524]; Trudo 3442 [ca 1550]; Dove Bitster 164 [ca 1600].
v

- Ook als krachtterm by den stortgaten, H.d.Am. X 6 [m. 16e e.].

Straetdicht,
zn. Uit straet en dicht.
Minderwaardig ‘dicht’ (rijm). ‖ Oft ledigh, heligh, besigh, naer iemends vermeten
Goed zijn? vraeghdy welc van dien int verwaet licht? Tghelijc spellen en haud deerste
niet verbeten, Maer dlaetste wijst dees const vuer straetdicht, CAST., C. v. R. 47
[1548].

Straetvernachtere,
zn. Uit Straet en vernachten met -ere.
Die 's nachts op straat loopt, i.c. om. liefdesavonturen na te jagen. ‖ Swijcht ghy
v

straet-vernachtere, H.d.Am. L 7 [m. 16e e.].

Straetweechs,
bw. Uit straet en weechs.
Straatlengte (ver). ‖ Ick en zou daerom gheen straetweechs gaen, H.d.Am. Dd
v

8 [m. 16e e.].

Straffich,
bn. Van straffen.
Streng, in de eerste aanh. mogelijk genadeloos. ‖ Al ziet ghy de straffynghe doot
voor oghen, Die heere wil de vernaerderde verhooghen, Gentse Sp. 62 [1539];
Aenhoort // ghy, myn Justitie, myn straffich wort, Ontr. Rentm. 1537 [1588?].

Stragots,
bw. Zie WNT i.v.
‘Op de wijze van een Grieksch of Albaneesch huursoldaat’ (WNT). ‖ Dees Christen
bruers, nieu evangelisten, en gaen gelijck Torcken ghecleet op zijn stragots, A. BIJNS
118 [1548].
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Stralyck,
bw. Van stralen.
Stralend, schitterend. ‖ Och! wat sien ick daer blinckende so stralyck! Con. Balth.
518 [1591].

Strammaert,
zn. Van stram.
Jan strammaert, houten Klaas? ‖ Jan luys int oore, Jan strammaert & Jan schoon
spel, Bruyne 1, 95 [2e h. 16e e.].

Strecsele,
zn. Van strecken, strikken.
Band; bedwang. ‖ Mijn vijf sinnen hem vinden int strecsele Van amoreusheyt na
der natueren plege, Doesb. 142 [vóór 1528].

Streepe,
zn. Zie Strepe.

Streke,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Streek.
Ter streke komen, te pas komen. ‖ So jc hoore tsal / een bruloft wesen. Noynt
speillieden en quaemen / bet ter streke, EVERAERT 175 [1527].
- Ter streken staen, er goed voor staan (vg. DE BO i.v. Streek, 3e art.: streke zijn,
staan, effen, in orde zijn, klaar zijn). ‖ Ach sprutende keest jolyse Uut den jonghen
ryse // wel staende ter streken, Kiest nu zinnelick / uwen wille / vry onbezweken,
Verl. Z. I, 897 [1583].

Stremele,
zn. Zie WNT i.v. Stremel.
Striem (vg. TEIRL. i.v.). ‖ In Italien saghmen menighe bloedighe stremele, CAST.,
Bal. A 6 [1521].

Strepe, streepe,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Streep (II)? Vg. Strijp en ‘strijpen schieten’ naast ‘strepen
schieten’.
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(Zedelijke) vlek, verkeerde, zondige daad. ‖ Mijn edel siele, daer ghij onvernepen
U Godlijc beelde in hadt gheprent, Die heb ic bevlect met veel sondiger strepen, A.
BIJNS 391 [ca 1540]; Mijn Vader heeft die wijze in haar wijsheid begrepen Om haar
loze strepen, die men uit haar ziet blijken, Jezus o.d. leraers 1004 [vóór 1580]; Ick
weet naw selfs // hoemen sal redden tspel Off hoement verbedden sel // wantet
quae streepen // heeft, Red. en Nat. 140 [2e h. 16e e.].
- Strepen schieten, zie Strijp.

Strepen,
ww. Zie WNT i.v.
Striemen (vg. RUTTEN, TUERL. i.v.). ‖ 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. Striken, WNT i.v. Strijken.
A. BEDR. - 1) Eig. neerhalen en v.v. wegdoen, uitbannen? ‖ Druck ick strijcke //
vreucht moet ick vergaderen, Antw. Sp. K i [1561].
2) Doen, klaarspelen. ‖ Wies ander dichten vander stadt van Doornijcke / Hier
met ic mijn deuoor strijcke / telcks memorien, CAST., Bal. B 2 [1521]; Dees snede
hebbic eerst gheexalteerd Als hier af vermeerder, ic mijn deuoor strijcke, CAST., C.
v. R. 113 [1548]; Door sinnen ben ick dwerck altijts strijckelijck, Antw. Sp. Kk iiij
[1561]; Alsulcke toogen, weet ic ooc te strijcken, Kackadoris 17 [eind 16e e.].
3) In de aanh. naar het schijnt vergelijken. ‖ Mijn lichtuaerdicheijt, bij den weerhaen
ghestreken, is hier wel ghebleken, Christenk. 1598 [ca 1540].
B. ONPERS. Haperen, schorten? Aan de hand zijn, gaande zijn? ‖ B.: Kijct broerken
kijct / V.: Wat wil ick kijcken? B.: Ick weet waert strijct: V.: Soo latet blijcken, Sp. d.
M. 146 [beg. 16e e.].
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Strijckvore,
zn. Uit Strijcken en vore.
Lichte, ondiepe (eig. door een ‘strelende’ (niet krachtige) aanraking ontstane)
voor? In de aanh. in obscene toepassing. ‖ Niet dan strijckvoren, heb ict wel
onthouwen, En canmen daer ackeren mits tquaet humuere Twelck desen lande is
quellende alduere, Leenhof 254 [na 1531].

Strijp(e),
zn. Zie MNW i.v. Stripe, WNT i.v. Strijpe.
1) Streep; - zegsw. strypen in ander laken maken, een ander beschuldigen (terwijl
men zelf vol gebreken zit?) ‖ Siet hem seluen byden nuesen nypen, Wat weet hy
strypen, in ander laken // te maken, Dwerck d. Apost. 934 [1e h.16e e.].
2) Verkeerde, zondige eigenschap of daad; streek. ‖ Dat licht straft mijn zondighe
strijpen, Gentse Sp. 64 [1539]; Een zachtmoedigen aard zonder bittere strijpen...
hier moet men na nijpen, Jezus o.d. leraers 236 [vóór 1580]; Naer ons beste connen
Zal u dat ghebueren, zonder eenighe fraudighe strypen, Verl.Z., 620 [1583].
- Strijpen schieten, streken uithalen, dwaasheden begaan? ‖ Haedieu (?) Jan Suff
/ sciet nv vrij strijpen v sal noch grypen al thelsche gespuijs, M.Bedr. Hart 514 [1577];
Hij sciet meenyge scoone strijpen dies sal ick hem doort hoonen pijpen / dat hij
dansen // moet, Vers. Maelt. 321 [2e h. 16e e.]; - in de aanhh. echtelijk ontrouw zijn,
een slippertje maken, vooral in de verb. ontrouwe strijpen (of strepen) schieten. ‖
Tvolc zeyt, dat mijn liefken ontrouwe strijpen schiet. Eest waer, zoo willic hem
eewelijk verwaten, A. BIJNS, N.Ref. 165, d, 15 [1525]; Dus mondeken toe. Als men
liefken schiet ontrouwe strepen, ald. 213, c, 12 [1526]; Al hebben sij schoon
huisvrouwen, sij schieten strijpen, A. BIJNS 125 [1548].
OPM. Vg. Strijpt.

Strijpen,
ww. Van strijp(e).
Sijn strijpsel strijpen, zijn dwaasheid uitleven, inz. met betr. tot de liefde? ‖
v

Ionckheyt, blonckheyt moet haer strijpsel strijpen, H.d.Am. V 6 [m. 16e e.].

Strijper,
zn. Van strijpen.
Deugniet? ‖ Procureurs / Rethrozijns / ende strijpers Ende... Venus knijpers / in
summa summarum Die de Kappe behoeuen / Mallorum Mallarum, Veeld. Gen. D.
20 [16e e.].

Strijpsel,
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zn. Van Strijpen.
v

Dwaasheid? ‖ Ionckheyt, blonckheyt moet haer strijpsel strijpen, H.d.Am. V 6
[m. 16e e.].

Strijpt, ghestrypt,
bn. Zie MNW i.v. Strijpt en Gestrijpt.
Eig. gestreept en v.v. waar een streep doorloopt, die niet deugt? ‖ Ghy
schoolmeesters en ghestrypte artisten, Houdt u oeck vroom, volcht der weelden
treyn, Leuv. Bijdr. 4, 237 [beg. 16e e.]; Als strijpt clerck / schrijf ick leecken theeren
v

De cappe en maeckt de Monninck niet, in Reth. Wercken van Ant. de Roovere L 6
[1e h. 16e e.].
OPM. Vg. Strijp(e).

*Stryvage,
zn. Zie Schuyvage.

Strincken,
ww. Verwant met strengen, strengelen?
Blijkens het - niet zeer duidelijke - verband naar het schijnt regelen, voegen.‖ Hoe
vrijlick / stout / en oock wel gherust Eest / daer ongherusticheyt des herten is gheblust
En stelt vry zijnen lust / sonder achterdincken Volghen swerelts raet / alsoo sijt wil
strincken, Antw.Sp. Cc i [1561].

Strobance, strobanche,
zn. Ontleend aan (niet opgetekend) ofr. *strobance (dat via het latijn terug zal gaan
op gr. στροβέω ‘heftig in de rondte draaien’).
1) Eig. (rond)werveling en v.v. verwarring, opschudding? ‖ Tperdt gaet een gent
// pat oock zoudicker mede / fraylick een lansche // voeren om al in strobance //
roeren, Judich 1638 [1577].
2) Kabaal, keet, jool? ‖ Q.: De zulcke moeten tallen quartieren De jonckheyt
anthieren. S.: Ja, maechden schoffieren, Van thienen en vieren // stellende teender
canse, Makende vulle strobanche, Verl.Z. II, 66 [1583].

Stroken,
ww. Zie Strooken.

Stromen,
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ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Stroomen.
Er vandoorgaan? ‖ Nu dats gedaen / wy moghen gaen stromen Sonder langer
te droomen off anders te peysen, Saeyere 588 [2e h. 16e e.].

Stroncken,
ww. Grondwoord waarvan stronckelen, struikelen (zie WNT i.v. Stronkelen) is
afgeleid? Vg. WNT i.v. Stronken (I).
Struikelen? ‖ Weest toch ghedoghelijck / dat ick mach voor 'tstronckelen Aen u
v

wat lenen, Rott.Sp. I ij [1561].

Stroock,
zn. Van stroocken (zie WNT i.v. Strooken)?
Streling (vg. WNT i.v. Strooken, bet. A, 2)? ‖ Al sonder roock (versta narigheid,
ruzie?) // sijn // of vrou Venus stroock // syn, ick en mach int merken niet misraect
// syn, Charon 24 [1551].
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Strooken, stroken
ww. Zie WNT i.v.
1) Lopen, wandelen, zich begeven (N.b. De bijzondere toepassingen - zie
BOEKENOOGEN i.v. Strooken - zijn dus wel secundair). ‖ Tgemeen volck sal haest
coomen herwaerts strooken om den dienst te hooren suver en net, Geb. Joh. Bapt.
427 [1578].
2) Wandelen om te pronken, flaneren. ‖ Hoe gaan nu deze vrijers Stroken en
pronken, doorsneen en doorhakkeld, Roerende v. Meest Al 236 [ca 1564?].

Stroom,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Hartstocht; begeerte? ‖ Wildij van stromen Bevrijd en verlost zijn van die verijzinge,
Zo luistert na mijn, Meest Al 84 [1559]; Heer Konink, waren al uw stromen Zo met
reden verhiet, men zoud' den vromen Zo niet verachten en prijzen malitie, ald. 657.

Strooven,
ww. Zie Stroven.

Stroppelen,
ww. Van stroppen (zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Stroppen (I).
Vastsnoeren, vastbinden? ‖ Hoe veel heb icker an Salomon ghecoppelt, soe
scandelick ghestroppelt, Christenk. 926 [ca 1540].

Strossen,
ww. Zie WNT i.v.
Met betr. tot het leven: beroven? ‖ Souden sij al vant leven werden gestrost oft
v

werden verdost so hadmen wel werck, Machabeen, in Hs. TMB, A, fol. 30 [vóór
1590].
OPM. Vg. Ontstrossen.

Strotgadt,
zn. Zie MNW i.v. Strootgat.
Keelgat. ‖ Mijn strotgadt verworgt van honger, dats claer, Schuyfman 60 [vóór
1504] (zie ook ald. 256).
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Stroven, strooven,
ww. Zie WNT i.v. Stroven (I).
1) Wegstuiven. ‖ As die verdoofden sij van hem stroofden vol quaer suspicij,
M.Bedr.Hart 862 [1577].
OPM. Vg. van malkander strooven, in RHYNENBURGH, Vreughde-bergh 2, 74 (aang.
in WNT i.v. Stroven (I), bet. 2).
2) Verdwijnen. ‖ Op dat v verdriet / ten laesten mach strooven, M.Bedr.Hart 937
[1577].
3) In de war raken, bederven. ‖ Waer 't niet best begost, dat men op ginck
teekenen Elcx sijn jaeren, ende dan oick reekenen, Wat se aen haer lijff noch hebben
behoeft, Als van wolle, van linnen, dat niet dient verdooft, Off't spel waer gestroofft,
nae mijn verstant, Minnevaer 255 [1583].
OPM. Vg. Verstroven.

Strufve,
zn. Zie WNT i.v. Struif (II)?
Blijkens het verband in de aanh. zeker sieraad: corsage? ‖ Haelt myn costelicke
cleers / met alle tghesnyde (1. tghesmyde) als riemen / ringen / cransen // halsbanden
en colieren strufve / recxs / ende kerels / niet om verdieren, Judich 1568 [1577].

Struyck,
zn. Zie MNW i.v. Struuc, WNT i.v. Struik.
Mens (vg. de bet. ‘telg’ bij VONDEL, aang. in WNT i.v. Struik, sub bet. 6, d). ‖ Gheen
minlijker werck en machmen ontuouwen dat (l. dan) tsolaes tusschen dese soete
struycken, St 1, 171 [vóór 1524].

Struycken, struyken,
ww. Van struyck.
1) Gedijen. ‖ Ons ledicheyt hopick sal noch struycken seer, Antw. Sp. Mm i [1561].
2) Veneri operam dare? ‖ Ic begeere... haren sueten mont te cussen om te
ontluyken haer armkens te luyken (versta (naar onder, beneden) te duiken, vg. DE
BO i.v.) en te struyken vriendelic na der natueren beuel, Doesb. 106 [vóór 1528].

Studeringe,
zn. Zie MNW i.v.
IJver, inspanning, flinkheid? ‖ Molenaers sijn mee diefachtich in haer neringe ...
heur coorneijerkens gelden wel, dit is studeringe (versta: men noemt ‘studeringe’,
wat feitelijk diefstal is? Vg. het onmiddellijk aan de aanh. voorafgaande: ‘ten hiet
even wel niet langer so (t.w. diefstal), maer pracktiseringe’), Brouwersg. 379 [ca
1560].
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Studieusheit,
zn. Van studieus.
Theorie, leer? ‖ De mane maect wit volc: Saturnus zwart verwaten: Mars roo lien,
naer Fermicus studieusheit, CAST., C. v. R. 99 [1548].

Stuenachtich,
bn. Van stuenen.
Zich verzettend, in opstand komend (vg. J.H.v. Lessen, in Tijdschr. 66, 124 en
mijn Lexicol. Kantt., ald. 71, 196-7 en 72, 304). ‖ Jn sdroufheyts rennen vliet / therte
stuenachtich, EVERAERT 59 [1511].

Stuenekin,
zn. Van *stuene (vg. Teghenstuene).
Tegenkanting? Of aanval, stoot? ‖ Aerm jnde Buerse / lettele proffyts somt. Ghy
doet Elckerlyc / menich hardt stuenekin stuenen, EVERAERT 288 [1529].

Stuenen,
ww. Zie MNW i.v. Stunen, WNT i.v. Steunen, B (waar het niet thuis hoort, zie boven
de verwijzingen bij Stuenachtich).
Eig. weerkaatsen, terugkaatsen (?), v.v. zich verzetten. In de aanhh. in daarvan
afgeleide, ten dele veralgemeende bett., t.w. a. tegen elkaar opstaan (en v.v.
krakelen?). ‖ Wat can sulc / onpayselic
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stuenen dueghen? EVERAERT 47 [1512]; Die elcandren menich jaer kenden Als lieve
v

ghebuers... Doet ghy nu twistisch in ranckeure stuenen, CAST., Pyr. B vj [ca 1530];
- b. rijzen, opkomen? ‖ Men hoorter gheen twistich / regement stuenen Soo ouerlicke
wel zynse / ghepaert tsaemen, EVERAERT 534 [1538?]; - c. ondervinden, lijden? ‖
Aerm jnde Buerse / lettele proffyts somt. Ghy doet Elckerlyc / menich hardt stuenekin
stuenen, EVERAERT 288 [1529].

Stuenicheyt,
zn. Van *stuenich of rechtstreeks van stuenen.
De eigenschap of het vermogen van te kunnen weerkaatsen. ‖ Wanneer de
claerheyt / huer scynsels sciet Vp eeneghe substancien / claer van mynen
Stuenicheyt hebbende / gheift een wederscynen, EVERAERT 403 [1511].

Stuenynghe,
zn. Van stuenen.
Tegenkanting, verzet (vg. Teghenstoeninghe)? Of gekrakeel, getwist? ‖ Alssic
den stock volghe Jnt louen jnt bieden / watge relt Bem jc dan niet een coopman
ghetelt? Jc meene jaic / ten baet gheen stuenynghe, EVERAERT 91 [1525].

Stuentkin,
zn. Verwant met de in WNT i.v. Stuntelen vermelde germaanse woorden?
Blijkens het - overigens niet zeer duidelijke - verband in de aanh. een (grappige?)
benaming voor een kroes of glas. ‖ T.: Hey schinckt vul de mate D.: Dat zal jck myn
zuentken... T.: Siet daer het ydel stuentkin vanden vullen pluentkin // dat es my[n]
begherren zondere ontberren, Taruwegraen 1206 [1581].

Stuerachtich,
bn. Van stuer.
Hardvochtig. ‖ Weist niet zoo stuerachtich. Hu ghyeten doet ons lyden / pyne
zwaere, EVERAERT 235 [1526].

Stueraert,
zn. Van stuer.
Die ‘stuur’ (onvriendelijk, nors of lastig) is. ‖ Men vint veel aerden: vrolickaert
stueraert, enz., Doesb. 247 [vóór 1528].
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Stuerlijck,
bn. Zie MNW i.v. Stuurlijc.
v

1) Hevig, onstuimig (vg. Gemma 94 : s t o r m i c h , s t u e r l i c h (l.s t u e r l i c k ?),
impetuosus, furibundus en Voc.Cop.: s t u e r l e c , impetuosus). ‖ Ghelijc twee
Centauren... vallen deur de lucht Van twee hooge sneeu bergen met stuerlijc gerucht
In de bosschen, GHISTELE, Virg. Aen. 144a [1556]; Een ijdel timmeringhe gheset op
tsant... Die haest vergaen moet... Door den storm der ongherecheyt (!) stuerlijck,
Antw. Sp. X iij [1561].
2) Onvriendelijk, bars, boos. ‖ Dus riep ick op hem met woorden stuerlijck, Vileyn,
bedrieghere, enz., Sp. d. M. 2788 [beg. 16e e.].
3) Stuurs, onverzettelijk. ‖ Wilt als Danes Jupiters giften aenveerden; Hebt u
(versta: houd U) niet zoo stuerlijck, A. BIJNS, N.Ref. 139, f, 8 [1525].

Stuerte,
zn. Van stuer.
Boosheid? ‖ Als si (t.w. de vrouwen) wel zijn in v ghebuerte, Dan coemdy thuys
en wiltse veriaghen, Ende stelt dan die gheheel strate in beruerte. Dit is van v Esels
een stinckende stuerte, X. Esels 29, 36 [1530].

Stuycken,
ww. Stooten en stuycken, zie Stooten.

Stuyper,
zn. Van stuypen (zie MNW i.v. Stupen, 1e art., WNT i.v. Stuipen (I).
Vleier, strooplikker? ‖ Dese bedrieghelycke, dobbele stuypers Syn meest tyrannen
ende bloet suypers, Leuv.Bijdr. 4, 242 [beg. 16e e.].

Stuitelen,
ww. Van Stuiten.
Strompelen, waggelen? ‖ Gaet ghij daerom (t.w. omdat hij te veel gedronken
heeft) so stuitelen, offt ghij waert vercrepelt, Lijsgen en Lichthart 339 [2e h. 16e e.].

Stuyter,
zn. Zie WNT i.v. Stuiter (I).
Indien geen vergissing, dan in de aanh. gebezigd in de bet. schild (te verg. met
het gebruik bij HOOFT en HUYGENS voor een persoon die een beweging belemmert,
WNT i.v. Stuiter (I, bet. 1)?). ‖ Twee stuyters stonden anden boom, Dal s. wederk.
73 [eind 15e e.?] (Vg. fr. ‘Deux escus pendoient a l'arbre’).
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Stultitie,
zn. Ontleend aan lat. Stultitia.
Dwaasheid. ‖ Trouwe sall campen tegen swerels stultitie, Trauwe 1297 [1595?].

Sturberen,
ww. Zie MNW i.v. Storberen.
Schenden. ‖ De Joden onbequame Souden sturberen groot en cleene, Hadden
sijs macht, minen lichame, Sev. Bl. 465 [ca 1450].

Stuten,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Stuiten (II).
A. BEDR. - Vertellen, voordragen, vertonen. ‖ Hooren zij batementen, sotte cluten
stuten, A. BIJNS, N.Ref. 317, a, 13 [1528].
B. ONZ. - Roemend spreken. ‖ Stuten van haer (t.w. Maria) niet dichters, loofs
stichters natuerlijc? A. BIJNS, N.Ref. 330, j, 8 [1e kw. 16e e.]

Stuuck,
zn. Zie WNT i.v. Stuik.
Ten stuucke, op slag, terstond? ‖ Int bouck Numeri / staet claerlicken tbedieden
Van eenen mensche die hout raepte
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tzynen ghebruucke Upden sabahot des Heeren / Hy wiert dies ten stuucke Ter doot
ghesteent, Verl.Z. I, 293 [1583].

Subbelen,
ww. Bijvorm van (of corrupt voor?) snubbelen (zie WNT i.v. Snobbelen) of
sabbelen(?).
Wellustig beetpakken of kussen. ‖ Al saechdj een ruter een meijsken wincken al
saechdise subbelen cussen en lecken, St 2, 170 [vóór 1524].

Subgectelic,
bn. Zie Subiectelijck.

Subgecxie, subgecxcie,
zn. Zie Subjectie.

Subieccie,
zn. Zie Subjectie.

Subiectelijck, subgectelic,
bn., bw. Van subiect, subject.
Onderdanig, onderworpen; in de 2e aanh. gedwee, gehoorzaam. ‖ Maria / heift
aermoede / gheweist subgectelic, EVERAERT 306 [1529]; Hy en soude de stappen
wel subiectelijck Van desen man volghen / dwelck ick v rade, Antw. Sp. Eee i [1561].

Subjectie, subiectie, subieccie, subgecx(c)ie,
zn. Ontleend aan lat. subjectio.
1) Onderdanigheid, onderworpenheid. ‖ Pir. en Th. 201 [1e kw. 16e e.?]; Well.
Mensch 1156 [2e kw. 16e e.]; CRUL, Heynken 28 [ca 1540?]; CAST., C. v. R. 114,
245 [1548]; Antw.Sp. Ff i [1561]; Jezus i.d. tempel 169 [ca 1575?].
2) Macht, heerschappij. ‖ Drie bl. danssen 50 [1482]; EVERAERT 70 [1511], 125
[1525], 192 [1526], 225 [1528?], 314 [1529] en pass.; Doesb. 143 [vóór 1528];
v

Gentse Sp. 219 [1539]; CAST., C. v. R. 98 174 [1548]; H.d.Am. I 6, Aa 4 [m. 16e
e.]; Bruyne 3, 106 [1556]; Antw.Sp. Eee iij [1561]; Rott.Sp. D iij, S viij [1561].
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OPM. Onduidelijk is de bet. in Doesb. 73 [vóór 1528]: ‘Princesse, goddinne, Venus
vrouwe, beschermt mi voor rouwe in v subieccie’ (versta: in Uw hoede? Of: in
onderdanigheid, gehoorzaamheid aan U?).

Subiugeeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. subjuguer.
Onderwerpen. ‖ Twas de turck diemen sach mit zijnder haesten Twalef
conincrijcken subiugeeren, Camp v.d. Doot 1589 [1493].

Sublimatie,
zn. Zie WNT i.v.
Verheffing, verheerlijking, lofprijzing? ‖ Triumphen, tornoyen, louen, electien,
sublimatien commen ooc onder dees protectien (t.w. van de ‘baladen oversleghen’),
CAST., C. v. R. 114 [1548].

Submitteren, sumiteeren,
ww. Ontleend aan lat. submittere.
Onderwerpen (vg. KIL. 863: S u b m i t t é r e n . Submittere, subdere, subiicere. &
Permittere se iudicio alterius). ‖ Ons submitterende, zegghen wy, int erruers, Gentse
Sp. 271 [1539]; Dus sal icse van binnen so gaen tempteren, Dat wi aen haer sullen
cryghen naerheyt En met ons haer tuwen wille submitteren, B.d.Scr. 10 [1539]; Ick
sumiteer die saecke, als ghijt nu oock doet, aen dees twee goeheeren, die de saeck
verstaen, Brouwersg. 152 [ca 1560].

Substanciael,
bn. Ontleend aan lat. substantialis.
Degelijk, goed? ‖ Medecijne substanciael Ghy muecht mijnder herten ghesonde
gheuen, DE ROOVERE 393 [3e kw. 15e e.].

Subterfugie,
zn. Ontleend aan lat. subterfugium of gevormd naar ofr., fr. subterfuge.
Uitwijkplaats? ‖ Tot remedie van dien (t.w. versperring door overstroming of brand)
zijn gheordineerd subterfugien, ommeganghen ende zide-straten, CAST., C. v. R.
18 [1548].

Subtijlen,
ww. Zie MNW i.v. Subtilen.
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Verschalken, er in laten lopen. ‖ Condij u ouders also subtijlen, Van alle drucke
word ick dan genesen, Luijstervinck 87 [2e h. 16e e.].

Sucade, succade, sucadekin,
zn. Zie MNW i.v. Sucade, WNT i.v. Sukade.
Erenaam voor een liefelijk, aantrekkelijk persoon. ‖ CAST., Lied. 55 [ca 1530];
Gentse Ref. 135 [1539]; Dev.Pr.B. 115 [1539]; CAST., C. v. R. 13 [1548]; Trudo 969
[ca 1550].

Sucadich,
bn. Van sucade, sukade.
Liefelijk, zoet. ‖ Bruyne 3, 122 [1556]; GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 5a [1559]; Conste
v

v

v

v

d.M. 62 [ca 1560]; Antw.Sp. K iiij , Mmm ij , Nnn i [1561]; Haagsp. c iij [1561];
Taruwegraen 1675 [1583]; HOUWAERT, Vier Wterste 59, 181 [1583].
OPM. Nog bij SPIEGHEL, in VISSCHER, Brabb. 201a [ca 1600] en Vlaerd. Red. 117
[1617], aang. in WNT i.v. Sukade, Afl.

Succade,
zn. Zie Sucade.

Succadelic,
bn. Van succade, sukade.
Liefelijk; heerlijk? ‖ Noyt sinnen en kinden volmaecter persoon, een paradiselic
leuen een succadelic throon, Doesb. 125 [vóór 1528].

Succoureringhe,
zn. Van succoureren (zie MNW i.v. Secoreren).
Bijstand, hulp, steun. ‖ De Rechtueerdicheyt Gods / vol iubileringhe... Moet alle
v

herten sijn een succoureringhe, Antw. Sp. Eee ij [1561].
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Succumberen,
ww. Gevormd naar lat. succumbere of ofr., fr. succomber.
Bezwijken, sterven. ‖ Die etens aenveirden Vande verboden vrugten; dies sij
succumbeerden, Bekeeringe Pauli 225 [ca 1550?].

Sueghelyck,
bn. Van sueghe of sueghen.
Als een zeug? ‖ Hout u kinderen reyn / niet vuyl noch sueghelyck, Zeven Sp.
v

Bermh. C v [1591].

Sueghen,
ww. Van sueghe, zeug? Verdam's opv. van sueghen als bijvorm v. swoegen (zie
MNW i.v. Soegen, sub bet. 2) lijkt minder wrsch.
(Als een zeug) leven? ‖ Ghulsich, leckerich in oncuysheyt sy suechden (×
vruechden), B.d.Scr. 14 [1539].

Suel,
bn. Bijvorm van zwoel.
(Brandend) heet (vg. KIL.: S o e l . j . s m o e l . Tepidus, &c.). ‖ Wy hebben somtijts
mueten bee//hyghen... in wellusten kuel vol melodijen en vol onrusten//suel,
Smenschen gheest 179 [ca 1560?].

Sueraer, suereer,
zn. Van sueren.
Bedrieger (vg. PLANT. i.v. Seurer, DE BO i.v. Zeuraar: ‘Een die zeurt in 't spel, fr.
tricheur’). ‖ Luereers, suereers, lieghers, bedrieghers, Leuv.Bijdr. 4, 212 [beg. 16e
e.]; Laedt de sueraers besigh met haer practiicken, CAST., C. v. R. 188 [1548].

Suercul,
zn. Uit suer en cul.
Zuurpruim? ‖ Jan suercul, Jan ligt achter, Jan coopt blau, Bruyne 1, 94 [2e h. 16e
e.].

Suere,
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zn. Zie Seure.

Sueren,
ww. Zie Zeuren.

Suerman,
zn. Uit suer, zuur en man.
Eig. man met een ‘zuur’, onaangenaam, nijdig, boos karakter of humeur (vg.
magerman, vetman), in de aanh. in fig. verband en dan feitelijk boosheid, nijdigheid.
‖ Wanneer si haer nachtrenten verliest te syne (l. ten fyne?) suerman wilter syn
crucke in steken (versta: zal er aan te pas komen? Vg. ‘Sinte Pieter zal er zijne kruk
ondersteken’, in WNT i.v. Kruk, sub bet. 6), St 1, 63 [vóór 1524].

Suermondich,
bw. Uit suer en mont met -ich.
Met ‘zure’ mond, bitter. ‖ Bitter tranen Suermondich bekanen / Tmisbruyc der
v

amoureuse tysanen, CAST., Pyr. A vj [ca 1530].

Suersope,
zn. Uit suer en sope.
Suersopen brocken, onaangename zaken bewerkstelligen. ‖ Tsijn al suersopen
v

die ghy ghebroct hebt, Antw. Sp. Kk iij [1561].

Suffocatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. suffocation of lat. suffocatio.
Eig. verstikking; in de aanh. het stokken, blijven steken, haperen? ‖ Componeerd
zoo de worden ende te dien fine Datter suffocatie en zij, noch gapijnghe, CAST., C.
v. R. 17 [1548].

Suffragie,
zn. Ontleend aan lat. suffragium of gevormd naar ofr., fr. suffrage.
Blijkens het verband in de aanh. uitspraak, zegswijze. ‖ Zomighe redenen heeten
Ghemeene spraken, Die een costelicke rethorike maken, Ghenaemd Prouerbien
inder gheleerden papieren. Ghelijc Cocodrilsche tranen, Olie in vieren: Blender dan
een Mol: en zulcke suffragien, CAST., C. v. R. 239 [1548].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Suyen,
ww. Zie MNW i.v. *Suyden, WNT i.v. Sujen.
Eig. (in slaap) sussen (of wiegelen? Vg. fri. soeije), in de aanh. voortbrengen of
grootbrengen? ‖ Wadt can een raven anders dan een raven suyen, Menschwerdinge
Christi 604* [m. 16e e.?].

Suylooren,
ww. Zie Zuylooren.

Sulder,
zn. Van sult, solt, soldij.
Huursoldaat. ‖ Ghy sult oick een dobbel sulder zijn (versta een soldaat, die een
dubbel soldij geniet), Haagsp. 1 ij [1561].

Sumeren,
ww. Zie MNW i.v.
Tot zich nemen, gebruiken. ‖ Tgheen dat ghij gesumeert hebt, wilt niet vuijt spijen,
S.Stadt 107 [ca 1535].
OPM. In bijz. toepassing, t.w. als communieterm, in Viagie v. Jan Want 169, 170
[ca 1519], aang. in MNW i.v. Sumeren.

Sumiteeren,
ww. Zie Submitteren.

Supererogacie,
zn. Ontleend aan ofr. supererogation, lat. supererogatio (fr. surérogation).
Wat men verricht (i.c. aan ‘goede werken’) boven hetgeen waartoe men verplicht
is. ‖ Contemplacie Dats mijn meersche / En supererogacie Vaet bouen tmast
v

sheylichs Gheests inspiracie, Antw.Sp. Oo i [1561].

Superflu,
bn. Ontleend aan ofr., fr. Superflu.
Overbodig, nutteloos? ‖ Superflue dicht, en sal u niet veruelen, CAST., C. v. R.
221 [1548]; Van tsuperflue dicht, mueghdy wel falen, ald. 235.
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OPM. Als voorb. van een Superflue, J: Dicht te vergheefs geeft CAST. C. v. R. 233
[1548]: Die wijs es en darf niet zeere verre gaen, Oft hy en wild hem te wandelene
bestaen.

Superfluiteit,
zn. Van superflu of gevormd naar ofr., fr. superfluité,
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Blijkens het verband in de aanh. wegvloeiing (t.w. van - overtollig - bloed). ‖ Plinius
ende Pius scrijfuen ons dbediet Van Hippodotamus (!) dwilde peerd, Hoe dadt hem
zeluen hurdt in een riet Daert tsbloeds superfluiteit begheerd... Waer uut de
churgiennen eerst leerden dlaten, CAST., C. v. R. 87 [1548].

Supersederen,
ww. Blijkens de bet. in de aanh. eerder ontleend aan lat. supersedere dan aan ofr.
superseder.
Zich onthouden van? ‖ Dusent zulcke termen zuldy vulleesten Minste metten
meesten, die ic supersedére, CAST., C. v. R. 50 [1548].

Superstitie,
zn. Zie WNT i.v.
Blijkens het verband in de aanh. syn. met ‘staet’; de bet. heeft zich - indien niet
oorspr. of secundair op de etym. gebaseerd - wellicht ontwikkeld via verering tot
stand die verering geniet. ‖ Wie met eyghen baet niet en gaet omme, Die en compt
tot staet noch superstitie, Br. Willeken 486 [1565?].

Suppliceren,
ww. Gevormd naar lat. supplicare.
Vragen, smeken (vg. KIL. 863: S u p p l i c é r e n . Supplicare). ‖ Uwer liefden comen
wy ons recommenderen En u suppliceren vuyt gherechter oetmoet, Dat ghy u
ennichsins soudt willen verneren Om comen spaceren tot mynent, Trudo 3125 [ca
1550]; V.: Wy suppliceren Aen u myn Heren. S.: Wilt ons werck ten scherpsten niet
v

judiceren, Rott.Sp. M viij [1561].

Supplieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. Supplier.
Vragen, smeken. ‖ Wies wy vermueghen met innigher beden, Supplieren dat ghy
onsen God... Vuer ons bidt, CAST., C. v. R. 97 [1548]; O lieve Dochter in v supplieren,
v

Natuerlijck desireren en requireren, En zou ick niet consenteren, H.d.Am. Aa 1 [m.
16e e.].

Supporteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. supporter.
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Ontheffen, ontslaan (vg. voor deze bet. MNW i.v. Verdragen, bet. B, 2). ‖ Ick en
ben daer toe nyet ghequalificeert, Dus biddick u, dat ghy my daer aff supporteert,
Trudo 2312 [ca 1550] (zie ook ald. 2674).

Surrepodt,
zn. Uit surre, zuur (?) en podt.
Het onduidelijke verband in de aanh. maakt slechts een gissing mogelijk:
narigheid? ‖ Bij gans! In een goet laecken Waer dat een quae scheure, wadt eenen
quick! (t.w. indien de pot met geld inderdaad verdwenen zou zijn) Sout surrepodt
sijn? Non est hic. Dat waer voor u een cranck beschot, Het sal gelogen sijn, Blinden
201 [2e h. 16e e.].

Suspiracie,
zn. Ontleend aan lat. suspiratio.
Eig. verzuchting; in de aanh. (smachtend) verlangen, begeerte? ‖ O God... V
willen wy eewich lof bewijsen, V vallen te voet met suspiracie, Om uwen name te
louen en te prijsen, Dwerck d. Apost. 108 [1e h. 16e e.].

Suspireren,
ww. Ontleend aan ofr. suspirer.
Zuchten; verzuchten. Indien suspireren in de aanh. niet abusievelijk is gebruikt
voor inspireren, zullen we wel moeten denken aan Rom. 8, 26 in fine. ‖ Den gheest
Gods... Quam suspirerende den Coninck te baten, Antw. Sp. Rr iij [1561].

Suspyrie,
zn. Ontleend aan lat. suspirium.
Zucht? ‖ Deur Antiochus: hoeveel warer vermoordt / gebannen / Wien de Worms
v

aten / naer veel suspyrien / En bedarf tlant van Syrien, CAST., Bal. A 7 [1521].

Suspicie,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
Suspicie nemen vut, (het) denkbeeld, (de) gedachte (i.c. van de ‘stok’ in een
refrein) ontlenen aan? ‖ Vut twee veersen (daer) (t.w. Incipe Menalios en Ducite ab
vrbe domum) nemen wy suspicie Die daer (t.w. in Vergilius' achtste ecloga) verhaeld
(versta: herhaald) staen, CAST., C. v. R. 55 [1548].

Sustenantie,
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zn. Zie Sustinantie.

Sustenteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. sustenter.
Van levensmiddelen voorzien, onderhouden, voeden. ‖ De coopman is...
Sustenterende tot elcker spacie Die generatie // der ghemeynten hoop, Antw.Sp.
v

Ss ij [1561]; De coopman... Elcken sustenteert tot sijnen belieuen, ald. Ss iij.

Sustinantie, sustenantie,
zn. Van sustineren. De vorm sustenantie wijst op invloed van sustenance (zie MNW
i.v.).
Ondersteuning, bemoediging. ‖ Lof Diana zuyver romenbrantie, // Een sustinantie
en een temperantie // Voor Phoebi hitte, H.d.Am. K 4 [m. 16e e.]; Och wat
vreuchdelijcker ontpluyckinghe Zoo eest der herten om sustenantie, D'imagelijcke
v

Beelde als remombrantie Figuerlijck t'aenschouwen als reyn ghestichte, ald. V 3 .

Sustineren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Ondergaan, dragen, lijden, te verdu-
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ren hebben. ‖ Myns wils ende gheerne hebbickt ghesustineerd, CAST., C. v. R. 121
[1548]; Dusdanich misval // sullense sustineren in haer tijden, Heymelic Lijden 317
[1557].
OPM. In de aanh. in onduidelijk, mogelijk corrupt verband. ‖ Wt liefden puer / ons
ghebuer / wilt ons ghenesen / V sustineren / laboreren / wilt ghewaghen, Rott. Sp.
v

N viij [1561].
2) Dulden. ‖ Mijn Heeren ten staet ons niet te sustineren, Dat dese lieden noch
perseuereren In preken, Dwerck d. Apost. 972 [1e h. 16e e.].
3) Met betr. tot een mening: staande houden; v.v. ook redeneren, betogen. ‖ (Ik)
Sustinere als oorconden van desen Als bernende keersse lijdt hier ons glorie, DE
ROOVERE 240 [3e kw. 15e e.]; Wies zij (t.w. de walen) in dat cas willen sustinéren.
Ende te dier cauzen met den subtilen kiifuen, Ic en siedt den vlamijnghen niet
obserueren, CAST., C. v. R. 37 [1548] (zie ook ald. 45, 53 en pass.); V argueren oft
v

v sustineren // en heeft tegen my // niet, Antw.Sp. e iij [1561].
4) Moedwillig over zich halen, wagen, riskeren? ‖ Dusent perikelen hebbick
ghesustineerd: Dyn ghebod ghereiecteerd ende ouertorden, Met Balacs qua doctrine,
CAST., C. v. R. 183 [1548].

Sustineringhe,
zn. Van sustineren.
Het naar het schijnt corrupte verband in de aanh. belet een nadere precisering
van de bet. ‖ Bouen Paris oft Viennen v seringhe en is die sustineringhe gheen
compareringhe liefs reyn clareringe is hemels int gronden, Doesb. 126 [vóór 1528].

Swaerlijc,
bn. Zie Zwaerlijck.

Swager,
zn. Zie MNW i.v.
Schoonvader (vg. KIL.: s w a e g h e r ... Ger. Sax. Sicamb. Holl. j. Socer, pater
uxoris). ‖ Bewaerde Moses niet Jetrons, zijns swagers, schapen, Prochiaen 1565
[ca 1540].

Swaken,
ww. Zie Zwaken.

Swanck (I),
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zn. Zie MNW i.v. Swanc, 2e art.
Streek (vg. Swenck)? Of misbruik? ‖ Hier is noch een swanck / van die ofslagers
van die vis, Gr. Hel 1140 [ca 1564].

Swanck (II),
bn. Zie MNW i.v. Swanc, 1e art.
Afgemat? Of slap, krachteloos (vg. voor deze bet. in verwante talen MNW i.v.
Swanc, 1e art.). ‖ Och dees questie leyt in myn memorie // swaer / Zoo dat myn
leden beswaert en swanck // zijn / Hem ghevende tot slapen, Rott. Sp. C iiij [1561].

Sweerdelijck,
bw. Van sweert, zwaard.
(Scherp) als een zwaard. ‖ Laet u rechtveerdicheyt niet snijden sweerdelijck, A.
BIJNS 400 [ca 1540].

Sweerdich,
bn., bw. Zie Zwaerdigh.

Swenck,
zn. Van swenken.
1) (Onaangename) zaak. ‖ V sullen overcoomen / veel vreemde swencken, Red.
en Nat. 628 [2e h. 16e e.] (zie ook ald. 959); Tsijn vreemde swencken, Deenv.
Mensch 986 [2e h. 16e e.]; Alle droevige zwenken, die ons nu kwellen, Zal zij door
haar koomst heel t' onder doen vellen, Jezus o.d. leraers 496 [vóór 1580]. - Zie nog
een aantal plaatsen uit de spelen V.L. JANSZ bij Erné, Twee Spelen blz. 98. Mogelijk
schuilen daaronder ook plaatsen, waar de bet. nadert tot (gemene) streek of ramp,
zoals Tcooren 968 [1565]: ‘Sijn hem sles niet overcoomen eenijge swencken, Als
van moorden en drencken, soo isset noch goet’.
2) Iets van weinig of geen waarde. ‖ Ten sien (versta: zijn) maer swencken, Deenv.
Mensch 910 [2e h. 16e e.].

Swerck,
zn. Zie MNW i.v. Swerc.
In de aanh. in dez. bet. en constructie gebruikt als swenck (zie ald. bet. 1):
onaangename zaak. ‖ Die werlt is sot, tot elck eens spot / vol vreemde swercken
(× vercken), Vers. Maelt. 683 [2e h. 16e e.].

Swerckelijck,
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bn. Van swercken.
Omhullend, beschermend? ‖ Een vreuchdelijck deuchdelijck swerckelijck swerck,
Omvanghe met gratien die Konst bezeffen, H.d.Am. V 7 [m. 16e e.].

Swermen,
ww. Zie MNW i.v. Swarmen.
Blijkens het verband in de aanh. dwingen, geweld aandoen. ‖ Met alle
bescheidenheit moet men nemen regaert hoe die saeck is gelegen / diemen wil
bescarmen... maer niet om die consciency daarmee te swermen, Saeyere 1042 [2e
h. 16e e.].

Swermer,
zn. Van swermen.
Ketter (vg. KIL.: s w e r m e r ... Haereticus. vulgo sectarius). ‖ Die niet dan erruer
en oproer en maken, Als swermers en Ketters dagelijcx bedrijven, Prochiaen 1074
[ca 1540].

Swichten,
ww. Zie Zwichten.

Swichtere,
zn. Zie MNW i.v. Swichter.
1) Die een eind maakt aan. ‖ O Vader... van allen erge een swichtere, Sev. Bl.
742 [ca 1450].
- Een swichtere sijn van, een eind maken aan. ‖ Van allen erge sidi een swichtere,
Sev. Bl. 350 [ca 1450].
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2) Swichtere sijn (c.gen.), nalaten. ‖ Sijt der sonden swichtere, Well. Mensch 435
[2e kw. 16e e.].

Swichtinghe,
zn. Zie Zwichtinghe.

Swick(e),
zn. Zie Zwijke.

Swieren,
ww. Zie FRANCK-VAN WIJK i.v. Zwieren.
In de aanh. een bep. wijze van gaan, lopen. ‖ Wel wie comt hier dus herwaerts
swieren, M. Bedr. Hart 758 [1577].

Swijck(e),
SWICK(E),

zn. Zie Zwijke.

Swynenloenge,
zn. Uit swyn en loenge (zie WNT i.v. Loenje (I).
Helft van de rug van een zwijn. ‖ Als een kadetkin / Zou hy wel derren in een
v

bancketkin Snyden een vetkin Van een swynenloenge, CAST., Pyr. A vij [ca 1530].

Swikelic,
bw. Van swiken.
Te kort schietend, in gebreke blijvend, nalatig. ‖ Rijckelicke prisen... Zuld ghy
ghewinnen wild hem niet swikelic falen, CAST., C. v. R. 102 [1548].

Swin,
zn. Zie Zwin.
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Swindelbollen,
ww. Uit swindelen en bolle met -(e)n.
Suizebollen. ‖ Eij siet hem swindelbollen, Vers. Maelt. 279 [2e h. 16e e.].

Swinghen,
ww. Zie MNW i.v. Swingen, 2e art.?
Blijkens het verband in de aanh. liefkozen, strelen. ‖ My dunct dat Mars in't bedde
daer springht. // En dat hy my lieffelijck helst en swinght. // Als eene die dinght 't
v

werck der natueren, H.d.Am. X 3 [m. 16e e.].

Sycxsene, secxsene, sijxsel,
zn. Bijvorm(en) van sickele (onder invloed van seisene?).
Sikkel. ‖ Gaet vutte / en slaet an... met uwe scherpe secxsene // ende wilt mayen
// of het tarwegraen, Taruwegraen 1225 [1581]; Den oust slaende met zynder
sycxsene, ald. toneelaanw. na 1251.
- In de aanh. in obscene toepassing op het mann. lid. ‖ Ten lesten wert der
hoereson also blye Dat hem syn sijxsel boven sijnen navel sloech, Bierses 41 [2e
h. 16e e.].

Syllabijcqsch,
bn. Van *syllabijcq(ue).
Syllabijcqsche adiectie, toevoeging (t.w. achter het rijmwoord) van een (gelijke)
lettergreep. ‖ Nu sijndere Syllabijcqsche adiectien... Ghelijck goed zyn, moet zyn,
CAST., C. v. R. 47 [1548].

Synphonie,
zn. Zie WNT i.v. Symphonie.
Klankgelijkheid. ‖ D'accent (versta: klank) maeckt dit (t.w. het rijm Bliê × Marie,
e.d.) goed end de synphonie Als vald de vocale in de quantiteit diueers, CAST., C.
v. R. 44 [1548].

T
Tabeyte,
zn. Verlenging van beyte (d.m.v. ta- als versterkend préfix? Vg. taleuteren (JOOS)
en taroefelen (Loquela)?). Voor beyte, eig. ooi, zie WNT i.v. Beite; de overdrachtelijke
bet. slonzige vrouw, mogelijk bij DE DENE 371a [ca 1560]: ‘Ghy die in Bona Dies
cueckene wuendt Besmout... ghelijck een Beyte’ en in elk geval in de samenst.
klakkebeite ‘een vrouw die te vele rond loopt, die zelden thuis is’ (DE BO).
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Scheldnaam voor een vrouw. ‖ Soudij dat wenschen vuyl sassem tabeyte (de zot
tot zijn marot), Nyeuvont 497 [ca 1500]; Oec oude tabeyten (zeiden) och lief paus
maect ons vrij, St 1, 112 [vóór 1524].
OPM. In de vorm t'abbeyte nog bij V.D. NOOT in de bet. slechte, zedeloze vrouw
(uitg. A. Verwey blz. 51).

Tabulatuere,
zn. Zie WNT i.v. Tablatuur.
1) Hulpmiddel? ‖ Dat is om des menschen duister verstant geschiet, U letter te
stellen... Als een element, die de woordekens tsamen voecht, Om al wat den Geest
dunckt proffijtelick, Tot smenschen behoeft onderworpen uyterlick, Door u letter als
een tabulatuere, Letter en Geest 159 [eind 16e e.?].
2) Onderwijzing, uiteenzetting? ‖ Niemandt en wasser die u mochte helpen / In
Hemel / noch op Aerde hoort dees tabulatuere Oft Godt moest aennemen de
v

menschelijcke natuere, Rott.Sp. D iiij [1561].

Taceeren,
ww. Ontleend aan lat. tacere.
Zwijgen; verzwijgen. ‖ Wilt doch sulcx taceeren, S. Stadt 211 [ca 1535]; Het
groofste gae ick noch taceeren, ald. 1130.

Tachtere,
bw. Zie MNW en WNT i.v. Tachter.
Enen tachtere laten om iet, iemand iets laten ontberen. ‖ En lietse hem om
troostige woorden tachtere? Sp. d. M. 5702 [beg. 16e e.].

Taefftgen,
zn. Bijvorm van (of corrupt voor) taefeltgen?
Tafeltje. ‖ Wilt ons doen decken /
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een taefftgen wel bereijt so mogen wij tavont vrolijck sij[n] met ijdelheijt, Proetus
Abantus 108 [vóór 1589].

Taert,
bn.? Zie MNW i.v.
Scherp? (Vg. KIL.: t a e r t i g h . Holl.j. sarp. Subacidus, acidulus, acerbus, immitis).
‖ Se achtent min dan tsuuel (versta: wat er aan blijft hangen?) van een taerte scaers
(versta: van een scherp (scheer)mes?), EVERAERT 225 [1528?].

Taetse,
zn. Ontleend aan fr. tâche.
Taak. ‖ Elckerlijck heeft zynen tijt en taetse (× plaetse), Gentse Sp. 182 [1539].

Tandelick,
bw. Van tant.
Met de tanden? ‖ Dit werck ghewracht so schandelick... Duer Meest al de
v

werelt/ongenadich verbyten tandelick, Zeven Sp. Bermh. M ij [1591].

Tane(e)len,
zn. Van taneel, toneel.
Eig. op een ‘toneel’ (tribune en v.v. ereplaats) stellen; v.v. verheffen, (ver)-eren.
‖ O gheweldich vleesch... weert synde ghetaneelt, Smenschen gheest 250 [ca
1560?].

Tant,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Tand.
Op (of over) een tant, in geringe mate. ‖ Heeckelsters, kempsters... sijn quae
clappeijen, die gaern over een tant wercken, Brouwersg. 466 [ca 1560]; Niemanden
niet geven, als een kerle viercant, En eten en drincken al op eenen tant Duer haer
(t.w. gierigheid) sonderlinghen, Trauwe 178 [1595?].

Tanteleren,
ww. Ontleend aan ofr. denteler.
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Knagen, doorknagen. ‖ (Een kleed) Ghetanteleert van wormen, Camp v.d. Doot
1700 [1493].

Tantgat,
zn. Uit tant en gat.
Uitsl. aangetroffen in de krachttermen by ghans (versta: Gods) tantghaeten. ‖
EVERAERT 385 [1512] en Helpt tantgapen (l. tantgaten). ‖ Ghew. Vruecht 53 [eind
15 e.?].
OPM. Vg. gans tanden in Werelt bevechten 108 [2e h. 16e e.] en voor de samenst.
met gat de boven in de Inl. blz. VIII genoemde voorbb. (billegaeten, lijfgaten,
longergaten, schij[t]gaten, sweetgaten en zielgaten).

Tapperen,
ww. Bijvorm van taperen (zie MNW i.v.).
Waggelen (vg. du.dial. täppeln ‘stootend gaan als een kind of grijsaard’ bij De
Jager, Freq. 2, 638 uit Schröer). ‖ Ziet dit volc staen tapperen al waert droncken,
CRUL, Dronckaert 12 [2e kw. 16e e.].

Tardatie,
zn. Ontleend aan ofr. tardation of van tarderen.
Vertraging, uitstel. - Sonder tardatie, onverwijld. ‖ Laet ons dan weer beghinnen
Aen Leander en Hero zonder tardatie, H.d.Am. Aa 4 [m. 16e e.] (zie ook ald. Ff 7).

Tarderinghe,
zn. Van tarderen.
Onderbreking? ‖ Dese feeste gheduerde... zeven daghen inde voorzale van zynen
hoove, an zynen huuse, // met zeer grooter triompheringhe zondere tarderinghe,
H.Sacr. 305 [1571].

Tarmen,
ww. Van een overigens onbekend tarm, dat men wellicht mag herkennen in Huis v.
Idelh. 714 [m. 16e e.]: ‘Van spreken wert my den tarm moe’; tarm, term (woord)
komt wel niet in aanmerking.
Blijkens het verband in de aanh. synoniem met zuchten of kermen. ‖ Hoorde ghy
somtijts haer tarmen, Haer suchten, Haer carmen, soodrae sy (t.w. de kinderen)
sijn wacker... Ghy sout wel vlacker vallen! Minnevaer 84 [1583].
OPM. Misschien behoort hiertoe ook Sp. d. M. 1792 [beg. 16e e.]: ‘O God wilt
mijns bescarmen // eynt droefheyts tarmen Van dese deerlijcke daet’.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Tarten,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Zich kwaad maken? ‖ Weynich winnings en dan kinderen die veel moogen, Compt
dat wel overeen? Certeyn, 't is al hart! Nu wat baetet getart, ick moeter mijn toe
voegen, Minnevaer 28 [1583].

Tas,
zn. Ontleend aan ofr., fr. tache?
Vlek, smet? ‖ Hy (t.w. Christus) slaefde eenparich / om t' woort te doen wassen
v

/ En om af te leggen alle zondige tassen, Zeven Sp. Bermh. G viij [1591].

Tasser,
zn. Van tassen.
Die ophoopt, vermeerdert? Of die tracht te vermeerderen, die najaagt? ‖
Wellecomme brassers Der vruechden tassers / jn sweerels rosier, EVERAERT 9
[1509].

Tasten,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Aen den (of eenen) want (of weech) tasten, duidelijk (kunnen) opmerken (vg. de
waarheid (e.d.) tasten in WNT i.v. Tasten, sub bet. A, 2). ‖ Hi blies lueghenen ghelijck
eenen neckere, Men hadse wel aen eenen want ghetast, SMEKEN, Dwonder 288
[1511]; De handt steicjcker jnt deech. Men zout tasten ande weech / by sulke
malicien, EVERAERT 55 [1511]; Een blendt man zout tasten anden weech, ald. 216
[1528?]; Dus wilt tevreden sijn ghij, tastet aen den wandt; Gheen duech-
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den en groeyen zonder wederstandt, A. BIJNS, N.Ref. 18, c, 16 [1e kw. 16e e.]; Compt
den rijcken eenen cleynen teghenspoedt, Elck biedt hem troost; dus tastmen aen
den wandt: Gheen beeter vriendt dan gheldeken in de handt, ald. 307, c, 14 [1528].

Tastigh,
bw. Van tasten.
Tastbaar; zeer duidelijk. ‖ Die vruecht des herten es des menschen leven
Tshertens schat, rijcdom, tzelve dit tastigh zeyt, Zonder beghevijnghe der vastigheyt,
Gentse Sp. 168 [1539].

Tatelbaert,
zn. Uit tatelen en baert.
Kletsmeier. ‖ Wat, swijcht, tatelbaert! wat hebdy al snaters, Charon 363 [1551].

Tawen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Touwen (I).
Binden (vg. KIL.: t o u w e n . vetus. Nectere, texere). ‖ Dese browertsknechs...
suldij al te saemen aen éénen seel towen (hs. tawen), Gr. Hel 293 [ca 1564].

Teen,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Teen (I).
Metten teenen hebben, vast, beet hebben? ‖ Laet vrolijck singhen (wy en willen
niet flauwen Wy hebben den vrede / nv metten teenen, Antw.Sp. Rrr iiij [1561].

Teeninghe,
zn. Zie MNW i.v. Teninge.
1) Prikkeling, kwelling, terging (vg. Gloss. Trevirense, in Hor. Belg. 7, 10:
t e n n i n g e , irritatio). ‖ De eerbaer alle weenijnghe dect Als vriendt die noode
teenijnghe trect, DE ROOVERE, Quicunque 25 [3e kw. 15e e.] (hic? of sub bet. 2)?);
Jc hebbe alzoo veil lieden / doot ghesteken Als daghen ghevast / welcke teenynghe
(versta: welk een irritering, t.w. het vasten of de daarover gestelde vraag? Men kan
dan vrij vertalen met: ‘wat een onzin!’), EVERAERT 503 [1533].
2) Minachting. ‖ Haer leuen / haer wesen (haer corte teeninghe (versta: minachting,
t.w.van de natuur? Er is sprake van ontaarde moeders) Is beestelijck, DE ROOVERE
130 [3e kw. 15e e.]; Hy acht my rechs / als zyn voetsletere. Jc wilde hy van sulcker
/ teenynghe swichte, EVERAERT 536 [1538?]; Waer om duet ghy mijn lief so veel
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ghequels donbekende duende vercleeninghe... deese teeninghe//muet ons
verdrieten, Smenschen gheest 397 [ca 1560?].

Teerroede,
zn. Uit Teer, vogellijm en roede.
Met vogellijm besmeerde stok (vg. KIL.: t e r - r o e d e . Viscatum vimen, calamus;
vg. ook RUTTEN en TUERL.). ‖ Tsijn al teerroeden daer men u meede vangt,
v

Menschwerdinge Christi 595, in Hs. TMB, B, fol. 23 [m. 16e e.?].

Tegen-,
zie ook Teghen-, Jegen- en Jeghen-.

Tegensbellen,
ww. Uit tegens en bellen.
Eig. tegenblaffen, in de aanh. fig. toegepast. ‖ Alle droevige zwenken, die ons nu
kwellen, Zal zij (t.w. de vrede) door haar koomst heel t'onder doen vellen Zonder
enig tegensbellen, Jezus o.d. leraers 498 [vóór 1580].

Tegenspoetsele,
zn. Van tegenspoet.
Tegenspoed, rampspoed. ‖ Sijn ledekens (t.w. van Christus, versta de armen)
v

besorchse / voor tegenspoetsele, Zeven Sp. Bermh. E viij [1591].

Tegensprandelen,
ww. Uit tegen en *sprandelen (vg. Sprandelinghe).
Tegenstribbelen. ‖ Sonder tegensprandelen volch ick u nae, Tcooren 182 [1565].

Teghenqueteren,
ww. Uit teghen en queteren.
Tegenpruttelen. ‖ Al dat ghy ghebiet, sonder teghen queteren Dat sal ick
volbringhen, HOUWAERT, Lusth. 1, 379 [1582-'83].

Teghenspoedelijc,
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bn. Zie MNW i.v. Tegenspoedelijc.
Ongelukkig, rampzalig. ‖ Och, noeijt meer foortsen Voer ons duvels
teghenspoedelijc, Sacr.v.d.N. 1288 [3e kw. 15ee.].

Teghenspoedicheyt,
zn. Van teghenspoedich of rechtstreeks van teghenspoet.
Tegenspoed. ‖ Zoo men naer schoon weder reghen verwacht, Zoo verwacht men
naer voorspoet teghenspoedicheyt, H.d.Am. Gg 2 [m. 16e e.].
OPM. Nog bij COORNHERT 1, 336b, aang. in WNT i.v. Tegenspoed, Afl.

Teghensteunen,
ww. Uit teghen en steunen (zie Stuenen), vg. Teghenstuene, Teghenstoeninghe en
Jeghenstunen? Of steunen teghen?
Zich verzetten (tegen). ‖ Och lief! den mont zeyt u adieu Daer therte teghen steunt
v

respeelich, CAST., Pyr. A vj [ca 1530].

Teghenstoeninghe,
zn. Van teghenstoenen (zie Teghensteunen) of uit teghen en stoeninghe (zie
Stuenynghe).
Tegenstand, verzet. - Gheen teghenstoeninghe weten, geen weerstand kunnen
bieden. ‖ Ick en weet gheen teghen stoeninghe tvleesch is aentreckelyck / en de
woeninghe des werrelts is gherieflijck boven somme, Smenschen gheest 439 [ca
1560?].

Teghenstrijcken, tsegenstrijcken,
ww. Uit teghen en strijcken.
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Tegemoetgaan. ‖ De vader heeft den zoone van vers gekeken, En es hem
vriendelijck tsegengestreken Met openen aermen, A. BIJNS, N.Ref. 241, c, 13 [1526];
Ick wil hem teghen vroom ende clueck // 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. - Sonder teghenstuene, met liefde. ‖ (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. ‖ Ghi wilt al spreken na v
eyghen behaghen Maer die teghenvlaghen / en moechdy niet lyen, GHISTELE, Ant.
61 [1555].

Teghenweringhe,
zn. Uit teghen en weringhe.
Tegenweer? Het verband in de aanh. is niet duidelijk. ‖ Gheeft teghenweringhe
// tkeert noch voorspoedich, Antw.Sp. bij [1561].

Teyl,
zn. Verwant met telen, aanzien (?), in OVl. Lied. en Ged. 127: ‘Daer toe (t.w. minnen)
dwinct mi herte ende zin, Tzoe einen reinen beilde, Die mi so lieflic teilde’ (aang. in
MNW i.v. Telen, Aanm.).
Blik? ‖ Also ghy noch wel siet aen den teyl van myn oogen, Hs. T M B , G, fol.
v

84 * [eind 16e e.?].

Teylbier,
zn. Het 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) blik(?, (zie Teyl).
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Naer teylbier stincken, weerzinwekkend zijn, (sexuele) afkeer opwekken. ‖ (Een
vrouw) Die ghy eens gebruyct hebt, die stinct (segt ghy) naer teylbier, Prochiaen
2220 [ca 1540].
- Droncken worden vanden teylbier, verliefd of geil zijn of worden. ‖ Ick lache als
hem sint ioris vissop wert gesconken // Ende si vanden teylbier worden puer droncken
// Lopende om gehuwet te sijn wacharmen, Doesb. 208 [vóór 1528].

Temen,
ww. Zie WNT i.v.
Temen op, nadenken over, zich bezinnen op, ter harte nemen, letten op. ‖ Gentse
Sp. 285 [1539]; H.Sacr. 217 [1571]; Reyne M. 71 [ca 1575?]; Jezus i.d. tempel 208
[ca 1575?]; Judich 80 [1577].
- In de aanh. blijkens het verband: onder handen nemen, te lijf gaan, ranselen. ‖
Geeft mij die roe, ic zal hem int cot // steecken. Op hem zal ic noch metten vaijlianden
// temen, Bijstier 385 [eind 16e e.?].
OPM. Vg. Ghetemen.

Tempeestelijck,
bn., bw. Van tempeest.
Verschrikkelijk, afschuwelijk; in een of meer der aanhh. is ook de bet.
‘verschrikkelijk hevig’ mogelijk. ‖ V.D. DALE, Wre 1460 [ca 1516]; A. BIJNS, N.Ref.
169, e, 17 [1525]; Gentse Sp. 280, 288 [1539]; Meest Al 131 [1559]; Roerende v.
Meest Al 71 [ca 1564?]; HOUWAERT, Gen.Loop 249 [ca 1590].

Temperaet,
bn. Ontleend aan lat. temperatus.
Kalm, gematigd, rustig, evenwichtig? ‖ Stelt u te vreden en wilt u wat saten; U
clagen, u kermen en mach doch niet baten. Dus weest temperaet en hebt druck
met maten, A. BIJNS, N.Ref. 216, b, 3 [1526].

Temperance,
zn. Ontleend aan ofr., fr. temperance.
Matigheid. ‖ Een huyfken opt hoeft neempt alst betaempt Ghemaect bijden handen
van vrou temperance, Camp v.d. Doot 2255 [1493].

Tempestueus,
bw. Ontleend aan ofr. tempestueux.
Stormachtig; onrustig. ‖ Mijn hert dat is my doloreus / Melancoleus / Als triet dat
v

waeyt met allen winden / Seer onghestadich tempestueus, Haagsp. k ij [1561].
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Temporisieren,
ww. Zie WNT i.v. Temporiseeren.
Matigen. ‖ V gratie (t.w. van de duif als symbool van de H.Geest) temporisiert die
luchten V vleijcken (l. vlercken) vercoelen / die hetten brandich, DE ROOVERE 122
[3e kw. 15e e.].

Temptatie,
zn. Zie MNW i.v. Temptacie, WNT i.v. Temptatie.
Liefdesverlangen? ‖ Tot niemandt anders en heb ic temptatie, A. BIJNS, N.Ref.
206, a, 9 [1e kw. 16e e.].

Tempterelijck,
bn. Van tempteren.
Verleidend. ‖ Tempterelijck gheest tot sondighen apetijte (t.w. de duivel), DE
ROOVERE 237 [3e kw. 15e e.].

Tempteringhe,
zn. Van tempteren.
Verleiding. ‖ Vertrect vileyne // valsche tempteringhe vuyle onreyne // snoode
bueleringhe, Smenschen gheest 159 [ca 1560?].
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Tenebroos,
bn. Ontleend aan ofr. tenebros, tenebreux of lat. tenebrosus.
Duister? ‖ T.: Ons zaken zijn obscuer. W.: En tenebrose contenentie, Rott.Sp. P
v

ij [1561].

Teneur, tenuer,
zn. Ontleend aan ofr., fr. teneur.
Droncken teneur, dronkaard, beschonkene. ‖ Tavont wil ick gaen worden een
droncken teneur, Koster Joh. 24 [m. 16e e.?]; Bruiloftsspel van drie personen: Zot,
Droncken Tenuer, Jonstige Minne, in D.War. 10, 116 [eind 16e e.?].

Teologist,
zn. Van t(h)eologie?
Godgeleerde. ‖ Hoe worden verblent onse teologisten (× sophisten), Christenk.
313 [ca 1540].

Tepelen,
ww. Zie WNT i.v.
Tepelen aan, eig. likken, zuigen aan en v.v. snoepen, proeven van? ‖ Ick heb een
brandewijntgen gelepelt En daer naer wadt getepelt aen een bastart sop, Lijsgen
en Lichthart 338 [2e h. 16e e.].

Term,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Term (I).
1) Grens (vg. KIL.: T e r m / t e r m i j n . Terminus; vg. mnl. termt, indirect (?) ontleend
aan lat. *termitem, zie MNW i.v. Term, bet. 1). ‖ Best blyff ick onder trys van des
cloesters termen, Trudo 3135 [ca 1550].
2) Definitie, formule. - In termen legghen, nauwkeurig formuleren. ‖ Wildic myn
weten / Jn termen legghen Huer haeren zouden vp waert staen Jnt segghen, DE
ROOVERE, Quicunque 508 [3e kw. 15e e.].
3) Daad? (Deze bet., indien juist, heeft zich misschien ontwikkeld uit die van staat,
toestand door KIL. 863 opgegeven: T e r m e ... Status, sors, casus). ‖ Hy sal v voeden
/ op houwen / bescermen Vergheuen v voerleden quade termen, St 2, 57 [vóór
1524].

Termen,
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ww. Van term.
Eig. bepalen, formuleren? Blijkens het verband in de aanh. overwegen of
uitspreken. ‖ Ick houde een sweert / maer blijf onbeschermt / Alst al is ghetermt //
ken weet waer mijende, Antw.Sp. i ij [1561].

Termijn,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Termijn (I).
1) Woord, gezegde, uitspraak (vg. KIL. 863: t e r m i j n . Vocabulum, verbum). ‖
Loth in Zodomen... Bleef zuver en reyne, vaet dees termijnen goet, A. BIJNS, N.Ref.
17, b, 5 [1e kw. 16e e.].
OPM. In de vorm termeyn nog in Vl. Placcaertb. 4, 114 [1702], aang. in WNT i.v.
Termijn (I), bet. 11.
- In de aanh. stok(regel) van een refrein. ‖ Dies segic den wt ghegeuen termijn
by wel betrouwen gheschiet veel quaets, St 2, 124 [vóór 1524].
2) Aard, soort? (Vg. DUCANGE: t e r m i n u s , modus, ratio). ‖ Hoop es een duecht
van goeder termijne, St 2, 175 [vóór 1524].

Termijnen,
ww. Van termijn.
A. BEDR. - Kwellen, tuchtigen? ‖ Daer suldi u lichaem mede termijnen Met
abstinencie ende met pijnen, Elckerlijc 526 [ca 1490?].
B. ONZ. - Lijden. ‖ Exemplen vinden wi in Iobs terminen, Doesb. 202 [vóór 1528]
(hic? of is terminen hier mv. van het zn. termijn in de bet. plaag, enz., in MNW i.v.
Termijn, bet. 6)?

Termineren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Termineeren.
Eindigen. ‖ Alle dichten... Die op een termineren (versta: die gelijk eindigen, d.i.
hetzelfde rijmwoord hebben?), als van eender mine, Mueghdy van eender lenghden
accorderen, CAST., C. v. R. 29 [1548].

Terten (I),
ww. Zie MNW en WNT i.v. Tarten.
Hem zelven terten (tot), zichzelf tot iets brengen. ‖ Ghy zult u zelven terten, Te
v

lijden veel smerten, Rott.Sp. A v [1561]; Den moordenaer aen't kruys... Hem zelven
v

terte tot goeden advijse, ald. B vj .

Terten (II),
ww. Bijvorm van treden.
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Terten na, streven naar, verlangen naar? ‖ Siet dat die ghene daer ghi na tert,
Niet en bemercke v bedroch, Conste d.M. 75 [ca 1560].

Tesen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Teezen.
Eig. uitpluizen en v.v. blijkens het verband in de aanh. ter harte nemen,
overdenken, overwegen. ‖ Die werckende is slaept soet, dat woort teest, waer hij
luttel of veel gegeeten heeft, vaet mijn vermonden, S.Stadt 1232 [ca 1535].
OPM. Vg. Doorteezen.

Testatie,
zn. Ontleend aan lat. testatio of ofr. testacion.
Getuigenis. ‖ Die moorder belooft was het paradijs Van dat goddelic devijs // naer
der schrifturen testatie, Weer. Gheleerde 226 [1558].

Testeren,
ww. Zie WNT i.v. Testeeren.
Getuigen? De aanh. is onduidelijk, mogelijk corrupt. ‖ (Democritus) heeft sijn
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ooghen hier om wt ghesteken Dat hy niet en sou worden becoort oft verleyt Met
eertschen rijcdom oft verganckelijcheyt Maer om glorie onsterflijck self testeert En
heeft mijnen naem reyn conste verbreyt Ja met die seuen hemelsche ghetriumpheert,
v

Antw. Sp. Ppp ij [1561].

Teuteren,
ww. Bijvorm van touteren? De vorm teuteren voor touteren ook bij HOOFT (zie de
plaatsen in WNT i.v. Teuteren (I), sub bet. 2), waar ze niet thuishoren). Vg. toteren
(WNT i.v. Toteren (II).
Trillen, beven. ‖ Van dit draijen, goeluij, mijn hooft heel teutert... mijn hooft dat
schuert schier door dit gewoel, Koster Joh. 38 [m. 16e e.?].

Te voren,
bw. Zie MNW en WNT i.v.
Te voren brengen, voorstellen, voorleggen. ‖ Och lacen wat brengdy my al te
voren, Sp. d. M. 5661 [beg. 16e e.]; Zijn Broeders hem te voren brochten, Dat hy
hem na Judeen wilde keeren, Prochiaen 1057 [ca 1540].

Tfij,
zn. Zie MNW i.v. Tfi, WNT i.v. Tfij.
Tfij sijn, veracht, verworpen zijn. ‖ Ontrouwe moet tfij sijn, vliedt zelcken treken,
A. BIJNS, N.Ref. 108, d, 10 [1e kw. 16e e.].
- Tfij moet werden (cum gen.sive dat.), schande moge komen over. ‖ Tfij moet u
worden, onsalighe drachte, Mar.v.N. 102 [ca 1500]; Tfy moet uus worden, Sp. d. M.
v

5876 [beg. 16e e.]; Tfy moet hem werden, H.d.Am. N 8 [m. 16e e.].

Tfoy,
tw. Contaminatievorm (uit tfy en foy)?
Foei. ‖ Tfoy myns verstorffenisse apostemich ende onghevuelycheits met alle
vernuft, Smenschen gheest 515 [ca 1560?].

Theologael,
bn. Ontleend aan fr. théologal.
Theologisch. ‖ Kennesse es wortel der onstaervelicheyt, Wt den woorde ryzende
al te male, U brijnghende tot die speciale Goddelicke theologale dueghden drye,
Gentse Sp. 69 [1539].
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Thoom,
zn. Zie MNW i.v. Toom, WNT i.v. Toom (I).
Benauwdheid, druk. ‖ Die leven in versijck, verlost hy (t.w. de paus) uyten thoom,
Minnevaer 428 [1583].

Thoonheijt,
zn. Van thoon (zie WNT i.v. Toon (III) of tonen.
Houding, gedrag? ‖ Isser gheen gelt ten is niet dan hoonheyt Gherekent mitter
menschen thoonheijt, St 2, 52 [vóór 1524].

Thuyl,
zn. Zie Tuyl.

Thuylaert,
zn. Zie MNW i.v. Tuylaert en vg. Thuylsgesint, Tuyl en Tuylen.
Dwaas, zot. ‖ Bestrijckty ons niet (t.w. met zalf) wy blijuen verleghen Als thuylaerts
v

versleghen // van keydaels winden, Antw. Sp. X iiij [1561].

Thuylsgesint,
bn. Uit thuyl (zie Tuyl) en gesint.
Geneigd tot dwaasheid, zotternij. ‖ Vry thuyls gesint / volght desen voet, Antw.Sp.
v

Y ij [1561].

Tier,
zn. Zie MNW i.v. Tiere, 1e art., WNT i.v. Tier (I).
Kwaad, zonde. ‖ Hy en begeert den doot niet inder qualen der sondaren, al hebben
sy bedreven // tier, Bruyne 1, 124 [1556]; Al heb ick.... met vremde liefhebbers
bedreven // tier, ald. 134.

Tierlyck,
bn., bw. Van tieren.
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Verstoord, boos(aardig). ‖ Oft ick u wat vraechden, weest niet tierlyck, Ontr.
Rentm. 908 [1588?]; Dees twee souden my tierlyck // overvallen willen, ald. 1319.

Tigie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. tige.
Boom(pje)? ‖ O Calliope coemt en wilt ons oock leeren Op dat wy treyn Violierken
v

beschincken // vroet Met onser Tigien Poetelijck in eeren, Antw.Sp. Mmm ij [1561]
(uit de Presentacie van ‘Den Groeyenden Boom van Liere’); Dus ontfangt ons Tigie
/ wt charitaten Edel Heeren Tgroeyende Boomken ghenaemt // fijn, ald. (vg. ald.
Mmm ij: ‘Wy v presenteren ons Boomken groeyende Int Antwerpsch Prieel’).

Timpel,
zn. Van timp.
Blijkens het verband in de aanh. hetzelfde als timp, punt van een kap of muts. ‖
Nu voorts / staet stille / laet stellen v timpelen (× trimpelen), Antw. Sp. i iiij [1561].

Tintelen,
ww. Zie MNW i.v. Tentelen, WNT i.v. Tintelen (IV).
Tintelen nae, zoeken? ‖ M.: Den bucht is binnen den vuijste, Van onsen dosse.
H.: Het comt al juijste, Wij en dorven nae geen droefheit tintelen, Meer Gheluck 361
[eind 16e e.?].

Tinteletene,
zn.? De vorm (bevestigd door de rijmpositie in de 2e aanh.: alleene) en de
verbindingen, waarin het woord is aangetroffen (tspeelken van Tinteletene en spelen
tinteletene) doen denken aan een zn., samengesteld uit tintele (van tintelen) en tene
(= teen of tenen). De gegeven verklaringen (resp. in Tschr. 61, bl. 124 e.v. en WNT
i.v. Tintelen (I) Samenst.) blijven onbevredigend. De laatste betekent weliswaar een
vooruitgang verge-
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leken met de eerste door de handhaving van teen, maar tinteletene mag o.i. niet
zonder meer worden weergegeven met ‘de teenen al tintelende krommen’, immers
1e. tinteletene is wel geen ww., 2e. wordt ‘tintelende krommen’ voor tintelen niet
van elders gesteund, 3e. wordt niet duidelijk gemaakt, wat wij onder ‘tintelend
krommen’ hebben te verstaan, 4e. past die omschrijving niet voor de geslachtsdaad
gezien van de kant van de man.
Tspeelken van Tinteletene of spelen tinteletene, coire. ‖ (Diana) Die tspeelken
van Tinteletene mi leerde, Doesb. 197 [vóór 1528]; Si worstelden so lange datser
beide lagen Ende ghingen van nieus spelen tinteletene, ald. 268.

Tintelteelken,
zn. Uit tintelen, sonderen (zie WNT i.v. Tintelen IV) en teelken (zie MNW i.v. Teelkijn
en Tschr. 61, bl. 127).
Mannelijk lid? ‖ J.: Sy houd wel / hoort V.: Ja watte. J.: Wel tintelteelken. Haer
Venus carbeelken // gaet op en nedere, Sp. d. M. 4616 [beg. 16e e.].

Tirandelickheijt,
zn. Van tirandelick.
Wreedheid. ‖ Laet... uwe tirandelickheijt doet juno sacrafficij van desen sij salt
vergeven, Proetus Abantus 401 [vóór 1589].

Tyrannisye, tyrannizye,
zn. Zie WNT i.v. Tirannisie.
Tirannie. ‖ Tyrannisye der Princen bringht dicwils ter ruyne / De subdyten, CAST.,
v

Bal. A 7 [1521]; Die verwonnen heift des doodts tyrannizye, Dats Christus, Gentse
Sp. 87 [1539].

Tittel(e),
zn. Zie MNW i.v. Titel, WNT i.v. Titel (I).
1) (Gewichtige) zaak. ‖ Leest Esaiam int achtenvijftichste Capittel. Daer vint ghy
die rechte glose inden tittel, Hoe een Christen sal vasten ongefenijnicht, Prochiaen
1312 [ca 1540]; Wat sullen onse meesterssen seggen, Als sij desen swaren tittel //
smaken, Tielebuys 457 [1541]; Weedt dat dees tittelen in allen manieren Tdicht zeer
verchieren, en den zin duerstralen, CAST., C. v. R. 235 [1548].
- Knout, merct desen tittele, let hierop, neem dit ter harte (in de eerste aanh.
nadert de bet. tot uitspraak). ‖ Waer af schrijft ons Jeremias... Segghende: wat de
Schriftgeleerde insetten, merct desen tittele, Ten is niet dan enckel luegenen en
valsch bedroch, Prochiaen 377 [ca 1540]; Sy (t.w. de heiligen) sitten daer (t.w. in
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de hemel) en middelen onser alder sonden, Die hem betrouwen en bidden, knout
desen tittele, ald. 778.
2) Vonnis? ‖ Waerdy so heylich als ghy wel schijnt, So sout ghy openbaerlijc
d'Evangelie preken. Wat wilt ghy tegen my clappen oft spreken, Spreeckt daert van
doene is en verwacht dan uwen tittele, Prochiaen 1052 [ca 1540].
OPM. De bet. zaak of uitspraak mogelijk reeds in Madelg.-fr. 111, 175: ‘Viants
mont seit selden wel ..., dats een tittel daer men vele in merken mach’, aang. in
MNW i.v. Titel, sub bet. 5).

Tittelen,
ww. Van tittel(e).
Blijkens het verband in de aanh. ingriffen. ‖ Tittelt in u myn passie ende pyne,
Leuv. Bijdr. 4, 207 [beg. 16e e.].

Tiaer,
bw. Uit te iaer, te jare, vg. MNW i.v. Saren en WNT i.v. Jaar (I), sub bet. I, 6, a en
d.
Dichtbij? ‖ Ic bliuer noch by of vernt of tiaer es hy en behoift geens wasschens
die suuer en claer es, St 2, 77 [vóór 1524].

Toch,
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Toch (II).
Troep (vg. de bet. ‘kudde’ in MNW bet. 3)? ‖ In eenen toch van Ruyters en
knechten / Wordt hy (t.w. de boer) oock gheacht als een vanden slechten, Haagsp.
v

k i [1561]; Hier is Selden-sat... Die wil v oick helpen den toch verstercken, ald. 1 ij.

Tocht,
zn. Zie MNW en WNT i.v.
1) (Gunstig) verloop, (goed) resultaat? ‖ Door wien sal d'anslach werden besocht,
Om een goe tocht te crijgen daervoor? Minnevaer 473 [1583].
2) Gedoe, manier van doen? ‖ Oick seyden sij hem datse was gequelt met divers
oncruyt // en meenich gedrocht twelck tgoe saet verdructen / en verdurff het velt
soe dattet ander verdwijnden doer sulcken tocht, Saeyere 965 [2e h. 16e e.].

Tocken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Tokken.
Verliefd stoeien (vg. KIL.: t o c k e n . Ludere).‖ V.: Sy lecken J.: Sy vechten. V.: Sy
tocken. J.: Sy treckebecken, Sp. d. M. 3723 [beg. 16e e.] (zie ook ald. 4704);
Tvechten tocken thertelyck scachen, St 1, 48 [vóór 1524] (zie ook ald. 81, 184; 2,
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181, 193); Met haer eten, en drincken, tocken, en spelen, GHISTELE, Ter.Eun. 31
[1555].

Toeblas, toeblaes,
en. Van toeblasen.
Aspiratie, blaasklank, t.w. de h. ‖ Eenen toeblas heedt eene aspiratie, CAST., C.
v. R. 41 [1548].
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OPM. Nog bij V. MANDER, Grondt d. Schilderc., Voorr. 3b [1604], aang. in WNT i.v.
Toeblazen, Afl.

Toebughen,
ww. Uit toe en bughen, buigen.
Eere toebughen, eer bewijzen. ‖ Tes recht dat hem (t.w. de priester) elc / eere
toebughe, EVERAERT 427 [1e h. 16e e.].

Toeghesworen,
bn. Van toesweren.
Toegedaan. ‖ Als duuen oghen zijn de zijn, mij toe ghesworen, Christenk. 570
[ca 1540].

Toelaghe,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Toelage.
Deel, lot. ‖ Ic hope beters dan sulcke toelaghe, Doesb. 71 [vóór 1528].

Toelegghen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Toeleggen.
Toepassen op. ‖ Dit (t.w. tcoolzwijn) legghen wy toe de siele zoet Van Maria,
EVERAERT 332 [1530]; Dit (t.w. de Caepstande) mueghen wy toelegghen de begheerte
Van Maria, ald. 336.

Toepalleren,
ww. Uit toe en palleren.
Opmaken, een aantrekkelijk voorkomen geven. ‖ Een vet jonc Os fraey toe
ghepalleert, Ja met vergulden kroonen ghestoffeert, GHISTELE, Virg.Aen. 83b [1556].

Toepeggen,
ww. Uit toe en peggen.
Dichtstoppen. ‖ Wij wisten sijn mont wel toe te peggen, S. Stadt 1139 [ca 1535].
OPM. Ook in Ulensp. K ij [ca 1520], aang. in WNT i.v. Peg, sub bet. 1, a).
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Toepeken,
ww. Uit toe en peken.
Met pek dichtmaken. ‖ Nichtemeer verstants jn hem en leict Dan of hem ghepeict
/ toe waren dhooren, EVERAERT 67 [1511]; Beter waere den mondt / toe ghepeict
Van dese blasfamateurs, ald. 430 [1e h. 16e e.].

Toepluchten,
ww. Uit toe en pluchten.
Betrekken op. ‖ Deerste balcke tjeghens alderhande tempeest Wy een zuuer
vreese toe pluchten, EVERAERT 333 [1530].

Toerisen,
ww. Zie MNW i.v.
Ten deel vallen. ‖ Het blijct warechtich Datti wel es metten Here. Dies rise hem
lof toe emmermeere, Sev. Bl. 629 [ca 1450].

Toerysynghe,
zn. Van toerysen.
Verwekking, opwekking? ‖ Waer machse blyuen / myns vruechs toerysynghe An
wien jc ghestelt hebbe / herte ende zinnen? EVERAERT 299 [1529].

Toer jouers,
bw. Bijvorm van toujours.
Altijd. ‖ Ba, wacht naer de reste // ende hout, goet gheedt // ghy, Hey da! met
vruechden / toer jouers, de heedt // vry! Verl.Z. II, 30 [1583].

Toeroyen,
ww. Uit toe en royen, roeien.
Overkomen. ‖ Noyt zwaerdere vernoyen dan ons nu toe royen // ten daghe van
heden, Judich 1278 [1577]; Dies ons nu toe royen // niet dan sdoots amenden, ald.
1308.

Toesicht,
zn. Zie MNW i.v. Toesichte, WNT i.v. Toezicht.
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Causa finalis. ‖ Een Timmerman en is niet de sake principael Waerom men timmert
/ en de huysen sticht Maer beurijdinghe en ghemack is den toesicht, Antw.Sp. Gg
ij [1561].

Toestierich,
bn. Van toestieren.
Deelachtig makend. ‖ (Maria) Toestierich om winnen tryke aenbedich, DE ROOVERE
210 [3e kw. 15e e.].

Toestoken,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Zich opmaken, aanstalten maken? ‖ Om thuis te reizen willen wij toestoken, Jezus
o.d. leraers 917 [vóór 1580].

Toetichten,
ww. Zie MNW i.v.
Berokkenen, bezorgen, toebedelen. ‖ Hy viel inde swaerste ellende Die hem god
sijn scepper toetichte, Drie bl. danssen 45 [1482].

Toevlyen,
ww. Zie MNW i.v. Toevlien.
In de aanh. als zn. gebruikt: toevlucht (vg. Teuth.: e e n t o e v l i e n , perfugium).
‖ O moederlic engyen / ons alder toevlyen (tot Maria), EVERAERT 311 [1529].

Toewelven,
ww. Uit toe en welven.
Toekennen, betuigen. ‖ O God, ic moet u ooc nu lof toe welven En ooc u ghenade
eeuwigh zijn pryzende, Gentse Sp. 159 [1539].

Token, tooken, toocken,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Verliefd stoeien (vg. Naembouck: T o k e n / i o c k e n / s p e l e n : Iouër en KIL.:
T o k e n . Fland.J. i o c k e n / s p e l e n ).‖ Na veel cussens en tookens soe ic versinne
ghinghen sy een stuck te coornwerts inne, St 1, 150 [vóór 1524] (zie ook ald. 178);
H.: Wadt boutmer dan al? S.: Vriendelijck toocken. H.: Helsen en cussen, Pir.en Th.
103 [1e kw. 16e e.]; Lage ic eens ghedoken in v armkens blanck, en dat ic daer
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mocht ligghen soken tusschen v borstkens spelen en token, Doesb. 92 [vóór 1528];
Sij lachten, sij toecden ende sij songhen, Bierses 37 [2e h. 16e e.].

Tommeren,
ww. Van tomme.
Eig. begraven, in de aanh. in een reliekenkas sluiten. ‖ Die casse daer sinte lorts
inne es ghetommeert Hadden wi gheerne ghedraghen, Nyeuvont 105 [ca 1500].
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Tonderghespen,
ww. Uit te onder en ghespen.
Te niet doen. ‖ Moght ic hier ooc den clap nu wat anvaerden, Druck met onwaerden
werdt vry tonderghegespt, Gentse Sp. 167 [1539].

Toneren,
ww. Van toon.
Klinken. ‖ Hem (moet) euwich lof //, lievelick int toneren, van alle natien // ende
tonghen zyn ghesconcken, H. Sacr. 502 [1571].
OPM. In de bet. wijs houden, bij STEVIN, Burg.Stoff. 1, 15 [vóór 1620], aang. in
WNT i.v. Toon (II), Afl.

Tooch,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Toog (II).
Schilderij of beeld - later ook tableau vivant - in een zinnespel, al of niet gepaard
met declamatie van een refrein, dienend tot ‘figuurlijk’ (visueel) bewijs van de
waarheid van het betoogde. ‖ Jn den tooch moet staen ons heere andt crucen
(toneelaanw.), EVERAERT 194 [1526] (zie voor nog andere plaatsen WNT i.v. Toog
(II), bet. 4).

Tooken, toocken,
ww. Zie Token.

Toon,
zn. Zie WNT i.v. Toon (III).
Toog (zie Tooch). ‖ Toon. Den name Gods in Hebreusche inde wolcken ommeringt
met Cherubinnen (toneelaanw.), Antw.Sp. Ppp iij [1561].

Toorten,
ww. Zie Torten.

Tootaert,
zn. Van toot.
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Iemand met een vooruitstekende mond of kin? ‖ Daer bleef taeyaert tootaert ende
quellaert, Doesb. 247 [vóór 1528].

Torden,
ww. Bijvorm van terden, treden? Of gevormd naar ofr., fr. tordre?
Stampen? Of wringen? ‖ (Vrouwen) Die de mans doen haspelen en de cleeren
torden, Leenhof 672 [na 1531].

Torfhoeck,
zn. Uit torf, turf en hoeck.
In den torfhoeck woonen, achtergesteld, versmaad, verworpen worden. ‖ Ghy
v

doet my dickwils in den torfhoeck woonen, H.d.Am. Y 7 [m. 16e e.] (n.b. een oude
man spreekt tot zijn jonge vrouw, die hem achterstelt bij haar minnaars).
OPM. Voor torfhoeck als een verborgen en verachtelijke plaats, zie de aanh. i.v.
Schap.

Tormentatie,
zn. Van tormenteren.
Marteling, foltering. ‖ Die aerme pacienten (werden) ghetrocken ende ghesleept
ter tormentatie, VAERNEWIJCK, Ber.T. 2, 53 [ca 1568].

Tormentelickhede,
zn. Van tormentelick.
Kwelling, marteling. ‖ Reyne Jahel / Sisara Tormentelickhede (tot Maria), DE
ROOVERE 198 [3e kw. 15e e.].

Tormentelijck,
bn., bw. Zie MNW i.v. Tormentelijc.
Eig. smartelijk, kwellend, folterend en v.v. naar het schijnt - althans in verscheidene
der hiervolgende aanhh. - hevig, buitengewoon. ‖ Dus wil ick... myn tormentelijck
v

Doleur my zelven af-nemen, H.d.Am. E 5 [m. 16e e.]; Myn herte... 'tWelck door v
liefde ghevexeert is tormentelijck, ald. Bb 3; Alle myne passie tormentelick jnt
verstranghen (versta: buitengewoon benauwend?) es in solaes verganghen, Reyne
M. 1221 [ca 1575?]; Dat hy ... gheplaeght was soo tormentelijck, enz., HOUWAERT,
Lusth. 2, 44 [1582-'83]; Claghende, dat mij word soe tormentelijc // swaer,
Schoorsteenvagher 20 [eind 16e e.?].
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Tormentich,
bn. Van torment of tormenten.
Pijnlijk, smartelijk. ‖ Uwe blytscap zal verbreeden myts dat ghy gheweest zyt /
van herten obedientich jnt lyden tormentich, Taruwegraen 1309 [1581].

Tormenticheyt,
zn. Van tormentich of rechtstreeks van torment.
Kwelling, foltering. ‖ Dat in tormenticheyt wy tsamen vulherdich mueghen zyn
zonder bezwaren, Vader Onse 1171 [1577].

Tort (I),
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Tort (I).
Torten smiten in, aanmerkingen maken op? ‖ Ic en wille niet... dat
daldergheleerdste Myn weercken lesen, noch dalder appeerdste: Want, zij zoender
my te vele tortein (l.torten?) in smiten, CAST., C. v. R. 248 [1548].

Tort (II),
zn. Zie WNT i.v. Tort (II).
Tort doen, verdriet aandoen, narigheid berokkenen (vg. DE BO en V.D.
VELDESLEECKX). ‖ Tusschen hem beyden is grote twist geresen Om tort dat hi dede
eer hi ghinck Hy scoot achternae mit die loeghepeese Dat speet haer meer dan
enich dinck, St 1, 15 [vóór 1524].

Tort (III),
zn. Bijvorm van trot.
Tred, pas (vg. KIL.: Trot.j. draf. Cursus, gressus, succussatio). ‖ Eet en drinct,
danst en springt, houdt wel den tort, A. BIJNS, N.Ref. 4, e, 9 [1e kw. 16e e.].

Tortelblesse,
zn. Zie WNT i.v.
Benaming voor een duivel. ‖ Twee tortelblessen met beseycte hielen / Ergher
dan eenighe wolfs jonghen, Sp. d. M. 2576 [beg. 16e e.].
OPM. Voor tortelbli(j)sse, torterblesse, als roepnaam voor de duivel, resp. in Volksb.
v. Madelghijs en bij J.V.HOUT, zie Immink op Sp. d. M. 2576 en WNT i.v. Tortelblesse.
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Voor verklaringspogingen van het verwante(?) corten blisse (var. corenblisse) in
Mar.v.N. 922, zie G.W. Wolthuis, Duivelskunsten en sprookjesgestalten (A'-dam
1952) bl. 129.

Torten, toorten,
ww. Van tort (zie Tort (I).
Cacare. ‖ Hier bi mochtmen een coe aenschouwen, Diemen noyt en sach eten
noch drincken, sonder torten, vijsten oft stincken, SMEKEN, Dwonder 21 [1511];
sVolcx Clappage Die de fiente riect / eerse ghetoort es, EVERAERT 553 [1538].

Torter,
zn. Bijvorm van tortel, vg. ofr. tourtre, lat. turtur.
Tortel(duif). ‖ Lof, Noëets aerche, en zyn torter mede, CAST., C. v. R. 159 [1548].

Tosen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Tozen.
Speels, dartel tasten, friemelen. ‖ Ic lache als si hem node laten tosen // An haer
doecxkens, Doesb. 207 [vóór 1528].

Totkin,
zn. Van tot, toot (zie MNW en WNT i.v.).
Mondje, snoetje; ook als vleinaam. ‖ Laet cussen, totkin, // vroylick levende zonder
trueren, Verl.Z. I, 1002 [1583]; Soudy wel nieue most // dryncken.... of icxs brochte
een potkin Rechts voor u, totkin? ald. 1033.

Tour,
zn. Ontleend aan ofr., fr. tour.
Toren. ‖ Als coestent beletten, die mochten en wilden Zo sal Dauids tour staen
metten dusent schilden, CAST., C. v. R. 74 [1548].

Tourbist,
zn. Van ofr. tourbe, turf?
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Het verband in de aanh. schijnt te wijzen op een bet. stoker. ‖ Eer wy ons onder
de helsche tourbisten bradelick Vinden, laedt ons beteren onze snootheit, CAST., C.
v. R. 178 [1548].

Touvenesse, tovenisse,
zn. Van touven, toeven.
1) Liefkozing. ‖ De gheheele maent die jc gheleghen hebbe Cleen touvenesse jc
/ van hem ghecreghen hebbe, EVERAERT 38 [1512]; Hij en wilter niet aen viel se hem
soechte En dede alle tovenisse die sy best moechte, Bierses 34 [2e h. 16e e.].
2) Verzorging. ‖ Eere ende voorspoet by sulc anthieren Touuenesse / solaes
ghemac en weilde Ghaet hy te buten, EVERAERT 481 [1e h. 16e e.].

Touwen,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Touwen (I).
Zich spoeden (vg. Teuth. i.v. T o u w e n met verwijzing naar haesten, snellen en
ilen; vg. ook. SCHUERM. i.v. Touwen (Limb.), JONGENEEL i.v. Tooë en DORREN i.v.
Touwe). ‖ Laet sonden flouwen / wilt tot duechden touwen, Dal s. wederk. 821 [eind
15e e.?].

Tovenisse,
zn. Zie Touvenesse.

Towen,
ww. Zie Tawen.

Tracken,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Trakken (I).
Toeven, dralen, wachten (vg. Teuth. i.v. t r a c k e n met verwijzing naar beiden
en vertracken; vg. ook SCHUERM., RUTTEN, CORN.-VERVL. en CLAES, Bijv. op TUERL.).‖
Nu, cousynken, wy en mooghen niet langher tracken, Maer om Trudoos doot moeten
wy oeck biesen, Trudo 2603 [ca 1550].

Tractabele,
bn. Zie MNW en WNT i.v. Tractabel.
Van zaken: aangenaam, welgevallig. ‖ Onsen Prince / God danck / eest (t.w. de
v

vrede) wel tractabele, Antw.Sp. Rrr iiij [1561].
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Tractaet,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Tractaat.
Eig. (feestelijk) onthaal (zie WNT i.v. Tractaat, bet. 5) en v.v. vriendelijke blik? ‖
Tractaet / der oghen doet druck vertijen, St 2, 184 [vóór 1524].

Tracterelic,
bn. Van tracteren.
Vriendelijk gezind of vriendelijk, minzaam handelend. ‖ Tracterelicxste (spreek
uit tractuerlicxste × natuerlicxste?) // Verwaermichste // Xcusatie (tot Maria), DE
ROOVERE 205 [3e kw. 15e e.].

Tracteren,
ww. Zie MNW i.v., WNT i.v. Tracteeren.
Bewerken, teweegbrengen. ‖ Sotte wille Christus doot ghetracteert heeft, Doesb.
211 [vóór 1528].

Tracterijnghe,
zn. Van tracteren.
Gepeins, overleg. ‖ Dees const (t.w. Rethorijcke)... Rijst duer aerbeid ende
diligentie, Duer groote experientie, ende studérijnghe, Vele exercitien, groote
tractérijnghe, CAST., C. v. R. 16 [1548].

Trade,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Tra (I).
1) Spoor, in de volg. zegswijzen: Buten trade vallen, het rechte spoor verlaten. ‖
U susteren drie sijn buten trade Gevallen ende sere van discoerde, Eerste Bl. 1208
[ca 1440?]; - die trade passeren, buiten het spoor gaan, zich op de verkeerde weg
begeven. ‖ Hoe mach een bloeme soo reyn van sade ... Met onghetrouwe nu
passeren die trade In Venus palleys? Sp. d. M. 3749 [beg. 16e e.].
2) In vervaagde bet., nog slechts dienend ter omschrijving (vg. die helsche trade,
de hel, in MNW i.v. sub bet. 3) in
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de ertsche trade, de aarde, de wereld. ‖ Taruwegraen 382 [1581]; - der herten trade,
het hart. ‖ Doesb. 160 [vóór 1528]; - sweereldts trade, de wereld. ‖ CAST., C. v. R.
76, 184 [1548].

Traden,
ww. Zie MNW en WNT i.v.
Trappen. ‖ Men sal u met stocken laden en met voeten traden, Ja oft ontliven,
doer u riguerige ghewaden, B.d.Scr. 34 [1539].

Traechledich,
bn., bw. Uit traech en lede(n) met -ich.
Traag van leden, lui. ‖ Van alle quaet es ledicheyt moeder oft beghin Brijnghe
traechledich slapen in Een ledighe ziele sal hongher lijden, DE DENE, Fab. 12 [1567];
Die... soo traechledich sijn buten en binnen En zijn tot proffijt te doene onbequame,
ald. 35.

Traeghledicheyt,
zn. Van traeghledich.
Luiheid. ‖ Den Esel... Een slaue was vul alle traeghledicheyt Weerdich met
slaeghen te lijdene pijne, DE DENE, Fab. 41 [1567].

Traetssen,
ww. Zie MNW i.v. Traetsen, WNT i.v. Traatsen.
Gaan, lopen, treden. ‖ Ghy Menichte van Volcke Doet my dus oneffene traetssen,
EVERAERT 251 [1530].

Traheren,
ww. Gevormd naar lat. trahere.
Eig. trekken en v.v. overhalen, verleiden, brengen tot. ‖ Hoe zijt ghy aldus
perverteert / Dat ghy u in duyster verstant verkeert / Van Twijffel ende Wangheloof
daer toe ghetraheert, Rott.Sp. Q ij [1561].

Trame,
zn. Zie MNW i.v., WNT i.v. Traam (I).
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1) Sport van een ladder (vg. KIL.: T r a m e . Fris.j.s p o r t e . Climacter, gradus
scalae en PLANT.: S p o r t e , o f t l e e d e r s p o r t e , t r a m e . Vn eschellon.
Climacter). ‖ Uwe fame // climpt totten oppersten trame, DE ROOVERE 200 [3e kw.
15e e.]; Des werelts leedere / is broosch van tranen (1. tramen × blamen), ald. 310.
2) Elk der opstaande bomen of balken van een ladder (vg. Loquela i.v. Trame).
‖ Ghy (t.w. Maria) zijt die mast... Ghedeylt in tween / met volder vrede Als leedere
/ tonsen alder ghewinne De tranen (1. tramen) ghenaempt... Deene charitate/ ende
dandere Minne, DE ROOVERE 169 [3e kw. 15e e.].
3) In de aanh. wellicht een fig. toepassing van disselboom (zie DE BO i.v. Traam)
of gareel. ‖ Ick bid u reyne maecht ende abele Helpt my doch wte den dolende traue
(1. trame × eersame), DE ROOVERE 157 [3e kw. 15e e.].

*Trane,
zn. Zie Trame.

Traninge,
zn. Van tranen.
Het tranen. ‖ Int scheyden kreghen d'ooghskens traninge, CAST., Pyr. A iiij [ca
1530].

Transcript,
zn. Zie WNT i.v.
In de aanh. geschrift? ‖ Hoe haddick (t.w. Christus) dyns mueghen meer gade
slaen, Dan ick ghedaen hebbe (zoo tughen de transcripten) Totten dagh van heden?
CAST., C. v. R. 119 [1548].

Transgressie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. transgression of lat. transgressio.
Overtreding. ‖ By dese transgressie (t.w. van Adam)... Zydy ghy te rechte by den
meinsche gheleken. Die in de roouers viel, CAST., C. v. R. 111 [1548].
Buitensporigheid? ‖ Als mocht ghy dichten packen, met hoopen Vermijnckt uwen
zin niet, schuud zulcke transgressie, CAST., C. v. R. 34 [1548].

Transporteren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. transporter.
Overdragen, afstaan (vg. KIL. 864: t r a n s p o r t é r e n . Transferre, transportare,
mutare: & Transscribere). ‖ Soo hebbick inden moet, My te beghevene in Trudoos
handen soet, En transporteren synen cloestere allen myn goet, Trudo 2941 [ca
1550].
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Tranten,
ww. Zie MNW i.v.
1) Beuzelen? ‖ Hoe ick het aenleg, mijn pooten, mijn planten Es niet dan tranten,
als een onnutte scalff, Minnevaer 42 [1583].
2) Treuzelen? ‖ Laet ons sonder lang tranten als goede calanten gaen naer ons
meesters huys, Saeyere 650 [2e h. 16e e.].
3) In de aanh. blijkens het verband in de - bevreemdende - bet. bezaaien, bezetten.
‖ Ghij die dus gestelt syt (en wilt noch wien anderluij hoofkens sonder eerst te besien
v eygen hoff vol alder oncruijt getrant, Werelt bevechten 589 [2e h. 16e e.].

Trap,
zn. Een of den trap-, een trapken-, trappen of trapkens onttellen. Zie Onttellen.

Trape,
zn. Zie WNT i.v. Traap.
Eig. knip, net of val; in de aanh. nog slechts dienend ter omschrijving: sweerels
trape, de wereld. ‖ Noynt en sachghict / zoo zeere ghesneeut Van dattic gheheeut
/ was jn sweerels trape, EVERAERT 23 [1509].

Trapeneren,
ww. Zie MNW i.v.
Op touw zetten, trachten te bewerken, te volvoeren. ‖ Daer benic op uut, om dien
(t.w. de mens) te geckene En hier int
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demster bi ons te treckene. Lucifer, meester, dit hebbic voren te trapeneerne! Eerste
Bl. 131 [ca 1440?].

Travaelge, travaylge, travalie,
zn. Ontleend aan ofr. travaille, fr. travail.
Moeite, kwelling; narigheid (vg. KIL. 864: T r a u a l i e . Labor, nisus). ‖ Ick wil u
geernne laeten mijn maersse, lost mij vuijt de travaelge, Appelboom 447 [1e kw.
16e e.]; Waeric vut deser trauaelge / ende verlost dan Soudic my beteren, EVERAERT
541 [1538?]; Ick wil mij maecken uuijt dese travalien, Well. Mensch 922 [2e kw. 16e
e.]; Schaemt ghij u niet, dat ghij met ketters aenspant Sonder persecutie oft
travaelgen, A. BIJNS 113 [1548]. God weet / wat traualie / ick in dien tijt herduerde,
v

Antw.Sp. C iiij [1561].

Treckbecken,
ww. Uit trecken en beck met -en.
Een bepaalde wijze van kussen, trekkebekken (vg. KIL.: t r e c k - b e c k e n .
Collabellare, iunctis labris osculari, labra labellis iungere, rostra rostris trahere, more
auium: columbare, oscula columbatim conferere: suauiari: figere oscula, iunctis dare
oscula rostris). ‖ F.: Ba ziet dit moddermuylen. I.: Ziet dit treckbecken, H.d.Am. B 7
[m. 16e e.].

Trecken,
ww. Zie MNW i.v.
- Te bene trecken, zie Been.
- Te hemwaert(s) trecken, ter harte nemen, luisteren naar. ‖ Tfy schimpers /
dorpers vol der verwoetheyt Trect tuwaerts dit, Sp. d. M. 899 [beg. 16e e.]; Trect
tuwaert datte, ald. 1722.
- Tot sijnen boorden trecken, zie Boort.

Trecsel, trecksele,
zn. Van trecken.
Begeerte, lust, zin. ‖ Donbekende en heeft tot gheen dinck trecksele Om dat de
v

(!) hy dloon der Consten niet can bedincken, Antw.Sp. Ee iiij [1561].
OPM. Onduidelijk is de bet. in Christenk. 371 [ca 1540]: ‘V.: al sulcken potken. H.:
al sulcken decsel // scheef, al sulcken bruijt. V.: al sulcken trecsel // neef’; men
verwacht ‘bruidegom’. Of is trecsel toch begeerte, enz. (t.w. die de bruijt opwekt?).
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Tredere,
zn. Zie MNW i.v. Treder.
Hardloper. ‖ Al waert van dundere / tempeestich wedere So roert hy zyn voeten
/ vp ende nedere. Et blyct een tredere / jnt ghaen onvertraecht, EVERAERT 10 [1509].

Treepelgheest,
zn. Zie Trepelgheest.

Trein, treyn, tryen,
zn. Zie MNW i.v.
1) Wijze van doen; trant (vg. KIL.: T r e y n . Tenor, Modus). ‖ Jc volghe den houden
trein, EVERAERT 140 [1528?]; Doet nu nae uwen ouden treyn, HAERLEM SOETENDAL,
13

Liedekens ende Refereynen , no. 15 [ca 1610] (zie ook ald. no. 26).
- Inz. in der minnen (of liefden)trein, gewoonlijk nog slechts dienend ter
omschrijving van de liefde. ‖ Bruyne 3, 149 [2e h. 16e e.]; zie voorts de plaatsen in
Tschr. 73 (1955) bl. 124-5.
2) Aard. ‖ Ghetrouwe minne en was noyt van dien treyn Dat een oprecht minnaer
quam in desolatie, Conste d.M. 10 [ca 1560]; Elck lant wort ghebout naer sijnen
tryen (l. treyn?), ald. 35; Verhueghen oft onderwijsen haeren treyn is (t.w. van
v
Musica), Antw.Sp. Q ij [1561].

Treyneren, treneren, trineeren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. trainer.
Dralen, talmen (vg. KIL.: t r e y n é r e n . Protrahere, differre). ‖ Heer Coninck wy
en sullen egeensins trineeren, Con.Balth. 31 [1591]; Sonder treneren willickt geschrift
gaen lesen, ald. 753; Ons en dient hier geen langer treyneren! Bel.v.Sam. 1127
[eind 16e e.].

Tremele,
zn. Zie MNW i.v. Treme, FRANCK-VAN WIJK i.v. Tremel.
Eig. (graan)trechter van een molen (vg. KIL.: T r e m e l l e v a n d e m e u l e n .
Infundibulum en PLANT.: d e n t r e m e l o f t r o m p d e s m o l e n s . La tremie du
moulin. Infundibulum moletrine: vg. ook DE BO i.v. Trimmel). In de aanh. wellicht
achterste (vg. Achter queerne). ‖ B.: Op Lucifers tremele L.: Sal hy noch malen,
Trudo 3331 [ca 1550].
- In de aanh. als scheldnaam gebezigd. ‖ Schout ghiericheyts natie, die leelijcke
tremele, Rederijkersged. 41, 590 [m. 16e e.?].

Trenten,
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ww. Zie MNW i.v.
Gaan, lopen. ‖ Ick salse wel met vuysten van hier doen trenten (× elementen),
Mar.v.N. 821 [ca 1500].

Trepel,
zn. Van trepelen.
v

Pas, stap. ‖ Ghy moeste alsoo cleyn trepelkens terden, Antw.Sp. i iiij [1561].

Trepelgheest, treepelgheest,
zn. Indien een samenst., dan schijnt het eerste lid de stam te zijn van trepelen,
dansen (vg. KIL.: t r i p p e n / t r i p p e l e n / t r e p e l e n . Saltare, tripudiare). Deze
etymologie wordt echter niet ten volle gesteund door de bet. van het woord in de
aanhh.
In de eerste aanh. blijkens het verband een domme, onwetende - wellicht bep.
oude - vrouw, in de tweede aanh. naar het schijnt een lichtzinnig - of zelfs
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zedeloos - meisje. In het laatste geval zou men wellicht mogen uitgaan van de bet.
meisje, dat verzot is op dansen. ‖ Aelwitten, oupitten, die sitten en spinnen,
Trepelgheesten, botte beesten, dom van sinnen, Leuv. Bijdr. 4, 213 [beg. 16e e.];
L.: Soo moet hy carkens cryghen, B.: Reyen van bescouwe, L.: Die stuypen en
nyghen B.: En wel connen swyghen L.: Als treepel gheesten (ironisch?), Trudo 2745
[ca 1550].

Trepen,
ww. Zie Drepen.

Trezoorlic,
bw. Van trezoor (zie MNW i.v. Tresoor).
Eig. kostbaar, heerlijk; in de aanhh. naar het schijnt vervaagd tot epith. ornans. ‖
Deze vraghe moet van alle gheeert zijn, Zy verdient van elcken prijs trezoorlic Naer
Horatius, Gentse Sp. 119 [1539]; De zone Gods heift my alzo bemint, Dat hy hem
zelven gaf voor my trezoorlic, ald. 330.

Tryakelbusse,
zn. Zie Dryakelbusse.

Tribueren,
ww. Ontleend aan ofr. tribuer.
Toedelen, verschaffen. ‖ Der fortunen lach / sietmen druck tribueren Binnen corten
v

tijen, Antw.Sp. O i [1561].

Tribuleren,
ww. Zie MNW i.v.
Plagen, kwellen, verontrusten (vg. Voc. Cop.: t r i b u l e r e n , tribulare). ‖ A. BIJNS
31 [1528], 412 [ca 1540]; EVERAERT 282 [1530]; Gentse Sp. 295 [1539]; Haagsp. d
v [1561]; Judich 484 [1577].

Tribulerijnghe,
zn. Van tribuleren.
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Kwelling, rampspoed. ‖ Als wert d'een hier d'ander daer ghebannen: Oft als vindt
hem den derden vol tribulerijnghen, CAST., Bal. P i (achter C. v. R., ed. R'dam 1616)
[1521].

Trident,
zn. Ontleend aan fr. trident.
Drietand. ‖ Neptunus... met een trident in zijn handt, Antw.Sp: 1 iij [1561].

*Tryen,
zn. Zie Trein.

Triestere,
zn. Van triesten ‘den kortsten afstand tot iets nemen’ (vg. SCHUERM. i.v.)?
Guit, slimmerik? ‖ Seyde hy (t.w. de tollenaar) anders dan: ‘o God, weest mijns
genadich’? Neen hy, al waerdy noch so loosen triestere, Prochiaen 447 [ca 1540].

Trimpelen,
ww. Van trimpen.
In de aanh. blijkens het verband trippelen, heen en weer lopen. ‖ Nu muechdy v
deure // schauen van trimpelen, Antw. Sp. i iiij [1561].
OPM. Nog bij SEVERIJN, Mengelingen II, 5 [1673], aang. d. de Jager, Freq. 1, 796.
- In de bet, ‘stampen, stampvoeten’ in het ovl., volgens SCHUERM. i.v. Trimpelen.

Trineeren,
ww. Zie Treyneren.

Triomphant, -elyc, -ich,
bn., bw. Zie Triumphant, -elijck, -ich.

Tryomphe,
zn. Zie MNW i.v. Triumphe.
Feestelijke optocht? ‖ Wilt in alle tryomphen gaen ende ryden, Gheene stellende
bezyden, Verl.Z. II, 245 [1583].
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Triompheren,
ww., -eringhe, zn. Zie Triumpheren, -eringhe.

Tripliciteit,
zn. Gevormd naar ofr., fr. triplicité, lat. triplicitas.
Groep van drie, in de aanhh. als astrologische term. ‖ De derde tripliciteyt hilt
doen ooc raet / Taurus / Virgo en Capricornus die den fleur / is / By wien menich
v

erreur / is, CAST., Bal. A 4 [1521]; Tripliciteiten en reuolutien maken dbediet, Mids
aspecten, coniunctien ende exaltatien, CAST., C. v. R. 98 [1548].

Tristitie,
zn. Ontleend aan lat. tristitia.
Droefheid. ‖ Doer my (t.w. Tafelvrient) wert verdreuen alle tristitie, Antw.Sp. n ij
[1561].

Triumphant, tryomphant, tryonphant,
bn., bw. Ontleend aan ofr. triumphant, triomphant.
1) Zegepralend (vg. KIL. 864: t r i o m f f a n t . Triumphans, ouans). ‖ De juecht
vutghelesen Es bruudt vanden conync / tryonphant, EVERAERT 189 [1526]; Lof teeken
van payse / boom tryonphant Bouen den olyue, ald. 195; Als een capeteyn clouc
victorieus So eshy verresen/tryonphant glorieus, ald. 261 [1530]; Heden steldt in
vreden steden... o standaerdt triumphant, A. BIJNS, N.Ref. 336, b, 10 [1529]; Ghi
(t.w. Maria) staet soe triumphant // Al in des hemels velt, Dev.Pr.B. 295 [1539]; Den
mensche... Die hij (t.w. God) gestelt heeft als prinche triumphant Over al de wercken
van sijnder handt, Well. Mensch 391 [2e kw. 16e e.]; O edel Riddere triumphant,
Wiens feyten abondant ‘ghespreyt’ zijn, H.d.Am. B 2 [m. 16e e.]; Aldus vant //
triomphant // dit lieff myn leven // hier, Bruyne 1, 117 en elders [1556].
OPM. Mogelijk is in de meeste of zelfs alle aanhh. de vervaagde bet. ‘heerlijk,
schitterend’ (zie ben.) van toepassing. Hetz. geldt voor MARNIX, Bijencorf II, 46 (ed.
1858): ‘O Cruys / O Hout seer triumphant’, ook al vindt de bet. ‘zegepralend’ hier
steun in het latijn (‘o Crux lignum triumphale’).
2) In vervaagde bet., doorgaans nog
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slechts dienend als epith. ornans; heerlijk, schitterend e.d. ‖ EVERAERT 391, 406
[1511]; Gentse Sp. 40, 333 [1539]; Gentse Ref. 14 [1539]; Dev.Pr.B. 295 [1539];
v

C. v. R. 137 en pass. [1548]; H.d.Am. Aa 3 [m. 16e e.]; Antw.Sp. I ij [1561];
v
v
Haagsp. d ij [1561]; Rott.Sp. *** iiij , O ij [1561]; Verl. Z. II, 1359 [1583]; Ontr. Rentm.
314, 429 [1588?]; Boertelijck Sin 84 [eind 16e e.?].
- In de aanhh. mogelijk bep. rijk, voornaam. ‖ Brugghe een vrauwelicke personage
zeer tryonphant ghecleet als een rudders vrauwe, EVERAERT 149 [1523]; Duechdelic
Vermaen ghehabituweirt als een hofmeester tryonphant, ald. 501 [1533].
CAST.,

Triumphant(e)lijck,
TRIOMPHANTELYC, TRYONPHANTELIC, bn., bw. Van triumphant.
Eig. triumferend (vg. KIL. 864: t r i o m f f a n t e l i c k . Instar triumphantis

en PLANT.
t r i o m f a n t e l i c k , triomphamment, triumphanter); in de aanhh. in vervaagde bet.:
heerlijk e.d. (vg. PLANT.: t r i o m f a n t e l i c k ... magnifice). ‖ EVERAERT 408 [1511];
v

v

Bruyne 1, 118, 119, enz., 131 [1556]; Antw.Sp. N iij , Cc iiij [1561]; Haagsp. g ij
[1561]; Taruwegraen 1550 [1581].

Triumphantich, triomphantich,
bn., bw. Van triumphant.
Zegevierend, zegepralend. ‖ So en weet ic niet beters om hoge te rijsene, Om
over al de werelt triumphantich te bellene, Dan loose liefde elck bysonder te wijsene,
B.d.Scr. 9 [1539]; Tduystere Egypten is sijn triumptantich (!) velt (versta: velt waar
hij zegepraalt?), ald. 22; Ik hoop, zij zal haast in een ander schijn Triumfantig zijn,
Jezus o.d. leraers 494 [vóór 1580].

Triumphelijck, triomphelijck,
bn., bw. Van triumphe.
In vervaagde bet.: heerlijk, schitterend, stralend e.d. De bet. zegevierend,
zegepralend is in enkele aanhh. nog te herkennen en mogelijk van toepassing (zo
v

bij A. BIJNS en in Rott.Sp. M v ). ‖ Blijde Ink. 13, 44 [1497]; V.D. DALE, Wre 1445 [ca
1516]; A. BIJNS, N.Ref. 105, e, 1 [1e kw. 16e e.]; B.d.Scr. 33 [1539]; Bruyne 1, 35;
v

3, 168 [2e h. 16e e.]; Smenschen gheest 506 [ca 1560?]; Antw.Sp. Bbb iiij [1561];
v

v

Rott.Sp. L viij, M v , R ij [1561].

Triumpheren, triompheren, tryonpheren,
ww. Zie MNW i.v.
Vreugde bedrijven, pret maken. ‖ Sacr. v.d.N. 556 [3e kw. 15e e.] (zich
verheugen?); Camp v.d. Doot 1966, 1987 [1493]; Mar.v.N. 442 [ca 1500]; EVERAERT
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408 [1511]; V.D. DALE, Wre 847 [ca 1516]; SMEKEN, Gulden Vlies 323 [1516]; A. BIJNS,
N.Ref. 16, a, 5; 119, b, 14 [1e kw. 16e e.], 187, a, 9 [1525]; EVERAERT 136 [1528?],
326 [1531] (zich verheugen); Leenhof 65 [na 1531]; CAST., C. v. R. 197 [1548];
v

v

H.d.Am. M 4, R 8 , S 2 [m. 16e e.]; Rederijkersged. 5, 63 [m. 16e e.]; Bruyne 1,
29, 31 en elders [2e h. 16e e.]; Meest Al 127 [1559]; Antw. Sp. X ij [1561]; Rott. Sp.
H v [1561]; Roerende v. Meest Al 203 [ca 1564?]; Verl. Z. I, 633, 662, 752, 943
v
[1583]; Zeven Sp. Bermh. S ij [1591].
OPM. Nog bij VISSCHER, Brabb. (uitg. V.d.Laan bl. 65).

Triumpheringhe, triompheringhe,
zn. Van triumpheren.
Vreugde, pleizier, pret. ‖ Doesb. 126 [vóór 1528] (hic? De plaats is blijkbaar
corrupt); Well.Mensch 94 [2e kw. 16e e.]; Bruyne 3, 123 [2e h. 16e e.]; Antw.Sp.
v

Eee ij , n i [1561]; H.Sacr. 304 [1571].

Troch,
zn. Zie MNW i.v.?
In de aanh. schimpnaam voor een man. ‖ Ten is niet waer /, seght vuijlen troch,
Crijsman 259 [eind 16e e.?].

Troeigne,
zn. Zie Troongie.

Troelgye,
zn. Bijvorm van troel (vg. droelie naast droel)? Zie verder Partroeldie en Patroel.
Scheldnaam voor een vrouw. ‖ God bedroef uwen muyl sassem troelgye, Nyeuvont
277 [ca 1500].

Troetelsnocxken,
zn. Uit troetelen en snocxken.
Vleinaam voor een vrouw. ‖ De Waertdin: Slapt uut u bacxken. Den Waert: Jae,
troetelsnocxken, Tcalf v. W. 365 [eind 16e e.?].

Trompe,
zn. Zie MNW i.v.
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1) Beuzeling. Deze bet. heeft zich mogelijk ontwikkeld uit die van kindertrompetje
(vg. KIL.: t r o m p e . Crembalum en PLANT.: e e n e n t r o m p , une trompe de petits
v

enfants) wellicht nog van toepassing in Antw.Sp. c iij [1561]: ‘Cramers / die
haersnoer en trompen / Nestelen / spellen / lint / en schoubrieuen veylen’. ‖ 't Zijn
al trompen van kleynder weerden, H.d.Am. T 3 [m. 16e e.].
2) Bedriegerij, leugen (vg. KIL.: t r o m p e . Fallacia). Blijkens de zegsww. trompen
coopen en trompen vercopen heeft zich deze bet. uit de 1e ontwikkeld, waarbij
tromperen (zie ald.) sterke invloed zal hebben geoefend. ‖ Dat zijn trompen die tvolc
bedrieghen, Sp. d. M. 3353 [beg. 16e e.];
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Meyndt hy dat liefde te hem waerts claer / es Van haer, / zy payten met trompen
vast, Leuv. Bijdr. 4, 343 [beg. 16e e.] (hic? of sub bet. 1)?); Ic zal hem met trompen
betalen, Goemoete 227 [eind 16e e.?]; - trompen coopen. ‖ Ick hope hy sal ons
v

trompen noch bat coopen, Antw.Sp. Ff iij [1561]; - trompen vercoopen (vg. KIL.:
T r o m p e n v e r - k o o p e n , Dare verba, fallere). // Wa / so soudi u trompen wel
vercocht // hebben, Sp. d. M. 654 [beg. 16e e.].

Trompeerder,
zn. Van tromperen.
Bedrieger. ‖ Tis een trompeerder, en een eedtbrekere, B.d.Scr. 16 [1539].

Trompen (I),
ww. Van trompe, onder invloed van tromperen?
Verschalken, bedriegen (vg. KIL.: t r o m p e n / b e - t r o m p e n . Fallere: allicere,
circumuenire fallaciis). ‖ Eij arme huijl gaet heen en leert trompen, Sotslach 92 [ca
1550] (hic?).

Trompen (II),
ww. Zie MNW i.v.
Crepitare. ‖ Die altijt vol // gaen sonder romppen ende tgat soo vol steecken,
datse achter trompen, Gr. Hel 817 [ca 1564].

Tromper,
zn. Van trompen.
Kwaadspreker? ‖ Vader ghy en sulles alsoo nyet vinden Al moghent u trompers
in dooren steken, Sp. d. M. 564 [beg. 16e e.].

Tromperen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. tromper.
Bedriegen. ‖ Camp v.d. Doot 982 [1493]; Berv. Br. 140, 189 [ca 1520?]; Sp. d.
M. 2361 [beg. 16e e.]; A. BIJNS, N.Ref. 106, e, 14; 120, b, 16 [1e kw. 16e e.]; 175,
a, 2; 187, a, 12 [1525]; 194, a, 2 [1e kw. 16e e.]; 214, e, 2; 224, g, 3 [1526]; CAST.,
C. v. R. 151 [1548]; H.d.Am. Aa 4, Bb 4 [m. 16e e.]; GHISTELE, Ant. 83 [1555];
Antw.Sp. o iiij [1561]; Haagsp. o i [1561]; Verl.Z. I, 834 [1583].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Tromperinge,
zn. Van tromperen.
Bedrog. ‖ Och! tes al ijdelheydt (t.w. de wereldse zaken), niet dan tromperinge,
Een schijn zonder zijn, een crancke fonderinge, A. BIJNS, N.Ref. 41, b, 14 [1e kw.
16e e.].

Tronc,
zn. Zie MNW i.v.
De toepassing in de aanh. bevreemdt. Het verband schijnt een bet. ‘manier van
doen’ of ‘levenswijze’ te veronderstellen; of staat mynen tronc (als omschrijving)
voor ‘mij’? ‖ Dien mynen tronc greyt, vry wel ontwecken magh (versta: want anders
wacht hem verderf?), Gentse Sp. 235 [1539].

Tronckel,
zn. Oorspr.?
Lok, haarlok? ‖ Siet met dit ijser salment (t.w. het haar) wat cronckelen / Ick merck
v tronckelen // staen so net gheraemt / Oft ghy van Mechelen wten quartiere quaemt,
v

Antw. Sp. i iij [1561].

Trongie,
zn. Zie Troongie.

Troongie, trongie, troeigne,
zn. Zie MNW i.v. Tronie.
Gelaat (vg. KIL.: T r o n i e . Vultus en PLANT.: t r o n g n i e , g e l a e t , trongne ou
mine, vultus). ‖ Dat mach men wel aen syn trongie mercken, Groot jammer staet
hem noch te verwervene, H.d.Am. D 5 [m. 16e e.]; Nu laet my eerst wel u troongien
aenschouwen, bij Hermans, Reder. in N.-Brab. 290, 56 [1561].
- In ongunstige toepassing. ‖ Tvierde aensichte es troeigne vanden duuele, CAST.,
C. v. R. 105 [1548].

Troostbaer,
bn., bw. Zie MNW i.v.
Helpend, troostend. ‖ (Maria is) den meinsche een troostbaer aduocate, EVERAERT
365 [1527]; Ic, de heere, ben troostbaer en machtigh, Gentse Sp. 107 [1539];
Gideons vlies troostbaer draecht onser alder vane, Dev.Pr.B. 291, 5 [1539]; Al zijn
Christus ooghen aen tcruys ghebroken Eens siet sy leuen in heerlijcker maiesteyt
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Minlijck reyn soet vrindelijck soot is voorsproken Troostbaer claer van eeuwicheyt
v

tot eeuwicheyt, Antw.Sp. Tt i [1561].

Troostbaerheyt,
zn. Van troostbaer.
Troost, opbeuring, bemoediging. ‖ Myn herte verlicht noch Duer de troostbaerheyt
/ van uwe woorden zoet, EVERAERT 40 [1512].

Troostbarich,
bn. Van troostbaer.
Helpend, opbeurend, bemoedigend. ‖ Wat is meerder vruecht inder ooren geclanck
dan dminnelic woort, troostbaerich ontfanc, Doesb. 111 [vóór 1528]; Troostbarighe
lessen men daer ghenadich las Curerende elcks lijden, CAST., Pyr. A iiij [ca 1530]
v

(zie ook ald. B vj , C ij); Die duer my ingaet Die werdt behauden', dits troostbarighe
mare, Gentse Sp. 31 [1539] (zie ook ald. 99); Balsemiere, troostbarighe medecijne,
A. BIJNS, 279 [ca 1540] (hic? of genezend?); Princhelyc lieff... die dese woorden
gesproken hebt troostbarich, Bruyne 1, 147 [1556].

Troostich, trostich,
bn., bw. Zie MNW i.v.
Van zaken. - 1) Troost schenkend, opbeurend, bemoedigend, helpend. ‖ Iont mi...
stont daer ic mach crigen troostige gracie, Doesb. 41 [vóór 1528] (versta: ‘troost’
als genade, gunst, vg. ald. 139: troostigen vloet, versta: vloed van ‘troost’);
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Wat indert my tghevecht of tstraffelic nopen, Als mijn troostighe hope (versta: moed
schenkende hoop? Of hoop op ‘troost’?) vast therte ancleift? Gentse Sp. 12 [1539]
(zie ook ald. 89, 164, 198, 229 (trostyghe ghevoelijnghe, versta: gevoel van
bemoediging, opbeuring), 347).
2) Heilrijk. Het staat m.i. wel vast, dat wij deze bet. van de vorige moeten
onderscheiden, maar in concreto lijkt dit niet doenlijk, vooraleer het synt.-stil. gebruik
van troostich nader is onderzocht, in verband van het alg.-rhet. gebruik van het adj.
o

i

pro gen subst , mijn onderscheiding kan daarom slechts een voorlopig karakter
dragen. ‖ Troostich Confoort, EVERAERT 186 [1526] (naam v.e. personage); Troostighe
victorye Verleene my Godt, Gentse Sp. 16 [1539] (zie ook ald. 200, 202 (troostigh
confoort), 211 (troostigh inspireren, versta: heilrijke inspiratie of inspiratie tot ‘troost’),
225 (trostyghe ghenade); Maria... schenct mi wt charitaten der sielen troostighen
dranck, Dev.Pr.B. 115, 2 [1539]; Ick hope hy zal zijn / ons troostich voetsele, Rott.Sp.
v

L viij [1561] (hic? of ‘voetsel van troost’?); Laeft my nu, lieff, met troostigen dranck,
Bruyne 2, 89 [2e h. 16e e.] (hic? of ‘dranck van troost’).

Trooten,
ww. Zie Troten.

Trossen,
ww. Zie MNW i.v.
Trekken, slepen. (vg. KIL.: t r o s s e n d e n m i s - d a e d i g h e n . Sublimem in
carcerem rapere). ‖ En dan v amoruese te beddewert trost, St 1, 161 [vóór 1524]
(vg. ald. 2, 147 de variant: ‘terstont sonder omsien haer te bedde trost’).
OPM. Vg. Henentrossen.

Trostich,
bn., bw. Zie Troostich.

Troten, trooten, trotten,
ww. Zie MNW i.v.
Stappen, treden, gaan (vg. Naembouck: T r o t e n : Courir, troter en KIL.: t r o t t e g
(l. trotten). Fland.J. d r a u e n . Currere, cursare, discursare, succussare, gradi). ‖
Zij troten als mierkens, dees ionge gesellen, A. BIJNS, N.Ref. 99, a, 6 [1e kw. 16e
e.] (zie ook ald. 228, e, 12); Jc ghelooue jc hu wel sal doen troten bet, EVERAERT
204 [1528] (zie ook ald. 278 [1530]; Sy plach alleene zoo gheerne te trotene, CAST.,
v

Pyr. B viij [ca 1530]; Den goeden dranck // de desen ganck // my troten fier, Haagsp.
h ij [1561]; Jc weet wel jc moet ter helle waert trooten, Reyne M. 565 [ca 1575?].
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- Gaen troten, heengaan, weggaan, aftrekken. ‖ Gryptse beyde gaeter me troten,
GHISTELE, Ant. 49 [1555]; Soe mach de ruyter wel gaen troten Want hem sal de dore

worden voor thooft gesloten, GHISTELE, Eunuch. 102 [1555]; Als u quamen clagen
goey patryotten, die liet ghy gaen trotten //, met troost ongemeent, Bruyne 2, 59
[1583]. - In de aanh. naar het schijnt verdwijnen, ontsnappen. ‖ S'is zeggh'ic gaen
troten / Al zouden verdroten / vrienden en maghen / Tlaukin is wech, CAST., Pyr. D
v

i [ca 1530].
OPM. Vg. Heentrooten, Nagetrooten en Naertroten.

Trotte,
zn. (?) Zie MNW i.v. Trout en Truut, FRANCK-VAN WIJK i.v. Troetelen en vg. Loquela
i.v. Trootnonkel.
Beminde? ‖ Ghy syt myn lieffste trotte; Ghy syt alleen die myn hertte behaecht,
Ontr. Rentm. 1497 [1588?].

Trotten,
ww. Zie Troten.

Trubbel,
bn. Bijvorm van turbel, troebel.
Troebel. ‖ Met dat ick trubbel dooldranck hadde ghedroncken, DE DENE, bij DE BO
i.v. Trubbel [ca 1560].

Trubbelt,
bn. Van trubbel, turbel (zie MNW i.v. Turbel) met paragog. t? Of van trubbelen,
turbelen (zie MNW i.v. Turbelen)?
Eig. troebel, verward en v.v. dwaas? ‖ Die sulcxs (t.w. Schijn van duechden)
weygert / achtmen een trubbelt // bloet diemen dickwils gecrubbelt // doet // nae veel
gescil // stygen, Deenv. Mensch 196 [2e h. 16e e.].

Truden,
ww. Het grondwoord van (het frequentatief) truielen (zie SCHUERM. i.v., DE BO i.v.
Truwelen)?
Knoeien, de boel bederven, de zaak verbroddelen? ‖ D.: Mijn verwe is ghestort,
Dus schuert mijn vruechd als swerte sleteren. V.: Dijes rampe U ghenaecke. D.: Ick
en condet niet ghebeteren: Om mij te spoeden zoo liep ick snel, Twelck mij nu heel
doed truden, Boertelijck Sin 159 [eind 16e e.]?
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Trueringhe,
zn. Van trueren, treuren.
Droefheid. ‖ Ke, lieff quant, laet doch vaeren trueringhe, Ontr. Rentm. 140 [1588?].

Trufatorye,
zn. Van ofr. trufe of trufer (zie MNW i.v. Truffe, Truffen, Trufferen en vg. ald. Trufantie,
Trufferie, Truffernie).
Zotternij of bedriegerij. ‖ Adieu an al dat edel boucxken bughender knie Albarib
dim gotfano / en de ghuene die De myfeldose der trufatoryen gheerne lesen, DE
DENE, Langhen Adieu 236 [1560].

Truffersche,
zn. Van truffer (zie MNW i.v.).
Bedriegster. ‖ Meyndy my verleyden
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...? Neen, valsche truffersche, vol alder onsegen, geen tyt en vindy my daer toe
genegen, Bruyne 3, 151 [2e h. 16e e.).

Truggeler,
zn. Van truggelen (vg. MNW i.v. Troggelaer en Troggelen).
Bedelaar, landloper (vg. Teuth.: b e d e l a e r , ghijlre, trugher, broitbidder, mendicus
enz., KIL.: t r u g g h e l e r . Aeruscator: qui mendaciis fallaciisque captat quaestum,
& malis artibus corradit pecuniam en PLANT.: t r u g g e l e r , b e d e l e r , mendicus,
mendiant). ‖ Ghi sultse (t.w. de gelukbrengende bedevaartsouvenirs) wel quyt
werden Onder truggelers, pelgroms en truwanten, Menichf.d.bedrochs 228 [1e h.
16e e.].

Truyt,
zn. Vervorming van Trudo?
Trudo? ‖ B.: Siedys niet gaen strycken? L.: Is dat den schoonen truyt? B.: Iaet,
dus wilt doch wycken, Trudo 605 [ca 1550]; L.: Sou icken (t.w. de a bee) truyt
gheven? B.: Ja ghy, naer d'oude see, ald. 1699.

Trullemansgheck,
zn. Uit trulleman (te verg. met pieleman en het door KIL. vermelde totel-manneken?)
en gheck.
Sukkel, lummel? Of dwaas, idioot? ‖ Hebt ghy v grim-muts op ghesat? Oft hout
ghy my voor een Trullemans gheck, Veeld. Gen.D. 27 [16e e.].

Trutsene,
ww. Met s-suffix naast *trutten, trotten (vg. trutselen naast truttelen, zie DE BO i.v.).
De bet. in de aanh., t.w. gaan, treden (anders dan bij DE BO: treuzelen), maakt
samenhang met troten, trotten wrsch.
Gaan, treden. ‖ Coemt, coemt, pijnt hier wat naerder te trutsene, ghy de so tijelijck
begint te mutsene, Charon 452 [1551].

Truwijnzele,
zn. Het woord veronderstelt een ww. *truwijnen, dat aan het frans kan zijn ontleend.
? ‖ (De goede moordenaar) Heift de verblentheyt zijns zins truwijnzele (×
schijnzele), Bekent, hem toe brijnghende een rauwigh propoost, Gentse Sp. 299
[1539].
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Tsaeckdicht,
zn. Uit tsaken (zie ald.?) en dicht.
Blijkens het verband in de aanh. waardeloos gedicht; in welke bet. hier het
ww.tsaken (= saken?) is toegepast, is niet duidelijk. ‖ Vuer een tsaeckdicht willicse
(t.w. ricqueracken en baguenauden) hauwen, CAST., C. v. R. 228 [1548].

Tsaken,
ww. Identiek met saken (zie MNW i.v. 2e art.)? Of bijvorm (rijmvervorming?) van
tsagen?
Aarzelen? Twijfelen? Beuzelen? ‖ Hier behoord ghy ionghers wel te makene,
Zonder te tsakene, in dijn prolatie, CAST., C. v. R. 70 [1548].
OPM. Vg. Tsaeckdicht.

Tsamensammelen,
ww. Uit tsamen en sammelen (zie ald.).
Bij elkaar rammelen. ‖ Een pijperken teender bruloft rammelde Op een cleyn
fluytken leelic en leep, Twas wonder wat hi al tsamensammelde, Doesb. 245 [vóór
1528].

Tsamensmoren,
ww. Uit tsamen en smoren (vg. vol corens gesmoert, propvol van koren, Rinclus
656, in MNW i.v. Smoren, bet. II, 1; niettemin blijft men geneigd - ondanks het rijm
- tsamensnoeren te lezen).
Opeenproppen? ‖ Ic en kan mi niet Verporren, also ic ben tsamengesmoert (×
voert, voort), Elckerlyc 363 [ca 1490?].

Tsamenspeten,
ww. Uit tsamen en speten.
Aaneenrijgen, aaneensnoeren. ‖ Laet ons hertkens tsamen zonder vergheten
speten, Als die hem in trouwen onversleten queten, A. BIJNS, N.Ref. 315, b, 13 [1528].

Tsegenstrijcken,
ww. Zie Teghenstrijcken.

Tsompe,
zn. Zie MNW en WNT i.v. Sompe.
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Zotskolf (vg. KIL.: s o m p e . j . m a r o t t e . Sceptrum morionis). ‖ Bider zotter
tsompen, hier vuer ooghen Zweere ick, enz. CAST., C. v. R. 240 [1548]; Dat belouick
alle tsompen, ende alle marroten, ald. 241.

Tsomplecken,
bw. Uit te, som en plecke.
Hier en daar? Of soms? ‖ Sij gauderender tsomplecken off, diet souden verbien,
Brouwersg. 348 [ca 1560].
OPM. Vg. tot som pleckken in Tcooren 690 [1565]: ‘Tot som pleckken heb ick (t.w.
Tcooren) wel geleegen... twee off drie jaer.’

Tuc, tuck,
zn. Zie MNW i.v.
Duw, stoot, slag (vg. KIL.: T u c k ... Ictus en DE BO i.v. Tuk: ‘Harde stoot’ met aanh.
uit A. DE BUCK [m. 17e e.]). ‖ Hebt v alst behoort oft ghij crijcht van mijnen handen
eenen tuck, Berv.Br. 88 [ca 1520?]; Ofjunsticheyt hu / eenen grooten tuc gheift,
EVERAERT 412 [1530].

Tuchten,
ww. Van tucht.
1) (Behoorlijk) regelen, besturen? ‖ Nv wil ick (t.w. de Huisvader) vertreckken...
En bevelent haer verstant (t.w. van de bouwlieden), diet wel sullen tuchten, Saeyere
252 [2e h. 16e e.].
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2) Onderrichten, terechtwijzen, verbeteren. ‖ Laat ons daartoe vluchten (t.w. tot de
‘godlijke boom’)... Ende ons onder hem laten beteren en tuchten, Zo mag zijn wijsheid
ons zielen genezen, Jezus o.d. leraers 1090 [vóór 1580].

Tuck,
zn. Zie Tuc.

Tuckebollen,
ww. Uit tucken en bol(le) met-(e)n.
Met de (voor)hoofden tegen elkaar bonzen (vg. KIL. t u c k e n - b o l l e n . Arietare
capite: coniscare: capite quatere: capita inter se collidere more arietum: aduersis
frontibus concurrere, inter se aduersis cornibus incursare). ‖ Ick zaechse my liever
doot tuckebollen, H.d.Am. I 4 [m. 16e e.].
OPM. In fig. verband nog bij DE HARDUYN, aang. bij DE BO i.v. Tukkebollen.

Tuyl,
zn. Van tuylen (zie ald.) in woordspeling met Tuil (als plaatsnaam)?
Sijnen tuyl, sijn tuylken tuylen, zie Tuylen.
- Van tuyl (vg. HARREB.: Hij is v a n T u i l , hij is gek). ‖ Peerken van Tuyl, Antw.Sp.
v

X iiij [1561] (naam van een ‘zot’, vg. ald. X iiij : ‘Peerken van Thuyl’); Twordt u van
keyaert zeer heerlijck gheloont / En van myn Heer van tuyl die te zotteghem woont,
v

Dryd. Ref. F ij [1561].
- Metten mele van tuyl bestoven sijn, metten meelsack van tuylen ghesmeten sijn,
zot, gek zijn. ‖ Ghi sijt metten mele / van tuyl bestouen Swijcht oft ic clop v op uwen
bachouen, Nyeuvont 168 [ca 1500]; Men vindt heensdaechs / veel esels, in
secreten... Die metten meelsack van tuylen zyn ghesmeten: Theeten wyse / en tsyn
verborghen dooren, Leuv. Bijdr. 4, 329 [beg. 16e e.].
OPM. Vg. Thuylaert en Thuylsgesint.

Tuylen,
zn. Zie MNW i.v. Tulen.
Sijnen tuyl, sijn tuylken tuylen, zijn eigen zin doen, zijn lust volgen (vg. KIL.: t u y l e n
s i j n e n t u y l . Furere suum furorem). ‖ Cryters, byters, die haren tuyl willen tuylen,
Leuv.Bijdr. 4, 214 [beg. 16e e.]; Dees quade quene... Moet haren tuyl tuylen, oft sij
gaet muylen, A. BIJNS, N.Ref. 113, c, 2 [beg. 16e e.]; Meest elc ongehoorsaem sijnen
tuyl wil tuylen, A. BIJNS 10 [1528]; Haren sinlijcken tuyl laten sij elck tuylen, ald. 410
[ca 1540]; Sy tuylen haer tuylken, Rott.Sp. Pi [1561].
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Tuijte,
zn. Zie MNW i.v. Tute.
1) Scheldnaam voor een vrouw (vg. SCHUERM., DE BO en JOOS i.v.). ‖ Wat hebt
ghi daer mede te doene? hou lussche // tuijte? Bijstier 321 [eind 16e e.?].
OPM. Vg. ijdeltuit, eertijds ijdele tuit(e), o.a. in V. Vroede 659 en bij DUVILLERS, bij
DE BO i.v. Tuite.
2) Spoel (vg. KIL.: t u y t e . Panus, tramae inuolucrum, filorum congeries en PLANT.:
t u y t e o f t e s p o e l d e s w e v e r s , panus), in de aanh. in verkleinvorm. ‖
Belitgen, als dit tuijtgen is affgedaen, Van stonden aen sal ick dan mostaert haelen,
Lijs en Jan Sul 50 [eind 16e e.?].

Tuyten, tuten,
ww. Zie MNW i.v. Tuten.
1) Loeien, brullen, schreeuwen; in de aanh. vurig verlangen? ‖ Sij (t.w. Ruckeloos)
doetse al nae vruecht tuten, Vers. Maelt. 141 [2e h. 16e e.].
2) Raaskallen? ‖ Tpiperken sey: hola, wa trouwen ghi tuyt, Twaer beter datmender
niet en pepe. Ist qualic gepepen voor een mate bruyt, Doesb. 246 [vóór 1528].

Tuythoern,
zn. Uit tuyt en hoern, hoorn.
Membrum virile. ‖ Gaet sy gersen (versta ‘grazen’, in fig. zin?) om sulc gedooch
daer sy den tuyt hoern heymelic sooch Esse sulc soe esse soe ses, St 1, 64 [vóór
1524].

Tullen,
ww. Bijvorm van tulen, tuilen (zie MNW i.v. Tulen en vg. Tuylen).
Slempen, brassen (vg. KIL.: t u y l e n . Lasciuire, lasciuè viuere). ‖ Laet ons met
die beste wijn ons vervullen smetsen en tullen, Vers.Maelt. 890 [2e h. 16e e.].

Turbatie, turbacye,
zn. Ontleend aan ofr. turbacion of lat. turbatio.
1) Beroering (in eig. zin, in de aanh. door wind, storm of onweer). ‖ Hy duerseylt
de zee: die winden / turbatien (l. der w.t.? Of (liever) te verstaan als w. èn t.?) Niet
ontsiende, GHISTELE, Ant. 31 [1555]; So haest als cesseerde / dese turbacie So
quam daer, enz. ald. 36.
2) Beroering, verwarring, verstoring. ‖ Wie sach in kerstenrijcke dus veel turbatien?
A. BIJNS, N.Ref. 89, b, 9 [1e kw. 16e e.]; Mijn herte is in smerte en in verseeren Als
ick ouermercke dees groote turbatie, Bekeeringe Pauli 378 [ca 1550?]; Gae wy ter
tafelen en ter salen maecken recreatie; Gheen turbatie // en sall hier vernechten,
Trauwe 1414 [1595?].
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- Sonder turbatie, ongehinderd, ongestoord, rustig. ‖ Verleent mi voersienicheyt
/ tijt / en spacie. In mijn leste wre / sonder turbacie, V.D. DALE, Wre 1532 [ca 1516];
Arbiters... Die dees questie beslissen zonder turbatie, H.d.Am. P 7 [m. 16e e.] (hic?
of sub bet. 3)?); Op dat
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die hoorders uit (l. int) hert mogen bewaren tegen (l. tgeen) dat geseyt wordt sonder
turbacie, Bruyne 2, 36 [2e h. 16e e.]; Zonder turbatie // moet ghy syn goetheyt erven,
v

Rott.Sp. B iij [1561] (zie ook ald. K viij ); (God) gheve u lanck leven kindt / zonder
turbatie, Verl. Z. I, 757 [1583].
- In de aanhh. bep. verwarring in zonden. ‖ (God) Die tqwets van alder aerdtscher
turbacye Gheneest, Gentse Sp. 296 [1539]; Als hy (t.w. mijn lieff, d.i. Christus) sach
dat ick, duer sulcken turbacie, in myn quaet soude hebben gegaen verloren, soo
heeft hy my gevolcht in corter spatie, Bruyne 1, 166 [1556].
3) Twist, onenigheid. ‖ Maect gheen turbacie in u congregacie, Charon 13 [1551];
v
Daer liefde logijs heeft / is selden turbacie, Antw.Sp. D ij [1561]; Des heeren gauen
en goede gratien Ghy met turbatien // verachtende sijt, ald. T i; Ghy maect den
mensch en ons in turbatie, ald. Bb i (hic?).
4) Bekoring, temptatie. ‖ Drie vianden syn ons beneuen vol turbacien Tvleysch /
de werelt tsviants aencleuen, St 2, 71 [vóór 1524]; De helsche gheest met een
duyster turbacie Heeft sulcke gracie / seer saen doen verdwinen, GHISTELE, Ant. 50
[1555] (hic?); Ach vleesch vleesch .... onverdraeghelijck is uwe turbacie, Smenschen
gheest 182 [ca 1560?].
5) Innerlijke beroering; doorgaans ongunstig en dan ontsteltenis of verdriet (zie
ook bet. 6). ‖ Haer derven maeckt mij dicwils turbatie En therte bange, A. BIJNS,
N.Ref. 206, a, 10 [1e kw. 16e e.]; U lamentatije maeckt turbatie In mijn maechdelijck
herte reijnne, Pir. en Th. 306 [1e kw. 16e e.]; Doer de turbacien, dwingt mi desolacien,
Ter murmuracien, en arguacien, B.d.Scr. 11 [1539]; Al siet ghy thoofd vanden
Seraphinnen Ghelijck druuen perssen... En maeckt int herte dies gheen turbatie,
CAST., C. v. R. 143 [1548]; Turbatie / ghier Duer donrecht handelen soomen siet
v
ghebueren Wil my eens deels tot murmuratie / schier Trecken, Antw.Sp. X i [1561].
6) Kwelling, smart, lijden, inz. door de liefde. ‖ Canace, die ook door turbatien,
En Thisbe haer imflammatien al zelve blusten, H.d.Am. F 1 [m. 16e e.]; (Desperatie)
Die Hero heeft aenghedaen zulcken turbatie, Dat sy van zinnen gheheel was
verdraeyt, ald. Ee 7 (zie ook ald. Ff 3); Op den dageraet // laet // lydick turbatie vol
dubitacie, Bruyne 1, 163 [1556] (zie ook ald.2, 31 en 3, 49 [2e h. 16e e.]); Om dat
hy (t.w. Christus) voor ons crancke menschelicke natie dus zware turbatie... beancxt
gheleden heeft, H. Sacr. 511 [1571].
- In de aanh. naar het schijnt krenking, vermindering. ‖ Zal ick derven ‘moeten’ v
conversatie, 'tGhezichte zal krencken, 'tghehoor zal turbatie Ghekrijghen, H.d.Am.
v
E 1 [m. 16e e.].
7) Ellende. ‖ Deerlijk zij (t.w. de mensen) strandden Door Oorlogs wreedheid in
alle turbatie, Meest Al 189 [1559]; Hoe Godt ons, erm ballingen, neemt in genade
wt der eeuwiger verdoemder turbacie, Bruyne 3, 164 [2e h. 16e e.].

Turberinghe,
zn. Van turberen.
Innerlijke onrust, beroering, ontsteltenis. ‖ So hoordick met turberinghe Een
onghewoonlijc gherucht van vogelen tieren Haer seluen verscuerende met wreede
manieren Met haren clauwen, GHISTELE, Ant. 72 [1555]; Myn bloeyende jeucht versch
ende groene / In veel turberinghe daghelijcx verslijte / Deur 't discoort der
ghedachten, enz., Rott.Sp. G vij [1561].
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Tutebijer,
zn. Uit tute, kan, schenkkan (zie MNW i.v., bet. 1) (?) en bijer.
Snuiter? Of onnozele kerel, sukkel? ‖ Wat vrijer tutebijer is Simpel mijn knape ...
Hij wil hondert nobels hebben, ist nijet vrij, Vander reijnder maget Marije. Wije hoorde
oijt meerder sotternije? Crimpert Oom 160 [eind 16e e.?].

Tutebuken,
ww. Grappige gelegenheidsformatie? Analogie naar vormingen als tuytmuylen (KRUL,
Pamp. Wer. 1, 40) lijkt minder wrsch.
Minnekozen? ‖ Daer twe ghelieven tsamen duken onder een decksel bij ghelijcke
Ende soe vriendelic ligghen tutebuken ist niet op derde een hemelrijke, St 2, 151
[vóór 1524].

Tutele,
zn. Ontleend aan ofr. tutele, fr. tutelle, lat. tutela.
Bescherming, patronaat. ‖ De duuen zyn onder haer tutele (t.w. van Venus), CAST.,
C. v. R. 203 [1548].

Tuten,
ww. Zie Tuyten.

Tuterluere,
zn. Zie MNW i.v.
Naam van een niet nader te bepalen kledingstuk of tooisel. ‖ Ziet men dat gaut
wel van mijn tuterluere (hs.: tuterluten, × duere), Van mijn gorderieme en van mijne
tuiten al omme, V. Vroede 138 [eind 15e e.].
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Tutersse,
zn. Gevormd naar ofr. tuteresse of van *tuter (ontleend aan ofr. tutere).
Beschermvrouw, leidsvrouw. ‖ Ick (t.w. Redene) ben u tutersse / voor my moet
v

ghy duycken Als voor uwen piloot / oft uwen stierman, Antw.Sp. Ee ij [1561].

Twachten,
ww. Oorspr.?
Blijkens het verband - althans in de eerste aanh. - planten; de tweede aanh. laat
ook een bet. koesteren, verzorgen toe. ‖ Dits nu een plante in Gods boghaert
ghetwacht, Trudo 363 [ca 1550]; Wie heeft v (t.w. Ghemeen welvaert) hier //
ghebracht en lustich ghetwacht, Antw. Sp. Hh iiij [1561].

Tweebreeking,
zn. Uit twee en breeken met -ing.
Gebrokenheid? ‖ Al ween (l. wen, uwen?) tweebreeking / oick hoese sijn ghesciet
werden in mijn (t.w. Christus) geheelt, M. Bedr. Hart 938 [1577].

Twisticheyt,
zn. Van twistich of rechtstreeks van twist.
Onenigheid. ‖ Om te verzeeren (l. verkeeren?) // vrede in groote twisticheyt (t.w.
oorlog), Judich 80 [1577].

U
Uit-, uyt-,
zie ook Huut-, Uut-, Uuyt-, Uwt-, Vyut-, Vut-, Vt-, Wt-.

Uythessen,
ww. Zie MNW i.v. Utehissen.
Wegjagen (vg. KIL.: Wt-hissen iemanden. Exsibilare, sibilatione expellere en
Teuth.: uythissen, exsibilare). ‖ Datmen dit gedrocht moet uythessen en versmyten,
Vlaerd.Red. 114 [1617].

Uytplienen,
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ww. Bijvorm van (of corrupt voor) uytpleinen (zie MNW i.v. Utepleinen)?
Eig. uitwissen; - uytgheplient sijn, afgedaan hebben? ‖ En ben ick dan hier
v

uytgheplient met allen, H.d.Am. V 2 [m. 16e e.].

Uitportelen,
ww. Uit uit en portelen.
Uittrekken. ‖ Tis (t.w. het onkruid) alte diep ingewortelt om te werden uitgeportelt,
Saeyere 819 [2e h. 16e e.].

Uytquelen, wtquelen,
ww. Uit uyt en quelen.
Wegkwijnen (van verdriet)? ‖ Hoe bleexkens zijn nu de coleuren zoet! Tschijnt
dat Pyramus half wtghequolen is, CAST., Pyr. B viij [ca 1530]; Men mocht druck uyt
v

syn visagie scheppen. // 't Schijnt dat hy alree uyt-ghequolen is, H.d.Am. D 2 [m.
16e e.].

Uytrichten,
ww. Zie MNW i.v. Uterechten.
Uitleggen? ‖ Dus wilt my verstandelijck de Schrift uytrichten / Dan zal ick myn
v

hert een weynich schicken te vreen, Rott. Sp. I viij [1561].

Uytristen,
ww. Contaminatie van uytstriken, beetnemen, bedriegen (zie MNW i.v. Utestriken)
en opristen, ophitsen (zie WNT i.v. Opritsen)?
Beetnemen, bedriegen, misleiden? Of aanzetten, aansporen (en dan ook
overhalen) tot iets kwaads? ‖ Tot uwer begheere // kondt ghy haer (t.w. Adam en
Eva) uytristen / En waert niet te vreden voor dat sy goet en quaet wisten, Rott.Sp.
A ij [1561].

Uytstellen,
ww. Zie MNW i.v. Utestellen.
Bevrijden, vrijlaten? ‖ Deur Cyrum wert ghy (t.w. 't Joodse volk) weer uytgestelt
Ja hy gaf u om den Tempel te timmeren ghelt, Rott. Sp. F ij [1561].

Uijtstrijcken,
ww. Zie MNW i.v. Utestriken.
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Afranselen. ‖ Met cneuckels wert ghij uijtgestreecken. Houdt dat en dat! Goossen
Taeijaert 182 [2e h. 16e e.?]
OPM. Ook bij COORNHERT, Boccat. 75 [1564], aang. door V.d. Laan, Pellicanisten,
blz. 37.

Uytwendichlijck,
bn. Zie MNW i.v. Utewendichlike.
Werelds(gezind)? ‖ D'een is hem te hooghe van gheslachte, D'ander is
v

t'uytwendichlijck van state, H.d.Am. V 3 [m. 16e e.].

Unieren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. unir.
A. BEDR. - Verenigen (vg. KIL. 866: v n i é r e n . In vnum conducere, congregare).
‖ Dat Christus zijn zoets bloedts revieren Aen dijn natuerlijck bloedt can unieren,
DE ROOVERE 204 [3e kw. 15e e.]; Wy hebben veel Ghelieven ghevnieert, En
gheavanceert in feyten van minnen, H.d.Am. Aa 4 [m. 16e e.].
B. ONZ. - Zich verenigen. ‖ D'onghebonden Herte moeste vnieren Zonder failjieren
v

Met der Herten die jammerlijck zate ghevanghen, H.d.Am. M 7 [m. 16e e.].

Universalick,
bw. Van universael.
Volledig, in elk opzicht? (Vg. PLANT.:
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u n i v e r s a e l , g e m e y n , o v e r a l , universel, universalis, universus, generalis).
‖ Duer dy (t.w. Maria) hebwy vrede, Ende bliuen vniuersalick ongheplaeghd, CAST.,
C. v. R. 159 [1548].

Up-,
zie ook Op-.

Uprechtzinnich,
bn. Uit uprecht en zin met -ich? Of contaminatievorm (uit uprecht en rechtzinnich)?
Oprecht, eerlijk; waar, echt? ‖ Adieu alle goe uprechtzinneghe ruters, DE DENE
443 a [ca 1560].

Upstellijnghe,
zn. Van upstellen.
Plan, voornemen. ‖ Maerct qwaet upstellijnghe: Hoemen Susanna valsch ghijngh
ghewroughen, Ter doodt toe, Gentse Sp. 14 [1539].

Upstinatich,
bn. Zie Obstinaetich.

Upstreecken,
ww. Uit up, op en streecken, bijvorm (met zwakke stamvocaal) van strijcken (vg.
MNW en WNT i.v. Strekelen, MNW i.v. Streken).
Optooien, mooi maken (vg. WNT i.v. Opstrijken, bet. IV, 2). ‖ Vergheet oock niet
uwe cansen, Ghy jonghe dochterkins / gentelicken upghestreeckt, Maeckt dat ghy
vruecht verreeckt, Verl. Z. II, 255 [1583].

Upwelven,
ww. Zie Opwelven.

Urgent,
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bn. Ontleend aan ofr., fr. urgent.
Dringend. ‖ Waer deure coemt toch dese nootsake vrgent? Antw.Sp. Ccc ij [1561].

Useerder,
zn. Van useren.
Die misbruikt? Useren is overigens nooit ongunstig. De zin is trouwens corrupt;
het rijmwoord van desen ontbr. ‖ Ic wensch die lieden van diergelijcke Of arger, die
de conste van Retorike Blameren ofte useerders van desen, Meer Gheluck 487
[eind 16e e.?].

Useren, useeren, uzeren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Beoefenen, inz. m. betr. t. de kunst. ‖ Liefde ionstich vseert // dwelck twist
v

destrueert, Antw. Sp. Oo iiij [1561]; My daer veel aen leyt // om haer (t.w. de kunst)
v

v

te vseren, ald. Qq iij ; Die om schandelijck ghewin conste vseert, ald. Nnn iiij (zie
ook ald. g i); Die uyt recreatie / maer konste useeren, Rott. Sp. I vj [1561].
2) Zich toeleggen op, nastreven, najagen, koesteren, voeden. ‖ (Judith) vseerende
mit liefde reijn conuersacie, St 1, 78 [vóór 1524] (hic?); Vseert ghenuechte, sijt vrolic
en blije, Doesb. 14 [vóór 1528]; Best ic mynen tijt... Inden eyghen lusthof ga voorts
fineren, Als op my zelven staende vruecht uzeren, Gentse Sp. 311 [1539]; De zotheyt
en ware niet om sommeren Diemen ter werelt nu ziet vzeren, Gentse Ref. 79 [1539];
Sy sal v den rinck // van trouwen presenteren Die haer liefde vseren, Antw.Sp. K i
[1561].
3) Genieten, smaken. ‖ Alle die met Lieve liefde vseren willen, H.d.Am. R 4 [m.
16e e.]; Met u (t.w. Venus) heb ick vruecht geuseert, Ontr.Rentm. 704 [1588?].
4) Zijn hope uzeren op, zijn hoop stellen, vestigen op. ‖ Niemant en heift zijn hope
op hem (t.w. God) gheuzeirt Die van hem eenighsins schiet gheconfondeirt, Gentse
Sp. 257 [1539].

Useringe, vuseringe,
zn. Van useren.
Handelwijze, verrichting, bezigheid. ‖ Ghi siet valsche useringe tallen steden, Dal
s. wederk. 96 [eind 15e e.?]; Vrolijcke neringhe En alle useringe // dat vreucht mach
geven, Well.Mensch 96 [2e kw. 16e e.]; Wereltsche hanteringhe / Welck niet en is
v

dan quade vseringhe, Rott.Sp. A iiij [1561].
- In de aanh. beoefening. ‖ Ghij sult verjolijsen // in deugchts vuseringe, Proetus
Abantus 58 [vóór 1589].

Usurperen,
ww. Ontleend aan ofr., fr. usurper.
Eig. zich meester maken van en v.v. gebruiken, toepassen? ‖ Siet dat ghy sulcke
termen wijselick usurpeerd, CAST., C. v. R. 41 [1548].
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Uuyten,
ww. Zie MNW i.v. Uten.
Aflopen, ten einde lopen. ‖ Joncker Joseph Goenmoet, die, als sommige wijven,
Hem drymael ontcleet eer den dach can uuyten, Leenhof 138 [na 1531].

Uutbellen,
ww. Uit uut en bellen.
Uitbazuinen. ‖ De zelcke geestelijke menschen onteeren, Wat sij doen, dat moet
schiere uut gebeldt sijn, A. BIJNS, N.Ref. 5, b, 10 [1e kw. 16e e.].

Uutbraecken,
ww. Uit uut en braecken.
Uitbreken. ‖ Van vreese beghint mij tsweet uut te braeckene, Tcalf v. W. 80 [eind
16e e.?].

Uutbroetsele,
zn. Van uutbroeden.
Wat iemand uitbroedt, bedenkt. ‖ Daghelicxs in haer zayende // naer zyn
bevroetsele zyn eeghen quaet zaet / ende snoode uutbroetsele, Taruwegraen 139
[1581].

Uutcleeren,
ww. Uit uut en cleeren.
Schoon leegdrinken. ‖ Beit, ic moeste dit cruijcxen biers uutcleeren, Goemoete
370 [eind 16e e.?].

Uutmanen,
ww. Uit uut en manen.
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Met betr. tot een boze geest of duivel: uitbannen (vg. PLANT.: w t m a n e n ,
commander de sortir par conjuration, demander hors, exorcizare, adjurare ut exeat,
conjuratione compellere ut exeat; vg. ook DE BO i.v. Uitmanen, met een aanh. uit
MALLANTS [2e h. 17e e.]). ‖ Haelt den meester tot ons gerijf, Die ons dat dinck uut
mane /, en besweere, Goemoete 353 [eind 16e e.?] (zie ook ald. 373).

Uutplumelick,
bn. Van *uutplumen? Of contaminatie van plumen en een samenst. met uut-?
Uitroeiend? ‖ Verwerpende uutplumelick alle quade gheneghentheyt des vleeschs
vereenen, Vader Onze 1159 [1577].

Uutpuergeeren,
ww. Uit uut en puergeeren.
Uitzuiveren. ‖ Puergeert uut den ouden gist, u vaetkens wilt reenen, A. BIJNS,
N.Ref. 90, d, 1 [1e kw. 16e e.].

Uutsnercken,
ww. Uit uut en snercken (zie ald.).
Eig. ‘snerkend’ doen horen, in de aanh. uitgalmen? ‖ Van dese dry blaesbalken
de duyvel blaeser is: dblijct an de registers wercken, die sententien die zy uut
snercken, Pol. Ball. 177 [1581?].

Uutvannen,
ww. Uit uut en vannen, vanen (van vaan, hoeveelheid, t.w. bier of wijn).
Uitdrinken? ‖ Ghy bendenaers // schuerbiers / ende hurte // kannen diet bier ende
wyn // uut met eenen sturte vannen, Judich 1214 [1577].

Uwescat,
zn. Uit uwe (zie MNW i.v. Huwe, 2e art.) en scat.
Bruidsschat. ‖ Hy mach den uwescat ghaeren Jnden spaerspot, EVERAERT 380
[1512].

Uwtsteecken, vuijtsteeken,
ww. Zie MNW i.v. Utesteken.
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De ooghen uwtsteecken, omkopen (van rechters). ‖ Die meeste dieven laet men
loepen Omdat sy den rechter syn ooghen uwtsteecken, Br. Willeken 528 [1565?];
Dat sy met gelt hun lieten d'oogen vuijtsteeken, Schadt-kiste 238 [1621].

Uzeren,
ww. Zie Useren.

V
Vaceleren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. vaciller.
v

Heen en weer bewegen. ‖ Vacelerende zoo 't riet doet in den wint, H.d.Am. L s
[m. 16e e.].

Vacht,
zn. Zie WNT i.v. Vacht (II).
Gevecht, strijd (vg. KIL.: V o c h t . vetus.j. g h e - v e c h t . Pugna). ‖ Tooght vroom
dijn vacht, Ende opent tsleeus bannieren, CAST., Lied. 10 [ca 1530]; Eneas (wan)
Italien met vromer vacht, CAST., C. v. R. 236 [1548]; (Dit hart) langt met gantser
crachten... Omme uwe genade te dienen met bloedigen vachten, Geuzenliedb. 1,
296 [1577].

Vadates,
zn. Gelegenheids-, (rijm)vorming, van lat. vadere?
Afscheid? ‖ Men salse barbieren, connen pylieren, Met ruden hantieren... Ende
daer mede gheuen haren vadates (× laet, es, Pontificates), Dwerck d. Apost. 1110
[1e h. 16e e.].

Vaddaert,
zn. Van vadde (zie WNT i.v. Vadde (II); vg. MNW i.v. Vaddaert.
In de 1e aanh. schimpnaam voor een duivel, te verg. m. ons ‘beest’, ‘bliksem’
e.d., in de 2e aanh. sukkel, drommel. ‖ IJ, luij vaddaert, Dair liegdij an, bij den bloede,
Sacr.v.d.N. 1301 [3e kw. 15e e.]; Daer bleef hi, hi en mochte niet wech arm vaddaert,
Doesb. 247 [vóór 1528].

Vadde, wadde (?),
zn. Zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Vadde (I).
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Eig. slordige, onzindelijke, luie vrouw (vg. KIL.: v a d d e . Ignaua mulier), v.v.
schimpnaam voor een vrouw in het algemeen. ‖ Hij hiet robyn en sij laudate en
wadde (l. vadde?), St 1, 104 [vóór 1524]; Es hij niet wel geplaecht... die een jong
v

vaddeken heeft, Hs. TMB, G, fol. 66 [eind 16e e.?].
OPM. Als schimpnaam voor een man (niet bep. ‘dronkelap’, zoals WNT i.v. Vadde
v

(I), bet. 6 wil) ook in Hs. TMB, G, fol. 41 [eind 16e e.?]: ‘Dese vuijlle vadden // wadt
sij gaen beginnen als sij een vrouwe hebben dien sij beminnen so clappen sij moij
terstont’.

Vaerheyt,
zn. Van vaer.
Vrees. ‖ Lof godlike tempel (t.w. Maria) des viants vaerheyt, St 2, 40 [vóór 1524];
O Schriftuerlijck bewijs aenhoort myn swaerheyt / Vaerheyt // myn hert in druck nu
v

ten stonden wast, Rott. Sp. D i [1561].

Vagant,
zn. Zie WNT i.v.
Zwervende lichte vrouw. ‖ Nv sidi... Een gebroken potken, een vander vagan-
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ten, Een versloonst roosken der verdroochder planten, Doesb. 156 [vóór 1528].

Vailhandicheyt,
zn. Zie Vaillandicheit.

Vailiandich,
bn., bw. Zie Vailliandich.

Vayliandicheyt,
zn. Zie Vaillandicheit.

Vaijliant,
bn. Zie Vaillant.

Vaillandelijc,
bw. Van vaillant.
Dapper, stoutmoedig. ‖ Vaillandelijc pijnde hy my te fastene, Camp v.d. Doot 614
[1493].
OPM. Vg. Valjantelick.

Vaillandicheit, vailhandicheyt, vayliandicheyt, valiandicheyt,
zn. Van vaillandich (zie Vailliandich) of rechtstreeks van vaillant (zie ald.).
1) Dapperheid. ‖ Sijn vaillandicheit was daer smal, Camp v.d. Doot 1414 [1493];
Wat baet alle vayliandicheyt, die getrouwelic mint moet dicwil droeuen, Doesb. 65
[vóór 1528] (hic? of standvastigheid?); Dese wapenen moetij aendoen, Dese dient
tot mijnder vailhandicheyt, Rederijkersged. 9, 113 [m. 16e e.?].
2) Bekwaamheid, knapheid. ‖ (De expositie) Die welcke Ouidius / door zijn
v

valiandicheyt Ons tot eender leere / heuet gheschreuen, Antw.Sp. G i [1561].

Vaillant, vaylliant, vaijliant, valiant,
als zn. gebr. bn. Zie MNW i.v. Valiant, 1e art., WNT i.v. Valiant (II).
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Dapper, flink, voortreffelijk. ‖ GHISTELE, Ovid. Sendtbr. 3a [1559]; Rott.Sp. Q ij
[1561]; Bijstier 385 [eind 16e e.?]; Verl.Z. I, 859 [1583].
- Als de vaillande, enz. ‖ B.d.Scr. 17 [1539]; Gentse Sp. 49 [1539]; Dwerck d.
v

Apost. 730 [1e h. 16e e.]; GHISTELE, Virg. Aen. 5a [1556]; Antw. Sp. D i [1561];
VAERNEWIJCK, Vl. Audtvr. 3 [1562]; Vers. Maelt., prol. 36, spel 525 [2e h. 16e e.];
Verl.Z. II, 1104 [1583]; HOUWAERT, Vier Wterste 43 [1583].

Vaillantie,
zn. Van vaillant of gevormd naar ofr. vaillance.
Strijd? ‖ De borgers (wien geen vaillantie en verdroot) Weirden hun vast tot dat
v

den nootdruft failieerde, NUMAN, Sp. d. M. C viij [ed. 1595].

Vailliandich, vailiandich, valliandich, valiandich, valjandich,
bn., bw. Van vailliant (zie Vaillant).
1) Dapper, moedig. ‖ Neemt deese confectie valiandich ter confortacien van
laxeringhe, Smenschen gheest 791 [ca 1560?] (hic? of - bij confectie - deugdelijk?);
(Christus heeft) willen wercken // stout en valjandich Totter doot, Verl.Z. II, 917
[1583].
2) Flink, knap. ‖ Ja waer ick soo valiandich Soo cloeck Soo behandich // en soo
scherp van sinnen Dat ickse al begrepe (t.w. de kunsten), Antw.Sp. Kkk ij [1561].
3) Heerlijk, enz. ‖ Soo wie dat dese conste vailliandich (t.w. Arithmetica) Niet en
v

cost / dede hy (t.w. Plato) wt sijnder scholen sluyten, Antw.Sp. P iiij [1561]; (Christus)
verrees valliandich, Springh-Ader P i [1613].

Vaylliant,
bn. Zie Vaillant.

Vay schaers,
bw. Zie Schaers.

Valant,
zn. Zie MNW i.v.
Duivel, boze geest. ‖ Waer zijdi alle, ghi quade valanten? V.Vroede 497 [eind 15e
e.].

Valedixi,
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zn. Ontleend aan lat. valedixi.
Afscheid. ‖ Ick moet hem eerst aen dees boeyen sluyten / Dan gheef ick hem
v

daer me syn valedixi, Rott. Sp. C vij [1561].

Valiance,
zn. Ontleend aan ofr., fr. vaillance.
Dapperheid. ‖ Mijn Heere van grooter valiance Augustijn Duechniet, een man vol
ontrouwen, Leenhof 250 [na 1531].

Valiandich, valjandich,
bn., bw. Zie Vailliandich.

Valiandicheyt,
zn. Zie Vaillandicheit.

Valiant,
bn. Zie Vaillant.

Valyantheyt,
zn. Van valyant (zie Vaillant).
Dapperheid. ‖ Die Valyantheyt van der Carthagen vanen, Dal s. wederk. 156 [eind
15e e.?] (vg. fr.: ‘Les vaillances cartagiennes’).

Valjantelick,
bw. Van valjant (zie Vaillant).
Standvastig. ‖ Betrauwende valjantelick Hopt up de barmherticheyt / zonder eenich
versaghen, Verl.Z. I, 257 [1583].
OPM. In de bet. dapper, enz. (zie WNT i.v. Valiant (I), Afl. en vg. Vaillandelijc) ook
v

in Rott.Sp. C viij [1561], Judich 184 [1577] en Taruwegraen 1639 [1581].

Vallen,
ww. Over boort vallen, zie Boort.
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Valliandich,
bn., bw. Zie Vaillandich.

Vamen,
ww. Zie MNW en WNT i.v. Vademen.
In de aanh. in verzwakte bet.: krijgen, verwerven? ‖ Die daer versamen als beesten
stuere Alleen om te blusschen haer vleesch en natuere, Over dese heeft macht den
duyvel gevaemt, V.D. BERGHE, Ref. 54, 6 [m. 16e e.].

Vanck,
zn. Corrupt voor wanck?
Onstandvastigheid, onbetrouwbaarheid? ‖ Aen ons en vindy bedroch noch vanck,
Niet dan de waerheyt wy en leeren, Dwerck d. Apost. 130 [1e h. 16e e.].
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Vangaen? Van gaen?
ww. Uit van en gaen.
Doorlopen, opschieten, voortmaken. ‖ Daer sij (zie) ick hem, gaet van Jan, wadt
moocht ghij bedrijven; Al sout ghij verstijven waer blijft ghij soo lang? Lijs en Jan
Sul 72 [eind 16e e.?].

Variabelheyt,
zn. Van variabel.
Veranderlijkheid, wispelturigheid. ‖ Waer deur ick zeer jent // mocht op hem
bouwen / Met vast betrouwen / En bidden dat hy in my niet en prent / Eenighe
v

variabelheyt zeer onbekent, Rott.Sp. A iiij [1561].

Variatie,
zn. Zie WNT i.v.
1) Verandering van gezindheid. ‖ Tis niet duerbaerder inder werelt ront dan eenen
liefliken roden mont die liefs herte duecht en vrientschap iont sonder variacien,
Doesb. 102 [vóór 1528] (sonder variacien, standvastig); De Rampzalighe Fortuyne
vol variatie, H.d.Am. Ee 7 [m. 16e e.] (zie ook ald. Ff 2); Sal sy niet corts mijnen
inwendighen brant Met d' water van consolatie blusschen? Eer daer come variatie
tusschen, HOUWAERT, Lusth. 1, 27 [1582-'83].
2) Onzekerheid, wankelmoedigheid, twijfel, tweestrijd. ‖ Bedrieghelijck samblant...
Quam met ongheval en variatie, HOUWAERT, Lusth. 2, 253 [1582-'83] (hic?).
- In variatie stellen, doen vertwijfelen. ‖ Goddeloose desperatie // Die haer zinnen
(t.w. van Dido) zoo stellen zal in desperatie // Dat syse tot zulcken raserije bringhen
zal (t.w. dat zij een eind aan haar leven zal maken), H.d.Am. Ff 3 [m. 16e e.].
- In variatien staen, wankelen. ‖ Sal ick daer op vastelijck moghen bouwen, Sal
mijn hope niet staen in variatien? HOUWAERT, Lusth. 1, 38 [1582-'83].

Vastenspel,
zn. Uit vasten en spel.
Spel dat betrekking heeft op de vastentijd. ‖ Een vasten spel van sinnen hue
smenschen gheest van tvleesch, die werlt en die duvel verleyt word, enz.,
Smenschen gheest, titel [ca 1560?].

Vat,
zn. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Vat (I) Tvat sluyten, de spijker op de kop slaan.
‖ B.: Ick wil te Dordrecht wesen in tstadt. J.: By Dierick den hollandere? B.: Ghy
sluytet vat, Sp. d. M. 2623 [beg. 16e e.].
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Vaten,
ww. Zie MNW i.v., 1e art., WNT i.v. Vatten.
1) Arch vaten, argwaan koesteren. ‖ Die sulcke mochte hem besondighen seere
/ Arch vatende / daer duecht vloeyt lancx so meere, Sp. d. M. 1985 [beg. 16e e.].
- Arch vaten in, kwalijk nemen. ‖ En vaet daer gheen arch in dat ict vertelde, Sp.
d. M. 983 [beg. 16e e.].
2) Overwegen, ter harte nemen. Doorgaans nog slechts als stoplap gebruikt, a.
in min of meer incidentele verbindingen, zoals vaet mijn ghebriefte. ‖ EVERAERT 322
[1531?]; - vaet ons ontbinden. ‖ Berv. Br. 344 [ca 1520?]; - vaet mijn ontcnooppen,
vayt myn ontknoopen. ‖ EVERAERT 138 [1528?], 322 [1531?], Trudo 2781 [ca 1550];
- vaet mijn orconden. ‖ Appelboom 304 [1e kw. 16e e.?], Bruyne 1, 133 [1556]; vaet mijn verclaren. ‖ Eerste Bl. 1901 [ca 1440?], A. BIJNS, N.Ref. 93, b, 6 [1e kw.
16e e.], Katm. 390 [vóór 1578]; - vaet mijn verhalen. ‖ Charon 588 [1551]; - vaet
tversieren. ‖ Doesb. 273 [vóór 1528]. - Daarnaast ook vaet dit of wilt dit wel vaten.
‖ A. BIJNS 28 [1528], Gentse Sp. 275 [1539], Souterl. 36b [1540] (aang. in WNT i.v.
Vatten, sub bet. A, V, 23), Bruyne 1, 143 [1556].
0

- b. in min of meer vaste verbindingen, inz. 1 met bediet in vaet tbediet, begrijp
(dit) goed, ‖ Pir. en Th. 538 [1e kw. 16e e.?], Doesb. 185 [vóór 1528], X. Esels 19,
23 [1530]; - vaet wel tbediet. ‖ Christenk. 223 [ca 1540]; - vaet mijn bediet. ‖ Doesb.
182 [vóór 1528], Goossen Taeijaert 109 [2e h. 16e e.?], Lijs en Jan Sul 302 [eind
16e e.?]; - vaet mijn bedien. ‖ Doesb. 230 [vóór [1528], ❘Gr.Hel 104 [ca 1564]; - vaet
dit bediet. ‖ Weer. Gheleerde 261 [1558]; - vaet de bedieten. ‖ Reyne M. 729, [ca
0

1575?]; - 2 met verstant in tverstant wilt vaten, begrijp (dit) goed. ‖ Heymelic Lijden
v

349 [1557], Rott.Sp. M i [1561]; - willet verstant vaten, id. ‖ EVERAERT 11 [1509]; v

wilt dit verstandt vaten, id. ‖ Rott.Sp. D iiij [1565]; - dit verstant vaet, id. ‖ EVERAERT
272 [1530].
3) Ant ent vaten, eindigen, uit zijn. ‖ Mijnen tijt sal haest ant ent vaten, S. Stadt
43 [ca 1535].

Vechten,
ww. Bijvorm (rijmvervorming?) van vochten (vg. KIL.: voghten. vetus. Gubernare,
tueri, curare en MNW i.v. Vogeden; vg. ook Vervoochten), wellicht beïnvloed door
vocht naast vecht (zie WNT i.v. Vacht (II) en Vecht (I)? Of (met wisseling van v en
w)*wechten, als bijvorm of rijmvervorming van wachten?
Beschermen, helpen? ‖ De Zonne stont drie dagen stille om hem (t.w. Karel de
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Grote) te vechtene Ende syn vyanden te slechtene, CAST., Bal. A 8 [1521].

Vechtsake,
zn. Zie MNW i.v.
Aanlegger van een vechtpartij? Of ‘vechtsack’ (vechtjas)? ‖ Waer siedi nu
vechtsaken die hebben geuochten off oude queenen coppelen draijen, St 1, 77
[vóór 1524].

Veeren,
ww. Bijvorm van varen i.d. bet. voeren (‘hanteren, in beoefening brengen, omgaan
met’, zie MNW i.v. Veren, 2e art.)?
Stellen, poneren? ‖ Dus blijf ick ghetruerich in drucx verwaten / Omdat ick hoorde
dusdanighen rapoort veeren (× sweeren) Wie den meesten troost oyt quam te baten
v

/ En schenen te zijn van Godt verlaten, Rott.Sp. C iij [1561].

Veyaert,
zn. Van vey (zie WNT i.v. Vei)?
Eig. gesneden (mest)dier, in de aanh. overdr. voor een gecastreerde of impotente
man. ‖ J.: Dus moet ghy hu / tjeghens der luxurien val Heer conync besnyden. B.:
Jc ghelooue hy en zal. Hy mochte hem seluen / jnt snyden myncken. Of hy een wyf
creghe / wat mochtse dyncken Dat hy een cappoen waere / ofte veyaert? EVERAERT
456 [1530].

Veyllen,
ww. Zie MNW i.v. Veilen, WNT i.v. Veilen (II).
Openbaren, bekend maken. ‖ Elcxs herte zal verdrooghen als wy ons pooghen
// dese redene te veyllen, Judich 1292 [1577].

Veyn, veynt, veynst,
zn. Zie MNW i.v. Vein en Vent.
1) Vent, kerel (vg. KIL.: Veyn/veynt. Fris. Rusticus, operarius, agricola). ‖ Wat
veynst es dat met zynen zweerde? Hy zwelt van houeerde / al waert een cafzack,
EVERAERT 92 [1525]; Helpe wat vreimder veynt / zo staet daer. Tonsent en sachic /
noynt sulc man tjan, ald. 199 [1528]; Doen sprack, halff gram, desen veyn: Ja seker,
enz., Bruyne 1, 104 [2e h. 16e e.].
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2) Gezel (vg. KIL.: Veyn/veynt... Adolescens, iuuenis caelebs)? ‖ Arbeyt leert
menighen slechten veyn Die voor meester coemt inder consten pleyn, Antw. Sp.
Mm iij [1561].
3) Maat (vg. KIL.: Veyn/veynt... socius, sodalis)? ‖ En alst dan qualijck gaet, veyn?
Schuyfman 23 [vóór 1504]; Hou veijn! ick vind en sie ginder een schaepskoije, ald.
55.

Veysen,
ww. Zie MNW i.v. Vensen, WNT i.v. Veinzen (I).
1) Hem veysen van, verbergen. ‖ Een wijs man moet hem veysen Van veel
ghepeysen, CAST., Lied. B vj [ca 1530].
2) Hem veysen voor, zich onbetuigd laten jegens? ‖ Ick (t.w. Conste) die hemels
ben en sal my niet veysen Voor de creatueren die my beminnen, Antw. Sp. Ppp ij
[1561].

Vellen,
ww. Zie MNW i.v.
1) ONZ. en WEDERK. Zich richten, begeven. ‖ Versche memorie... Seide dat ic my
te godewerts sou vellen, Camp v.d. Doot 2090 [1493] (hic? of zich verlaten op,
toevertrouwen aan?); Tot goede ruters zoudic my / als de ghevrienste vellen,
EVERAERT 286 [1529]; Nu wouden wij (u) wel bidden, dat ghijt bestelden En u
daerwaerts velden sonder eenich versteecken, Tcooren 789 [1565].
- An enes boort vellen, iemands zijde kiezen. ‖ Dan sietmense vellen / an hu boort,
EVERAERT 54 [1511]; Twee ghelieuers / die tsaemen / accoort rellen Siet men an
myn boort vellen, ald. 56.
2) WEDERK. Zich neerlaten, plaatsnemen (vg. mnl. hem nedervellen). ‖ Na sinen
staet ghinck hem elck vellen Ter tafelen stellen / sonder quellen, SMEKEN, Gulden
Vlies 297 [1516]; Hier op dees wolcke daer wil ic my vellen, CRUL, Dronckaert 92
[2e kw. 16e e.]; Siet hoe Eergiericheijt haer by hem gevelt // heeft, Well. Mensch
562 [2e kw. 16e e.]; Nv mach hy hem neuen // zijn consten gaen vellen, Antw.Sp.
v

k iiij [1561].
3) In de aanh. in zeer vervaagde bet. ‖ Sy droich een doixken gelijc een
scottelsladde ende daer bi een pelsken vol slycks gheuelt, St 1, 104 [vóór 1524].

Veltpape,
zn. Uit velt en pape.
Aalmoezenier (vg. KIL.: veld-pape. Sacrifieus (l. sacrificus) castrensis)? Of
plattelandsgeestelijke (Van Dis)? ‖ Sy zijn Balams knechten vol Afgoderijen,
Hinckende als Veltpapen aen beyde sijen, Om eenen Peperkoec propheterende
tegen God, Prochiaen 1188 [ca 1540].

Vendicheyt,
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zn. Van *vendich of rechtstreeks van venden, vinden? In dit geval wordt emendatie
(bijv. in wendicheyt: Kruyskamp) overbodig.
Sondige vendicheyt, het bedenken van zonden? ‖ Tfi Pompeus breus (versta
preus?) leuen, tfi sondige vendicheyt (× behendicheyt), Doesb. 193 [vóór 1528].

Vene,
zn. Ontleend aan ofr. vene (fr. veine), lat. vena.
Ader. ‖ Dat lichame... Es van diueersche leden... Te wetene, venen, arterien,
neeruen, Lacerten, ende musculen, CAST., C. v. R. 217 [1548].
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Venereren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. venerer.
Eren, vereren. ‖ Hy wilde an elcke zijde / Dimperie gheheert hebben ende
v

gheuenereert, CAST., Bal. B 4 [1521].

Veneris evelinghe,
zie Evelinghe.

Veneris kameriere,
zie Venuscameriere (i.v. Venus).

Venijnsele,
zn. Van venijnen.
Vergiftiging, bederf. ‖ Noyt swaerder venijnsele / als tsonne ontfinck, CAST., Bal.
v

A 6 [1521].

Venus,
zn. Zie MNW i.v.
Het woord wordt veelvuldig gebruikt als benaming voor de zinnelijke liefde.
Voornamelijk bij rederijkers vindt men de volgende samenstellingen en
genitiefverbindingen (waarin enkele malen ook de vorm Veneris wordt aangetroffen),
die - met uitzondering van Venuscarbeelken - een persoon aanduiden, t.w. een
verliefde of minzieke of zedeloze man of vrouw.
- Venus cameriere, Venus kameniere, Veneris kameriere. ‖ Nyeuvont 134, 281,
407 [ca 1500]; A. BIJNS, N.Ref. 228, e, 10 [1e kw. 16e e.]; CAST., Lied. 15 [ca 1530];
v

H.d.Am. H 7 , Ee 5 [m. 16e e.].
OPM. Nog bij OGIER, Seven Hoofts. 129 (aang. in WNT i.v. Kamenier, sub bet. 3).
- Venuscarbeelken (zie voor het 2e lid MNW i.v. Corbeel, 1e art., WNT i.v. Karbeel
(I)), cunnus? ‖ V.: Sy licht haer achterste vierendeelken. J.: Sy houd wel / hoort V.:
Ja watte J.: Wel tintelteelken. Haer Venus carbeelken // gaet op en nedere, Sp. d.
M. 4617 [beg. 16e e.].
- Venusclerck. ‖ Christenk. 1369 [ca 1540].
- Venusdier(ken) (vg. KIL.: v e n u s d i e r k e n . Lepida puella: & Scortillum). ‖ St
v
1, 144 [vóór 1524]; EVERAERT 479 [1e h. 16e e.]; H.d.Am. H 4 [m. 16e e.]; Bruyne
3, 105 [1556]; Con. Balth. 8 [1591]. - In de aanh. gunstig: vleinaam voor een jonge
vrouw. ‖ Crijsman 48 [eind 16e e.?] (in dez. bet. ook bij VISSCHER, Brabb., uitg.
V.d.Laan bl. 20).
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- Venusdreetken (zie voor het 2e lid Dreet), lichtekooi. ‖ DE ROOVERE 404 [3e kw.
15e e.].
- Venusjancker(ken), verliefde of minzieke (jonge) man of (hopeloze) minnaar. ‖
Limborch (Volksb., uitg. Schellart bl. 43) [1516]; St 2, 151 [vóór 1524]; Doesb. 31
[vóór 1528]; EVERAERT 266 [1530]; CAST., Pyr. A iij [ca 1530]; CAST., Sermoen v.
v

Sente Reinhuut (in Het Boek 20, bl. 220) [2e kw. 16e e.]; H.d.Am. H 7 , H 8 [m. 16e
e.]. - Voor de latere, ongunstige bett. (reeds bij A. BIJNS 164 [1548]), zie N.Taalg.
47, bl. 328 e.v. en 48, bl. 99 e.v.
- Daarnaast in dez. bet. ook Venusjoncker(ken). ‖ Veeld.Gen.D. 18, 20 [16e e.];
Bruyne 3, 41 [2e h. 16e e.].
- Venus kameniere, zie Venus cameriere.
v
- Venuskint, a. dartel, minziek persoon. ‖ EVERAERT 22 [1509]; H.d.Am. T 8 [m.
v
16e e.]; - b. lichtekooi. ‖ H.d.Am. H 7 [m. 16e e.]; Brouwersg. 584 [ca 1560].
- Venusknape. ‖ Rott.Sp. H v [1561].
- Venusknijper. ‖ Veeld. Gen.D. 20 [16e e.].
- Venus lacquaeie ‖ CAST., C. v. R. 102 [1548].
- Venus nichte. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 191, b, 11 [1525], 220, h, 12 [1526]; A. BIJNS 44
[1528], 432 [ca 1540]; - ook vrou Venus nichte. ‖ Pol. Ball. 131 [1581?].
- Venuspachtere. ‖ H.d.Am. L 7 [m. 16e e.].
- Venuspaesberdeken (voor het 2e lid zie MNW i.v. Paesbert, WNT i.v. Paas,
Samenst.). ‖ Doesb. 253 [vóór 1528].
- Venuspagie. ‖ H.d.Am. E 7 [m. 16e e.]; Ontr. Rentm. 672 [1588?].
- Venusquackernelleken (voor het 2e lid zie Quacke(r)nelleken). ‖ Sp. d. M. 151
[beg. 16e e.].
- Venusscholier. ‖ R. Roos (opgave Brands, Christenk. bl. 118) [eind 16e e.?].
- Venussmouterken. ‖ Hs. TMB, C, fol. 68 [eind 16e e.?].
- Venussoudaet. ‖ Conste d.M. 4 [ca 1560].
- Venus student. ‖ Rott.Sp. H iiij [1561].
OPM. Voor Venus evelinghe, zie Evelinghe, voor Venus ghetrevel, zie Ghetrevel,
voor Venus sope, zie Vischsop(pe).

Verabuseren,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Misleiden, in de war brengen? ‖ Mijn sprake (t.w. van Versche
Memorie) mocht v verabuseren Dies sal ic v mitten ooghen laten sien Al dat icker
af versta en weet van dien, Camp v.d. Doot 1206 [1493] (vg. fr.: ‘De parler ie
tabuseroie etc.’).
- Hierbij verabuseert, verdwaasd, dom? ‖ Die de Waerzegghers ghelooven zijn
zeer verabuseert, Altijt worden de menschen in dit kas ghetrompeert, H.d.Am. Bb
4 [m. 16e e.].
2) In ellende storten? ‖ S.: Hy werdt haest verabuzert! Q.: Commende in zwaer
berauwen, Verl.Z. I, 1153 [1583].
B. WEDERK. - Zich vergalopperen, een fout, een misstap begaan. ‖ Het sal worden
vergeten, hebdy u verabuseert.
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Staet weder op, uwen val sal niemant vermanen, Bruyne 2, 61 [1583].

Veraccuseren,
ww. Van accuseren.
Aanklagen, beschuldigen. ‖ Sy hebben valsselyck hem (t.w. Christus) veraccuseert
voer den rechter Pontio Pilato verblint, Bruyne 3, 198 [2e h. 16e e.].

Verachmenteringe,
zn. Oorspr.?
Vernedering? Ondergang? ‖ Ten tijen / met vreemde fantasijen / ick sporende /
was Smenschen leringe / myn verachmenteringe / versocht / vry, Rott.Sp. Q iiij
[1561].

Veracht,
zn. Van verachten.
Verachting, geringschatting (vg. KIL.: V e r - a c h t . Contemptus, despectus,
spretus). ‖ Eedelheyt / corayghe / wysheyt ende macht // groot. Buuten alle veracht
// stoot, Verl.Z. I, 679 [1583].

Verachtenis,
zn. Van verachten.
Verachting. ‖ Ghy sout my garen brengen tot verachtenis, Mocht ghy begaen met
u tieren, Letter en Geest 159 [eind 16e e.?].

Verachtich,
bn. Van verachten.
Verachtelijk, afschuwelijk. ‖ Wesende doch ghedachtich zyn blasphemie verachtich,
Judich 905 [1577]; De crocke verachtich dat is svyants kercke / die werdt gheworpen
met schanden jnden ouene des viers, Taruwegraen 1555 [1581].
OPM. St 1, 63 [vóór 1524]: ‘Al is een man quaet ende: verachtich’ is blijkens het
rijm swaerachtich corrupt.

Verackebacken,
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ww. Naar het schijnt van ackebacken (zie DE BO i.v. Hakkebakken) en dan in de
aanh. beïnvloed door de bet. van Verhassebassen (zie Loquela i.v.).
Slecht behandelen, kleineren? ‖ Ghy en sult my niet langhe (l. langher?) / met
uwer voere quellen. Jc sal lieuer al tghebuerscip / jn roere stellen Dan ghy my meer
/ verackebacken zout, EVERAERT 539 [1538?].

Veraken,
ww. Van aken, haken?
Heftig verlangen? ‖ Ick lig int verstranghen wat zal ik veraken Met groot verlanghen,
in slapen en waken, Om troost te gesmaken altijt zeer vuerich, Rederijkersged. 55,
17 [m. 16e e.?].

Verassijsen,
ww. Zie MNW i.v. Verassisen.
In de aanh. in fig. toepassing: aannemen, aanhangen? ‖ (Eere tot Jonckheyt)
Wederstaet des ledicheyts quade ghijsen/Mijn leer verassijsen // wilt en haer (t.w.
v

Ledicheyt) verspouwen, Antw.Sp. k iij [1561].

Verbabsacken,
ww. Van babsacken (in de bet. ‘drinken, zuipen’ - wellicht eerder: er op los leven?
- in Loquela i.v. Babbezakken).
Overbluffen, overdonderen, op de kop zitten (vg. KIL.:
V e r - b a b - s a c k e n / v e r h a b - s a c k e n . j . v e r b o f f e n en
V e r - h a b - s a c k e n / v e r - b a b - s a c k e n . Ingenti latratu perterrefacere &
protelare; vg. ook DE BO i.v. Verbabbezakken). ‖ Laet zijen, of zij mij meer zal
verbabsacken, Goemoete 365 [eind 16e e.?].

Verbael,
bn. Ontleend aan ofr., fr. verbal.
Mondeling. ‖ Ghy hebt veruult met leeringhe verbael Heel Jerusalem, Dwerch d.
Apost. 1333 [1e h. 16e e.].

Verbaers,
zn. Bijvorm van uerbare, oorbare (vg. huerbare in MNW i.v. Orbare)? Vg. Verboren.
Verbaers maken, zijn nut, voordeel doen? ‖ Men vint menighe wijse die onder die
huerperden maken verbaers (× aers) St 2, 132 [vóór 1524].
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Verbalic,
bw. Zie MNW i.v. Verbaellike.
Eig. woordelijk of mondeling (vg. KIL. 865: v e r b a e l i c k . Verbo, ore), in de 1e
aanh. naar het schijnt uitdrukkelijk, in de 2e in woorden, wat de woordkeuze betreft.
‖ Daer hy (t.w. de duivel) Christum leedt in der wostinen hol Es hy viere werfuen
ghenoemd verbalic, CAST., C. v. R. 39 [1548]; Ontga ic my ieuers, ind dicht principalic
Ofte ooc verbalic, ald. 248.

Verbagen,
ww. Zie MNW i.v.
Zich verbazen. ‖ God (heeft) vercoren v maechdelick wesen net als opperste
priester voer al ghemeene Die van v leerde / die worden reene soe soete dat dies
elcks sin verbaecht, St 2, 8 [vóór 1524].

Verballen,
ww. Van ballen of rechtstreeks van bal (zie MNW i.v., WNT i.v. Bal (I).
Vereelten (vg. DE BO i.v. verballen). ‖ Al caetsende werdt die handt verbalt, Sp.
d. M. 1407 [beg. 16e e.].

Verbalt
(I), bn. Zie Verballen.

Verbalt
(II), bn. Van *verballen (van bal, boos, driftig, onrustig, zie WNT i.v. Bal (IV).
Buiten zichzelf? Of in tweestrijd? ‖ Och hoe stae ick lacen beraest verbalt / Weer
ick hem dit gordel wil stelen oft niet, Sp. d. M. 3556 [beg. 16e e.].

Verbanghen,
ww. Van banghe.
Niet om verbanghen, allerbangst. ‖ Als u minnende herte, niet om verbanghen,
Tegen die bitter doot began te strijene, A. BIJNS 222 [ca 1540].

Verbannen,
ww. Zie MNW i.v.
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In de aanh. naar het schijnt verbieden. ‖ Laet ons dan vertrecken, Te lantwert gaen
deckken, eerment verbanne al, En doen voircoop op tcoren, datmen noch dorschen
en wannen sal, Tcooren 346 [1565].

Verbant,
zn. Zie MNW i.v.
Bevel, opdracht, lastgeving? ‖ O heere valjande naer uwen verbande // zonder
eenighe quereelen // coen vp tarwe / ende crocke / gaen jck v beueelen // doen,
Taruwegraen 1238 [1581].

Verbasen,
ww. Zie MNW i.v.
Schrik aanjagen, op de vlucht jagen (vg. KIL.: V e r - b a e s e n . Stupefacere,
obstupefacere, attonitum reddere, exanimare: consternare). ‖ Och mocht icse
verbasen gelijc de hasen, Ic jaechdese metten honden ouer tveldt, A. BIJNS, N.Ref.
113, b, 6 [1e kw. 16e e.].

Verbieren,
ww. Van bieren of rechtstreeks van bier.
In bier omzetten, aan bier verdoen. ‖ Laet ons den dos ter stond verpieren, En
vrolijc verbieren den bucht, Meer Gheluck 329 [eind 16e e.?].

Verbyttachtich,
bn. Van verbytten (zie MNW i.v. Verbiten).
Verbyttachtich sijn, in de aanh. naar het schijnt hetz. als verbyttich sijn, = verbytten,
verderven, te gronde richten. ‖ List ende Bedroch / die my zyn verbyttachtich,
EVERAERT 65 [1511].

Verblasen,
ww. Zie MNW i.v.
A. ONZ. - Uitblazen, adem scheppen (vg. Voc. Cop.: verblasen, respirare en
Teuth.: v e r b l a s e n , v e r p o s e n (verw. naar verademen), KIL.: V e r - b l a e s e n .
Respirare). ‖ Men siet daer (t.w. onder de drinkebroers) groote backen hantieren
zonder eenigh verblasen, CAST., C. v. R. 189 [1548].
B. WEDERK. - Zich uit de voeten maken? Of er een nachtje over slapen? ‖ M.:
Neve, ic neme uutstel, dach ende raet, ende mijn ghenachte tot open tijde. N.: Wi
willen ons verblasen, Elckerlyc 329 [ca 1490?].
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Verblauwen (I),
ww. Zie MNW i.v.
Blauw worden (vg. DE BO i.v.). ‖ De mont verbleecte / tghesichte verblaude,
GHISTELE, Ant. 85 [1555].
- In de aanh. blauw worden tengevolge van de koude; verkleumen. ‖ Swinters
wreetheyt / die ons dede verblauwen, Antw. Sp. Rrr iiij [1561].

Verblauwen (II),
ww. Van blauwen, blouwen (zie MNW en WNT i.v. Blouwen)? Op grond van het
verband in de aanh. lijkt gelijkstelling met verblouwen (zie DE BO i.v. en MNW i.v.
Verbloden) minder wrsch.
Verslaan, vernietigen, doen vergaan? Of ‘verbloden’ (vrees of schrik aanjagen)?
‖ Leeft wel want minen strael (t.w. van de Dood) is boos Die sin ende moet int leste
verblauwe, Drie bl. danssen 72 [1482].

Verbleeuwen,
ww. Van bleeuwen (zie WNT i.v.).
Overbluffen, overdonderen? ‖ Ick sal my ock niet laten verbleeuwen, Hs. T M B ,
v

G, fol. 24 *[eind 16e e.?].

Verblendich,
bn. Van verblent of verblenden (vg. Doorschachtich en Versadich).
Blind, verblind. ‖ M.: Noynt en dedic moort. S.: Ey aerme verblendich (versta: dat
denkt gij maar, in feite deedt gij het wel), EVERAERT 66 [1511].

Verblydenesse,
zn. Van verblyden.
Verblijding, blijdschap. ‖ Hy es ons leven, doodt en verryzenesse. Tonzer
verblydenesse Christus ghewrocht heift, Gentse Sp. 19 [1539].

Verblintsele,
zn. Van verblinden.
Verblinding. ‖ Cupido is blint, en door verblintsele Doet hy d'Amoureusen dolen
v

vroech en late, H.d.Am. Gg 2 [m. 16e e.].
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Verblooten,
ww. Van verbloot (= verblodet), mogelijk mede onder invloed van verblooten,
ontbloten.
A. BEDR. - Hem laten verblooten, zich bang laten maken, laten intimideren. ‖
Soudge [hu] laten verblooten / van een wijfue? EVERAERT 67 [1511].
B. ONZ. - Wijken. ‖ Tsyn (t.w. de priesters) de bewaerders van smeinschens siele
Die svyants stoutheyt / doen verblooten, EVERAERT 432 [1e h. 16e e.]; In auden
v

tyden van Antiochus den grooten / Sachmen deught verblooten, CAST., Bal. B 4
[1521].

Verboffen,
ww. Van boffen.
Verjagen, verdrijven (vg. KIL.: V e r b o f f e n . j . v e r - p o f f e n e n
V e r - p o c h e n / v e r - p o f f e n . j . v e r - s n o r c k e n . Protelare). ‖ Noyt ontroost
dezen troost en verbofte, Gentse Sp. 171 [1539].

Verboomen,
ww. Van boomen (zie WNT i.v. Boomen (VII) en vg. ald. Boomig (II).
Stomp maken, - bijten ‖ Een goey melckpappe, die es goet om byten; Daer en
sal hy syn tanden nyet op verboomen, Trudo 2107 [ca 1550].

Verboren, verbooren,
ww. De vorm is op te vatten als uerboren, bijvorm van oorboren (vg. urberen en
huerbueren in MNW i.v. Orbaren). Vg. Verbaers.
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Volgen, aanwenden, toepassen. ‖ Mer wantse (t.w. de inclinacien) tverstant niet
altyt en verboert doer den wille wiens kuer es menigerhande Soe segic... enz., St
1, 168 [vóór 1524]; Dat god zijn tooren // vanden hemel heeft willen verbooren over
alle boose onrechtuerdighe menschen, Vader Onse 954 [1577].

Verbostelijck,
bn. Van verbosten, verborsten (zie MNW i.v.).
Kwaad, nijdig, woedend, razend. ‖ Swijcht en macht mij niet verbostelijck raubaut
/ boeue en mijns ontdraegere, Berv.Br. 266 [ca 1520?].

Verboudenesse,
zn. Van verbouden.
(Vertrouwens)grond? ‖ Ghy (t.w. Maria) zyt den oorspronc / ende tfondament Van
ons wynghaerts / ghelooue de verboudenesse, EVERAERT 519 [1533].

Verbrassen,
ww. Zie MNW i.v.
Ondermijnen, verzwakken, uitputten? ‖ Deur weelde men 'tlichaem verbrassen /
ziet / Daer qualen uyt wassen / ziet, Rott.Sp. H vj [1561].
OPM. Vg. Verbrast.

Verbrasseren,
ww. Van brasseren (zie MNW i.v.).
Hem verbrasseren, eig. zich ‘vereten’, v.v. ook (pejor.-consecutief) zich in het
ongeluk storten, zich ruïneren, zich verdoen? ‖ Tjacop! ick sal my al verbrasseren,
want dese vreemdtheit is te horrible, Charon 215 [1551]; Nuttende de spyse...
Dewelcke ghenampt was: Dootzondich voetsele, Waer mede hy hem zelven was
verbrasserene (l. verbrasserende?), Verl. Z. I, 1289 [1583].

Verbrast,
bn. Van verbrassen.
1) Vermoeid, uitgeput? ‖ Esmen verbrast geweest, ghetraveilliert, verflaeft (l.
verslaeft, door arbeid uitgeput) Al waerder spyse en gheselscap noch so fyn, Therte
des menschen blyft onghelaeft, Esser gheenen dranck, tsy bier oft wyn, Leuv. Bijdr.
4, 254 [beg. 16e e.].
2) Verslagen, verbijsterd? ‖ (Vprecht, na Scriftuer's opwekking tot bekering:) Wee
mij, dus verbrast, Christenk. 1518 [ca 1540].
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Verbreggen,
ww. Van breggen of rechtstreeks van bregge, brug.
A. BEDR. - Wegjagen, wegsturen. ‖ Deenv. Mensch 289 [2e h. 16e e.]; Hs. T M B ,
v*

G, fol. 76 [eind 16e e.?].
B. ONZ. - Vertrekken, weggaan, er van doorgaan, verdwijnen. ‖ Rott.Sp. G vij
[1561]; Roerende v. Meest Al 181 [ca 1564?]; Tcooren 172 [1565]; Geb. Joh. Bapt.
9 [1578]; Deenv.Mensch 172 en pass. [2e h. 16e e.]; Red. en Nat. 243 [2e h. 16e
e.]; Lijsgen en Lichthart 407 [2e h. 16e e.]; Lijs en Jan Sul 331 [eind 16e e.?];
Wercken d. Barmh., in Hs. T M B , C, fol. 27, 32 [1596].

Verbrieven,
ww. Zie MNW i.v.
Mededelen, te kennen geven. ‖ Hy comt hier, twaer goedt dat ic mijn sin verbriefde,
COORNHERT, Rijckeman 161 [1550]; Middelertijdt zal ick u Joden gherieven / En
brenghen u eenen die u zal verbrieven Des troosts Prophecijen, Rott.Sp. E vj [1561].
OPM. Nog bij HOOFT, Warenar, aang. in OUDEMANS i.v. Verbrieven.

Verbroeiën,
ww. Zie MNW i.v. Verbroeyen.
1) Eig. branden, v.v. in fig. toepassing vurig worden? ‖ Middelmate, laett alle dijn
redenen vloeiën Den gheest sal verbroeiëen om langh zo meer, CAST., C. v. R. 29
[1548]; Als nu peinsic om dyn wanghen, nu om dyn sprake Nu, om dyn ghestichticheit
die mi doet verbroeiën, ald. 200.
2) Eig. verbranden, verteren, v.v. met consecutief aspect verdwijnen, te nietgaan?
‖ D'aude en d'nieuwe can qualick tzamen paren, Als d'een opcomt zietmen d'ander
verbroeiën, CAST., C. v. R. 38 [1548].

Verbruyen,
ww. Van bruyen.
Bederven. ‖ De riviere is sulfferich, bernende heet. dies sijn u oghen verbruyt in
dien, Charon 130 [1551] (vg. ald. 122 e.v.: ‘Ick ben schier blent ende armertiere,
Van Acheronte, die barnende riviere’).

Verbuffen,
ww. Zie MNW i.v. Verbuft.
Aanpakken, parten spelen; blijkens het verband in de aanh. suf maken? ‖ G.: De
houdtheyt beghunt hem te verbuffene. V.: Waer omme? M.: Hy beghunt te suffene,
EVERAERT 526 [1534].
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Verbuijsen,
ww. Van buijsen (zie MNW i.v. Busen, WNT i.v. Buizen (I); vg. MNW i.v. Verbuyst.
Verdrinken, verdoen, er door lappen (vg. DE BO i.v. Verbuischen: ‘verkwisten in
drinken en rinkinken’). ‖ Wij zullen vlus om het beste loten. Of wij willent zame
verbuijsen, verpoelen, Alit en Lijsbith 603 [eind 16e e.?].

Verbursteld,
bn. Van verburstelen (afgeleid van burstelen, borstelen of van verbursten, verborsten,
zie MNW i.v. Verborst).
Verward overeind staand (vg. DE BO i.v. Verborsteld, Verbursteld: ‘verstreuveld.
Wordt gezeid van haar, pluimen,
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enz., die verwaareld over einde staan’). ‖ Als en was hy (t.w. mijn baard) nooit
ghewasschen met looghen, Verwerrend, verbursteld, ghelijc een clesse. Ghy en
saeght noit schoonder baert met ooghen, CAST., C. v. R. 208 [1548].

Verbust,
bn. Hetzij van *verbussen, *verburssen, verbrussen (zie OUDEMANS i.v.), hetzij van
*verbussen, *verbutsen, verbutten (zie DE BO i.v.); tegen andere opvattingen (bijv.
van *verbussen, verbossen (zie KIL. i.v.) of gelijkstelling met verburst, verborst (zie
MNW i.v.) schijnt zich de bet. in de aanhh. te verzetten.
Bedorven? ‖ B.: Can icze bemaercken, zy werden verbust; Tblijct an mynen name.
A.: Dats Vieryghen Lust, Gode menyghe ziele ontreckende, Gentse Sp. 235 [1539];
Desen stoop biers siet, van vier cannen, Daer zal ic mijn selven mede vermannen.
Vergate ic dijen, zoe waert al verbust, Goemoete 296 [eind 16e e.?].

Verbuterthieren,
ww. Van buterthier(en) (zie Butertier).
Niet om verbuterthieren, allerafschuwelijkst. ‖ Niet om verbuterthieren en es dyn
spel quaed, CAST., C. v. R. 164 [1548].
OPM. De opgave van KIL.: V e r - b u y - t e r - t i e r e n . Fland. Proteruè, petulanter
& immoderatè agere, berust wel op een vergissing.

Verbuucken,
ww. Van buuck, buik.
Overladen, t.w. maag of buik met spijs of drank (vg. KIL.: V e r - b u y c k e n /
o u e r - b u y c k e n . Onerare ventrem nimio cibo aut potu: saburrare en PLANT.: s i c h
V e r b u y c k e n . Se remplir le ventre de viandes, Farcire ventrem cibu vel potu),
V.V. OOK ‘zich beu eten of drinken, zoodat men niets meer nemen kan’ (DE BO i.v.
Verbuiken). ‖ Jc en scheppe gheen vruecht tot gheenen termyne maer druckighe
bryne // drinckick by cruu(c)ken licht jnt verbuucken, Reyne M. 447 [ca 1575?].

Vercaelen,
ww. Van cael of caelen.
A. BEDR. - Kaal maken, plukken, in fig. zin. ‖ Zij heeft haer cleeren met bijslaepen
gecregen Van onsen heer Dekene, dien zij heeft vercaelt, Alit en Lijsbith 324 [eind
16e e.?].
B. ONZ. - Kaal, arm worden? ‖ Die baes is schier al heel vercaelt, Huis v. Idelh.
591 [m. 16e e.?].
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Vercaerden? Verca(e)ren?
ww. Van caerden, doorhalen, de les lezen (zie MNW i.v., bet. 2)? Luidt het ww.
verca(e)ren, dan van ca(e)ren, vriendschappelijk omgaan (zie WNT i.v. Kaar (I),
Afl.)?
Straffen? Verwerpen? ‖ Ghy doet hu seluen zoo groote scoffiericheyt. Ghy wordt
van Godt zo deerlic vercaert (× plaert), EVERAERT 224 [1528?].

Vercallen,
ww. Zie Verkallen.

Vercarkereren,
ww. Van carkereren (zie MNW i.v. Kerkereren).
Hem vercarkereren, zich uit gierigheid het noodzakelijkste levensonderhoud
ontzeggen, zich te kort doen (vg. SCHUERM. i.v. Verkarkereeren, DE BO i.v.
Verkerkeren). ‖ Zy die hem zeluen vercarkereren, Tgheld oplegghen ende den buuck
frauderen, Zulcke zotheit en es gheen zotheits gheliicke, CAST., C. v. R. 154 [1548].

Vercaudelick,
bn. Van vercauden, verkouden.
Koud, koel, lauw, t.w. in de dienst van of liefde voor God. ‖ O my, vercaudelick
Zondare, ic wil inden Heere betrauwen, Gentse Sp. 13 [1539].

Vercaven,
ww. Zie Verkaven.

Verceysen (I),
ww. Zie Vercheinsen.

Verceysen (II),
ww. Zie Verseijsen.

Vercheinsen, vercheynsen, verscheinsen, verceysen, verchijsen,
vercijsen, verscysen, versysen,
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ww. Zie MNW i.v. Versensen en Versisen.
1) Ontvangen, verkrijgen, verwerven. ‖ Trect bat ane om troost tevercijsen, St 2,
216 [vóór 1524]; Jc moet by hu zo menich / goet gheselscip laten Daer jc voorspoet
plochte te vercheynsene by, EVERAERT 285 [1529]; Niet vald hem te costelic
mueghzijd vercheinsen, CAST., C. v. R. 245 [1548]; G.: Sy moet haer veysen I.: Van
'tghene dat krevelt in Veneris forneysen, Dat zou gheerne verceysen vreucht met
v

zacken, H.d.Am. R 2 [m. 16e e.] (zie ook ald. Ee 6); Dese groote heeren als Cresus
en Cyrus, diet al verscheinsen, Charon 404 [1551]; Duer u duecht, lieff, ist dat ick
vruecht versyse, Bruyne 2, 47 [2e h. 16e e.]; Wij moeten practijck soecken om tcoren
bet te doen rijsen; Soo moogen wij tghelt verchijsen en elck onscaecken, Tcooren
276 [1565]; Dies maeck ick my bereet Derwaerts te gaene om vruechts verchysen,
Trauwe 1005 [1595?] (zie ook ald. 564).
2) Aanbieden, offeren, schenken. ‖ Wille cracht memorie / verstannesse
ghepeynsen Moet jc huer vercheynsen, EVERAERT 70 [1511]; Tofficie / dat zy (t.w.
de priesters) vercheynsen Den almuechghende Godt, ald. 432 [1e h. 16e e.].
3) Van zich afzetten, wegdoen, onderdrukken. ‖ Dese ghepeynsen // die wil ic
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vercheynsen / Want si brengen my uut hovaerdijen sulcke onruste / Dattet herte
bederven waent van luste, Sp. d. M. 849 [beg. 16e e.].

Verchierhede,
zn. Van verchieren.
Sieraad. ‖ By dese verchierhede (t.w. deugden) // Es de balcke van verstannesse
/ in Maria gheplant, EVERAERT 333 [1530].

Verchierich,
bn., bw. Van verchieren.
Aangenaam, heerlijk, luisterrijk. ‖ (Maria) verchierich ten tinnen overgledich (versta:
glijdend, zwevend? Of geleidend?), DE ROOVERE 210 [3e kw. 15e e.]; Jc hebbe hem
ghesien / dus willic bestierich Een groeten verchierich / hem gheuen wysselic,
EVERAERT 68 [1511]; Met rechten mach elcken thuwen loue verchierich Dit woort
wel segghen, ald. 195 [1526] (hic? of verheerlijkend?); Weist my een voedere Jn
duechden / tot uwen loue verchierich, ald. 230 [1528?] (hic? of - evenals ald. 195,
zie de vorige aanh. - in de bijz. verbinding verchierich tot, verheerlijkend of
bevorderend, vermeerderend?); (Dit hoedeken) Die de siele voor Gods ooghen /
maect verchierich, ald. 418 [1530].

Vercijsen,
ww. Zie Vercheinsen.

Verckensmessele,
zn. Uit vercken en messele, bijvorm van messene (zie MNW i.v.)?
Varkensmest? ‖ Dan moet ick de kleeren inde pisse steken // Oft in 't Verckens
messele, H.d.Am. Y 8 [m. 16e e.].

Verckensmoocke,
zn. Uit vercken en moocke.
Pens, buik van een varken. ‖ Truijckt hier gelijck een verckensmoocke, Dove
Bitster 203 [ca 1600].

Verclaer,
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zn. Zie MNW i.v.
Gebod, bevel; heerschappij? ‖ Vele sijnder diese misprisen Die ymmer niet en
staen onder hoer verclaer, Drie bl. danssen 91 [1482].

Verclaerichede,
zn. Van verclaerich of rechtstreeks van vercla(e)ren.
Verklaring, uitspraak, mededeling. ‖ Acht myn woort wel / der verclaerichede,
EVERAERT 17 [1509]; Vaet myn verclaerichede, ald. 143 [1528?]; Naer Genesis
verclaerichede, ald. 425 [1e h. 16e e.].

Verclaerte,
zn. Zie MNW i.v.
Verclaerte doen, mededelen, berichten. ‖ Doet mij verclaerte, Hoe staen de saken,
Crimpert Oom 236 [eind 16e e.?].

Verclarich,
bn. Van verclaren.
In de aanh. epith. ornans: heerlijk? ‖ Gebraden in liefden, teer paeschlam
verclarich, gemest calff shemels vaders, Bruyne 1, 147 [1556].

Verclaring,
zn. Zie MNW i.v. Verclaringe.
Verschijning (vg. hem verclaren, zich vertonen, verschijnen). ‖ Als oorlog geblakerd
en gebrand heeft op alle palen... Dan is mijn verklaring bij zulken scha, Want op
staande voet volg ik, Diere tijd, daarna, Roerende v. Meest Al 439 [ca 1564?].

Vercleden,
ww. Zie MNW i.v.
Aan kleding besteden, uitgeven. ‖ Brynghense jn ghelde twaelf pondt ghereedt
fyn De achte moeten ter stondt vercleedt zyn Om te onderhoudene der pompuesheyt
staet nv, EVERAERT 139 [1528?].

Vercleen(e),
zn. Van vercle(e)nen.
Hoon? Of geveinsdheid, bedrog? ‖ Men mochtse lieuer steenen Ter doodt / die
dus (t.w. met ‘woorden spreken sonder meenen’) doen veel vercleens, DE ROOVERE
313 [3e kw. 15e e.].
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Vercleender,
zn. Van vercle(e)nen.
Die smaadt, hoont, minacht. ‖ Jc scaems my / voor dese verstandelen al Dat jc
hem tmywaerts / een vercleender laete, EVERAERT 534 [1538?].

Vercleenen,
ww. Zie Verkleenen.

Vercleenighen,
ww. Zie Vercleynighen.

Vercleeninghe,
zn. Van vercleenen.
1) Vermindering (vg. PLANT.: v e r k l e y n i n g e , amoindrissement, appetissement,
attenuatio, extenuatio, minutio). ‖ Ziet binnen, tzal zijn u sdrucx vercleenijnghe,
Gentse Sp. 174 [1539].
2) Beperking, restrictie. - Sonder (eenich) vercleeninghe, ten volle, volledig; ronduit.
‖ Zo dat wy hier nu al zonder vercleenijnghe Den meesten troost nopen by u
vereenijnghe, Gentse Sp. 198 [1539]; Ick kent ick lyt // sonder eenich vercleeninge,
Red. en Nat. 375 [2e h. 16e e.]; Zonder vercleeninghe zeght vry v meeninghe,
Taruwegraen 32 [1581].

Vercleent,
bn. Van vercle(e)nen.
Bedroefd, verslagen. ‖ Mochtse dit doch sijn / diet my al verleent Soo sou thert
vercleent // van blijschap oueruloeyen En hem conste moeyen, Antw. Sp. I iiij [1561].

Vercleente,
zn. Zie Verkleente.

Vercleynighen, vercleenighen,
ww. Gevormd naast vercleynen onder invloed van cleynicheit?
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A. BEDR. - Kleineren, beledigen, honen. ‖ Noyt en schreef Luther met alle zijn
convent So onbevreest, als ghy ons vercleenicht ras, Prochiaen 1436 [ca 1540].
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B. WEDERK. - 1) Zich vernederen. ‖ (Christus) Die hem tot inder doot heift
vercleynight, Gentse Sp. 211 [1539].
2) Zich verlagen. ‖ Dus u selven nemmermeer en vercleenicht, Smenschen gheest
657 [ca 1560?].

Vercleynte,
zn. Zie Verkleente.

Verclercken,
ww. Zie MNW i.v. Verclerken.
Verklaren, leren, betogen. ‖ Wij u hier zijn verclerckende... Dat die d'Arme
troosteloos veracht, sal comen, enz., Const-thoon. Juw. 165 [1607].

Verclerte,
zn. Van vercleren, verclaren, schijnen, lichten.
Het schijnen, lichten. ‖ Ghelijck die zee welt, midts der sonnen verclerte, soe ist
herte hebbende nv blijscap dan derte, Christenk. 665 [ca 1540].

Vercloecken, vercloucken,
ww. Zie Verkloecken.

Verclouckere,
zn. Van vercloucken.
Die steunt, stimuleert, bevordert of zich naarstig toelegt op, ijverig beoefent. ‖
Meester Eeustaes Leeuwercke / een doctuer verheuen Jnde goddelicke theologye
/ als een verclouckere Vanden ghelooue / een ondersouckere, EVERAERT 153 [1523].

Vercnapen, vercnaepen,
ww. Zie Verknapen.

Vercnapijnghe,
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zn. Van vercnapen.
Dienst, gerief? ‖ Een leere anneemd vuer dijn vercnapijnghe, Ind spel schuud
slapijnghe, enz., CAST., C. v. R. 60 [1548].

Vercnesen,
bn. Zie Verknesen.

Vercnysen,
ww. Zie Verknysen.

Vercoenijnghe,
zn. Van vercoenen.
Bemoediging, bemoedigende, vertroostende verzekering. ‖ Den Romeynen gheift
Paulus de vercoenijnghe: Hoe dat Christus niet alleene es de verzoenijnghe, Noch
vuldoenijnghe onzer zonden alleene, Maer ooc voor de gheheele waerelt ghemeene,
Gentse Sp. 351 [1539].

Vercombienen,
ww. Zie MNW i.v.
Mededelen, verhalen, vertellen, verkondigen (vg. KIL.: V e r - k o m b e e n e n .
Narrare, referre, explanare); ook ten volle, volledig mededelen, enz. ‖ Sev. Bl. 1166
[ca 1450]; Leuv. Bijdr. 4, 258 [beg. 16e e.]; CAST., Bal. A 2 [1521]; EVERAERT 80
[1526], 380 [1512], 545 [1538]; Gentse Sp. 179 [1539]; B.d.Scr. 28 [1539]; Christenk.
1094, 2237 [ca 1540]; A. BIJNS 177 [1548]; CAST., C. v. R. 104, 116, 213 [1548];
v

v

v

H.d.Am. R 4 [m. 16e e.]; Antw.Sp. Vv iiij ; Lll iiij [1561]; Jezus i.d. tempel 12 [ca
1575?]; Judich 144 [1577]; Vader Onse 1121 [1577]; Taruwegraen 421 [1581]; Pol.
Ball. 54, 79 [1581?]; Hs. TMB, C, fol. 73b [eind 16e e.?].

Verconforteren,
ww. Contaminatie van conforteren en een ver- werkwoord (bijv. versterken of
vertroosten).
Vrolijk stemmen, opbeuren; vrolijk gestemd, opgebeurd worden. ‖ Verconforteert
mijn doloruese sinnen, Doesb. 147 [vóór 1528]; Mijn hert verconforteerde ouermitds
die locht, der wateren, ende vanden soeten rueck der cruyden, X. Esels 3, 3 [1530].

Verconverseren,
ww. Contaminatie van converseren en een ver- werkwoord (bijv. versellen).
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In de aanh. zelfst. gebruikt: omgang. ‖ V verconverseren // is soeter dan
v

amandelen, Haagsp. p ij [1561].

Vercorsten,
ww. Zie MNW i.v.
Tot korst worden (vg. PLANT.: v e r k o r s t e n , encrouster ou devenir en crouste,
incrustare, vel obducere crustam); in de eerste aanh. naar het schijnt verhoornen,
in de tweede in fig. toepassing: verdrogen. ‖ Draecx clouwen / infect / ghefenijnt /
vercorst, V.D. DALE, Wre 312 [ca 1516]; Mijn maghe is drooch van grooten dorste.
Toefde ick langher, mijn keele vercorste, Tcalf v. W. 161 [eind 16e e.?].

Vercostelijcken,
ww. Van costelijck.
Niet moghen vercostelijcken, zich niet kostbaarder kunnen denken. ‖ Men mach
hoer habijten noch hoer hackelingen niet vercostelijcken, Charon 323 [1551].

Vercoudenesse,
zn. Van vercouden.
Koude, in de aanh. m. betr. tot de koude in de hel; bij uitbreiding (eeuwige)
rampzaligheid. ‖ (Christus) Wiens macht den vyant / heift ghebonden Om ons te
wachtene / van deeuweghe vercoudenesse, EVERAERT 519 [1533].

Vercregenheijt,
zn. Van vercregen.
Winst, baat? Of mogelijkheid (ten goede)? ‖ Al heeft den mensch van goodtspassije
de vercregenheijt, Dat bloet der erffsonde moeter in blijven, Pir. en Th. 606 [1e kw.
16e e.?].

Vercrempen,
ww. Zie MNW i.v. Vercrimpen.
Te veel bekorten, te kort maken? ‖ Een redene diend wel van passe ghesloten,
Dus en vercrempt nogh en steld gheen verloren dijnghen, CAST., C. v. R. 17 [1548].

Vercrevelen,
ww. Zie Verkrevelen.
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Vercrevelsterten,
ww. Zie MNW i.v.
Sterven van verlangen naar mingenot? ‖ Celsusters clarissen wilt van begheerten
riepen... Ontbint ons eel paus of wy
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vercreuelsterten, St 1, 112 [vóór 1524].

Vercrillen,
ww. Van crillen (zie WNT i.v. Kril, Afl.).
1) Sterk(er), krachtig(er) worden (vg. DE BO i.v. Verkrillen); zich verheffen, opstaan.
‖ De quade vercrillen, Sij doen datse willen, A. BIJNS 40 [1528]; De Geest wert
verdruct, wanneert vleesch vercrilt, ald. 386 [ca 1540]; Dwingt mijn vleesch, dwelc
tegen den geest vercrilt, ald. 393.
2) Levenslustig worden, bep. verlangen naar mingenot (vg. KIL.: V e r k r i l l e n j .
v e r - p r i l l e n . Lasciuire). ‖ Die nu niet en vercrilde (t.w. met de ‘lustighe mey’) //
waer wel een door, Leuv. Bijdr. 4, 333 [beg. 16e e.].

Vercroyen,
ww. Van croyen (zie MNW i.v. Croden).
Ter harte nemen, gedenken (vg. MNW i.v. Croden, bet. II). ‖ (Jonathas tot David:)
Als die heer vuytroyt u vianden mijns gedachtich dit verbont mijn vercroyt op dat
mijn naesaten verstroyt niet en werden geheel, Saul en David 574 [2e h. 16e e.].

Vercroken,
ww. Zie MNW i.v.
Breken (vg. KIL.: V e r - k r o k e n . Quassare, frangere). ‖ Des plackaerts bedinghe
dat mi verbeent heeft Dicwils als ic haer die leden waende vercroken, Mar.v.N. 661
[ca 1500].

Vercroppen,
ww. Van croppen.
Te veel of te gulzig eten of drinken; zich overladen (vg. KIL.: V e r - k r o p p e n .
Ingluuiem nimis saburrare: turundis obturare, turundis suffocare). ‖ Wy willen by
moeten / drincken soppen // Tes quaet vercroppen / jnden meye, EVERAERT 10
[1509]; V.: Hy heeft so grooten brocken gesloct / met gierigher spoet. P.: Dat hyer
aen vercropt is / den vuylen catijf (versta: dat hij een overladen maag heeft? Vg.
ald.: ‘Ghy hebt v maghe verlaen’. Of ‘belemmerd, verstopt in de maagpijp’ (vg. DE
BO i.v. Verkroppen)?), Zeven Sp. Bermh. O v [1591].
- In de aanh. schijnt hem vercroppen zich volgieten (t.w. met drank) te betekenen.
‖ Vuertiids nochtans wilden zy hem anders vercroppen Dan zy doen als heden,
CAST., C. v. R. 189 [1548].

Vercruypen,
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ww. Zie Verkruypen.

Vercrullen,
ww. Van crullen.
Niet om vercrullen, allerkronkeligst. ‖ Dat ghy treck... ter fonteynen / hier upde
gheberchten gheleghen om bezoucken haer conduuten / en loopende weghen up
dat ghyse doet stoppen // en met eerde vervullen zoo dat haer loopen benomen
wort niet om vercrullen, Judich 1140 [1577].

Vercrupen,
ww. Zie Verkruypen.

Vercuerelick,
bn. Zie MNW i.v. Vercorenlike.
Uitverkoren; voortreffelijk. ‖ Daer staet ghescreven... by salomon // in zyn
proverbien vercuerelick, H. Sacr. 137 [1571]; Dies achtick v vercuerelick,
Taruwegraen 1141 [1581] (zie ook ald. 1424: ‘gods wyngaert vercuerelick’).

Vercuerich,
bn., bw. Van vercueren.
1) Uitgekozen. ‖ Dese maeltyt gheduert noch // ten desen stonden en zal tot
swerels endinghe blyven gheduerich, niet hondert tachtentich daghen. // alleene
vercuerich, maer tallen tyden, // zonder eenighe beghevinghe, H.Sacr. 327 [1571].
2) Uitgelezen, voortreffelijk. ‖ Lof helighen zaluere // wetende alle dinck vercuerich,
Vader Onse 1106 [1577]; Hebdy niet goet zaet ghezayt / met v hant labuerich in
uwen acker vercuerich, Taruwegraen 801 [1581].

Verdaghen,
ww. Zie MNW i.v. Verdagen.
Verdaghen op enen, iemand treffen, overkomen, ten deel vallen. ‖ Ick mach 't v
wel hier vertellen in 't groene, Dat hinderlijck grief op haer verdaecht, Sy is gheplaecht
v

jammerlijck vertzaecht, H.d.Am. M 7 [m. 16e e.].

Verdampen,
ww. Van dampen.
A. BEDR. - Blussen, doen uitblussen. ‖ Den schilt des geloofs... waer op ghij sult
syn vieryghe pylen verdampen (× scampen), Werelt bevechten 696 [2e h. 16e e.].
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B. ONZ. - Te gronde gaan, sterven. ‖ Duer eyghen goetduncken moest hy
verdampen, Con.Balth. 1399 [1591].

Verdaremt,
bn. Bijvorm van verdaernt, ontsteld, verbijsterd (zie MNW i.v. Verdaert)?
? ‖ Mars in Scorpio sijn huys verwaremt / Bloedigher verdaremt / voorseyde dit
v

quaet, CAST., Bal. A 4 [1521].

Verdegale,
zn. Ontleend aan ofr. vertugale (naast vertugade), vg. eng. farthingale, fardingale.
Hetz. als fardegadyn (zie ald.). ‖ L.: Mijn verdegale? W.: Noyt radt en stondt
rondere, Antw.Sp. i iiij [1561].
OPM. OUDEMANS 7, 269 geeft als bet. ‘de wrong met hoep en rok’, met verwijziging
naar KIL.; daar kan ik het woord echter niet vinden.

Verdempen,
ww. Zie MNW i.v.
Uitwissen, te niet doen (vg. KIL.: V e r -
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d e m p e n . Suffocare, extinguere: obterere; vg. ook DE BO i.v.). ‖ (Christus) daer
ons de genade duer verscheen, verdempende de sonde, Bruyne 2, 175 [1567].

Verdicken,
ww. Zie MNW i.v.
Sterk(er), hecht(er) worden. ‖ Sij ontfingense als die haer jonste droeghen, Om
datmen trouwe daer sach verdicken, Blijde Ink. 7, 31 [1497]; Och hoe doet 't aensien
uws persoons ons hert verquicken, Ons blijschap verdicken daer droefheid was
naest, Const-thoon. Juw., aang. d.v. HASSELT op KIL. 704 [1607].

Verdienstlijcheyt,
zn. Van verdienstlijc.
Schuld. ‖ Dat Caym Abel versloech by moorde Om duecht, niet om verdienstlijcheyt
(versta: niet omdat hij het ‘verdiend’ had), DE ROOVERE 376 [3e kw. 15e e.].

Verdiepen,
ww. Zie MNW i.v.
Winnen, verkrijgen (vg. opdiepen). ‖ Hoe dat een huisvader syn saet wierp in der
aert om vruchten vermaert daer uyt te verdiepen, Saeyere 144 [2e h. 16e e.].

Verdieren,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Duurder, kostbaarder maken; - niet om verdieren, allerkostbaarst.
‖ Gaet haelt myn costelicke cleers/met alle tghesnyde (l. tghesmyde) als riemen /
ringen / cransen... niet om verdieren, Judich 1588 [1577].
2) (Te) duur maken en v.v. karig zijn met? ‖ Hertekens die... venis rooskens niet
verdieren (niet verdieren, royaal, gul zijn met?) die beminnen beleeftheijt van allen
saken, St 2, 209 [vóór 1524].
3) Op (hoge) prijs stellen, waarderen? ‖ Ick en plach den wynpot niet te vierene
Ick en plach dwercken niet te verdierene, St 2, 192 [vóór 1524].
4) Nalaten, achterwege laten? ‖ Voor al de Gheesten en Amoureuse Persoonen
// En zullen wy ons konste niet verdieren, H.d.Am. Dd 4 [m. 16e e.].
5) Verbannen, wegdoen. ‖ Wat peysdi sijt blije / wilt druck verdieren, V.D. DALE,
Wre 77 [ca 1516] (vat men wilt druck verdieren - mede op grond van r. 78:
‘Fanteseerdi weest vrolijck van ghedochte’ - op als voorw. bijz., dan moet verdieren
‘(te) zwaar vallen’ betekenen).
B. ONZ. - Eig. te duur zijn en v.v. ontgaan, niet ten deel vallen. ‖ Hem en mach
geen dinck ter werrelt verdieren, Well.Mensch 271 [2e kw. 16e e.].
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Verdoemlycheyt,
zn. Van verdoemlyc.
Doemwaardigheid. ‖ Als wy met berou aenmercken ons sonden swaer, niet als
in ons, mer int lam Godts gepresen, geen verdoemlycheyt en is dan in ons geresen,
Bruyne 3, 166 [2e h. 16e e.].

Verdoen,
zn. Zie MNW i.v.
Te (tot) mijnen, enz., verdoene, tot mijn, enz., profijt, te mijnen, enz., bate. ‖ Nu
heb ic gheselscap te wille daer. Ic en geerder niet meer te minen verdoene, Elckerlyc
652 [ca 1490?]; Al dat hem by cryghen mach ghebueren... Sal elc behouden / vry
vranc alleene Gheheel te zynen verdoene / ende proffyte, EVERAERT 211 [1528?];
Ick de Liefde coene Blyve hem eeuwich by tot zynen verdoene, Verl.Z. II, 390 [1583].

Verdoenynghe,
zn. Zie MNW i.v. Verdoeninge.
Baat, heil? Of beschikking? ‖ Wellecomme / Zutphen / die wysselic bedacht
Clergye zyt houdende / thuwer verdoenynghe, EVERAERT 163 [1523].

Verdooten,
ww. Zie Verdoten.

Verdoove? Verdoof?
zn. Van verdooven (zie MNW i.v. Verdoven).
1) Verdwazing, verstandsverduistering, razernij. ‖ O Vrancx conync... Hoe muecht
ghy gheuallen zyn in desen verdooue Dat ghy buten redene dus verduustert zyt,
EVERAERT 126 [1525].
2) Vermindering, verzwakking; - zonder eenighen verdoove, metterdaad? Of
waarlijk, waarachtig? ‖ Compt ter baten my heere // die noch verre bem van uwen
gheloove up dat ic dynen name // zonder eenichen verdoove tot allen tyden mach
eeren / looven ende prysen, Judich 966 [1577]; Zoo wordt zyn ziele dan / zonder
eenighen verdoove, Van God met een rinck... Als met een singet / des vasten
gheloofs ondertraut, Verl. Z. II, 784 [1583].

Verdoover,
zn. Van verdooven (zie MNW i.v. Verdoven).
Die ‘verdooft’, te niet doet, verderft, doodt. ‖ Hoese stupen nyghen / tvolc zy als
verdoouers buusschen, EVERAERT 28 [1509].
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Verdossen,
ww. Bijvorm van verdosten, verdoemen (zie SCHUERM. i.v. Verdostelijk en Loquela
i.v. Verdozen). Gelijkstelling met verdossen, benauwen, ontstellen, verbijsteren (zie
SCHUERM. en DE BO i.v. Verdossemd en KIL.: V e r - d u y s e m e n . vetus. Attonitum
reddere) of verdossen ‘aan iemand (als boete) zijn opperste kleed ontnemen’ (zie
MNW i.v.) lijkt minder wrsch.
Vernietigen? ‖ Hij (t.w. de Messias) zal... met groter triumfe Israhel verlossen, Die
Romeinen verdossen, die ons
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brengen tot schanden, Jezus o.d. leraers 512 [vóór 1580]; Souden sij al vant leven
werden getrost (?) oft werden verdost so hadmen wel werck, Machabeen, in Hs.
v

TMB, A, fol. 30 [vóór 1590].

Verdoten, verdooten, verdueten,
ww. Van doten (zie MNW i.v. Doten en Verdotelen).
Razend worden (vg. KIL.: v e r - d u t t e n / v e r - d o t e n . Holl. Sicamb. Fland.
Delirare, desipere, dementem esse). ‖ Sy gheraecken scamel volc / wel jnden hals
Sonder veil ghescals / al zoude sulc verdueten (× nueten), EVERAERT 56 [1511]; Die
fenijnighe schoten doen mi verdoten, Doesb. 62 [vóór 1528]; Een Triniteit van zotten...
Daer ick nemmermeer af en zal scheen, Als sauden mijn vrienden daer omme
verdoten, CAST., C. v. R. 241 [1548]; Al zoudense verdooten elck neme de reyse
an // om derwaert te gane, Judich 502 [1577].

Verdrach,
zn. Zie MNW i.v.
1) Verdrach nemen (c. gen.), afstand doen (van), afzien (van). ‖ O eerdtschen
troost, die ic te minnen plach, Ghij betaeldt u ghelach Met quader munten; ic naems
wel verdrach, A. BIJNS, N.Ref. 167, c, 3 [1525].
2) Overeenkomst, accoord (vg. Voc. Cop.: e e n v e r d r a c h , pactum, KIL.:
v e r - d r a g h . Pactum, pactio, compositio, conuentio, conciliatio, decisio, concordia
en PLANT.: v e r d r a c h , compact, composition ou convention avec aucun, conditio,
pactum, conventum, contractus, decisio, compositio). ‖ W.: Dus eerst u ghelach //
maeckt. B.: Ba, daer toe u verdrach // staeckt, Verl. Z. I, 1103 [1583].
3) Wijze, manier van doen? ‖ Hij maakte zijn sermoen op een vreemde slag Met
een aardig verdrag wel en behendig, Jezus o.d. leraers 14 [vóór 1580].

Verdraey,
Van verdraeyen.
Verkeerdheid. ‖ Deene scheen goet ende dander vol verdraeys, DE ROOVERE 373
[3e kw. 15e e.].

Verdrooghen,
ww. Zie MNW i.v. Verdrogen.
Int verdrooghen stellen, te niet doen gaan, doen ophouden. ‖ En ist niet seere te
deerne Dat schamelheyt liefde stelt int verdrooghen, Sp. d. M. 4997 [beg. 16e e.].
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Verdroten,
ww. Wellicht corrupt voor verdoten (zie ald.).
Razend worden? ‖ Al zouden verdroten / vrienden en maghen / Tlaukin is wech,
v

Pyr. D i [1548].
OPM. Indien authentiek - voor verdroten (met praet. vocaal) naast verdrieten, zie
Spraecsele - dan leze men zoudens voor zouden.
CAST.,

Verdueren,
ww. Zie MNW i.v. Verduren, 3e art.
1) Vergeleken kunnen worden met? ‖ Alle poyntratueren van vrouwen figueren
eedel van natueren mogen niet verdueren mijnder princesse melodie, Doesb. 127
[vóór 1528].
2) Op kunnen tegen? ‖ Vrouwelijcke creatueren die de mans niet en connen
verdueren oft tot gheender vren / en moghen wederstaen, GHISTELE, Ant. 13 [1555].

Verdueten,
ww. Zie Verdoten.

Verduijsteren,
ww. Zie MNW i.v. Verduusteren.
Hem verduijsteren, zich verschuilen, zich verbergen. ‖ Om die slaepende niet te
wrecken // gae wij ons verduijsteren, maer nae verraeders aerde noch scharpelick
luijsteren, S. Stadt 1162 [ca 1535].
OPM. Nog bij BREDERO, Roddr. en Alph. en St. Ridder, aang. d. OUDEMANS i.v.
Verduisteren.

Verduldighen,
ww. Van verduldich.
Hem verduldighen an, zich zachtmoedig gedragen jegens? ‖ Maerckt hoe hem
Christus an u heift verduldight, De zonden verghevende, Gentse Sp. 152 [1539].

Verdultheyt,
zn. Van verdult.
Verdwazing, uitzinnigheid. ‖ Syn verdultheyt is een verdriet Mynder minnender
v

herten, H.d.Am. Q 5 [m. 16e e.].
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Verduwen,
ww. Zie MNW i.v.
Hem verduwen, zich brengen, t.w. in een ongunstige situatie; - hem onder
Royghems verduwen, zich ruïneren? ‖ Jc doese als bevroeder Vercooppen vp de
doot / van vader ofte moeder Suster ofte broeder / daer zy of zouden deelen Of vp
de toecomste / van eeneghen parcheelen Dies zy hem zeelen / onder Royghems
verduwen, EVERAERT 55 [1511].

Verdwaelich,
bw. Van verdwaelen.
Op dwalende, dolende wijze. ‖ Hey, siet doch, hoe desen verdwaelich streyt. Mij
dinct, hij verhalich // spreyt // sijn ketterlic fenijn, Weer. Gheleerde 104 [1558].

Verdwasen,
ww. Zie MNW i.v.
Overtreffen in dwaasheid. ‖ Ghy en zyt dynctme / niet te verdwasene, EVERAERT
175 [1527].

Verdwynen,
ww. Zie MNW i.v. Verdwinen.
Verflauwen, verminderen (t.w. in ijver)? Of ophouden, aflaten? ‖ Dootzondich
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zallick opereren zondere verdwynen, Reyne M. 694 [ca 1575?].

Verdwijninghe, verdwininge,
zn. Van verdwijnen.
Tering. ‖ Die Heer sal onder v senden verdwininge en ander gepijn, S. Stadt 495
[ca 1535]; Sonder respijt // sal die Heer verdwijninghe over u senden, Heymelic
Lijden 307 [1557].

Verdwijnlijck,
bn., bw. Van verdwijnen.
1) Doende wegkwijnen, verteren. ‖ Verdwijnlijck in een allendich verdwijnsele, Is
'tgeduchtelijck gepeys, dat my hout duchtich, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.].
2) Wegkwijnend. ‖ Pynlic verdwynlic moet ic leuen, St 1, 12 [vóór 1524].

Verdwijnsele, voerdwijnsele,
zn. Van verdwijnen.
Vertering, verkwijning. ‖ Verdwijnlijck in een allendich verdwijnsele, Is
'tgeduchtelijck gepeys, dat my hout duchtich, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.]; Dus comen
se int getruer // ziet ende int voerdwijnsele, Gr. Hel 568 [ca 1564].

Verdwininge,
zn. Zie Verdwijninghe.

Vere,
zn. Zie WNT i.v. Veere.
Viool (vg. DE BO i.v. Veêr en Loquela i.v. Veêre). ‖ Ghenouchte een vrauwelicke
personage aerdich ghecleet naer den aert jn huer handt hebbende een jnstrument
tsy aerpe lute ofte vere, EVERAERT 477 (toneelaanw.) [1e h. 16e e.].

Vereenen,
ww. Zie MNW i.v. Verenen, 2e art.
A. BEDR. - Eig. schrik aanjagen, benauwen en v.v. bekoren, verleiden? ‖ Mijn
sonden... Die ick teghen uwe maiesteyt crachtich Misdaen hebbe midts tsviants
vereenen, Antw. Sp. Kk iiij [1561].
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B. ONZ. - Bezorgd zijn om, medeleven met? ‖ Groeyende als kinders die deerlijck
vercleenen Siende den anderen suchten oft weenen Moet elck goet ionstich / lieflijck
/ vereenen Van des anders staet // alst met hem qualijck gaet Tot eenighen tijen,
v

Antw. Sp. Oo iiij [1561].

Vereenynghe, vereninghe,
zn. Van vereenen (zie ald.).
1) Angst, vrees. ‖ M.: Ghy en sulles gheen dangier beseffen... Ch.: Ick hebs
vereninghe, Charon 255 [1551].
2) Vreselijkheid (causatief aspect van vrees? ‖ Myns quaetheyts vereenynghe tot
elcken helt nu, EVERAERT 27 [1509].

Vereente,
zn. Van vereenen (zie MNW i.v. Verenen, 1e art.).
Overeenstemming, overeenkomst; eendracht, harmonie. ‖ Niet al te groot is noch
onse vereente, S.Stadt 187 [ca 1535]; Doe quam er een vereente tusschen den
ouwe ende nuwen raeden, ald. 733; Haer wenschende / en al de ghemeente Met
v

goede vereente / een weluaren duechdelijck, Antw.Sp. R iij [1561].

Vereerbaren,
ww. Van eerbaer.
Verheffen, veredelen? ‖ Veel beter waert een bedelaer te sijne Dan der consten
gaue en doctrijne Te deruen / die niet den mensch alleene Vereerbaert / maer oock
is voor tghemeene Profijt orboorlijcken / en seer bequame, Antw.Sp. P i [1561].

Vereezelen,
ww. Van eezel of eezelen.
Zo (dom) als een ezel worden, verdwazen (vg. DE BO i.v. Verezelen). ‖ God zoude
vereezelen troude Hij een wijf, A. BIJNS, N.Ref. 102, e, 11 [1e kw. 16e e.].

Vereynschen,
ww. Zie Verenschen.

Vereninghe,
zn. Zie Vereenynghe.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Verenschen, verhenschen, vereynschen,
ww. Zie MNW i.v. Vereensen en vg. Eynsch.
1) Buiten zichzelf raken, ontbranden in toorn, woeden, razen (vg. Eynsch). ‖ Dat
god zyn tooren // vanden hemel heeft willen verbooren over alle boose
onrechtuerdighe menschen grootelicxs int vereynschen, Vader Onse 954 [1577];
Jn sverdruckens ghescille laet god dies zyn kercke commen // zondere verenschen
(versta: zonder op haar te vertoornen? Men verwacht eerder: zonder ophouden,
gestaag, constant)... vp dat zou hare zonden... zoude anscauwen, Taruwegraen
254 [1581]; In een nydich verenschen // naer zyn oude pleghen om ons beede leet
doen / es hy (t.w. de vyant der menschen) nerstich gheneghen, ald. 686.
2) Gruwen, huiveren, sidderen? ‖ Elaes, my dyncke dat ic nu verhensche; Hy leyt
in desperacyen versmaght, Gentse Sp. 249 [1539]; Mijn malicye Es meerder ... Dan
dat ic gracye zoude ontfanghen; En de gheesselen Gods tot zondyghen menschen
Zijn menighvuldigh, dies moet ic verhenschen, ald. 250.
OPM. Dez. bet. is mogelijk van toepassing in Boeth. 214c, aang. in MNW i.v.
Vereensen, 1e art.: ‘Nature verscrict ende vereynst van drucke ende begheirt solaes’.
In de 1e aanh. uit Gentse Sp. past wellicht beter: buiten zichzelf raken, t.w. van
ontzetting.

Vererringhe,
zn. Zie MNW i.v. Vererringe.
Toorn. ‖ Nemrot leuende sonder ghenade, Die Babel stichte by dommen rade,
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Ende op hem haelde Gods vererringhe, DE ROOVERE 376 [3e kw. 15e e.].

Veretelijck,
bn. Van vereten.
Verterend, verslindend. ‖ Hoe mochtmen erger voortstellen / so onverstandelick
v

So verradelijck / so mordadelijck / so veretelijck, Zeven Sp. Bermh. M ij [1591].

Verexcellenten,
ww. Van excellent.
Heerlijk(er) maken. ‖ Zulcken mensche en zal God niet bezwijcken Maer zallen
verheffen en verexcellenten, Gentse Ref. 40 [1539]; Al waren hier Orpheus Enghelen
v

ghezonden, Sy en mochten den zanck niet verexcellenten, H.d.Am. Q 8 [m. 16e
e.].
- In de verbinding niet om verexcellenten, allervoortreffelijkst, allervolmaaktst. ‖
v

Prochiaen 18 [ca 1540]; H.d.Am. Cc 8 [m. 16e e.].

Verfellen,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Feller maken, versterken (vg. DE BO i.v.), uitsl. aangetroffen in de
verbinding niet om verfellen, allerfelst, allerhevigst. ‖ Dit es een vicie niet om verfellen,
CAST., C. v. R. 249 [1548]; Laet my Boream uytzenden niet om verfellen, H.d.Am.
v

Ee 8 [m. 16e e.].
- In dez. bet. niet verfelt moghen sijn. ‖ Als een quaet dier dat niet en mach verfelt
sijn, V.D. DALE, Stove 383 [1528].
B. ONZ. - Feller worden (vg. DE BO en JOOS i.v.), in de aanh. zelfst. gebruikt: felheid,
woede, razernij. ‖ Dus heift tgoddelic dier ieghens tverfellen Des vyants hem
ghegheuen den diere zeer cranck, V.D. BERGHE, Ref. 50, 46 [1539].
C. WEDERK. - Hem verfellen op, boos worden op, vijandig gezind worden jegens.
‖ Straffelick heeft fortune haer op my verfeld, CAST., C. v. R. 172 [1548].
OPM. Niet geheel duidelijk is de toepassing in Bruyne 1, 159 [1556]: ‘(Christus)
heeft in vreden gestelt des vaders thoren// in grooter glorie, tonser memorie // doen
wy waren verfelt’; men kan hier denken aan verfellen, onteren, al kent KIL. het alleen
met betr. tot een vrouw (V e r f e l l e n . vet. Stuprare. vulgò feloniam facere) of aan
verfelt, bezoedeld (zie MNW i.v. Verfellen).

Verfijen,
ww. Zie MNW i.v. Verfiën.
Verfoeien (vg. Teuth.: v e r t f i e n ... expompare en voor de bet. versmaden
Verfoeyen). ‖ Al haer monitien // gheheel verfijt, Heymelic Lijden 264 [1557]; Sullen

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

wijt al sonder Godts woort moeten verfijen En druc en lijen alleenlic aenvaren? Weer.
Gheleerde 443 [1558].

Verfyghen,
ww. Van fyghen, vyghen (zie MNW i.v. Vigen).
Er van doorgaan, zich wegpakken, de benen nemen (vg. Teuth.: v i j c k e n ,
v i j g h e n , verw. naar h e n e n l o p e n ). ‖ Ghy muecht wel verfyghen, zynen mont
es in tslot, Gentse Sp. 248 [1539]; Tes beter verfyghen wy zonder trompet, ald.

Verfinen,
ww. Van fijn.
Uitsl. aangetroffen in de verbinding niet om verfinen, allerheerlijkst,
allervoortreffelijkst. ‖ De ethymologie niet om verfinen En can niet haest inder leecken
eers wallen, CAST., C. v. R. 33 [1548]; Myne ghetrouwe dienaren / niet om verfinen,
Taruwegraen 1112 [1581].

Verfocken,
ww. Van focken (zie ald.).
Weglopen, weggaan, verdwijnen. ‖ Droeffheijt wil van mijn niet verfocken, Hs.
v

TMB, G, fol. 38 [eind 16e e.?].

Verfoechden,
ww. Zie Vervoochten.

Verfoeyen, verfoyen,
ww. Zie MNW i.v.
Versmaden; ook smadelijk behandelen (vg. KIL.: V e r - f o e y e n . Abominari
tanquam foedum, despuere, vilipendere, contemnere: respuere en PLANT.:
v e r f o e y e n , vilipender, desestimer, et rejecter comme fiente, comme quand on
dict: fi, fi, vilipendere, aestimare tanquam stercus, vituperare, ‖ Wilt u spoeyen die
werelt te verfoeyen, Dev.Pr.B. 96, 1 [vóór 1539]; Verfoyende waerdy wellust, duyfken
fiere, A. BIJNS 281 [ca 1540]; Doen kwam Oorlog, al had hij mijn willen doon, Barende
fier ende om mijn te verfoeien Met Force en Geweld, Meest Al 795 [1559].
OPM. Vg. Verfijen en Verfouwen.

Verfoortseerder,
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zn. Van verfoortseren (zie Verfortseren)? Of contaminatie van verfortsen en
*foortseerder?
Geweldenaar. ‖ Verfoortseerders die alle die weerelt grieuen, Gheestelijck,
weerlijck is huer gherieuen, DE ROOVERE 378 [3e kw. 15e e.].

Verfoortsen,
ww. Zie MNW i.v. Verfortsen.
Geweld bedrijven (vg. KIL.: V e r f o r t s e n . j . f o r t s e r e n . Cogere, vim adferre,
vim inferre). ‖ Niet dan bloedt storten / verfoortsen / kijuen Excessen onredelijck
bedrijuen Dits nv den ghanck ter wereldt rondt, DE ROOVERE 333 [3e kw. 15e e.].

Verforser,
zn. Van verforsen, verfortsen (zie Verfoortsen).
Geweldenaar? Rechtsverkrachter? ‖ Wat wildy veel kyven tegen Godt & verforsers
des weirels stercken? Bruyne 3, 175 [2e h. 16e e.].
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Verfortseren,
ww. Van fortseren of contaminatie van verfortsen (zie Verfoortsen) en fortseren.
Geweld bedrijven. ‖ Verkeert als David, die verfortseerde, Leuv. Bijdr. 4, 308 [beg.
16e e.].
- In de aanh. m. betr. tot een vrouw: verkrachten. ‖ En wilt sy haer niet
abandonneren, Ick zalse... met fortsen verfortseren En violeren, H.d.Am. K 2 [m.
16e e.].

Verfouwen,
ww. Bijvorm van verfoyen, verfoeien?
1) Verfoeien. ‖ Datse cloosters abdijen voortijts begaefden oyt, Daer af sij hen
selven verfouwen, A. BIJNS 107 [1548]; Al ben ic u door mijn boosheyt vererrende,
Des ic wel weerdich ben te verfouwene, ald. 406 [ca 1540]; Ons boose wercken,
weert om verfouwen, ald. 416.
2) Vrezen? ‖ Ick gheloove ten soude soo niet vergout / zyn. Mijn leedt en soude
niet meer verfouwt / zyn, V.D.DALE, Stove 485, var. [1528] (tekstred.: veruwt, zie
Veruwen).

Verfraeyen, verfraijen,
ww. Zie MNW i.v.
Sterk of sterker (ook gezond?) worden. ‖ Haer ketterije sij al omme saeyen; De
cleyn correctie doetse verfraeyen, A. BIJNS 61 [1528]; Ghij sult u gaen maecken seer
sieck... En seggen uwen buijck is al vol steecken, En dat ghij moet eeten om u
verfraijen Pasteijkens, taerkens, roffioelen en vlaijen, Leckert. 250 [1541].

Verfrischen,
ww. Van frisch.
Herstellen, vernieuwen (vg. KIL.: V e r f r i s s c h e n / v e r - v e r s c h e n . Reficere,
renouare, redintegrare)? ‖ Wat baten de groote hovaerdicheijt van Nero die sijnen
staet verfrischte om dat hij met gulden netten vischte ten eijnde mostet al begeven
// sijn, Proetus Abantus 842 [vóór 1589].

Verfuycken,
ww. Van fuycken, drijven, jagen, stoten, duwen, enz. (vg. KIL.: F u y c k e n . Pellere,
trudere, protrudere, quatere, pulsare en WNT i.v. Fuiken en Fokken)? Vg. MNW i.v.
Verfokerden?
(Ver)storen, (ver)hinderen, invloed of geweld oefenen? ‖ Zijns sins ghebruycken
Salmen appetijtich hem laten ontluycken/En sonder verfuycken // aenmercken al
stille Natuere deur dingheuen werwaert sy wille, Antw.Sp. b iiij [1561].
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Verganst,
bn. Van *vergansen, ‘ongans’ maken of worden, bederven?
Eig. bedorven, in de aanh. fig. met betr. tot een beurs: leeg? ‖ Boeverije doen ter
eenre alst spel qualijck danst, Ter tweeder opscrijven oft borgen spelen, Ten derden
als de borse heel is verganst Niet willen betalen maer liever daer toe noch stelen,
Leenhof 219 [na 1531].

Vergecken,
ww. Zie MNW i.v.
Doorhalen, voor gek zetten? ‖ Willen zy (t.w. Uw echtgenoten) haer liefde ooc
buten huus ontdecken, Of tooghen zy u gheen minninghe, Vrauwe Isigrine zalse
wel vergecken, CAST., C. v. R. 135 [1548].

Vergecksel,
zn. Van vergecken.
Verdwazing? ‖ Alle wellust verwint der minnen trecsel en dan wordet dafkeren
somtijts te spae Dus coomter vele inder liefden vergecksel, St 1, 95 [vóór 1524].

Vergenten, verienten, verjenten,
ww. Van gent (zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Jent).
v

Verfraaien, veraangenamen, verbeteren. ‖ CAST., Pyr. B v [ca 1530]; Antw. Sp.
v

N iiij, Ddd iij [1561].
- Enen, iet niet moghen vergenten, verjenten, iemand, iets niet schoner, liefelijker,
beter, enz. kunnen denken. ‖ Pir. en Th. 269 [1e kw. 16e e.]; Gentse Sp. 241 [1539];
v

H.d.Am. X 5 [m. 16e e.].
- Niet te vergenten, verjenten sijn, niet schoner, liefelijker, beter, enz. kunnen zijn.
‖ EVERAERT 237 [1526]; Vers. Maelt. 920 [2e h. 16e e.].
- Niet om vergenten, verjenten, allerschoonst, allerliefst, allervoortreffelijkst, enz.
‖ St 2, 190 [vóór 1524] (‘met omuergenten’, 1. niet om vergenten); H.d.Am. Aa 2
[m. 16e e.]; Antw.Sp. Pi, V iij [1561]; Rott.Sp. H iiij [1561]; Red. en Nat. 927 [2e h.
16e e.]; Jezus i.d. tempel 230 [ca 1575?]; Taruwegraen 1441 [1581]; Verl.Z. I, 105;
II, 972, 1253 [1583]; Con. Balth. 1086 [1591].

Verghere,
zn. Zie MNW i.v. Verger.
Onderzoeker. ‖ Die overglorieuse almoghende Godt, Die een verghere es van
alle zonden, Es hu naeckend in curten stonden, V. Vroede 369 [eind 15e e.].
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Verghissen,
ww. Van ghissen, gissen.
Falen? ‖ Ons toch niet en blaemt // al waert dat wy verghisten, Rott. Sp. L viij
[1561].

Verghistigh,
bn. Van *verghist, verzuurd, bedorven (door te veel gist)?
Verzuurd, bedorven? ‖ Mijn waercken acht ic als verghistigh broot, Gentse Sp.
189 [1539].

Vergooren,
ww. Zie MNW i.v. Vergoren.
Verachten, versmaden of veracht, versmaad worden? ‖ Och dat men nu Trauwe
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dus siet vergooren, Dat mach my wel quellen. Och, waer sal ick nu herberghe
bespoeren, Trauwe 424 [1595?].

Vergoort (I),
bn. Van vergoren.
Bevlekt, bezoedeld. ‖ Blive ic dus vergoort in mijn sonden versmoort, so is mijn
vruecht ghedaen, Dev.Pr.B. 172, 1 [vóór 1539] (hic? of ‘belast, beladen’, zie
Vergortt?).

Vergoort (II),
bn. Zie Vergortt.

Vergortt, vergoort,
bn. Van vergorden (zie MNW i.v.).
Belast, beladen (vg. Ghegort en DE BO i.v. Vergooren, die vergoord zijn of zitten
met dit ww. verbindt en niet met vergorden). ‖ Vol ialosyen myn herte vergortt wort,
St 1, 120 [vóór 1524]; Met drucke vergoort so roep ic moort, Doesb. 99 [vóór 1528].
- Van dranck vergoort, vol. van (sterke) drank; dronken. ‖ Trouwen daer wert geen
chier gemaect na mijn ramen Ten zy dat al die Gasten / van dranck zijn vergoort,
Zeven Sp. Bermh. E i [1591].

Vergrijsen,
ww. Van grijsen.
Afgrijzen of doen afgrijzen (vg. MNW i.v. Grisen, 1e art. en Vergresen, WNT i.v.
Grijzen (I)? Of -minder wrsch. - grijnzen (vg. MNW i.v. Grisen, 2e art., WNT i.v.
Grijzen (II)? ‖ Hoe zoudy konnen verheffen oft prijsen Die ruyt en onabele is, en die
v

in 't vergrijsen Brenght druck ten loone? H.d.Am. T 5 [m. 16e e.].

Vergrouffinghe,
zn. Van vergrouffen, vergroven?
Verzwaring, verergering? ‖ Het slydens vergrouffinghe es hemlieden nakende /
van lancxs zoo meere in grooten verzeere, Judich 1191 [1577].

Vergroven,
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ww. Zie MNW i.v.
Vergroten; - niet om vergroven, allergrootst, allerhevigst. ‖ Al es mijn droefheyt
niet om vergroven, Ten es geen wondere, A. BIJNS, N.Ref. 213, d, 3 [1526].
OPM. Onduidelijk is de toepassing in Bruyne 2, 40 [2e h. 16e e.]; ‘Ghy, eerde,
moet oock open syn gecloven om dat onse salicheyt, groot van vergroven, opwasse’;
is de bet. hier toenemen, groeien?

Vergruut,
bn. Van vergruwen.
Angstig, bevreesd. ‖ Disrahelsche benaut, vergruut mesmoedigh, In anxte vervolght
van Pharao bloedigh, Gentse Sp. 207 [1539].

Vergruwelen,
ww. Van gruwelen of vergruwen.
I Jzen, rillen van angst en afschuw (vg. KIL.: V e r - g r o u w e l e n / v e r g r o u w e n .
Abhorrere, cohorrere en PLANT. v e r g r o u w e l e n , avoir horreur, s'espouvanter,
abhorrere, expavere, perterreri). ‖ Therte vergruwelt alsmen yemant sterven siet,
Dal s. Wederk. 370 [eind 15e e.?].
- Vergruwelt, sidderend van angst (vg. KIL.: v e r - g r o u w e l t . Attonitus, perterritus).
‖ Noijt so vergruwelt! Ave, credo, salus, mach ick wel callen. Mijn hert sal mij inden
brouck ontvallen, Appelboom 408 [1e kw. 16e e.?].

Vergruwen,
ww. Zie MNW i.v.
In de aanh. zelfst. gebruikt met causatief aspect: reden, grond tot afschuw,
afschuwelijkheid. ‖ Dat wy dus ghestolen moeten commen ter sprake Es my zwaer
vergruwen, CAST., C. v. R. 169 [1548].

Vergussen,
ww. Van gussen (zie ald.).
1) Verjagen? ‖ Wiltet hen ijemant affpraeten Die sullen wij vergussen (× blussen),
Wercken d. Barmh. 159 [1596].
2) Eig. ophitsen, aansporen en v.v. verlokken, verleiden? ‖ Dan roeptmen: versche
mosschelen, nae tbetamen, Daer zy ons tot drincken wel me vergust // hebben,
Leuv. Bijdr. 4, 355 [beg. 16e e.].
OPM. Vg. vergust, buiten zichzelf (?) in COORNHERT, Odyss. 2, 180 [ed. 1605]:
‘Met dit heeft hem tot gaen, Deli soon opgherust: En climmend op de banck, sach
hy die niet ver af So dat hy haestich keerde, tot Ulyssem als vergust En sey alarm
alarm, sy zijn by op den draf.’
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Verguwen,
ww. Van guwen (zie WNT i.v.).
Eig. lelijk aanklijken, wegkijen en v.v. minachten? ‖ Och waer ick noch te huwen
lieue heere Ick ghelooue en soude so niet verguwt sijn. Mijn leet en soude niet meer
veruwt sijn. Ick en huwde nv noch nemmermeere, V.D. DALE, Stove 484 [1528].

Verhabelen,
ww. Zie MNW i.v. Verabelen.
Eig. verbeteren, verfraaien, in de aanh. overtreffen. ‖ Hy was my te root om te
verhabelen, Smenschen gheest 555 [ca 1560?].
- Niet om verhabelen, allerschoonst, allerheerlijkst, allervoortreffelijkst, enz. ‖
Musike vand Amphion niet om verhabelen, CAST., C. v. R. 108 [1548].
OPM. Vg. niet moghen verabelen, (zich) niet schoner, enz. kunnen denken, Onzen
Heere Joncheit 1, aang. in MNW i.v. Verabelen (met correctie in Bouwstoffen bl.
388a).

Verhaeyen, verhayen,
ww. Van haeyen (zie ald.).
A. BEDR. - Verlangen naar (vg. KIL.: V e r - h a e y t e n . Fland.j. v e r - l a n g e n .
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Auere, optare, exoptare, in desiderio esse). ‖ Tes dinckelyc hoese die coninck
verhayde: Tallen havenen waren sijn ambassadeurs, Blijde Ink. 6, 17 [1497];
Mueghen wy god zoo dienen dat wy van herten mueghen zijn verhayende het
lieuelick woordt, Vader Onse 1120 [1577].
B. ONZ. - Verlangen. ‖ Mijn herte naer troost verhaeyt, Gentse Ref. 131 [1539];
Myn ziele verclanckt (1. verlanckt) / met een vierich verhayen naer den tyt van
mayen, Taruwegraen 1053 [1581].

Verhaent,
bn. Zie MNW i.v.
Opgeblazen? Of bedorven, verdorven? ‖ Augustyns, lollaerts, bollaerts, verhaende
clercken, Aptekers, taelsprekers, enz.... Hier machmen Luthers discipulen aen
mercken, Leuv.Bijdr. 4, 212 [beg. 16e e.].
OPM. In de Delftse Bijbel [1477], Jes. 22, 17 zal verhaent in een verhaende capoen
(lat. gallus gallinaceus) wel niet meer zijn dan een ongelukkige vert. van gallinaceus
en niet ‘bedorven’ of ‘gesneden’, zoals MNW i.v. Verhaent oppert.

Verhaeren (I),
ww. Zie Verharen.

Verhaeren (II),
ww. Bijvorm (rijmvervorming?) van verharden?
Volharden (vg. KIL.: V e r - h e r d e n ... Durare, perseuerare en Harl. Gloss.:
v e r - h e r d e n , perseverare)? ‖ Laet ons int werck verhaeren en besien hoet sal
varen met hem, Con.Balth. 1126 [1591].

Verhaerlyck,
bn. Van verharen (zie ald.)?
Verdwijnend en v.v. uit het oog, in het donker? ‖ T.: Laet vaeren dees boecken
// om draeghen swaerlyck. O.: Ick soudtse selffs, siet, wel vervloecken; Laetse iewers
die hoecken // bewaeren verhaerlyck, Ontr.Rentm. 149 [1588?].

Verhayen,
ww. Zie Verhaeyen.
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Verhayt,
bn. Van verhaten?
In de aanh. naar het schijnt vertoornd, verbeten, woedend. ‖ Ick ben op dat
hoerekint, siet, heel verhayt; Dat ick mochte, ick soudt hulpen krincken, Trudo 760
[ca 1550].
OPM. Verhayt = verhaet, gehaat (zie MNW i.v. Verhaten, sub bet. 3) o.a. in Trudo
465 [ca 1550] en Trauwe 406 [1595?].

Verhal,
zn. Van verhalen.
Bedrijf? ‖ Ons boerdelijck verhal // doet menich vruecht bedrijuen, Sotslach 297
[ca 1550]; Tkonstich verhal (versta het bedrijven, beoefenen van de kunst?) // dat
v

streckt tot deucht, Rott.Sp. *** vij [1561]; Doer wat verhal (versta: door welke
handeling, hoe?) sydy geraect off gecomen in dit gedrocht, Geb.Joh. Bapt. 603
[1578].

Verhalen,
ww. Zie MNW i.v.?
Wrijven, wringen? ‖ Myn oghen in deerde myn hert niet blije myn handen dicwils
verhalende met och, St 2, 114 [vóór 1524].

Verhalich,
bn., bw. Van verhalen.
In woorden uitgedrukt, door middel van woorden, v.v. ook uitdrukkelijk? ‖ Hoort
nu wel daer af den zin verhaligh fijn: Die ghelooft en ghedoopt es, zal zaligh zijn,
Gentse Sp. 162 [1539]; Hey, siet doch, hoe desen verdwaelich streyt. Mij dinct, hij
verhalich // spreyt // sijn ketterlic fenijn, Weer.Gheleerde 105 [1558].

Verhalicheyt,
zn. Van verhalich of rechtstreeks van verhalen.
Woord(en), gezegde, mededeling, verhaal. ‖ Hoort mijn verhalicheyt, EVERAERT
69 [1511] (zie ook ald. 136 [1528] en pass.); Den meester der sentencyen Schrijft
van my met zoeter verhalighheden, Gentse Sp. 11 [1539] (zie ook ald. 63); Verstaet
dees verhalicheijt, Proetus Abantus 996 [vóór 1589].
- Naer de verhalicheyt, zoals gezegd. ‖ DE ROOVERE, Quicunque 297 [3e kw. 15e
e.]; - naer mijn verhalicheyt, naar mijn woord. ‖ EVERAERT 417 [1530]; - naer schrifts
verhalicheyt, naar het woord, het getuigenis der H.Schrift. ‖ Bruyne 2, 166 [2e h.
16e e.]; Verl.Z. II, 727 [1583]; - naer spels verhalicheyt, zoals het spel laat (liet) zien.
‖ Verl.Z. I, 1268 [1583].
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- Met corter verhalicheyt, verhalichede, kort gezegd, in korte woorden. ‖ EVERAERT
19 [1509], 48 [1512], 125 [1525], 310 [1529]; Gentse Sp. 184 [1539]; Dwerck d.
Apost. 128 [1e h. 16e e.]; - om corte verhalicheyt, id. ‖ EVERAERT 407 [1511].
- Verhalicheyt doen, zeggen, mededelen, verhalen. ‖ H.Sacr. 24 [1571]; Verl.Z.
II, 779 [1583].
- Verhalicheit weten, kunnen zeggen, noemen. ‖ Naerdere en weet ick gheen
verhalicheit, Charon 582 [1551].

Verhalinghe,
zn. Zie MNW i.v. Verhalinge.
1) Mededeling (in de 2e aanh. mogelijk het overbrengen, doorgeven, t.w. van een
bericht of bevel). ‖ Hoort mijn verhalinghe // van desen relase // vry, Antw.Sp. Mm
v

iij [1561]; Eerwerdich coninck en god // dyns woordts verhalinghe hebbick dyne
heeren ghedaen, Judich 177 [1577].
2) Gepraat. ‖ Wy zien den heere commen Met Duechdelic Vermaen. / Laet
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sulcke verhalynghe, EVERAERT 514 [1533].

Verhanssen, verhenssen,
ww. Zie MNW i.v. VERHANSEN en vg. WNT i.v. Hanzen.
Inwijden (vg. KIL.: V e r - h a n s e n . j . h a n s e n . Satisfacere iuri societatis:
inaugurari societari (1. societati) aut collegio e n h a n s e n / v e r h a n s e n
i e m a n d e n . In numerum civium aut sociorum recipere, ut civitatis aut societatis
privilegiis fruatur). ‖ Om onsse getal // te vermeren // fier so moet ick u verhenssen
voer al dees heren // hier, Sotslach 193 [ca 1550]; Nu sijdi verhanst tot deser vuyren,
ald. 222; (Boer tot de marot:) Eij laet ons gaen danssen ick zal u oeck op een nieu
hijer verhanssen, ald. 253.
OPM. Ik acht het niet uitgesloten, dat wij in de laatste aanh. met een ander ww.
te doen hebben met de bet. ‘herstellen, opknappen, in behoorlijke conditie brengen’.
Men zou dan daarmee kunnen vergelijken Hist. d'Oudenb. 2, 300: ‘Van te
verbodemene, te verhansene ende te vernayene xx lederne soylen’, aang. in MNW
i.v. Verbodemen, sub bet. 1).

Verhappen,
ww. Van happen.
Hem verhappen, zich vergalopperen. ‖ Paulus en Barnabas, in Hs. TMB, B, fol.
59 [m. 16e e.?]; Jezus o.d. leraers 686 [vóór 1580]; Minnevaer 360 [1583];
v

v

Machabeen, in Hs. TMB, A, fol. 32 [vóór 1590]; Hs. TMB, G, fol. 43 [eind 16e e.?].

Verharen, verhaeren,
ww. Zie MNW i.v. Verhaerden, 2e art.
A. ONZ. - 1) Van personen. Weggaan, vertrekken, verdwijnen (vg.KIL.:
V e r h a e r e n . j . v e r h a e r d e n . Abire en V e r h a e r d e n . vetus. Abire, discedere)
- a) gedwongen en zonder bestemming weggaan. ‖ Leuw. Bijdr. 4, 268 [beg. 16e
e.]; St 2, 201 [vóór 1524] (hic?); Doesb. 24 [vóór 1528]; Well. Mensch 921 [2e kw.
v

16e e.]; CRUL, Heynken 5 [ca 1540?]; Trudo 2842 [ca 1550]; H.d.Am. E 5 [m. 16e
v

e.]; Meest Al 322, 970 [1559]; Antw. Sp. n iiij [1561]; Rott.Sp. Q iij [1561]; M. Bedr.
Hart 245 [1577]; Preecker 249 [2e h. 16e e.]; Katm. 389 [vóór 1578]; Jezus o.d.
leraers 639 [vóór 1580]; Deenv. Mensch 846 [2e h. 16e e.]; Werelt bevechten 710
[2e h. 16e e.]; Ontr. Rentm. 767 [1588?]; Bel.v.Sam. 394 [eind 16e e.?]; Rycken
Wrecke 598 [1596?]. - Zie nog een drietal plaatsen bij V. HASSELT op KIL. 709.
- Als gebod: verhaert! verdwijn! ‖ Christenk. 1470 [ca 1540]; Katm. 366, 393, 406
[vóór 1578].
b) Vrijwillig weggaan, enz. zonder bestemming. ‖ Sotslach 386 [ca 1550]; H.d.
v

v

v

v

Am. D 5 E 6 [m. 16e e.]; Antw.Sp. Vv iij [1561]; Rott.Sp. N iiij [1561]; Blinden 390
[2e h. 16e e.].
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c) Weggaan, enz. met een bepaald doel of bepaalde bestemming. ‖ Appelboom
355 [1e kw. 16e e.] (De bet. nadert hier tot ‘zich begeven (tot)’); Haagsp. c ij [1561].
- Ten grave verharen, ten grave dalen, sterven. ‖ Anders zal hy van droefheyt ten
grave verharen, Const.-thoon. Juw. 20 [1607] (vg. verharen, sterven bij A. BIJNS 244
[ca 1540]: ‘Hoe edel, hoe rijcke, tmoet al verharen’).
d) Verharen van, afwijken van. ‖ Ghij, die van goeds weghen wilt, siet, verharen,
Christenk. 1539 [ca 1540].
- Hierbij wellicht sonder verharen, zonder afwijken, mankeren en v.v. - òf? - zonder
treuzelen, talmen, prompt? ‖ Soect my wyse meesters excelent... op dat sy sonder
verharen dees duysterhyt present coemen my hier openbaren, Con. Balth. 632
[1591].
2) Van zaken. Wijken, verdwijnen, vergaan. ‖ St 1, 198 [vóór 1524]; S. Stadt 620
[ca 1535]; A. BIJNS 304, 318 [ca 1540]; Christenk. 297 (hic?), 1606, 2353 [ca 1540];
Menichf. d. bedrochs 274 [1e h. 16e e.]; CAST., C. v. R. 38 [1548] (hic?); Meest Al
v

v

922 [1559]; Antw.Sp. Pp iij , Mmm i, Qqq iiij [1561]; Rott.Sp. R iiij [1561]; M.Bedr.Hart
1117 [1577]; Leerl. taefel-sp. 191 [beg. 17e e.].
- Doen verharen, te niet doen, vernietigen. ‖ O.L.H. Minnevaer 667 [ca 1550];
Bruyne 1, 120 [2e h. 16e e.].
B. BEDR. - Verdrijven, wegdoen. ‖ Godts troost, waer doer sweirels vreese was
verhaert, Bruyne 3, 199 [2e h. 16e e.]; O Weelde ghy kondt melodije voort baren /
v

En druck verharen, Rott.Sp. H iiij [1561]; Mynen boeck der conscientiën moest ick
van (?) my verharen, Ontr.Rentm. 1178 [1588?].
OPM. In de aanh. (het werk van een knoeidichter!) naar het schijnt vermelden,
noemen. ‖ W.: Dan warender de Aterterite. T.: De Aquarij moet ick verharen. W.:
v

Dan de Zeveriani. T.: Die verwarden kloen storen ende 'tgaren, Rott. Sp. P i [1561].
Wellicht staat verharen hier corrupt voor verclaren, zoals Stoett in N.Taalg. 29, 180
aanneemt, zij het in een andere bet., voor Gr.Hel 278 [ca 1564]: ‘Diet bier ter tap
brengt eert halliff v(er)haert // is’, of voor verhalen.

Verhasaerden,
ww. Van hasaert (zie MNW i.v., WNT i.v. Hazard) of hasaer-
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den (zie WNT i.v. Hazard, Afl., alwaar ook verhazaarden i.d. bet. wagen).
Eig. door kansspel winnen en v.v. winnen in het alg.? ‖ Ick zou wel up den buut
// leven die ic verhasaerden zou // ten ebreuschen legher // binnen, Judich 1641
[1577].

Verheerlick,
bn. Van verh(e)eren, verwoesten? Of bijvorm van verheerdelick?
Omkoopbaar, corrupt? ‖ Justicie ommentom is verheerlick // gestelt, want al datter
leeft begheert het gelt, S.Stadt 908 [ca 1535].

Verhenschen,
ww. Zie Verenschen.

Verhenssen,
ww. Zie Verhanssen.

Verherdicht,
bn. Van verherdigen (zie MNW i.v. Verhardigen).
Verhard. ‖ Hi es verherdicht al in een Ende ruect mijns lutter, Eerste Bl. 895 [ca
1440?].

Verhessen,
ww. Van hessen (zie MNW i.v. Hissen, WNT i.v. Hessen en vg. Uythessen).
Verstrooien; vernietigen. ‖ Wat can ick veel seggen tmoet sijn verhest (t.w. het
goede zaad) off bescheeten est nest, Saeyere 533 [2e h. 16e e.].

Verheugentheijt,
zn. Bijvorm van *verheugtheijt (vg. Vermoeientheit en Vernoeientheit)? Of
analogieformatie (bijv. naar Vermogentheit)?
Overdenking? Of herinnering, vermaning? ‖ Siet oock wel in desen spiegele van
vreese om uwe verheugentheijt, Proetus Abantus 862 [vóór 1589].
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Verhevenisse,
zn. Van verheven.
Verheffing. ‖ Hue greyt u nu de dwaese verhevenisse daer ghy om studeerde
opinaetich, Smenschen gheest 524 [ca 1560?].

Verhinderen,
ww. Zie MNW i.v.
Enen iet verhinderen, iemand iets onthouden. ‖ Waerom salmen ons dan besparen,
verhinderen De Godlijcke Schriftuere, dwelc dbroot is der sielen? Prochiaen 1473
[ca 1540].

Verhittere,
zn. Van verhitten.
Die verhit. ‖ De zunne doet vloeyen (t.w. uit de olijfboom) zonder beswycken
Soetsmaeckende olye / als sbooms verhittere, EVERAERT 195 [1526].

Verhittynghe,
zn. Van verhitten.
Verhitting, hitte. ‖ Om een vercoelen / der begheerten verhittynghe... Wilt my
berechten, enz., EVERAERT 364 [1527].

Verhoecht,
bn. Van verhoeghen, verheugen.
Verhoecht tot, geneigd, genegen tot? ‖ So en volbrengt tvleesch weldaet noch
doecht sonder behulp des gheests daer tue verhoecht, Smenschen gheest 693 [ca
1560?].

Verhoedich,
bn. Van verhoeden.
Listig? ‖ In haer quaetheyt men hun siet verblyen En setten besyen // sconincx
wet met sinnen verhoedich, Ontr.Rentm. 261 [1588?].

Verhoedt,
bn. Zie Verhoyen.
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Verhoen,
ww. Zie Verhoyen.

Verhoereren,
ww. Van hoereren.
(Geld of goed) met hoeren doorbrengen (vg. KIL.: V e r - h o e r é r e n . Meretricio
amori impendere). ‖ Diet sal vertrijumpheren // oft verhoereren Dwelck ghij int suer
sweetich laboereren Most conquisteren, Well.Mensch 454 [2e kw. 16e e.].

Verhoyen, verhoen,
ww. Van hoyen (zie MNW i.v. Hooyen, WNT i.v. Hooien)?
1) In de war, in wanorde brengen (vg. KIL.: V e r - h o y e n . Dispergere foenum:
Dissipare: & Confundere en v e r - h o y e n e n d e v e r - s t r o y e n . Dispergere,
confundere, dissipare en PLANT.: v e r h o y e n , cueillir et mesler le dessus dessoubs,
comme on faict au foin, confundere, permiscere; m i j n d i n g e n z i j n v e r h o y t ,
confusae vel inversae sunt res meae). ‖ Het decksel (versta: de dekens) leyt ter
v

aerden al verhoyt, H.d.Am. Cc 8 [m. 16e e.].
OPM. Nog bij HUYGENS, Korenbl. 1 (2e dr. 1672) bl. 592, aang. in OUDEMANS i.v.
Verhoyt.
2) Buiten zichzelf raken, uit zijn vel springen. ‖ Als zoen daudste zotten daerinne
verhoen Ende als zoen zy alle in haer snotte versmueren, CAST., C. v. R. 240 [1548];
Dats om te verhoene ten desen saysoene // zoo werdic buuten zinnen // al, Judich
613 [1577].
- Hierbij verhoedt, razend? ‖ (Venus) Die elcs zin zoo vertsuffen can, perssen en
nijpen, Verduueld, verhoedt, en verzott can maken, CAST., C. v. R. 128 [1548].

Verhooghen,
ww. Zie MNW i.v. Verhogen, 1e art.? Of - blijkens de bet. in de aanh. veeleer corrupt voor verthooghen?
Aantonen, bewijzen? ‖ Paulus, de Apostele, can dit (t.w. ‘Al es de poorte des
levens nauwe, Wy hebben thooft duere’) verhooghen, Want hy als wtvercoren dat
claer ghelooft, Dat Christus van alle menschen es thooft, Gentse Sp. 352 [1539].

Verhueghenesse,
zn. Van verhueghen.
Blijdschap, vreugde. ‖ Dolye es den helyghen gheest warachtigh, Olye der
verheughenessen behoudigh, Gentse Sp. 209 [1539].

Verhueghentheit,
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zn. Van verhueghent.
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Vreugde. ‖ Jnt beghinsels alst jaer / elc gheift verhueghentheit So was hy gheboren,
EVERAERT 95 [1525] (zie ook ald. 302 [1529], 335 [1530]); U Kersten Kaercke, mijns
zins verhueghentheyt, Met rechten ghy zijt elcx menschen verblydijnghe, Gentse
v

Sp. 52 [1539]; O wat sie ick / noyt sulcken verhueghentheyt, Antw.Sp. C iij [1561].

Verhuijsen, verhusen,
ww. Zie MNW i.v. Verhusen.
Zich verwijderen, heengaan; verdwijnen. ‖ Nu, elc verhuse Uten temple metter
spoet, Eerste Bl. 1447 [ca 1440?]; Een widt bliecxken, doet druk verhuijsen, Blinden
9 [2e h. 16e e.]; Als hij compt, hij leijt sijn hant op een ijdele stee, Want sij (t.w. de
geldstukken) sullen altemael verhuijst // sijn, ald. 162.

Verhuppelen,
ww. Van huppelen.
Wegspringen. ‖ Ick en can verhuppelen noch verharen van desen boom,
Appelboom 415 [1e kw. 16e e.?].

Verhusen,
ww. Zie Verhuijsen.

Veriagere,
zn. Van veriagen.
Die wegjaagt. ‖ Hout u backuijs oft jc sal sijn hans de veriagere van voer mijn
clooster tot jn v celle, Berv. Br. 268 [ca 1520?].

Verienten,
ww. Zie Vergenten.

Verijsinge, verisinge,
zn. Van verijsen.
Iets waarvan men ijst, afschuwelijke zaak. ‖ Wildij van stromen Bevrijd en verlost
zijn van die verijzinge, Zo luistert na mijn, Meest Al 85 [1559] (zie ook ald. 829); Ick
begeert niet te vercoopen bij desen prijs; Dats mijn advijs, al schijntet verisinge,
Tcooren 468 [1565].
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Veriolijsen,
ww. Zie Verjolijsen.

Veriolijsinge,
zn. Zie Verjolijsinghe.

Veriolijten, verioliten,
ww. Van iolijt.
Hem veriolijten, zich verheugen. ‖ Ic salder mij bi veriolijten (× quijten), Nyeuvont
554 [ca 1500]; Wilt v verioliten (× spiten) Doesb. 14 [vóór 1528].
OPM. In Trudo 2260 [ca 1550]: ‘Dies myn hertte duer syn wel leeren veriolyt’ leze
men veriolyst (× ryst, begryst).

Veriolyzen,
ww. Zie Verjolijsen.

Veriolyzijnghe,
zn. Zie Verjolijsinghe.

Verioliselick,
bn., bw. Zie Verjolijselijck.

Veriolisen,
zie Verjolijsen.

Verioliten,
ww. Zie Veriolijten.
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Verisinge,
zn. Zie Verijsinge.

Veriubileren,
ww. Zie Verjubileren.

Verjenten,
ww. Zie Vergenten.

Verjolijselijck, verioliselick,
bn., bw. Van verjolijsen.
1) Bevallig? ‖ Const leerdse (t.w. de vrouwen) gaen, zeer verioliselick, CAST., C.
v. R. 195 [1548].
v

2) Heerlijk? ‖ Lof spijse der zielen (versta: Christus) verjolijselijck, Rott.Sp. D vij
[1561].

Verjolijsen, veriolijsen, veriolisen, veriolyzen,
ww. Zie MNW i.v. Verjolisen.
A. BEDR. - Verheugen (vg. KIL.: V e r - i o l i j e n / v e r - i o l i j s e n . Fland. i.
v e r - b l i j d e n . Recreare). ‖ Sev. Bl. 1176 [ca 1450]; CAST., C. v. R. 69 [1548] (‘om
elcks veriolisen’; hic?); Rederijkersged. 49, 18 [m. 16e e.]; Bruyne 1, 117 [1556]
(‘om mijn verjolijsen’, versta om mij te verheugen?); Con.Balth. 983 [1591].
B. ONZ. - Zich verheugen (vg. PLANT.: v e r j o l i j s e n , s'esgayer, se resjouir, se
exhilarare, exultare). ‖ Sev.Bl. 1545 [ca 1450]; DE ROOVERE 249 [3e kw. 15e e.];
Leuv. Bijdr. 4, 259 [beg. 16e e.]; Berv. Br. 105 [ca 1520?]; St 1, 35 [vóór 1524];
Doesb. 52, 223 [vóór 1528]; EVERAERT 334 [1530], 345 [1531], 376 [1527]; Gentse
v

Sp. 88, 128, 218, 288 [1539]; Prochiaen 2587 [ca 1540]; H.d.Am. P 1, S 6, Aa 7
v
[m. 16e e.]; Paulus en Barnabas, in Hs. T M B, B, fol. 60 [m. 16e e.?]; Trudo 2260
[ca 1550] (veriolyt, l. veriolyst, × ryst, begryst); Meest Al 765 [1559]; Antw.Sp. O ij
v
[1561]; Haagsp. c ij [1561]; Rott.Sp. D vij [1561]; Vers. Maelt. 866 [2e h. 16e e.];
Red. en Nat. 822 [2e h. 16e e.]; Jezus o.d. leraers 190 [vóór 1580]; Proetus Abantus
58 [vóór 1589]; Trauwe 561 [1595?].
OPM. Ook in Troyen Volksb. 29b, 36a [eind 15e e.], aang. in MNW i.v. Verjolisen,
sub II, Souterl., Psalm 32 (èn 106?) [1540], aang. in OUDEMANS i.v. Verjolijsen en
VISSCHER, Brabb. (uitg. V.d.Laan bl. 46) [ca 1600].
- Zelfst. gebr.: een verjolijsen, vreugde, blijdschap. ‖ Gentse Sp. 347 [1539]; Reyne
M. 15 [ca 1575?]. - N.B. Mogelijk behoren hiertoe ook CAST., C. v. R. 69 [1548] (‘om
elcks veriolisen’) en Bruyne 1, 117 [1556] (‘om myn verjolysen’), zie boven, sub bet.
A.).
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C. WEDERK. - Zich verheugen. ‖ Camp v.d. Doot 2478 [1493] (‘om u te veriolijsene’;
hic? of sub A)?); Menichf.d. bedrochs 308 [1e h. 16e e.] (‘om my te veriolysen’; hic
v

of sub A)?); CAST., C. v. R. 5 [1548]; H.d.Am. K 1 [m. 16e e.]; Rott. Sp. M iij [1561].

Verjolijsenis,
zn. Van verjolijsen.
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Vreugde, in de aanh. eeuwige, hemelse, vreugde. ‖ Daer en is gheen Godt / daer
en is gheen verrijsenis / Daer en is gheen leven / noch gheen verjolijsenis, Rott.Sp.
v

C vj [1561].

Verjolijsinghe, veriolijsinge, veriolyzijnghe,
zn. Van verjolijsen.
Verheuging, vreugde (vg. PLANT.: v e r j o l i j s i n g e , resjouissance, exhilaratio,
v

hilaritas). ‖ EVERAERT 299 [1529]; CAST., Pyr. A v [ca 1530]; S. Stadt 1218 [ca 1535];
Gentse Sp. 17 [1539]; Meest Al 87 [1559]; Saul en David 432 [2e h. 16e e.].

Verjubilacien,
ww. Van jubilacie.
v

Hem verjubilacien, zich verheugen. ‖ V zelven verjubilacijt, H.d.Am. K 5 [m. 16e
e.].

Verjubileren, veriubileren,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Verheugen, vreugde schenken. ‖ Ghy zout my meughen verjubileren
zaen, CAST., Pyr. B vij [ca 1530]; Iupiter wil ons verjubileren, H.d.Am. G 2 [m. 16e
v

e.] (zie ook ald. V 8: ‘wilt v jonstich herte verjubileren’ (vg. ben. sub B) en ald. Z 7 ).
- Zelfst. gebruikt: die (of dat) verheugt, vreugde schenkt. ‖ Ghegroet weest reyn
v

minlijck verjubileren // Cupido en Venus vereenicht t'zamen, H.d.Am. G 2 [m. 16e
e.]; Een veriubileren Es my v comste, Haagsp. m i [1561].
B. ONZ. en WEDERK. - Zich verheugen. ‖ Eerste Bl. 1857 [ca 1440?]; Camp v.d.
Doot 885 [1493]; Sp. d. M. 916 [beg. 16e e.]; St 1, 78 [vóór 1524]; Doesb. 200 [vóór
1528]; Leenhof 64 [na 1531]; Gentse Sp. 155 [1539]; CAST., C. v. R. 113 [1548];
H.d.Am. C 5, Aa 8 [m. 16e e.]; Bruyne 1, 122 [1556], 33 [2e h. 16e e.]; Antw.Sp. D
v

v

ij, M 1 en pass. [1561]; Haagsp. b ij en pass. [1561]; Rott.Sp. L i [1561].

Verkallen, vercallen,
ww. Zie MNW i.v. Vercallen.
Door praten bederven. ‖ Sus met gaeget, diet hare vercallen, Dwerck d. Apost.
v

521 [1e h. 16e e.]; Hola Couzijn ghy zoudt u deel verkallen // wel, Rott.Sp. G vj
[1561].

Verkaven, vercaven,
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ww. Van kaven (zie MNW i.v. Caven, 2e art., WNT i.v. Kaf (I), Afl.?).
Eig. wannen en v.v. nauwkeurig bekijken, onderzoeken? ‖ Die (t.w. de paltsgrave)
compt oeck die cappe antrecken, hoe ick verkave (l. ickt verkave en versta: hoe ik
het (ook) bekijk, in elk geval, zonder enige twijfel?), Trudo 2903 [ca 1550]; V ghepeys,
v woordt; al en hebdij maer eens ghedacht, Tsal voer goods ordeel vercaefft
onghefaelt zyn, in Hand. v.d. Z.Ned. Maatsch. v. Taal-, Letterk. en Gesch. XI (1957),
bl. 168 [ca 1565].

Verkeerelen,
ww. Zie Verkerelen.

Verkeerelt,
bn. Zie Verkerelt.

Verkeerfven,
ww. Zie Verkerven.

*Verkeynsen.
Corrupt voor verkneynsen (bijvorm van verkneysen, verknijsen?)?
Verkniezen. ‖ Hoe sidt den ouderdom hem selven en verkeynst. Veracht de
jonckheyt, ende prijst zijn oversaten, Const-thoon. Juw. 367, aang. d. De Jager,
Freq. 1, 285 [1607].

Verkeijsermarten,
ww. Van keijsermarten (zie MNW i.v. Keisermarct).
Verdobbelen? ‖ Goe vrijent, daer plachter altemet te wesen, Maer ick
verkeijsermartse tegen bloo Teeu, Meester Hoon 399 [ca 1600?].

Verkerelen, verkeerelen, verkerlen,
ww. Zie MNW i.v. - Het onderscheiden van ww. en bn. houdt iets willekeurigs, zie
daarom ook Verkerelt.
A. Met betr. tot personen. - 1) Nadeel berokkenen, rampzalig maken, verderven,
vernietigen (vg. DE BO i.v.). ‖ Door desen hoornen sal blijven verkerlt die valsche
pharazeeusche generatie, Abr. Off., in Hs. TMB, A, fol. 64 [eind 16e e?]; Hy droech
geen wapen / hy was niemant verkeerelijck, Zeven Sp. Bermh. C vj [1591].
2) Verachten. ‖ Soo orboorlijck als den landtman labuerich Int bouwen volduerich
// is op de weerelt / Al wort hy somtijts nochtans verkeerelt, Antw.Sp. R iij [1561]; Ic
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(t.w. Houerdye) doet dat den eenen broeder / den anderen is verkeerelijck, Zeven
Sp. Bermh. H iiij [1591].
B. Met betr. tot zaken. Verstoren, bederven. ‖ Verkeerelt / wordt redene, / de
schoonste bepeerelt, Leuv. Bijdr. 4, 305 [beg. 16e e.].
OPM. Onduidelijk is Leuv. Bijdr. 4, 305 [beg. 16e e.]; ‘Blamelyc / eest / met volgene
(= coire?) tsyne verkeerelt’.

Verkerelt, verkeerelt, verkerrelt, verkerlt,
bn. Van verkerelen.
1) Verstoord, ontsteld, onthutst, verbijsterd. ‖ Noynt zo verkeerelt. Waeromme
Marote? / Ic zye dat de weerelt Verkeert ghaet van vooren tot achtere, EVERAERT
423 [1e h. 16e e.].
2) Verdwaasd, onwijs, gek. ‖ L.: Hoe staen dees moukens? E.: Tis / seg ick / een
werelt? Hy waer wel verkerelt // bouen en ondere / Diet misprese, Antw.Sp. i iiij
[1561]; Ick staen en sien al waer ick verkerelt, Br.Willeken 186 [1565?].
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3) Rampzalig, ellendig. ‖ Och sulck vermaen / Begeerte van hoocheden / hout my
verkerelt, Sp. d. M. 2989 [beg. 16e e.]; Wy (l. my) wondert wat dat is v intentie Die
soo grooten credentie / hebt op de weerelt Door uwen grooten rijckdom bepeerelt
v

Dat ghy soo slecht verkeerelt / v noch wilt houwen? Antw. Sp. R i [1561] (hic? of
minderwaardig? Het verband wijst echter op geestelijke onvoldaanheid); Die t'
ghebruyck der wellusten hebben wt ghesperelt Die treen geen suer voetstappen /
met moede leden Die willen hier blyuen peyselijck / en niet verkerelt, Zeven Sp.
v

Bermh. G iij [1591]; Noyt tot gheenen daghen / was hy so verkerelt, ald. K iij.
4) Veracht. ‖ Wie es met charitaten nu bepeereld? Minne ende vriendscap zijn al
verkereld. Waer es nu bekentheit? waer es trauwe? CAST., C. v. R. 151 [1548] (hic?
of verdwenen, vergaan?); Van alle zijen blinct de hoocheyt bepeerelt, Dies ghy de
kleyn Hanskens houdt verkeerelt Nu ter weerelt, H.d. Am. E 5 [m. 16e e.].
5) Van verkerelen in onz. gebruik: verkeerd, slecht, verdorven. ‖ Nemmermeer
en wordic also verkerelt Dat eenich ander sal comen in mijn gedacht, Doesb. 146
[vóór 1528]; Dese Hoere bedriecht de ghehele werelt, Doer die beeste verkerelt,
Dwerck d. Apost. 1169 [1e h. 16e e.]; De vremde weerelt Die seer verkeerelt //
alomme domineert, Antw. Sp. SS iiij [1561]; Vrede verdrijft alle tweedracht / en twist
v
verkeerelt, ald. Ggg i ; Eij siet toch eens sitten die werlt Noyt soo verkerrelt / van
vooren van bachhen, Vers.Maelt. 353 [2e h. 16e e.]; Wie wildij dus doot slaen wie
is dus verkerlt, Werelt bevechten 304 [2e h. 16e e.].
OPM. Vg. Onverkerelt.

Verkerven, verkeerfven,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Wegnemen, doen ophouden. ‖ Vvild minen druck minderen en
verkeerfuen, CAST., C. v. R. 116 [1548]; Mijnen druck meugdij, schoon lief, verkerven,
Rederijkersged. 46, 22 [m. 16e e.?].
B. ONZ. - Zich misdragen, misdoen? ‖ Men sal u leeren tegens u wijff te verkerven,
Lijsgen en Lichthart 382 [eind 16e e.?] (hic? of l. 't tegens ... verkerven?).

Verkevelen,
ww. Bijvorm van verkeveren (vg. kevel naast kever en kevelen naast keveren).
Verteren, verkwijnen van liefdesverlangen (vg. Loquela i.v. Verkeveren). ‖ J.: Sy
sit en crevelt. V.: Haer herte verkevelt. J. Haer herte knevelt, Sp. d. M. 3300 [beg.
16e e.].

Verkiken,
ww. Van kiken.
Verwaarlozen, veronachtzamen (vg. Loquela i.v. Verkijken)? ‖ Alle andere
sanghers helpt hier trecken den plouch Siet dat ghy dijn eere zonder verkiken claerd,
CAST., C. v. R. 123 [1548].
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Verkleenen, vercleenen,
ww. Zie MNW i.v. Vercleinen.
A. BEDR. - Kleineren, honen, smaden (vg. KIL.: V e r - k l e y n e n ... Derogare,
v

detrahere, detractare, contemnere). ‖ Elcander verkleenende, CAST., Pyr. B vij [ca
1530]; Keert eenen anderen wech nade landen dijn... oft ghi wort vercleent, Dev.
Pr. B. 146, 5 [1539].
- In de aanh. zelfst. gebruikt: smaad. ‖ Ramp hebdy / die zulcken verkleenen (t.w
op de kaak staan als misdadiger) wacht, CAST., Pyr. C i [ca 1530].
B. ONZ. - Zich bedroeven, smart gevoelen; ineenkrimpen. ‖ Kinders die deerlijck
vercleenen Siende den anderen suchten oft weenen, Antw.Sp. Oo iiij [1561]; Mijn
hert vercleent, als ick het smaecke, Tcooren 707 [1565].

Verkleente, vercleente, vercleynte,
zn. Van verkleenen.
1) Vermindering; - sonder vercleynte, vercleente, zonder beperking, zonder
restrictie; ten volle, volledig; volstrekt. ‖ (Christus) Die zonder vercleente bemindt
en beraedt, Gentse Sp. 352 [1539]; Dies wy groeyende Goubloemkens haer int
v

sluyten Moet ons ionste uyten // sonder vercleente, Antw.Sp. R iij [1561]; Sonder
vercleynte / Ter noot bewarende / haers coopgoets masse / Is dat niet wijsheyt?
ald. Lll ij (hic?); Hoe coemt dan datse (t.w. de onrechtvaardige kooplieden) tghemeyn
v

volck nochtans / Cooplien noemt en daer voor houdt sonder vercleynte, ald. Lll iij ;
Dat wenschen wy v te saemen sonder eenich vercleente, M. Bedr.Hart 158 [1577];
Een nieu ghebooren herte Zoo werdy nv bekent // zonder eenighe vercleente, Vader
Onse 1220 [1577].
- In de aanh. schijnt geen vercleente doen te betekenen au serieux nemen; men
zou vercleente dan ook kunnen weergeven met geringschatting. ‖ Hoort toe ende
doet ons geen vercleente, Gr. Hel 185 [ca 1564].
2) Smaad, schande. ‖ Ick pryse vlieghende liefde om myn verkleente, H.d.Am.
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v

M 4 [m. 16e e.] (versta: tot mijn schande?); Tis een groot vercleente / alle dese
feijten, Gr.Hel 591 [ca 1564].
- In de aanhh. smadelijke bejegening, schandelijke daad. ‖ G.: Dwelck eerst
gheschiede O.: Door die vercleynte R.: Van Florus den Tyran, Antw.Sp. H i [1561];
Die haer lieten duncken / dat haer gheschiede vercleynte, ald. H ij.
3) Ongeluk, rampspoed, narigheid, ellende. ‖ Ja dats voor ghemeente, en groote
vercleente, Men soudse tghebeente, stooten ontsticken, Dwerck d. Apost. 294 [1e
h. 16e e.]; Of hem geschiet is enige vercleente van dees putertieren, die hem seer
haeten? S.Stadt 852 [ca 1535]; Sij sullen noch soo rijen ons scaemele gemeente,
Jae ons plockken en teesen al totten gebeente, Met groot vercleente, Tcooren 1080
[1565] (hic? of sub bet. 2?); Dies hy nu te Bethulien // met alle tghemeente // daer
es in vercleente // zwaer, Judich 1244 [1577]; Zynder kercken // ofte helich
ghemeente weder ghebooren zynde // buuten alle vercleente duer tonvergangheleck
woordt gods, Taruwegraen 1359 [1581].

Verkleynicheit, verkleynichede,
zn. Van verkleynighen (zie Vercleynighen) of contaminatie van vercleynen en
cleynicheit.
1) Schade, verlies? Of oneer, schande? ‖ Weest reyn, ten is u geen verkleynicheit
Want meer is te schouwen onreynicheyt Der sonden dan alle grootheyt der pynen,
Br. Willeken 239 [1565?].
2) Minachting, versmading. ‖ Uw deugds verkleinigheid, uw werken tempeestelijk,
Meest Al 131 [1559] (= Roerende v. Meest Al 71 [ca 1564?]).
3) Ontering. ‖ Ick spreye myn netteken Van minnelycker groeten, zonder
verkleynicheden (zonder verkleynicheden, op voorname, hoofse wijze?), H.d.Am.
H 4 [m. 16e e.]; Ick belove v met herten met zinnen Ghestadich te blijvene zonder
verkleynichede (zonder verkleynichede, zonder mijzelf te onteren, te verlagen?),
v

En te houdene altijt myn reynichede, ald. G 1 ; Zoo dede sy haer zelven groote
verkleynicheyt (t.w. indien haar liefde niet beantwoord werd), ald. G 8.

Verklicken,
ww. Zie MNW i.v. Verclicken.
Snappen, verschalken? ‖ Hy is al verklickt // wilt dit vitten / Ick svyants temtatie
dede hem in twijffel zitten, Rott.Sp. C v [1561].

Verkloe(c)ken, vercloecken, vercloucken,
ww. Zie MNW i.v. Vercloeken.
A. BEDR. - 1) Versterken (vg. DE BO, CORN.-VERVL., JOOS). ‖ O edel Calliope...
Verkloect my mynen gheest en rechte hant, H.d.Am. Q 2 [m. 16e e.].
2) Kracht geven, bijstaan, helpen. ‖ Sy wilt v noch meer vercloecken, Antw. Sp.
v

Bb iij [1561] (hic?); Die ghy gheschapen hebt / wilt toch verkloecken, Rott.Sp. C i
[1561]; Hy wordt zomtijdts met aenvechtinghe beproeft / Daerom moeten wy hem
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een weynich verkloecken, ald. L ij ; Lydt geenen noot, ick sal u vercloecken, Bruyne
3, 71 [1562]; Sijdij beswaert off belaen / ick sal v vercloecken, Deenv. Mensch 557
[2e h. 16e e.].
- In de aanh. zelfst. gebruikt: hulp, bijstand. ‖ Midts Godts genadich vercloecken,
mach sulcke seggen met Paulo serteyn: ick vermacht al, Bruyne 3, 185 [1559].
3) Bekrachtigen; getuigen? ‖ Deur Ezechiel spreeckt hy ons tot eenen troost zeere
/ Ende meer andere het zelfde verkloecken / Den doot des zondaers ick niet en
begheere, Rott.Sp. B iij [1561].
B. ONZ. - Zich verstouten, moed vatten (vg. KIL.: V e r - k l o e c k e n . Animum
sumere, audere). ‖ Van schaemten verandert mijn ghesichte /Dat ick in twerck
vercloecke dus lichte, Sp. d. M. 1976 [beg. 16e e.]; ‖ Wilt vercloecken // en neemt
orlof met jolijt, A ntw.Sp. o iiij [1561].
C. WEDERK. - 1) Zich verstouten, moed vatten (vg. PLANT.: h e m s e l v e n
v e r k l o e c k e n , s'enhardir, animum recipere, confidentiam sumere); wagen,
riskeren. ‖ En wilt u niet te seer vercloecken, als u vyant wil crancken di, Sp.d.Jong.
12, 241 [1488]; Ooc hebbic my seluen / gheweist verclouckende Weder versouckende
/ plaetsen en steden Van Houder Ghewuente, EVERAERT 20 [1509]; Al souwent
benyen Die helsghe pryen; ick sals my vercloecken, Trudo 3115 [ca 1550]; Die hem
ter Zee begheeft en wilt verkloecken, Onbekende hoecken moet hy dickwils
v

aenschouwen, H.d.Am. A 6 [m. 16e e.]; Wilt v vry vercloecken // treckt naer den
strijt, Haagsp. C i [1561]; Moet ick mijn vercloecken, Ick sal u desen vleugel om
d'ooren dorschen, Goossen Taeyaert 178 [2e h. 16e e.].
2) Zich inspannen, zijn best doen. ‖ Om verhoort te zyne u zelven verclouckt,
Gentse Sp. 10 [1539]; Bruer lollaert moet hem int werck vercloecken, A. BIJNS 156
[1548]; Wilt u getrouwelijck met mij vercloecken Om te persequeren dees secte
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onbekent, Bekeeringe Pauli 265 [ca 1550?]; Hy en verlaet niemanden die hem is
soekende Door conste / dus sijt v vercloekende, Antw.Sp. Gg ij [1561] (zie ook ald.
Hh i); Wiltet eens besoecken En u vercloecken, Tcooren 799 [1565]; Sy sijn te Najoth
in Ramatha en heur vercloecken in der propheten boecken, Saul en David 502 [2e
h. 16e e.].
3) Zich amuseren? ‖ Met sulcke damoyselle // muechdy u vercloecken, Ontr.
Rentm. 145 [1588?].
4) Hem vercloecken tot, tegen, (vijandig) optreden (tegen), aanvallen, belagen.
‖ Gruwelic de viandt hem zal vercloucken Totten stervende mensche, Gentse Sp.
7 [1539]; Deursoeckt de Pelagiani haer boecken / Daer hem Augustinus tegen
v

verkloecken / ginc, Rott.Sp. P vj [1561].
5) Zich haasten, zich spoeden. ‖ Is Petrus hier? zijt u tot antwoordt verkloeckende,
v

Rott.Sp. F viij [1561] (hic? of zich verwaardigen?); Soo sal ick my vercloucken om
by hem te comen, Onlytsaemheyt ende Broederlicke Onderwijs 169 [eind 16e e.?].
OPM. Vg. hem verkloecken na, zich spoeden naar, bij NOOZEMAN, aang. d.
OUDEMANS i.v. Verkloeken.
- In de aanh. zich bewegen, vooruitkomen. ‖ Och! wat's myns nu? ick en kan my
v
niet verkloecken, Want ick blijve staende, H.d.Am. K 2 [m. 16e e.].

Verknaept,
bn. Van verknapen.
1) Eig. verbonden, zedelijk verplicht of gehecht (vg. CAMPHUYZEN, Ps. 22, 14: ‘haer
hert verknaept aen Godt en deuchdt’, aang. in WNT i.v. Knaap, Afl.) en v.v. genegen,
gezind? ‖ In 't schijn quam hy al van schaeps cleeren, Ghelijc den wulf naer de
prooye gaept, Om te verlossen die edel heeren, Die binnen Ghendt waren betraept.
Hy sprack:... 't Gemeente niet en slaept Certeyn, By haer te commen ben ic
verknaept; Het lossen let my menich vileyn, Pol.Ball. 200 [1581?].
2) Ellendig, rampzalig? ‖ Ja hadde ick (t.w. de geest) van buyten moghen zijn
werckende / Als ghy (t.w. de mens) doet / ghy en waert dus niet verknaept, Rott.Sp.
C viij [1561].
OPM. Zie ook Verknapen.

Verknaghen,
ww. Van knaghen.
Hem verknaghen, zich ‘opeten’ (t.w. van ergernis)? ‖ (Ik wens U) Cerberus snotte
voor dijn maelveseye / Als Zoilus U-lien zelven te verknaghene, CAST., Bal. P ij
(achter C. v. R., ed. Rotterdam 1616) [1521].

Verknapen, vercnapen, vercnaepen,
ww. Zie MNW i.v. Vercnapen.
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A. BEDR. - 1) Eig. dienen (zie MNW i.v. Vercnapen, bet. I, OUDEMANS i.v.
v

Verknapen, 2e art. (!) en EVERAERT 430 [1e h. 16e e.] (hic?), Rott.Sp. H ij [1561],
Hs. TMB, A, fol. 105 [eind 16e e.] (‘sondich vercnapen’, versta: dienen der zonde?),
v.v. ook hoeden, behoeden, helpen. ‖ God wilse vercnapen, DE ROOVERE 398 [3e
kw. 15e e.]; Moet ghy noch by de verckenen slapen En die verknapen // ouer al op
v
velt, Antw.Sp. Ff ij [1561].
2) Volgen, vergezellen. ‖ Van uutgeloopen moncken wert hij vercnaept, A. BIJNS
73 [1528]; Malchus gheslachte, die Jesabel verknapen Om Gods propheten te
brenghen tondere, ald. 146 [1548]; Bedrieghelic waen vraecht Fraudelic schijn, Oft
sy Pyramus en Thisbe verknapen willen zo sy naer de poorte van Babylonien gaen,
v
CAST., Pyr. C viij [ca 1530]; Of wy verknapen ghinghen dees twee? ald. D i; Weet
dat Iudas discipulen niet en slapen, Die den minnaers tallen steden verknapen Om
oneer te doene, hadden zijts macht, X. Esels 40, 25 [1530]; Wa, neve, hy compt
hier, die thoerekint dus hayt, Laeyt ons hem verknapen van achtere, Trudo 1824
[ca 1550]; Ouervloedicheyt, Vercnaept van ouerdaet, en leckernije, HOUWAERT,
Lusth. 2, 250 [1582-'83].
OPM. Nog bij V.D. NOOT 57, V. MANDER, Bethl. 38 (hic?), aang. in WNT i.v. Knaap
Afl. en SPIEGHEL, Hertsp. 6, 22 en 261.
- In de aanh. schijnt ons vercnapen (gezegd van Christus) te betekenen: ons lot
delen, ons gelijk worden (t.w. door de menswording). ‖ Al waert al gedaen dat
smenschen hert mocht gronden, geen victorie & mochtmen hier duer betrapen, &
had ons dit lam niet comen vercnapen & in ons vlees gesmaeckt den dootlycken
keest, Bruyne 3, 83 [1562].
- In de aanh. schijnt comen vercnapen te betekenen: er bij komen, zich mengen
in, mee gaan doen. ‖ Ic en hebbe vry altoos niet gheslapen, Ic comme vercnapen
eer ic verdoove, Gentse Sp. 170 [1539].
3) Overmannen, beheersen; v.v. ook kwellen? ‖ Suchten ende swaer ghepeys /
waren mi vercnapende, DE ROOVERE 365 [3e kw. 15e e.]; Ducht, ancxt & sorge syn
wy (l. my) vercnapende, CRUL, AB, in Bruyne 1, 175 [2e kw. 16e e.]; Dus werd ick
verknaept van vreesen en sorghen, HOUWAERT, Lusth. 3, 122 [1582-'83] (hic?);
Sonder woecker geleent / als niet
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van giericheyt verknaept, Zeven Sp. Bermh. C ij [1591].
4) Verschalken, bedriegen. ‖ Tvleesch tot sonden geneycht, mij altijt verknaept,
A. BIJNS 370 [ca 1540]; L.: Siedy dyen quant niet? E.: Wil icken vercnapen, Antw.Sp.
v

i iij [1561]; Laet ons Meest al de werelt gaen verknapen, Zeven Sp. Bermh. H viij
[1591].
OPM. Vg. SMYTERS, Fab. no 74 [beg. 17e e.]: ‘Derhalven hy (t.w. de herder) hem
(t.w. de wolf) deed' behendichlijc verknapen, En stracx aen eenen boom ooc hanghen
op de plaen’ (aang. in WNT i.v. Knaap, Afl.).
5) Verkrijgen, verwerven. ‖ Dies elck aenveerde sonder lange te slapene... Hope
/ ghelove / om salicheyt te vercnapene, Dal s. wederk. 808 [eind 15e e.?].
6) Verklappen? ‖ Ick zoude u schier Broer (ick zal't u verknapen) Eenen besloten
brief hebben ghezonden, Rott.Sp. A i [1561].
OPM. Onduidelijk is de bet. in St 1, 115 [vóór 1524]; ‘Suet van Suesnee (?) moet
vleys eten doer cloic vercnapen’.
B. WEDERK. - Dienen? ‖ Mijn herte in Venus strick betraept Hem verknaept //
twelck honich raept Als een die laept // van Venus drancke, Sp. d. M. 1664 [beg.
16e e.]; B.: Wel eten, lang slapen, L.: Dats nu die maniere.! B.: Dueght hem
verknapen L.: Dats waer, perderiere, Trudo 235 [ca 1550].
OPM. Vg. Knapen en Verknaept.

Verknesen, vercnesen,
bn. Van verknysen.
1) Van personen: ellendig, rampzalig. ‖ Nochtans haudt my verknezen byzondere,
De zonde in my den gheest haudt tondere, Gentse Sp. 45 [1539]; Ic ben verknezen
in allende aervelic, ald. 47; Wie duer coopijnghe om zijn gracye vraeght, Hy blijft
verknezen, ald. 53; Den brief es bezeghelt en jc blyue verknesen. Nemmermeer en
zallick verlost wesen! Reyne M. 719 [ca 1575?]; Wat verstaen ick by desen, Ick
aerem zondaer verknesen // ten trooste algaders? Verl.Z. I, 533 [1583]; Ten speele
ten danse, Als zouden zy naeckt gaen / als een verknesen // puut! ald. II, 67.
- Vercnesen houden, onder zijn macht brengen. ‖ Zoo zout ghyse mueghen //
van stonden an naer desen honden vercnesen // ende oock tondere bringhen, Judich
921 [1577].
2) Van zaken: ellendig, afschuwelijk, ondraaglijk. ‖ Wilt slaken de pese Mijns drucs
verknesen, B.d.Scr. 11 [1539]; Therte es in ghetruere // tlydt pyne verknesen, Judich
1302 [1577]; Elck mach wel versaecht zyn // int lyden verknesen, ald. 1415 (hic? of
behoort verknesen bij Elck?).
- In de aanh. veralgemeend tot bw. v. graad? ‖ Al waerd dat een mensche... ware,
Verstuijckt, vercrompen van sieckten, vercnesen // cleijn, Met dese olie wil ic hem
ghenesen // reijn, Bijstier 134 [eind 16e e.?].

Verknijselic,
bn. Van verknijsen.
Kwellend? ‖ O hittighe wreetheyt... Vol injurien elcken verknijselic, CAST., Pyr. B
v

iij [ca 1530].
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Verknysen, vercnysen,
ww. Zie MNW i.v. Vercnisen.
1) Kwellen, benauwen. ‖ Int oordeels verclaren // hoe wy worden verknesen, DE
ROOVERE 240 [3e kw. 15e e.]; Comt ghy hier om ons te verknysen, Dboeck d. Am.,
aang. in Kluchtsp. 1, 74 [1e h. 16e e.]; Alle dat leeft... verblyt nv elck voghelkin met
zynen zanghe vut zwaerheyts vercnysen, Reyne M. 13 [ca 1575?]; Och noyt wreeder
vercnysen, ald. 1104; Alle rechtveerdighe heeft sy (t.w. de wereld) oynt verknesen,
Pol. Ball. 166 [1581?] (hic?). - Voor 17de-eeuwse plaatsen (t.w. Springh-Ader 209
[1613], Schadt-kiste fol. 27 [1621] en Vliss. Redens-Lusth. 256 [1642]) zie De Jager,
Freq: 1, 285.
2) Verachten, verwerpen. ‖ Ic bem een worem / en gheen mensche int wesen,
Eenen spot der lieden // van elcken verknesen, Jezus i.d. tempel 263 [ca 1575?];
Hebben zy Christum verknesen... zoo zullen zy haer oock vervolghende benyden,
Taruwegraen 113 [1581]; Den gheest gods // vul alder ghenaden die by de werelt
ghelastert wort / ende verknesen maer by gods kercke ghepresen, ald. 360; Hij heeft
geweest verknesen voort menschelyck geslacht, Hs. TMB, C, fol. 78* [eind 16e e.?]
v

(hic?); Ghy en wort niet verknesen, ald. 106 * (hic?); Die pluymstrijcker / is die
v

waerheyt verknysende, Zeven Sp. Bermh. K iij [1591] (hic? Of geweld aandoen?
Verloochenen?); Leert my, dat wreedigheyt behoort te zijn verknesen, Ned.Hel. 256
[1610]; Sy zullen kinderlijck hem doch niet trots verknyzen, Vlaerd.Red. 88 [1617];
Den Heer pryzen en loven, die ons noyt heeft verknezen, ald. 149.
3) Verjagen, verdrijven. ‖ Elc dier nu druck / om verknysen spoet, EVERAERT 345
[1531]; De ghewillighe van Ghendt
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en sullen oock niet cesseren, Die met haer witte boordekens den vyandt verknesen
Voor Meenen, Pol.Ball. 146 [1581?] (hic? of sub bet. 1: kwellen, benauwen?); Geeft
audientie / laet onrust verknesen // sijn, Proetus Abantus 65 [vóór 1589].
OPM. Vg. Verknesen, Onverknesen.

Verkrevelen, vercrevelen,
ww. Van Krevelen.
1) Vergaan van verlangen naar mingenot? ‖ Hy sal noch wepelen / Dan salse
vercrevelen in Venus forneys, Sp. d. M. 5531 [beg. 16e e.].
2) Kreperen? ‖ Godt geeff die paep het vallendt evele dat hij vercrevele, Werelt
bevechten 333 [2e h. 16e e.]; Wat, Magere Tijt, verkrevelen moetje, Hoe menigen
maeckt gij achter nat! Voorleden Tijt 257 [eind 16e e.?].

Verkruypen, vercruypen, vercrupen,
ww. Zie MNW i.v. Vercrupen.
A. BEDR. - (Kruipende) ontgaan, ontvluchten. ‖ Wij mogent hier vercruijpen al met
ons drien, Deenv. Mensch 617 [2e h. 16e e.]; Wij moeten verstranden En vercruijpent
subbijt met scae en met scanden, ald. 993.
B. ONZ. - 1) Van personen. Eig. kruipende vluchten, wegkruipen (vg. KIL.:
v e r - k r u y p e n . Proserpere siue prorepere alio: reptando evadere en PLANT.:
v e r k r u y p e n , eschapper en rampant ou en se trainant, reptando evadere vel
fugere), v.v. ook vluchten in het alg, maken dat men wegkomt, de benen nemen. ‖
v

W.: Dat dede my verkruypen. T.: Dat deedt my vlien, Rott.Sp. Q ij [1561]; Wildy
dus preken, // ick sal vercruypen, Ontr.Rentm. 247 [1588?].
2) Van zaken. - a) Verdwijnen. ‖ Alle beduchten / wis / verkruypen / snellijck,
Rott.Sp. P iij [1561].
- Inz. van bloed, als gevolg van een hevige aandoening (vg. DE BO i.v. Verkruipen).
‖ Mar.v.N. 905 [ca 1500]: Doesb. 74 [vóór 1528]; CAST., C. v. R. 236 [1548]. - N.b.
Ook bij BOETIUS DE BOODT, aang. d. DE BO t.a.p.
b) Van ‘aderen en pesen’, als synoniem van crimpen. ‖ Ghy doet my vercruypen
aderen en pesen (versta: schrikken, ontstellen en vg. DESPARS bij DE BO: ‘Dat alle
kerstene herten verschricken ende vercrupen moeten diet hooren’), Trudo 1479 [ca
1550].

Verlack,
zn. Van verlacken?
Verstrikking, misleiding? ‖ Hoe zoude Elckerlyc alle dynghen jn staten houden
Bleift ghy by Elckerlyc / met hu verlack quaet? EVERAERT 291 [1529].

Verlacken (I),
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ww. Zie MNW i.v.
Eig. verstrikken of lokken, v.v. vangen of (vast)houden? ‖ Soe sal men hem int
brouwerambacht verlacken; Daer sal hy sitten van den besten bier packen, Daer
sal hy hem hauwen, Trauwe 1064 [1595?].
- Den blieck (of sijn bliecken) verlacken, zie Blieck.

Verlacken (II),
ww. Van lacken.
Lakken? ‖ Sy... blincten ghelyc enen swerten mol of rechte egiptuers doen bruyn
int verlacken, St 1, 105 [vóór 1524].

Verlackere,
zn. Van verlacken.
Bedrieger. ‖ Hy (t.w. de ‘vyant der menschen’) heeft tmynen ondancke // als loos
verlackere zyn crockezaet ghezaeyt / in mynen ackere, Taruwegraen 836 [1581].

Verlaetheit,
zn. Zie MNW i.v.
Stilstand, rust. ‖ Anders (t.w. indien de duivels de mensen niet mogen ‘castien’)
en crijchdijs (t.w. God) nemmermeer verlaetheit Vander veruaertheit, die si plien,
Mar.v.N. 828 [ca 1500].
o

- Zonder(e) verlaetheyt, 1 zonder ophouden. ‖ Quts (l. quets?) taruwegraentkin
/ vry zondere verlaetheyt rechts myne quaetheyt // zonder veel meer bassen // vrij
zallick anders passen // dy, Taruwegraen 974 [1581] (hic? of zonder mankeren?);
Drynckende den wyn zondere verlaetheyt, In puere onachtsaemheyt / ghezeyt:
o

Gods versmaetheyt, Verl. Z. I, 1291 [1583]; - 2 zonder mankeren. ‖ Sonder
verlaetheydt Alle dinghen begheren hueren tijdt, DE ROOVERE 306 [3e kw. 15e e.].

Verlagelen,
ww. Van verlagen, eig. belagen (zie MNW i.v., 1e art.) en v.v. foppen, beetnemen,
verleiden (vg. JOOS)?
Foppen, verleiden, bedriegen? ‖ Hoe sidt ick dus, noch noijt so verlagelt. Wat,
ben ick aen desen boom genagelt? Appelboom 247 [1e kw. 16e e.?].

Verlasschen,
ww. Van lasschen (zie MNW i.v. Lasscen, 1e art.).
Afbreken, critiseren. ‖ Wat ghy te verlasschen // calt Swycht doch vant perdt // en
tzelve te verscoonen // gerdt, Judich 1631 [1577].
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Verlastynghe,
zn. Zie MNW i.v. Verlastinge.
Bezwaring, druk (vg. PLANT.: v e r l a s t i n g e , chargement pesant, aggravatio). ‖
Daerse verlastynghe / van kyndren mercken Behoorense compassye toe te
dwynghene, EVERAERT 223 [1528?].
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Verlech,
zn. Zie MNW i.v.
Uitvlucht, verontschuldiging, bedenking, tegenwerping. ‖ EVERAERT 61 [1511];
Smenschen gheest 176 [ca 1560?]; Vers. Maelt. 679 [2e h. 16e e.]; Crimpert Oom
331 [eind 16e e.?].
2

OPM. Vg. Con. Som. 312, 166 var., aang. in MNW i.v., sub bet. 2).

Verleckeren,
ww. Zie MNW i.v.
Zich verlekkeren, verzot raken op. ‖ Dit meysken verleckerde vast aen die brocken,
Doesb. 238 [vóór 1528].

Verleelicken,
ww. Zie MNW i.v. Verleliken.
Lelijker, slechter maken (vg. KIL.: V e r - l e e l i c k e n . Foedare, deturpare en PLANT.:
v e r l e e l i c k e n , l e e l i c k m a k e n , enlaidir, foedare, deturpare, ... dehonestare,
sordidare, spurcare). ‖ Sulck waent verschoonen maer hi verleelict, DE ROOVERE
314 [3e kw. 15e e.].

Verleetschap,
zn. Van verleet (zie MNW i.v.)? Of contaminatie van verleet en leetschap?
Afkeer, tegenzin (vg. DE BO i.v. Verleeschap). ‖ Verleetschap rijster oock met
ghewelde, Sp. d. M. 978 [beg. 16e e.]; Quamer verleetschap ten labuere, Dit zoude
v

v

'tprisoen van minnen breken, H.d.Am. L 2 [m. 16e e.] (zie ook ald. L 3 en V v ).

Verleghen,
ww. Zie MNW i.v. Verledigen.
Hem verleghen te, tot, eig. ‘zich vrijmaken voor’ (vg. KIL.: V e r - l e d i g h e n . . .
S i c h v e r - l e d i g h e n t o t b i d d e n . Vacare orationi), v.v. zich wenden, richten
tot? ‖ Wy Goubloemkens ons eendrachtelijck verleghen Tuwaerts met een minlijcke
presentatie, Antw. Sp. N iij [1561].

Verlet,
zn. Zie MNW i.v.
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1) Vertraging, uitstel (vg. Voc.Cop.: v e r l e t , permoratus en KIL.: V e r - l e t ...
Dilatio, procrastinatio). ‖ Wist ick noch aen sulcken koe te geraecken, Ick liep terstont
derwaert sonder verlet, Goossen Taeijaert 250 [2e h. 16e e.?].
2) Verzuim, nalatigheid (vg. KIL.: V e r l e t . Omissio, praetermissio); - sonder verlet,
prompt, zonder mankeren. ‖ Altemet jaerlix, soet hoert, Sonder verlet ende sonder
discoert, Soe meinen wier vort... noch.vj. te speelne, Eerste Bl. 42 [ca 1440?].

Verlettinge,
zn. Zie MNW i.v.
Vertraging, uitstel (vg. Teuth.: v e r l e t t i n g e , v e r t u e v y n g h e , mora, tardatio).
‖ Daerom sullenser in versien, gelooft dat vrij, Eer corten tij, sonder eenich verlettinge,
Tcooren 1060 [1565].

Verleuren,
ww. Van leuren.
Verspelen? ‖ Swijcht noch booswijchten eer ghij mijn verder versteurt Den cans
hebt gij verleurt, Saul en David 374 [2e h. 16e e.].

Verlichtheyt,
zn. Van verlichten.
Vertroosting. ‖ Die zeght dat ghy troost brijnght en medicyne, Waer duer
verlichtheyt in mijn herte prame, Gentse Sp. 319 [1539].

Verlichticheyt,
zn. Zie MNW i.v. Verlichticheit.
Geestelijke verlichting, onderrichting? Of hulp, bijstand; troost? ‖ M.: Sydy maer
dienerssen Van haer / die v sendt tot mijnder verlichticheyt / Wie sijdy ghy dan? V.:
Ick ben die voorsichticheyt tot sticticheyt / comen wy v bestieren // schier, Antw.Sp.
I ij [1561].

Verlicken,
ww. Van licken, beetnemen, bedriegen (zie WNT i.v. Likken (I), bet. 7). Of
rijmvervorming van verlacken?
Verschalken, verstrikken, bedriegen? ‖ Wy sullen den hoop noch so verlicken (×
ontsticken), Ick salder op micken // recht als een draet, Dwerck d. Apost. 296 [1e
h. 16e e.].

Verlinck,
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zn. Van verlingen.
Verlangen. ‖ Een wijndruue... Dair dorstige, hongerige na hebben verlinck, Doesb.
222 [vóór 1528].

Verloostelijck,
bw. Van verloosten.
Verlossend, bevrijdend. ‖ Mocht ick (myn herte) verloostelijck loosten, H.d.Am.
K 8 [m. 16e e.].

Verloren,
bn. Zie MNW i.v.
1) Dats, dat is, het is, t'is verloren, dat staat vast. ‖ Eerste Bl. 384 [ca 1440?];
Sacr.v.d.N. 486 en pass. [3e kw. 15e e.]; Elckerlyc 795 [ca 1490?]; Man en wijf 89
[eind 15e e.?]; Mar.v.N. 162 [ca 1500]; Sp. d. M. 443 [beg. 16e e.]; Drie Minners 10
[beg. 16e e.?]; A. BIJNS, N.Ref. 136, a, 10 [1525]; A. BIJNS 49 [1528]; Leckert. 508
v

[1541]; Tielebuijs 69 [1541]; H.d.Am. O 2 [m. 16e e.]; Charon 644 [1551]; Br.Willeken
23 [1565?]; Werelt bevechten 10, 554 [2e h. 16e e.]; Lansknecht 166 [16e e.]; Zeven
v

Sp. Bermh. H ij [1591].
OPM. Vg. 't was al verloren, het stond vast (?), uit K. CALLEBERT aang. door DE BO
i.v. Verliezen.
2) Verloren laten, laten voor wat het is, geen aandacht besteden aan. ‖ Dat zalmen
voor bij gaen en latent verloren, DE ROOVERE 348 [3e kw. 15e e.].

Verlucken,
ww. Zie MNW i.v. Verluken.
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Eig. afsluiten; in de aanh. fig.: verbergen of achterhouden. ‖ Hopende tzelue by
zynder milder gratie te onthoudene // zonder eenighe slakatie ende talder spatie //
dies te ghebruckene tot myns euen stichtinghe // zondere verluckene, Vader Onse
1231 [1577].

Verluwen,
ww. Bijvorm van verluden.
Verklaren, zeggen. ‖ God es heere van al, zo ic claer verluwe, Gentse Sp. 257
[1539].

Vermaeckeghe,
zn. Van vermaecken.
Die vernieuwt, herschept. ‖ Mijns vleesch vermaeckeghe voedighe ghepresen
zijt ghy (t.w. Maria) eerst weerende tsvyandts grou, DE ROOVERE 197 [3e kw. 15e
e.].

Vermaente,
zn. Zie MNW i.v.
1) Uiting, mededeling; - met snoo vermaente, met smadelijke woorden. ‖ In hem
werdt schoonheyt / nochte oock ghedaente, Maer zal van elcken veracht zyn / met
snoo vermaente, Jezus i.d. tempel 259 [ca 1575?].
2) Aansporing. ‖ Den leenhouder poorter ende rentier volghen die den crych by
uwer vermaente? EVERAERT 220 [1528?].

Vermaerlijck, vermeerlijck,
bn., bw. Van vermaren.
Heerlijk? ‖ Figueren, prophecyen ende wet eenpaerlick Zijn tooghende claerlic
tot elcx vermeerijnghe: Christum den behouder duer dwoort vermaerlic, Gentse Sp.
74 [1539]; Alsoo sal openbaerlyc u woort niet ydel weer keeren oft alleene, maer
sal al doen dat ghy gewilt hebt vermaerlyc, Bruyne 1, 115 [1554]; Soo ist
doirboirlyckste Handtwerck / en deerlijckste Naer v bewijsen / ia en 't vermeerlijckste,
Haagsp. d i [1561]; Ziet dan op dees figuere vermaerlijck (t.w. een crucifix), Rott.Sp.
D vj [1561].

Vermaert,
bn. Zie MNW i.v.
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Roemwaardig? ‖ Gheen lof vermaert En is / sonder duecht / voor wijse sinnen,
270 [3e kw. 15e e.].

DE ROOVERE

Vermayen, vermaijen,
ww. Van made.
Door maden, wormen gegeten worden. Slechts aangetroffen als krachtterm in de
verbinding al soudy (sou hij) vermayen (moeten). ‖ Arrius, die heretijte, die soe veel
scriftuers verkeert ghecropt // heeft, als dat hijt poortgat bijna ghestopt // heeft van
der hellen, al sou hij vermaijen // moeten, Christenk. 1964 [ca 1540]; Daer liechdy
aen, al soudy vermayen, Ontr. Rentm. 987 [1588?].

Vermallen,
ww. Van mallen.
1) Bederven, verknoeien. ‖ Wilt niet vermallen // 'tspel / oft 'twaer verlooren //
v

werck, Rott.Sp. G vj [1561].
2) Dol, verzot maken. ‖ Wij moeten hem op aertschen schadt (een ‘schoon vrouwe’)
so vermallen dat hij met allen // sijn crachten sal thaerwaerts spoen, Hs. TMB, C,
fol. 69 [eind 16e e.?].

Vermancken,
ww. Van mancken.
Bederven, verknoeien? ‖ Op dat dees dingen niet werden gec[r]an[c]t noch ten
quaesten vermanct / Soo gae ickket aenvaerden en saij dit oncruijt hier inder aerden,
Saeyere 584 [2e h. 16e e.].

Vermanich,
bw. Van vermanen.
1) Vermanend (vg. KIL.: v e r - m a e n i g h . Pareneticus, adhortatorius). ‖ Redene
natuere vermanich tuyghen, Dat 't Kindt de Moeder moet onderdanich buyghen In
v

alle zaken, H.d.Am. B 5 [m. 16e e.].
2) Vermeldend, gewagend. ‖ In Babylonien dijns ghelijcke qualic / Zoo alle voysen
zoet vermanich tuyghen, CAST., Pyr. B vj [ca 1530].

Vermanicheyt, vermanighede,
zn. Van vermanich of rechtstreeks van vermanen.
Tot mijnen (tmijnder) enz. vermanicheyt (vermanighede), naar, volgens mijn, enz.
vermaning, opwekking, aansporing? ‖ (Ic zal) hem raden niet te rusten voor hy heeft
ghecreghen // in de gheheele werelt // tot zynder onderdanighede tmynder
vermanighede, Judich 75 [1577]; Luude ende stille gheschiede uwen wille / o heere
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god almachtich in hemele / in eerde... ende datte zeer crachtich // tot uwen
vermanicheyt, Taruwegraen 835 [1581].

Vermast,
bn. Van vermassen of vermasten (zie WNT i.v. Mast (III).
1) In een benarde, ellendige toestand verkerend. ‖ Komt, Gratie Goods, hij zit zo
vermast, Laat wij dees boeiens hem toch ontsluiten, Meest Al 808 [1559]; Doen
warense voorwaer in een groote last En heel vermast, Rott.Sp. I ij [1561].
2) Bezwaard. ‖ O hemelsche vader hoe was ick met blintheyt vermast, Werelt
bevechten 751 [2e h. 16e e.].
OPM. In de aanh. schijnt vermast het volt. deelw. te zijn van vermassen, in bet.
overeenkomend met HOOFT, Ned.Hist. 517 (aang. in WNT i.v. Mast (III), t.w.
machteloos maken, overweldigen, overmannen. ‖ Tis verlooren geharnast ghij wert
vermast al condij als een valck vliegen, Werelt bevechten 77 [2e h. 16e e.]. - Voor
jongere bett. (beladen, overladen, ontdaan) zie OUDEMANS i.v. Vermasten en
BOEKENOOGEN i.v. Overmast en Vermast.
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Vermatten,
ww. Van matten.
Eig. mat worden, uitgeput raken, in de aanh. vergaan? ‖ Oick ben ick (t.w. Tcooren)
seer vergaen door tvermijten En oick doert pissen en scijten van muijsen en ratten,
Die mijn heel onteerden en deên vermatten, Tcooren 696 [1565].

Vermeerdich,
bn. Van vermeert, vermaert.
Lofwaardig? ‖ Dlieflyck nederdalen / myns vrients vermeerdich (t.w. Christus),
Present 267 [1559]; Assenaths vlaye vanden Biekens vermeerdich int paradys
gewrocht, ald. 355; Dat naer tswoordts vermaen // de conste vermeerdich... tot
vianden heeft onweerdich Diese soetgheerdich // niet en connen, Antw. Sp. T i
[1561].

Vermeer(e),
zn. Van vermeeren.
Vermeerdering. ‖ Tot sduechts vermeere Weest ghy vulmaeckt, Verl. Z. II, 1067
[1583].
- In de aanh. bep. vermeerdering, vergroting van eer, aanzien. Of is vermeer(e)
hier een afl. van verme(e)ren, vermaren? Dan roem. ‖ Zoo muechdy vercryghen /
tot uwen vermeere Reverentie en eere, Verl. Z. I, 676 [1583].

Vermeerijnghe,
zn. Van vermeeren?
Verheffing? Men verwacht vertroosting of verlossing. ‖ Figueren, prophecyen
ende wet eenpaerlick Zijn tooghende claerlic tot elcx vermeerijnghe: Christum den
behouder duer dwoort vermaerlic, Nu troost ons tevangelye openbaerlick, In zijn
leven stervende tonzer vermeerijnghe, Gentse Sp. 74 [1539].

Vermeerlijck,
bn., bw. Zie Vermaerlijck.

Vermeerte,
zn. Van vermeeren?
Overdrijving? ‖ Daer soo staet gescreven die mijne (t.w. mijn naam) fraij int
aenschijne sonder eenich vermeerte (× begeerte), Red. en Nat. 441 [2e h. 16e e.].
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Vermees(e),
zn. Bijvorm van vermeers (zie MNW i.v.).
Vermeerdering. ‖ In myn consientie // bevoelick als weese Des zondighen
vermeese (versta: het in toenemende mate zondigen of de vermeerdering der
zonde), Verl.Z. I, 215 [1583]; Gaen wy tot uwen vadere / in sduechs vermeese
Tsamen tender sneese, Verl. Z. II, 379 [1583].
OPM. Zie nog een plaats (ten vermeesse) uit Invent. v. Brugge, Gloss. i.v.
Vermeersing, aang. in MNW i.v. Vermeersinge.

Vermeesen,
ww. Bijvorm van vermeersen (zie MNW i.v.).
A. BEDR. - 1) Vermeerderen. ‖ Ziet eens wat hier compt onsen hoop vermeesen
van ons jonghe weesen, Reyne M. 349 [ca 1575?].
OPM. Ook in OVl. Lied. en Ged. 396, 11 (aang. in MNW i.v. Vermeersen).
2) Overtreffen, te boven gaan. ‖ Boven dit es noch een confortacye Zeer troostelic,
die andere troosten vermeest, Gentse Sp. 203 [1539].
B. ONZ. - Toenemen (vg. DE BO i.v. Vermeerzen). ‖ Myts datse zaghen // dat uwe
volcken vermeesden daer, Judich 822 [1577].

Vermeil,
bn. Ontleend aan ofr., fr. vermeil.
Rood. ‖ Myn wangheskins bluesden, vermeil was den mond, CAST., C. v. R. 175
[1548].

Vermelodijen,
ww. Van melodij.
Verheugen. ‖ Laet ons rusten, dat's mynen raet, In de bloemkens die ons
v

vermelodijen, H.d.Am. G 6 [m. 16e e.].

Vermenighen,
ww. Zie MNW i.v. Vermenigen.
Overvleugelen. ‖ S.: Wy worden vermenicht. O.: Ons conste versnoot, EVERAERT
172 [1527].

Vermercken,
ww. Zie MNW i.v. Vermerken.
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Opmaken, concluderen. ‖ Wij hebben gehoord bei die aanspraken En uit diezelfde
wel konen vermerken, Wien minst te beschuldigen is en meest te laken, Meest Al
594 [1559].

Vermetelachtich,
bn. Rijmformatie voor vermetelic.
Hem vermetelachtich sijn (c. gen.), hetz. als hem vermetelic sijn (c. gen.), d.w.z.
hetz. als hem vermeten, staande houden, beweren. ‖ Myn nichte / jc beins my
vermetelachtich Es zeer lodderlic, EVERAERT 534 [1538?].

Vermeten,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Achten. ‖ De wille gods dalderhoochste vermeten wort, Doesb. 284
[vóór 1528].
2) Getuigen? ‖ Daert crockezaet ... ghebonden zynde werdt ghesmeten inden
vierighen ouene naer Christus vermeten, Taruwegraen 583 [1581].
B. WEDERK. - 1) Hem vermeten als, zich houden voor, zich beschouwen als. ‖ D.:
Sy die hem als meesters vermeten. D.: Sy schijnen rechtueerdich tallen hueren,
Dwerck d. Apost. 457 [1e h. 16e e.]; Die dese genade sal verwerven... moet hem
selven vermeten als broosche scherven, Bruyne 3, 180 [1559].
2) Hem vermeten met, zich rekenen tot? ‖
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(Ghy) moedt wel weten... Dat ick my metten auders wille vermeten, CAST., C. v. R.
220 [1548].

Vermeter,
zn. Zie MNW i.v.
Bluffer, grootspreker, pocher (vg. Teuth.: v e r b a g e r , h o p o o k e r , s w e t z e r ,
b e r o e m e r , v e r m e t e r , jactator). ‖ Wie mach ons senden // hier desen vermeter?
Tschijnt dat hijt al weet, Antw.Sp. a iij [1561].

Vermetynghe,
zn. Zie MNW i.v. Vermetinge.
Twist, tweedracht? Of liever (met de bekende constructie van het bn. i.p.v. het
zn. in de gen.) toestand (onvredeghe vermetynghe, toestand van onvrede)? ‖ My
(t.w. Maria) heift ghedeert // Tusschen Godt ende den meinsche / donvredeghe
vermetynghe, EVERAERT 337 [1530].

Vermyden,
ww. Zie MNW i.v. Vermiden.
Wegnemen? Verlichten? ‖ Comt die zijt beladen, Ic wil u vertroosten, uwen last
vermyden (× belyden), Gentse Sp. 283 [1539].

Vermydijnghe, vermidinghe,
zn. Van vermyden.
1) Vermidinghe doen (c. gen.), nalaten. ‖ Wy ontbeerdens wel en dadens
vermidinghe, CAST., Bal. A 7 [1521].
2) Behoud, redding? ‖ Ic bringhe u bodtschap en nieuwe tydijnghe, Tot u
vermydijnghe, niet om bedaerven, Gentse Sp. 58 [1539].

Vermine,
zn. Ontleend aan ofr., fr. vermine.
Ongedierte. ‖ Nu is hy ten fine, spyse van vermine, Onder desen steyn, VAN
HAUWEGHEN, achter CAST., Bal. [m. 16e e.].

Vermint,
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bn. Rijmvervorming van verminct?
Bedorven, verduisterd? ‖ Lumen der iusticien is verstopt, vermint (× vint, verblint)
Leuv. Bijdr. 4, 278 [beg. 16e e.].

Vermoderen,
ww. Het woord wekt de indruk met préfix-substitutie (of prefigering) gevormd te zijn
naar een ofr. ww. dat echter in de wdbb. niet opgetekend schijnt te zijn.
Vragen, smeken? ‖ Ick salse met sulcken dreyghen aengaen Datse wel saen,
gracie sullen vermoderen (× examineren), Dwerck d. Apost. 614 [1e h. 16e e.].

Vermoeientheit,
zn. Bijvorm van vermoeitheit (vg. Verheugentheijt en Vernoeientheit).
Hinder, last, kwelling? ‖ Wanneer zu (t.w. de Panthére) besefd eenighe
vermoeientheit Des verghefts ind lijf... Eedt zu der lieden ouervloeientheit, CAST.,
C. v. R. 88 [1548].

Vermolen,
ww. Zie MNW i.v.
Vernietigen? ‖ Citeyt // die thelsche cracht cunt vermolen, DE ROOVERE 202 [3e
kw. 15e e.].

Vermommen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
In de aanh. schijnt vermomt blijkens het verband bezeten, beheerst te betekenen.
‖ Ghy helsche heyr... Wilt al t'zamen aentasten u verkoren vrient / Die deur quade
begheerte heel is vermomt, Rott.Sp. B ij [1561].

Vermondelic,
bn. Van vermonden.
Prijzenswaardig? Of geprezen? ‖ Gheen duechden / hoe groot vermondelic Sy
en worden met de veste van odmoet bevryt, EVERAERT 369 [1527].

Vermondich,
bn. Van vermonden.
Vermanend? Of gesproken? ‖ Duer hu woorden vermondich Consciencie
duergrondich / my jnwendich wrouc[h]t Dat jc my mesghaen hebbe, EVERAERT 71
[1511].
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Vermondighen,
ww. Zie MNW i.v. Vermondigen, 2e art.
Spreken, gewagen van. ‖ Syn woordt zal vermondighen // barmhertichede, Rott.Sp.
v

v

F iiij [1561] (zie ook ald. M viij ); Paulus dies vermondicht // ten romynen al vooren
dat god zijn tooren // vanden hemel heeft willen verbooren over alle boose, Vader
Onse 951 [1577].
OPM. Reeds bij IAN V. HULST, Salve Regina 261, in OVl. Lied. en Ged. 38, aang.
in MNW i.v. Vermondigen.

Vermonsele,
zn. Van vermonden.
Verklaring, mededeling. ‖ Neent voorwaer hoort / myn vermonsele, De diepte
deser beke / es zonder hendt, EVERAERT 383 [1512].

Vermonthede,
zn. Zie MNW i.v. Vermontheit.
Verklaring, mededeling. ‖ Ten zyn gheen fabelen myn vermonthede, EVERAERT
92 [1525].

Vermooyen,
ww. Zie MNW i.v.
Hem vermooyen op, zich verhovaardigen, zich laten voorstaan op? Zich verlaten
op? ‖ Daer duer syn sy van Godt verdreven, om dat sy huer op swets wercken
hebben vermooyt, Bruyne 3, 189 [2e h. 16e e.].

Vermortelen,
ww. Van mortelen (zie WNT i.v.).
Vernietigen. ‖ En dattet oncruijt soo opquam en zayden sijn zaet doen hadden
syt te quaet / en liepen seer straxs nae
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haer meesters wooning/ om hem ascax die saeck tondeckken hoet (t.w. het goede
zaad) was vermortelt, Saeyere 817 [2e h. 16e e.].

Vermossen,
ww. Zie MNW i.v.
1) Beschimmelen (vg. KIL.: V e r - m o s s e n . Fracere, situm contrahere). ‖ Dees
ruters en laten tgheld niet vermossen, CAST., C. v. R. 245 [1548]; Ons penningen
en sullen nijet vermossen, Meester Hoon 393 [ca 1600?].
2) Verschalen? ‖ Her nv myn flesken / myn flesken want sy vermost // al, Bel.v.
Sam. 19 [eind 16e e.?].
3) Bederven? ‖ Ick hebbe nochtans gehoort vander weken dwonderlickste abuijs
doer swercks vermossen Dat den lew geregeert wort... vanden fransche woluen,
St 1, 136 [vóór 1524].

Vermost,
bn., bw.(?). Van vermossen.
1) Beschimmeld; vervuild. ‖ Haer scoen dorgaet, haer cousen vermost, Eerste
Bl. 950 [ca 1440?]; Ick (t.w. Tgoet) legghe hier in muten, Versockelt, vermost, als
ghi mi siet, Elckerlijc 361 [ca 1490?]; Hy mach oock vermost, vervuylt in syn sonden
sterven, Ontr.Rentm. 802 [1588?].
OPM. Dez. bet. (indien niet ‘weggestopt, weggeborgen’, welke betekenis steun
zou kunnen vinden in Mar.v.N. 633 [ca 1500]: ‘Ic wees hem daer eenen scat, lach
quansuys vermost Onder eenen post, daer den peertstal al geheele op stont’, waar
‘beschimmeld; vervuild’ door het verband niet noodzakelijk wordt opgedrongen),
mogelijk ook in Pelgrimage 93b, aang. in MNW i.v. Vermossen: ‘Op anderen tiden
can si ooc in de kerke wel gaen ende nemen sommige vermoste beelden ende
draechtse thuus, offer niet aen belanc en waer’. Vg. ook bet. 2).
- In de aanhh. fig.: geestelijk of zedelijk ontredderd (als gevolg van de zonde). ‖
Compt ter bruyloft, die liggen in sonden vermost, A. BIJNS 308 [ca 1540]; Tgroot
Getal die lange heeft vermost gelegen, Ontr.Rentm. 1249 [1588?].
2) Gespaard, gepot. ‖ Heer heer ontbint ons doer dit gelt vermost, St 1, 112 [vóór
1524].
3) Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt: volop, naar hartelust; mogelijk
behoort vermost hier tot een ander ww. (vermorsen?). ‖ E.: Hy moet een leyden
vreet smacken G.: mits den wyn die sy hebben gebrost. E.: Die droncken sy en all
vermost, Con. Balth. 728 [1591].

Vermostelic,
bn., bw. Zie MNW i.v. Vermostelijc.
1) Beschimmeld; duf, muf. ‖ Tsmaecteme (t.w. het bier) voortyts bekaent
vermostelic, EVERAERT 90 [1525]; Et dynctmer riecken zo vermostelic Daerse licht
jc zoude voor tbederuen duchten, ald. 275 [1530].
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2) Bedorven? Waardeloos? ‖ De man en vercht hu / gheen waere vermostelic,
469 [1e h. 16e e.].
3) Gespaard, gepot. ‖ Beter waere by hu / eenen pennync vermostelic Dan te
ghaene bouen / uwen staet costelic, EVERAERT 253 [1530].
4) Akelig, afschuwelijk? ‖ Doen mocht hy wyn dryncken / byden buucke Om te
verdryuen / de siecte vermostelic, EVERAERT 525 [1534].
EVERAERT

Vermotten,
ww. Van mot.
A. BEDR. - Door motten aantasten, bederven, vernielen. ‖ Een mottich cleet dander
cleeren vermot, A. BIJNS 63 [1528].
- Vermot, eig. door motten bedorven (en dan mogelijk van een onz. vermotten,
door de mot verteerd worden, vg. KIL.: V e r - m o t t e n . Sentire tineas, pati tineas,
à tineis exedi), v.v. ook bedorven in het alg. (vg. KIL.: V e r - m o t t e n ... corrumpi).
‖ A. BIJNS, N.Ref. 234, b, 16 [1e kw. 16e e.], 302, b, 14 [1528]; Trudo 1677 [ca 1550]
(hic?); Werelt bevechten 923 [2e h. 16e e.]; Hs. TMB, B, fol. 128 [eind 16e e.?].
OPM. Voor een 17de-eeuwse toepassing (in de bet. ‘vervloekt’?), zie WNT i.v.
Mot, Afl.
B. ONZ. - 1) Zie boven onder Vermot.
2) Luieren, niets uitvoeren, werkeloos blijven. ‖ Seer naer een jaer hebdy hier
liggen vermotten, Bruyne 2, 59 [1583].

Vermuyen,
ww. (Hollandse?) bijvorm van vermoeien. Vg. de vorm vermueyt in Hs. Moll 8, fol.
62 (zie MNW i.v. Vermueyt).
Kwellen; in zelfst. gebruik: narigheid, ellende. ‖ Mijn naam is Meest Al, Die hier
zit ter pal gelijk den bangen Door Oorlogs bedrijf en houdt mijn gevangen In dit
verstrangen. Hoe zoud'ik mijn vermooien? (hs.: vermuyen), Meest Al 92 [1559] (N.B.
De tekst moet wel corrupt zijn, vg. de overeenkomstige passage in Roerende v.
Meest Al 632 [ca 1564?]: ‘Oorlog met Force en Geweld, Die hebben mijn geveld in
dit vermoeien. Ziet eens, hoe zit ik hier!’); Tis al te vergheefs dat ghy u zelven
vermuyt, Rott.Sp.* [1561]; Thart blyfter (t.w. in opijnien en droomen) (in
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vermuyt (× verfuyt, vloyt) nacht ende dach, M. Bedr. Hart 119 [1577].

Vermuijten,
ww. Zie Vermuten.

Vermuijtsels,
zn. Van vermuijten.
Obscure plaats? ‖ Men steeltse (l. steltse, t.w. arme brave mensen) int wout des
werlts verwaetheit als of gesette santen in sulc vermuijtsels, St 2, 51 [vóór 1524].

Vermuseleren,
ww. Van *museleren (ontleend aan ofr., fr. museler).
Overdonderen? ‖ Martiael desen Oppiaen induceerd, Die wijs waende zyn mids
zyn bleeck beschot, Ghelijc ghylien, die de lieden vermuseleerd: Maer alzulcke
wijsheit maeckt eenen zot, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Vermuten, vermuijten,
ww. Zie MNW i.v.
Vermuten in, zich ‘verlieven’ op, zich aangetrokken voelen tot of zich met liefde
toeleggen op? ‖ Ghy ionghers die in dees nieuwe const vermuudt, CAST., C. v. R.
100 [1548].
- Vermuijt, verliefd. ‖ Dus blijff ick vermuijt op u schoon visagie, Pir. en Th. 385
[1e kw. 16e e.?].

Vermutere,
zn. Van vermuten.
Die verjaagt, verdrijft. ‖ Tes sdrucxs vermutere, EVERAERT 8 [1509].
- Vermutere syn (c. gen.), verjagen, verdrijven. ‖ S.: Laet varen swaerheyt, P.:
Syt dies vermutere, everaert 58 [1511].

Vermutsen,
ww. Van mutsen of rechtstreeks van muts.
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Verliefd worden (vg. KIL.: V e r - m u t s e n . Caecum amorem concipere). ‖ Dye
meeskens hebben veel vremde manieren Die op dees knechtkens vermutsen
verdoren, Tghevecht van Minnen 728, in Leuv.Bijdr. 46, bl. 116 [1516].
OPM. Vg. Bemutst, Muts, Mutsen, Mutsaert, Mutsenbreyerken, Mutsghespere. Voor het nog in de 17e eeuw gebezigde volt. deelw. vermutst als bn. (o.a. ook bij
SMEKEN, Dwonder 251), zie MNW i.v. Vermutst.

Vernachtich,
bn. Zie MNW i.v.
Standvastig, volhardend? ‖ In duechden en was ick nye vernachtich, St 1, 249
[vóór 1524].

Vernaeyen,
ww. Zie MNW i.v.
Naaien; - den druckigen naedt vernaeyen, verdriet lijden (vg. sijnen naet naeyen,
WNT i.v. Naad). ‖ Dies moet ick den druckigen naedt vernaeyen / Tot dat ick mijn
leet weet te verwinnen, Sp. d. M. 991 [beg. 16e e.].
- Secreet vernaeyen, in de aanh. naar het schijnt geheim houden. ‖ O jonghelinck
fier // die liefs dangier Secreet vernaeyt / Daer is de vrientschap dunne ghesaeyt /
Dies cranck betrouwen de vruchten maeyt, Sp. d. M. 1755 [beg. 16e e.].

Vernaemelic,
bn. Van vernaemen (zie MNW i.v. Vernamen).
Eig. roemwaardig en v.v. bedreven, uitblinkend? ‖ Al en zyn wy jn consten niet
vernaemelic Eerweerdeghe gheleerde/ons slichticheyt ghedoocht, EVERAERT 165
[1523].

Vernecken
ww. Van neck. (zie WNT i.v. Nek (II) en vg. mhd. necken).
Naar het schijnt vijandig bejegenen of bespotten. ‖ Daer hooren wy tvolck deerlyck
met ons gecken, Bespotten, becryten, verstooten, vernecken, Schimpende
bespouwen, Trauwe 943 [1595?].

Verneerte,
zn. Van verneren.
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt verdriet, narigheid. ‖ Ick begeer
te volgen lust en begeerte want al myn verneerte / wert hier duer geblust, Red. en
Nat. 1002 [2e h. 16e e.].
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Vernemen,
ww. Zie MNW i.v.
1) (Terug)winnen? ‖ (Christus) die ons syns Vaders rycke heeft vernomen duer
syn bloet, Bruyne 2, 173 [1567].
2) (Terug)krijgen? ‖ C.: Geeft mij mijn nobels. S.: Gij sult nijet vernemen. Van
dese nobelen meuchdij wel swijgen, Crimpert Oom 281 [eind 16e e.]?.

Vernepen,
bn. Van vernijpen.
1) Krachteloos, uitgeput? Of bedrukt, bezwaard? ‖ Eylaes ira heeft soo lang laten
sien Haer tanden midts dien // ben ick heel vernepen, Antw.Sp. Pp iij [1561].
2) Bekrompen, armetierig, niet royaal. (vg. KIL.: V e r - n e p e n . Valde exelis, nimis
contractus: parcus). ‖ Niet een stuck en isser (t.w. van Carthago's vestingwerken
v

in aanbouw) 'twelck my dunct vernepen zijn, H.d.Am. D 3 [m. 16e e.].

Vernestelen,
ww. Van nestelen.
Coire (vg. voor de eig. bet. DE BO i.v. Vernestelen, 2e art.). ‖ Wel kynckelen /
ghemeenelic doet wel vernestelen Twelc de vrauwen blytscepe doet gheuoelen,
EVERAERT 108 [1513].
OPM. Vg. Vernistelen.

Vernetten
ww. Van netten of net.
Mooier maken; verbeteren. ‖ Men macht mi niet vernetten, Doesb. 135 [vóór
1528]; Stelt u om preken den blinden cadetten, Om swercx vernetten, Trudo 2672
[ca 1550].
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- Niet om vernetten, allerfraaist, allerschoonst. ‖ Jc vant / niet om vernetten De beilde
van Marie, EVERAERT 25 [1509] (zie ook ald. 154 [1523] en 400 [1511]); Dat ghij
secretelijck Met fraeyen dierkens, niet om vernetten, Houdt u bancketten, A. BIJNS,
N. Ref. 149, f, 7 [1525]; Doen seyde dat vrouken niet om vernetten: Way soonken,
enz., Doesb. 267 [vóór 1528]; Die maeghdelycke suyverheyt, nyet om vernetten,
Trudo 162 [ca 1550] (zie ook ald. 1131).
- In dez. bet. ook niet om te vernetten. ‖ Tes (t.w. de bonet) niet om te vernetten
// dat soudick meenen, S. Stadt 1014 [ca 1535].

Vernielen,
ww. Zie MNW i.v.
A. ONZ. - Bezwijken, ondergaan. ‖ Onder de schaduwe, ach of ic verniele, Uwer
ghenadyghe waerken (l. vlaerken?) zal ic hopen, Gentse Sp. 7 [1539]; Lichtt op, die
wylien in zonden vernielen, CAST., C. v. R. 160 [1548].
B. WEDERK. - 1) Bezwijken, vergaan. ‖ Door mistroosticheyt ic mij zelven verniele,
A. BIJNS, N. Ref. 133, a, 8 [1e kw. 16e e.]; Tusschen vleesch en gheest ic my nu
verniele, Gentse Sp. 314 [1539].
2) Zich (op)offeren? ‖ Noch heift hem de heere willen vernielen In crancheyt, en
ghelevert zeer ootmoedelic Zijn ziele ter doot, Gentse Sp. 153 [1539].
3) Zich doden. ‖ Met dien horte dat ick mi verniele, Mar.v.N. 431 [ca 1500].

Vernijpen,
ww. Van nijpen.
Onderdrukken, te niet doen. ‖ Elck loopt nae mijn spel (t.w. van Corte Weelde op
de luit Verganckelijcke vreucht) / al ist haest vernepen (versta: vergaan,
voorbijgegaan), Well.Mensch 741 [2e kw. 16e e.]; Wa Redene en wilt tpropoost niet
v

vernijpen Laet my de derde soorte oock versoecken, Antw. Sp. Ddd iij [1561] (hic?
of te kort doen? Vg. KIL.: V e r n i j p e n . Minuere, contrahere: & Paruipendere); De
zinnelickheyt wilt vernypen, Verl.Z. I, 622 [1583].
2) Benauwen, kwellen? ‖ Wy en willen den gheest / niet meer vernijpen...
Dbeschijnen des vreedts / doet de vrolijcheyt Rijpen, Antw.Sp. Rr iiij [1561].
OPM. Vg. Vernepen.

Vernistelen,
ww. Bijvorm van vernestelen (zie ald.).
Eig. ‘verknopen’ (vg. DE BO i.v. Vernestelen, 2e art.); - enen den staert vernistelen,
iemand pijnigen, kwellen, martelen (vg. ‘iemand den staart opknopen’ in WNT i.v.
Staart, sub bet. A, 3). ‖ Nv haeltse (t.w. de gevangenen) hier buyten, hoe stady en
ghebaert, Men salse den staert, noch morghen vernistelen, Dwerck d. Apost. 1010
[1e h. 16e e.].
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Vernisten,
ww. Bijvorm van vernesten.
Uit het nest jagen (vg. KIL.: V e r n e s t e l e n / v e r - n e s t e n ... Nido expellere);
wegjagen. ‖ Clapheylighen, twaer noot datmen u verniste (× kiste), A. BIJNS 147
[1548].

Vernoeyen
ww. Zie MNW i.v. Vernooyen.
Bezwaren. ‖ Myn herte vernoeyt met sorghen zeere, Trudo 528 [ca 1550].

Vernoeientheit,
zn. Bijvorm van *vernoeitheit (zie voor dit veronderstelde zn. MNW i.v. Vernooyt en
vg. voor de vorming Verheugentheijt en Vermoeientheit)? Of van vernoeient (vg.
Onvernoeyent)?
Verdrietelijkheid, last, narigheid. ‖ De drake vul zoods, walghende om spuwen
(Dwelck om haer es een quellende vernoeientheit) Medicineerd haer met wilder
lactuwen, CAST., C. v. R. 88 [1548].

Vernoeysele,
zn. Zie Vernoysele.

Vernoeyte,
zn. Van vernoeyen.
Verdriet; - zonder vernoeyte, heerlijk, zalig. ‖ Wilt ghy ontsleghen zyn / vut
tswaerheyts gheboeyte Ende zonder vernoeyte / rusten jn vreden Oorboort my (t.w.
Practyckeghe List) allomme / met behendicheden, EVERAERT 59 [1511].

Vernoeytsele,
zn. Zie Vernoysele.

Vernoyeerder,
zn. Van vernoyeren.
Afvallige. ‖ Alle verraders syn hier wt gebannen meyneedege vernoyeerders en
tyrannen die eet belofte / noch segel en achten, DE ROOVERE 352 [3e kw. 15e e.].
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Vernoysele, vernoeysele, vernoeytsele,
zn. Zie MNW i.v. Vernooysel.
v

Leed, verdriet. ‖ Eerste Bl. 1486 [ca 1440?]; Rott.Sp. M vj [1561].
- Sonder vernoysele, vol vreugde; een enkele maal (als rijmlap) veralgemeend
v

v

tot heerlijk. ‖ St 2, 29 [vóór 1524]; CAST., Pyr. A v [ca 1530]; Antw.Sp. Pp iij [1561];
Reyne M. 1265 [ca 1575?]; Taruwegraen 674 [1581].

Vernosen,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Kwellen. ‖ Denckt ter noot / als ghy om u Lief schijnt te zijn vernoost /
v

In Liefs by-zijn / schept 'tamoureus hert den meesten troost, Dryd. Ref. D iiij [1561].
B. WEDERK. en ONPERS. - Deernis hebben met. ‖ Misschien wie hem mijn arme
oude man vernoost, Const-thoon. Juw. 64 [1607]; Indien mijn van desen man
vernoost, ald. 79.
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Vernouwen (I),
ww. Bijvorm van vernieuwen.
Coluer vernouwen, een kleur krijgen (vg. sijn blie vernieuwen in dez. bet., in MNW
i.v. Vernieuwen, sub bet. I, A, 2). ‖ Daer sachmen vriendelick coluer vernouwen,
Sp. d. M. 4056 [beg. 16e e.].

Vernouwen (II),
ww. Bijvorm van vernauwen.
Verminderen, slinken. ‖ Och, had ick eens sulck geluck van vrouwen, Schoon int
aenschouwen, Druck soude vernouwen, therte triumpheren, Rederijkersged. 5, 63
[m. 16e e.?].

Vernt,
bw. Contaminatie van vern en vert?
Veraf, ver in de toekomst? ‖ Ic blijuer noch by of vernt of tiaer es, St 2, 77 [vóór
1524].

Vernuetelen,
ww. Van nuetelen (zie WNT i.v. Neutelen).
Verpieteren? (vg. KIL.: V e r n e u t e l t / v e r - n u t e l t . Vietus, languidus, flaccidus,
friuolus: contractus. & Pumilus en v e r n e u t e l t m a n n e k e n . Homuncio, nanus,
pumilio, exilis, contractus & rugosus; vg. ook SCHUERM. en DE BO i.v. Verneuteld;
twee plaatsen met verneuteld uit DE BRUNE bij OUDEMANS i.v.). ‖ Dit muechge
ghevroen al zoudge vernuetelen, EVERAERT 67 [1511].

Vernuftheyt,
zn. Van vernuft.
Menselijk verstand, inzicht. ‖ Gentse Sp. 37, 309 [1539]; Present 422, 423 [1559].

Veroccuperen,
ww. Van occuperen.
Veroccuperen op, zich te veel bezighouden met, bekommeren om? ‖ Wilt u opt
goet der werrelt dus niet fonderen, Noch veroccuperen noch vertravileeren, Well.
Mensch 452 [2e kw. 16e e.].
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Veronijcke,
zn. Zie MNW i.v. Veronike.
In de aanh. vleinaam voor een beminde vrouw. ‖ Myn liefste Veronijcke (t.w.
Thisbe), CAST., Pyr. D vj [ca 1530].

Veronneren,
ww. Van onneren, oneren.
Te schande maken? ‖ M.: Gy hebt hem veronneert. U.: Hy heeft my verheven,
COORNHERT, Bruydt Christi 593 [3e kw. 16e e.].

Verpachten,
ww. Zie MNW i.v.
1) Gevoelen, ondervinden, smaken. a) Met betr. tot vreugde of verdriet. ‖ Doesb.
v

v

v

92 [vóór 1528]; Dev.Pr.B. 163, 5 [1539]; H.d.Am. Q 3 , T 4, Z 3 , Dd 3, Ee 4 [m.
v

16e e.]; Haagsp. k iij [1561]; Rott.Sp. M vij [1561]; Preecker 87 [2e h. 16e e.];
Wercken d. Barmh. 5, in Hs. TMB, C, fol. 26 [1596]; Veeld. Gen. D. 71 [16e e.].
OPM. Nog bij VISSCHER, Brabb. (uitg. N.v.d. Laan 1, bl. 14) [ca 1600] en BREUGEL,
Boert. Cl. 1, 17 [ca 1610].
o

- Ook in omschreven vormen, 1 . verpachtich sijn. ‖ Antw. Sp. Ee ij [1561]; Lijsgen
o

en Lichthart 450 [2e h. 16e e.]; - 2 . een drucx verpachter werden, verdriet gaan
ondervinden, smart gaan lijden. ‖ Rott.Sp. A vij [1561].
b) Met betr. tot andere zaken. ‖ Ontr. Rentm. 1018 [1588?] (pyne), 1197
(bermhertichyt); Con. Balth. 516 [1591] (amorueshyt).
- Ook in de omschreven vorm verpachtich sijn. ‖ Ontr.Rentm. 1449 [1588?]
(stervende).
2) Genieten, gebruiken. ‖ Daer sullen v borstkens van mij werden verpacht,
Christenk. 836 [ca 1540]; Laet ons tgoet ghebruycken en verpachten, ald. 1357.
3) Trachten te smaken, te genieten of te bezitten, te verwerven: najagen,
nastreven. ‖ Begeerdij, o Konink, vrede te verpachten En 't leed van uw gemeente
verzachten, Zo moet gij David slachten, Meest Al 301 [1559; Trouwe en minne...
Dwelck van alle menschen moet sijn verpacht, Antw.Sp. S ij [1561].
- Met perf. aspect ontw. zich hieruit de volgende betekenissen.
a) Verwerven, verkrijgen, bezitten. ‖ Almochtic bouen Absolom schoonheyt
verpachten, Doesb. 10 [vóór 1528]; Aen verdroochde cijsternen en gedolven grachten
socht hij scours... om soo te verpachten vercoeling en baet, M.Bedr. Hart 1101
[1577]. - Ook in omschreven vorm. ‖ Oock schijnt blijckelijck, dat schenck is staten
verpachtigh, COORNHERT, T'roerspel 557 [3e kw. 16e e.].
- Verpacht hebben, in de aanh. ‘te pakken hebben’, ‘beet hebben’ in de zin van
gevangen zijn door? ‖ Den moet is mi vol melancolien want mijns liefs liefde heb ic
verpacht, Doesb. 20 [vóór 1528].
- In de aanh. heeft zich uit de bet. verkrijgen, verwerven naar het schijnt die van
aannemen, aanvaarden ontwikkeld. ‖ Siet sulcken beeker moet ghij nv wachten en
van mijn verpachten / ick hebt soo opgenoomen, Red. en Nat. 872 [2e h. 16e e.].
b) Bedrijven, uitvoeren, verrichten. ‖ Wel, wat sal hier toch werden verpacht, Dattet
volck dus wacht? Tcooren 16 [1565]; Neerstighen arbeyt moet men oyck syn
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verpachtende, Br.Willeken 362 [1565?]; Genuchte in Dwaeshyt van sulcken altroy
was dat ghy den menschen
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herezeye doet verpachten, Con. Balth. 747 [1591]; Nv ist (t.w. het kind) van syn
eygen moeder vermoort! Aen geen oordt // en is oyt sulckx verpacht, Bel.v. Sam.
1528 [eind 16e e.] (hic? of gebeuren?)
- In de aanh. met betr. tot leven: leiden. ‖ Hoe hem God meer geeft / hoe hy hem
drinct versmoordere Een ondancbaer orboordere / geen ander leven verpachtende
Den swynen slachtende, Zeven Sp. Bermh. D vj [1591] (hic? of najagen, nastreven
of begeren?).
4) Schenken, geven, brengen; in de aanh. met betr. tot gesproken woorden: doen
horen, doen klinken, (in)blazen. ‖ Ick ben hier wat anders / in d'ooren verpachtende...
Quets dat hoordy wel Meestere / en doedy niet, Zeven Sp. Bermh. S viij [1591].

Verpachter
zn., Verpachtich bn. Zie Verpachten.

Verpaercken,
ww. Zie Verpercken.

Verpaerelt,
bn. Van paerelen, parelen? Of (naar ghepaerelt) van paerel, parel? Of corrupt voor
verkaerelt?
Slechts eenmaal aangetroffen, in ongunstige zin: afschuwelijk? ‖ Duer de nydigheyt
des serpens verpaerelt, Es de doot ghecommen inder gantscher waerelt, Gentse
Sp. 90 [1539].

Verpalen,
ww. Zie MNW i.v.
Verhuizen, vertrekken, opkrassen. ‖ Tes tijt dat ic verpale, Gentse Sp. 133 [1539];
De baerke sal zonder faulte dan verpalen, CAST., C. v. R. 133 [1548].

Verpassen,
ww. Van passen.
1) Ruilen (vg. KIL.: v e r - p a s s e n / v e r m a n g h e l e n . Commutare, permutare)?
‖ Dickwils zijn lant versetten en verpassen, Leenhof 196 [na 1531].
2) Verkopen. ‖ Op borghe innecoopen en met gereeden verpast, Leenhof 230
[na 1531]; Soudij dijen nijet willen verpassen, Of wij den coop maeckten hijer met
ons beijen? Meester Hoon 402 [ca 1600?].
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Verpeenen,
ww. Zie MNW i.v.
Hem verpeenen, eig. zich (als boete) opleggen, v.v. zich zetten, keren (tot)? ‖ Dit
is u Heylandt wilt niet meer weenen/Maer u verpeenen // te loven te dancken, Rott.Sp.
v

L vij [1561].

Verpellen,
ww. Van pellen (zie MNW i.v. Pelen, 2e art.?).
Verbloemen, verbergen? ‖ Dits blykelic sy en connens niet verpellen (× bellen),
St 2, 62 [vóór 1524].
OPM. Mogelijk behoort hiertoe ook Neringe 426 [m. 16e e.]: ‘Wilt het mijn doch
seggen en liegen niet Want ick peyns ghy en wilt het niet verholen Dat soudt mijn
ook wesen een groot verdriet En ick soudt u ook dan wel houwen verpolen (verb.
uit verholen)’.

Verpeperen
ww. Van peperen of peper.
Bederven? ‖ DE DENE 83* (vermeld in Stoett, Drie Kluchten bl. 132).

Verpercken, verpaercken,
ww. Van perck.
Weggaan, verdwijnen. ‖ Siedy discretie alomme verpercken Ende elck volghen
zijnen quaden wille, DE ROOVERE 317 [3e kw. 15e e.] (hic? of verjagen, verbannen?);
Tghedyncken / en can vut my niet verpercken, EVERAERT 58 [1511] (zie ook ald. 200
[1528], 285 [1529]); Therte my nu verwect es Om te vraghene ulieden voor
tverpaercken, Of een mensche hopen magh up zijn ghewaercken, Gentse Sp. 11
[1539]. (hic?); Zou zal verpercken vut slusthofs verstercken, Reyne M. 329 [ca
1575?]; Daer liefde ghebreect / moetet t'gheloue verpercken, Zeven Sp. Bermh. A
v

v

vj [1591] (zie ook ald. B vj ; I iiij , R iij).

Verpeuteren,
ww. Van peuteren.
Bederven, verbruien (vg. KIL.: V e r p e u t e r e n . Delinquere, offendere, SCHUERM.
i.v. Verpeuteren, mispeuteren: ‘mispikkelen, bederven, verbrodden’ en BOEKENOOGEN
i.v. verpeuteren: h e t v e r p e u t e r e n , het verbruien). ‖ Die hem hier voormaels
deen een ander vermaen van der liefden paen // hebbent mit hen verpeutert,
seggende, dat haer thooft seer leutert, S.Stadt 304 [ca 1535].

Verpicken,
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zn. Van picken.
Eig. met de snavel pikkend aanvallen (vg. KIL.: V e r - p i c k e n . Impetere rostro
en vg. Loquela i.v. Verpekkelen en Verpekken), in de aanhh. uitsl. fig. in versch.
toepassingen: 1e. schaden, benadelen (of benevelen?). ‖ Sijn die sinnen verdict
Met turbatien als most / dwelck den mensch verpict Maect van seden onschict //
geacht met den dwasen, Antw. Sp. Rr ij [1561]; - 2e. overtroeven, overtreffen. ‖ V.:
Doet haer bescheijt. Wilt dat inslicken. W.: Den dronck is te groot. Q.: Laet u niet
verpicken Van vrouwen, dat waer u groote schande, Well. Mensch 672 [2e kw. 16e
e.].
- Verpict, verslagen? ‖ Dus ben ic verlaen in droufheyt, verpict, Gentse Sp. 346
[1539].

Verpieren,
ww. Van pieren, spelen (zie WNT i.v. Pieren (VI)?
Verkopen (eig. verspelen en v.v. kwijt-
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raken, verliezen, vg. MOORMANN, Bronnenb. 351? Voor de bet. verkopen, zie ald.
242). ‖ Laet ons den dos ter stond verpieren, En vrolijc verbieren den bucht, Meer
Gheluck 328 [eind 16e e.?].

Verpynlickheyt,
zn. Van *verpynlick (van verpynen, zie MNW i.v. Verpinen).
In de aanh. naar het schijnt een vrijwel onmogelijke taak of afschuwelijke opdracht.
‖ O godt almachtich wat woorden, tes myn een verpynlickheyt ten is myn niet
moghelick, Huis v. Idelh. 91 [m. 16e e.].

Verpijpen,
ww. Van pijpen.
Den dans verpijpen (vg. Nyeuvont 247 [ca 1500]: ‘Al sou die piper daerom
bederuen den dans’), de boel bederven. ‖ Sy zijn vroech ghelopen over schreven
/ Van ancxste oft yemant den dans verpepe, Sp. d. M. 3599 [beg. 16e e.].

Verpisen, verpyzen,
ww. Van pise of pisen, waarvoor in de wdbb. geen passende bet. wordt aangetroffen.
Verachten, versmaden? ‖ Den durstyghen laven, niemant verpyzen, Ziecken
viziteren, die helpende wezen, Gentse Sp. 199 [1539]; Daer zijnder vele dood niet
te verpisene Noch voorby te wijzene, CAST., C. v. R. 5 [1548].

Verpisijnghe,
zn. Van verpisen.
Afkeuring? ‖ Dan comtere des arems ophef en risijnghe. Principalick op eenighs
persoons verpisijnghe: Stampijnghe van voeten, CAST., C. v. R. 59 [1548].

Verplaisanten, verplayzanten,
ww. Van plaisant.
Niet om verplaisanten, aller aangenaamst. ‖ Prochiaen 157 [ca 1540]; Haagsp i
iij [1561]; Bel.v.Sam. 1460 [eind 16e e.?].
OPM. Nog bij V.D. NOOT 23, aang. in WNT i.v. Pleizant, Afl.

Verpletten,
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ww. Zie MNW i.v.
1) Te schande maken of schandelijk behandelen. ‖ Quae Belij die tot haer gerijven
Door boossheijts verstijven haer man ginck verpletten, Lijs en Jan Sul, prol. 6 [eind
16e e.?].
2) Verdoen, verknoeien. ‖ Zo zijn wij al ons arbeid en verdiensten kwijt, En hebben
tevergeefs ons tijd verplet, Jezus o.d. leraers 713 [vóór 1580].
3) Het verpletten, schandelijk handelen, zich misdragen. ‖ O Sulck Veel, hoe
hebdijt doch dus verplet? S.Stadt 789 [ca 1535].

Verpoelen,
ww. Van poelen.
Verdrinken, met drinken verteren. ‖ Wij willent zame verbuijsen, verpoelen, Alit
en Lijsbith 603 [eind 16e e.?].

Verpolen,
bn. Zie Verpellen.

Verprillen,
ww. Van pril.
A. BEDR. - Verdwazen. ‖ Heer Coninck laet v soe haest doch niet verprillen,
Bel.v.Sam. 1410 [eind 16e e.?].
- Verprilt, overgegeven (aan), gevangen, verstrikt. ‖ Meyskens wilt... In vreucht
v

verprilt... wacht v voor Venus speere, Antw.Sp. m iiij [1561]; Als sy (t.w. Eva) was
verprilt in genuchte dwaesselyck gaff sy Adam den appel, Con. Balth. 101 [1591].
B. ONZ. - 1) Vrolijk worden (vg. KIL.: V e r - p r i l l e n . Hilarescere, oblectari. &
Lasciuire); zich verheugen, behagen scheppen (in). ‖ Duer sulcken cout ick lustich
verprille, Ontr.Rentm. 420 [1588?]; Waert mij ghenoomen (t.w. het goud), dat waere
een plaghe. Nochtans, int aenschouwen ic verprille, Goemoete 164 [eind 16e e.?].
2) Zich overgeven of verstrikt raken. ‖ Wanneer hy verprilt // in quade wellusten
v

/ So moet ghy benemen sijn langhe rusten, Antw.Sp. e iiij [1561].
3) Jong, fris, sterk worden? ‖ Doude mans verprillen, Dat merckt, hier int perck,
Goemoete 39 [eind 16e e.?].
OPM. In de bet. mooi, fris worden bij V.D. NOOT 70, aang. in WNT i.v. Pril, Afl.: ‘Als
ic aensi den Vrueghtijdt schoone So sien ic d'water, bergh en dal Jeughdigh verprillen
claer ten toone’.
C. WEDERK. - 1) Vrolijk, levenslustig, dartel worden. ‖ Wel, lieff, suldy nu die lieffde
laeten verkillen? Wilt u lustich verprillen, // sonder eenich dilaye, Ontr. Rentm. 1321
[1588?].
2) Zich vermannen. ‖ Nv op swaergat! ghy en muecht hier niet langer stillen ghy
moet v verprillen // om voerts te springhen! Bel. v. Sam. 68 [eind 16e e.?].

Verpruelen,
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ww. Het grondwoord *pruel (naast pril?) of *pruelen is nergens opgetekend.
Verkwikken; opknappen, verbeteren (vg. KIL.: V e r - p r e u l e n . Fland.j.
v e r q u i c k e n en V e r - p r u e l e n / v e r - p r u e t e l e n . Fland. Reualescere,
conualescere; vg. ook SCHUERM. en DE BO i.v. Verpreulen), in de aanh. wederk.
gebruikt in de bet. moed vatten, zich verstouten? ‖ D.: Verpruelt u; M.: Ic zal, B.:
Twerdt tuwaerts gheneghen. D.: Somt nu, Gentse Sp. 245 [1539].

Verpruetelen,
ww. Van pruetelen, preutelen.
1) Herstellen, verkwikken; opgewekt, blij, levenslustig worden (vg. KIL.: V e r -
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p r u e l e n / v e r - p r u e t e l e n . Fland. Reualescere, conualescere; vg. ook DE BO
i.v. Verpreutelen). ‖ Wilt nu verpruetelen / ghy oude pitten, Die swinters moeten
sitten // spinnen met heynen, Leuv. Bijdr. 4, 332 [beg. 16e e.].
2) Verteren, vergaan (van verlangen). ‖ My dyncke dat jc van luste verpruetele.
Myn ossemuulken / waere gheerne ghewreuen, EVERAERT 169 [1527].

Verprullen,
ww. Van prullen (= pruilen of prollen?).
Kwaad, razend worden? ‖ Eerst so wil ick wadt sots ontbinden al soude mijn man
doort werck verprullen, Hs. T M B , G. fol. 67 [eind 16e e.?].

Verpueren,
ww. Van pueren.
Niet om verpueren, allerzuiverst. ‖ Ogbasamus... wyen[s] torren zonder cluchten
waren hondert ellen hooghe / nedt niet om verpueren, Judich 92 [1577].

Verquisten, verqwisten,
ww. Zie MNW i.v.
Te niet doen, vernietigen (vg. Teuth.: v e r d e l i g e n , v e r s t o e r e n ,
verderven, verwuesten, vernyelen, verherden, verqwisten,
t o s c h a n d e m a k e n , destruere, corrumpere, evertere enz.). ‖ Eendracht can
stichten macht die den twist verquist, Antw. Sp. Kk i [1561].
- Met betr. tot de tijd: verdrijven. ‖ Schout niet, maer ontfanght ons tijts verqwisten,
Gentse Sp. 307 [1539].

Verralinghe,
bw. Van de stam van verraden.
Verraderlijk (vg. SCHUERM. i.v. Verraarlings, verraarlinge, DE BO i.v. Verraarlings,
verradelinge, verradelings en JOOS i.v. Verra(de)lings). ‖ Wel snottemuijle, zouwt
ghi bijstier met voeten // trappen? Verralinghe eer dat hi staet in zijn scrans (l. scands)
// recht? Bijstier 71 [eind 16e e.?].

Verrammelen,
ww. Zie MNW i.v.
Rammelend door de vingers laten glijden. ‖ Hy ging daer legghen tellen / ende
sammelen Alle deese penninghen verklincken / ende verrammelen, Veeld. Gen.D.
202 [16e e.].
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Verrasent,
bn. Van verrasen (zie MNW i.v.).
Razend, dol. ‖ Al syn die vroukens scoon als goddinnekens tsyn duuelinnekens
als syder XX payen mit enen monde Verrasende maken die ionghe sinnekens, St
1, 89 [vóór 1524].

Verrasschen, verrassen,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Niet om verrasschen, onovertreffelijk. ‖ Hercules, die zoo kloeck was,
v

niet om verrasschen, H.d.Am. I 4 [m. 16e e.].
B. ONZ. - Vergaan, verdwijnen? ‖ Compt wij sullen u tsaemen aendoen dit cleet
al v leet sal hier duer verrassen, Red. en Nat. 486 [2e h. 16e e.].
C. WEDERK. - Zich te zwaar belasten, te veel op zich nemen? ‖ Niet goed eist
nochtans dat hem iemend verrast... Naer steerckte dijnder zinnen moedty nemen
dlast, Den soldere faeilgierd diemen ouertast, CAST., C. v. R. 24 [1548].

Verreenen,
ww. Van reen, rein of reenen, reinen.
Niet om verreenen, 1e. allerheerlijkst. ‖ Om dat den pays niet om verreenen
Eeuwich te vaster zoude hebben ghebleuen, EVERAERT 551 [1538]; - 2e.
onovertreffelijk. ‖ Haer, die ick soe scoon, niet om verreenen, had vuijtghestelt,
Christenk. 1927 [ca 1540].

Verrempt,
bn. Van verrempen, verrimpen.
Gerimpeld. ‖ Lanck / magher / het vel verrempt / ghescorst, V.D. DALE, Wre 313
[ca 1516].

Verryckenesse,
zn. Van verrycken.
(Hemelse) heerlijkheid. ‖ De euwighe zalicheyt / ende verryckenesse, Jezus i.d.
tempel 342 [ca 1575?].

Verroesteren,
ww. Bijvorm van verrosteren (zie MNW i.v., DE BO i.v. Verrosten) of van roesteren
(zie MNW en WNT i.v.) met accentverlegging (t.w.v. het rijm) naar de uitgang -eren.
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Verroesten. ‖ Zachtlevens die met Vrouwen boeleren, En hun wapenen inden
hoeck laten verroesteren, H.d.Am. Y 3 [m. 16e e.].

Verrommelen,
ww. Van rommelen.
Onder handen nemen (bij het minnespel). ‖ Of sij malcanderen alsoe verrommelen
dat sij tdecsel vanden hoofde totten voiten Werpen ende vanden bedde stommelen,
St 2, 150 [vóór 1524].

Verroocken,
bn. Volt. deelw. van verriecken.
Geurend, riekend. ‖ Hier leet Mets int velt, soo guerich verroocken, Trudo 1515
[ca 1550].

Versadere,
zn. Van versaden.
Die verzadigt, vervult, voldoening schenkt. ‖ Die daer zijt in die Hemele / t'
menschen versadere En die hier beneden / t'smenschen herte duersiet, Zeven Sp.
v

Bermh. M iiij [1591].

Versadich, verzadich,
bn. Van versaet of versaden (vg. Doorschachtich en Verblendich).
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Verzadigd, bevredigd, voldaan. ‖ O abymeghe begheerte zonder gront Altyts
begheerich / nummermeer versadich, EVERAERT 130 [1525]; Jnt hooren en can jcx
/ niet worden versadich, ald. 402 [1511]; Therte wordt verzadich... Als ick uwe gloorie
/ o Heere, zal anschauwen, Verl.Z. II, 1344 [1583].

Versaemte,
zn. Van versamen.
Gezelschap, groep, troep? ‖ Wat vreemder versaemte /noijt sulcke horden, Gr.
Hel 607 [ca 1564].

Versame, verzame,
zn. Van versamen.
1) Vereniging. ‖ Waer om en es niet ontbonden dlichame, Op dat met Christo
moght zijn mijn verzame? Gentse Sp. 324 [1539].
2) Bijeenkomst. ‖ Huetse vor blame, Die... hier sijn comen tot onsen verzame,
Eerste Bl. 2063 [ca 1440?].
3) Gezelschap, groep, troep. ‖ Het sijn de kerstene, dat merkic wel, Die ginder
dus comen tenen versame Al singende, ende bringen den dooden lichame Vanden
wive, die Jhesum droech, Sev.Bl. 1416 [ca 1450].

Verscael,
zn. Van verscalen, verschalen?
Het verschalen? ‖ V.: Hy dranck wel eene sdaechs? M.: Jae of bin zes weken
eene. Noch scootter wyn ouere / jnt verscael, everaert 526 [1534].

Verscaelt,
bn. Zie Verschaelt.

Verscattinghe,
zn. Van verscatten (zie MNW i.v. Verschatten).
Gewelddadige schatting, afpersing (vg. PLANT.: v e r s c h a t t i n g e , exaction ou
taille, exactio, censio, vectigal). ‖ Ghi siet valsche useringe tallen steden, Tollen /
rapijnen / verscattinghe, last, Dal s. wederk. 258 [eind 15e e.?].

Verschaelen,
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ww. Zie Verschalen.

Verschaelt, verscaelt,
bn. Zie MNW i.v. (De ald. vragenderwijs voorgestelde afl. past in geen geval voor
het woord in de bet. 2), dat wellicht van andere oorsprong is, zie Verschalen).
1) Geplunderd, leeg. ‖ Dan vint hy syn tessche somwylen verscaelt soe dat daer
cruijs noch munt en is bleuen, St 1, 117 [vóór 1524].
2) Vergaan? ‖ Soo is syn huys, als donvaste landouwen, als dryfsant wech
gedreven & verschaelt, Bruyne 3, 99 [1556].

Verschaeren,
ww. Zie MNW i.v. Verscharen? Of (liever) corrupt voor verhaeren (zie Verharen)?
Zich verwijderen, verdwijnen (vg. KIL.: V e r - s c h a e r e n ... Segregare). ‖ Tot der
smeênhuys moet Trouwe oock verschaeren, Want dout yser versmeden sy en dnieu
sy sparen, Trauwe 1139 [1595?].

Verschalen, verschaelen,
ww. Zie MNW i.v.
Van wijn of bier: geur en kracht verliezen (vg. KIL.: V e r - s c h a e l e n . Vento
corrumpi, vappam fieri, in vappam verti, saporem & odorem genuinum perdere en
v e r - s c h a e l d e n wijn. Vinum euanidum, marcidum: mucidum: vappa: vinum quod
odorem saporemque genuinum exuit: vinum vento corruptum q.d. in patera diutius
relictum). ‖ Dit verschaelt bierken // giet ick in mynen croppe, Ontr. Rentm. 235
[1588?]; Eert soude verschaelen, // ick dronckt sonder snoeven, Trauwe 247 [1595?].
OPM. Vg. Verschaelt en Onverschaelt.

Verschaven,
ww. Zie MNW i.v.
Bijschaven, rechtschaven? ‖ V cromme linie // moet wat verschaeft // zijn, Antw.
v

Sp. k iiij [1561].

Verscheinsen,
ww. Zie Vercheinsen.

Verschelden,
bn. Oorspr.?
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Dits verschelden al, dat staat vast? Of dat is afgesproken? Of het is een schande?
‖ Sy (t.w. de corenbyters) willens (t.w. het koren) niet vercoopen, dits verschelden
al, Tot dat elck vat een pattecon gelden sal, Br. Willeken 571 [1565?].

Verschelt,
zn. Van verschel (met paragog. t)? Of van *verschelden, verschellen, verschillen?
Verschil, t.w. in recht, rechtsverschil of in bezit, rijkdom? ‖ Dus wordt die arme
haest geswolgen dan, Want hy den rycken niet gevolghen can; Soe moet syn saecke
duer sulck verschelt sneven, Br. Willeken 499 [1565?].

Verschenen,
ww. Gelegenheidsvorming t.w.v. het rijm (?) van verscheen (volt. deelw. v.
verscheeden, verscheiden, vg. DE BO i.v. Verscheeden, verschee'n)?
Gescheiden zijn en v.v. mogelijk treuren? ‖ 't Verschenen duchten stenen zuchten
moet ic beginnen, Om dat tgriefs verstranck Liefs bevanck maken tempeest, H.d.Am.
T 8 [m. 16e e.].

Verschocken,
ww. Van schocken.
Verrekken (vg. KIL.: V e r - s c h o c k e n . Concutere, luxare) en v.v. breken? ‖ Den
v

hals moet ghy verschocken, onnuttich slabbaert, Hs. T M B , A, fol. 112 [eind 16e
e.?].

Verschonen, verschoonen,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Schenken. ‖ Wat dede ick dan dat ick wat drough tmijnen be-

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

474
derve? Want mij anders gheen erve en werde verschoond, Bijb. Tafelsp. 11 [beg.
17e e.?].
2) Toelichten; bewijzen? ‖ Wellusticheyt cortet leven van veel personen. Dit wil
ic ons met scriftueren verschoonen, A. BIJNS, N.Ref. 70, b, 2 [1e kw. 16e e.]; Ick en
cans met Schriftuere niet badt verschoonen: aen de wercken men broederlycke
liefde kent, Bruyne 3, 208 [2e h. 16e e.].
B. WEDERK. - Hem verschoonen van, verloochenen. ‖ Wildij u nu van uwen kinde
verschoonen? Tielebuijs 453 [1541].

Verschoonte,
zn. Van verschonen.
Verering, t.w. het ‘brengen’ van een dronk of het ‘bescheyt doen’ (beantwoorden)?
‖ Ick sal v bescheyt doen dus drinctet voor vuyt twert van mijn gepreesen natuer is
niet soo sij plach te weesen meendij dat ick gae vreesen voor sulcken verschoonte
neen ick ben al verandert / doer die gewoonte dus laetet coomen ken sal mijn niet
scaemen, Red. en Nat. 889 [2e h. 16e e.].

Verschoten,
bn. Van verschieten.
Bevreesd, benauwd? ‖ My vertroostende in noot als verschoten // gast, Bruyne
1, 163 [1556].

Verschoven,
bn. Zie MNW i.v.
1) Verschoven na(er), belust op. ‖ Jonghe luyden zijnder zeer na verschouen Om
eere te crigen en waerdichede, Camp v.d. Doot 716 [1493]; Deze natuerlijcke
aengheboren Melodije, Daer den geest in verheucht en naer is verschoven,
HOUWAERT, aang. in Gloss. op A. BIJNS 81 [ca 1580].
2) Verschoven op, verkleefd aan. ‖ So sijnse opte ketterije verschoven, A. BIJNS
189 [1548]; En blijft opte creatueren niet verschoven, ald. 439 [ca 1540].

Verschroemt,
bn. Van verschromen.
Bang, bevreesd (vg. PLANT.: v e r s c h r o m t v o o r d e d o o d t , effrayé de la
mort, timens mortem, exhorrens). ‖ Wie in my gelooft, seyt hy, en derff niet wesen
verschroemt, Bruyne 2, 179 [1567].

Verschromen, verscromen, verschroomen,
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ww. Zie MNW i.v.
Beangst, bevreesd, worden, huiveren, sidderen (vg. KIL.: V e r - s c h r o o m e n .
Abhorrere, abhorrescere, exhorrere, abominari en PLANT.: v e r s c h r o m e n , avoir
paour de quelque chose, timere, terrere). ‖ Mar.v.N. 174 var. [ca 1500]; Antw.Sp.
v

C iij [1561]; Ontr.Rentm. 671 [1588?].
OPM. In de vorm verschrommen nog bij DE HARDUYN, aang. door OUDEMANS i.v.
Verschrommen.
- Zelfst. gebr. (met caus. aspect) verschrikking. ‖ Dits deerste conste (t.w. de
v

landbouw) teghen snoots verscromen, Antw.Sp. Ddd iij [1561].

Verschuyven, verscuyven,
ww. Zie MNW i.v. Verschuven.
Ontsnappen, ontvluchten, de benen nemen (vg. KIL.: v e r - s c h u y u e n . Recedere,
commutare locum. & Elabi, effugere). ‖ Dien pol is ons al langhe verschoven, CRUL,
Heynken 8 [ca 1540?]; Ghy duetse verscuyven met een hoorne // blas, Smenschen
gheest 631 [ca 1560?].

Verscietere,
zn. Van verscieten.
Die bang is, schrikt (van) of terugdeinst (voor)? Of die loochent (vg. de bet. ‘afstand
doen van, afzien van’, in MNW i.v. Verschieten echter uitsl. bebekend uit oostmnl.
bronnen, zie ald. bet. I en II, 6)? ‖ Den priester heift macht / vut tsondich ghebrec
Elc meinsche tonbyndene / weist gheen verscietere, EVERAERT 434 [1e h. 16e e.].

Verscysen,
ww. Zie Verscheinsen.

Verscoten,
ww. Zie MNW i.v.? Of van scot, schot, afgeschoten ruimte? Of (met praet. vocaal,
zie Spraecsele) van verscieten?
Vervallen? Of belanden, terechtkomen? ‖ In des doots heerschappye moest al
verscoten, Bruyne 1, 146 [1556].

Verscreeuwen,
ww. Van screeuwen.
Eig. overschreeuwen (vg. HOOFT, Ned. Hist., aang. d. OUDEMANS i.v.
Verschreeuwen: ‘Oranje wordt van oproerige stemmen verschreeuwt’), in de aanh.
overbluffen, intimideren? ‖ Wy en zyn jnt clappen / niet te verschreeuwene, Wient
tjeghen of mede / ghaet in scaden of baten, EVERAERT 156 [1523].
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Verscrictheyt,
zn. Van verscrict.
Schrik, ontsteltenis, verslagenheid (vg. KIL.: v e r - s c h r i c k t h e y d . J .
v e r b a e s t h e y d . Stupor, ecstasis, consternatio en PLANT.: v e r s c h r i c k t h e y t ,
frayeur, terror)? ‖ Laet hem noch wat rusten hoe sout hij doer verscrictheijt siek
alrede lusten op te staen, Saul en David 293 [2e h. 16e e.].

Verscromen,
ww. Zie Verschromen.

*Verscuycken,
ww. Corrupt voor verstuycken?
Te niet doen? ‖ Luttel ioncheyt nv ruyct Die haistelic wort verscuyct Morghen oft
heden, Drie bl. danssen 31 [1482].

Verscuyven,
ww. Zie Verschuyven.

Verscutten,
ww. Zie MNW i.v. Verschutten.
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Aarzelen, talmen, toeven? ‖ Nv mijn heeren sonder lang te verscutten hebdij wat
inden sinne thoont v beleet, Vers. Maelt. 745 [2e h. 16e e.].

Versecoureren,
ww. Contaminatie van secoureren en een ver- ww. (bijv. verhelpen).
Genezen? - Versecoureren van, afhelpen van. ‖ Ic wilde u versecoureren Van
dier mestroostigheyt, die ghy waert verhalic, Gentse Sp. 220 [1539].

Verseer, verzeer,
zn. Van verseren (I).
1) Lijden, ellende, rampspoed. ‖ Ziende tverseer Syns zuens (t.w. van de Verloren
Zoon) / vut een ontfaermich deerren Ghync hy hem tjeghen, EVERAERT 483 [1e h.
16e e.]; Maer hebben wy dan van als paert en deel Wies Christus ghedaen heift?
stelpt ons verzeer, Gentse Sp. 34 [1539] (hic? of twijfel, onzekerheid?); Of u de
heere noch wilde borghen, U verlossende van dezen verzeere (t.w. de dood of
doodsnood) fijn, En zoudijs niet beghaeren? ald. 182 (hic? of benauwdheid,
verschrikking?); Staervende Mensche... Comt nu in payze, vry van verzeere, ald.
232; Spreect niet om haer te helpen wt haer verseere, GHISTELE, Ant. 60 [1555];
(Paulus) wt liefden begeerden, buyten keere, hem in sbans verseere // van Christum
den heere, Bruyne 3, 165 [2e h. 16e e.]; Doen hy (t.w. Stephanus) werde ghesteent
v

met groot beswaren / Schynende heel troosteloos daer in't verseer, Rott. Sp. O ij
[1561]; Es ditte Gods Zoone in dusdanighen verzeere (t.w. aan het kruis?), Reyne
M. 1033 [ca 1575?]; Ghy en hebt my niet gehulpen / in sulckdanige verseere, Zeven
Sp. Bermh. A vij [1591]; Zo ga ick spoeden my om... het Lant te brengen int verseer,
Vlaerd. Red., aang. in KIL. 724 [1617] (N.B. In de 2e aanh. uit Vlaerd. Red. ald.: ‘Een
goet Medecijn gheeft raat tot sieckt noch wonden Ten zy hem wert vertoont de reden
van 't verseer’ past wellicht KILIAEN'S bet. (V e r - s e e r . vetus. Fland. Dolor), tenzij
de alg. bet. lijden hier gespecialiseerd mocht zijn tot ziekte, kwaal).
OPM. Nog bij V.D. VEEN, Zinneb. bl. 450 [1642], aang. d. OUDEMANS i.v. Verseer.
- Los van verzeere, sonder verseere, zalig; heerlijk, luisterrijk. ‖ Dalmueghende
Heere, Es oeck bescouwelyck, los van verzeere, In coninghen, princhen groot van
machte, Leuv. Bijdr. 4, 240 [beg. 16e e.] (= St 1, 94); Eeuwich suldy leven sonder
verseere, Bruyne 1, 141 [1556].
2) Pijniging, kwelling, marteling. ‖ Laet ons met groot verzeer hem gaen slepen
buyten die stadt, Paulus en Barnabas, in Hs. TMB, B, fol. 57 [m. 16e e.?]; Dan...
suldy tvyants verseer // vlien, Bruyne 2, 187 [2e h. 16e e.]. (N.B. De bet. schijnt
gespecialiseerd tot aanvechting, verleiding, temptatie).
3) Broosheid, teerheid, krachteloosheid. ‖ Acht ghy elck een miere, cranck int
versere, Charon 514 [1551].
4) Vergankelijkheid, zondigheid. ‖ Dlichaem... moet... dit cleet (t.w. onsterfelijkheid)
aendoen, dwelck hem van allen verseere ontslaen sal, Bruyne 3, 59 [1561]; Wetende
by zondere zoo langhe zou thuus es / in slichgams verzeere dat zou hier pilgrimayghe
gaet vanden heere, Taruwegraen 314 [1581].
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Verseeren,
ww. Zie Verseren.

Verseeringhe,
zn. Zie Verseringe.

Verseerlick,
bw. Van verseren.
Pijnlijk, smartelijk. ‖ Dit ist dat mijn ter herten heeft verseerlick // gequelt, S.Stadt
911 [ca 1535].

Verseerte,
zn. Van verseren.
Lijden, ellende, narigheid. ‖ Tkomt al in 't verseerte // die ghy (t.w. blinde begeerte)
v

moecht hoeden, Rott. Sp. G vj [1561]; Wij hebben u gesocht in soo mennich quartier,
Doer veel dangier en groot verseerte, Tcooren 672 [1565] (zie ook ald. 780); Wat
can toch v leven sijn sonder lust off begeerte dan een weijnich verseerte, Red. en
Nat. 443 [2e h. 16e e.] (zie ook ald. 1000).

Verseeu,
zn. Van verseeuwen.
Katterigheid (vg. verseeuwt, katterig bij KIL. (zie ook MNW i.v.), Haagsp. d vj
v

[1561], Zeven Sp. Bermh. E iij [1591]; zie voorts OUDEMANS i.v., SCHUERM. en DE
BO i.v. Verzeeuwd en BOEKENOOGEN i.v. Beseeuwen). ‖ Dan hoor ick: salaetlie,
salaetlie, wat dats, wat beeus (l. dats wat beeuws), Want tghelyct my wel duer vele
verseeus, Leuv. Bijdr. 4, 355 [beg. 16e e.].

Verseijsen verseijssen, verceysen,
ww. Zie MNW i.v. Verseisen.
Weggaan, vertrekken. ‖ Houtse coutende, ick sal daer binnen verseijsen,
Schuyfman 74 [vóór 1504]; Laet ons verseijssen, ald. 453; Al dees vrouwen stelden
hem om verceysen, V.D. DALE, Wre 192 [ca 1516]; Compt gheringhe / want ghi moet
verceysen Alleene / naect / goedeloes, ald. 708; Wildij u niet te mijwaerts veysen,
Ghij moet verceysen en verstandich handelen (versta: de boze weg verlaten, vg.
ald. 8, 94: ‘haestich u spoeyen
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vanden boosen weghe’), Rederijkersged. 7, 90 [m. 16e e.?]; Ghij sult self verseysen
met al u knapen, Hs. TMB, C, fol. 23* [eind 16e e.?] (hic?).
OPM. Vg. Seysen.

Verselder,
zn. Van versellen.
Die vergezelt of wenst te vergezellen; gezel. ‖ Dwinct v wt allen quaden verselders,
Doesb. 225 [vóór 1528].

Verseren (I), verseeren,
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
Naast de reeds mnl. bet. ‘lijden’, in rederijkersteksten veelvuldig aangetroffen,
inz. zelfst. gebruikt, veronderstellen de aanhh. een bet. ‘te niet doen’ (bedr.), ‘vergaan’
(onz.). Aangezien ook sonder verseeren, zeker, beslist (zie ben.) en onverzeert (zie
ald.) in dez. betekenissfeer liggen, zal corruptie (bijv. voor verteren of verkeren) of
foutief gebruik wel uitgesloten zijn. ‖ Al lachende hij sijn vrouwe eerde, Wiens vruecht
dat allen druck verseerde, Blijde Ink. 13, 58 [eind 15e e.]; Elc ridder met sdoots pijl
doorschachtich was, Doet dat menich lichaem in deerde verseerde, Dal s. wederk.
87 [eind 15e e.?].
- Sonder verseeren, eig. onverminderd (?), v.v. zeker, beslist (vg. Onverzeert,
bet. 2). ‖ Myn heer, blyvet by ons, want, sonder verseeren, Tis altyt goet metten
goeden verkeeren, Trauwe 319 [1595?].

Verseren (II), verseeren,
ww. Zie MNW i.v., 2e art.
1) Gedijen, vooruitgaan, sterker worden? ‖ Als liefs herten met herten in herten
bliuen Als liefs wille (l. willen?) door wille in wille verseeren soe mach ic wel dese
conclusie scrijuen... Conuersacie doet ionst en vruecht vermeeren, St 1, 83 [vóór
1524]; B.: Wat sal hy (t.w. Trudo) verseren? L.: Die galghe om synen hals! B.: Can
hy profiteren? L.: Qualyck ghenoech van als! Trudo 319 [ca 1550].
2) Verharden, volharden (t.w. in het kwaad)? ‖ Al hebben wij misdaen, laet ons
niet verseeren, Maer seggen hem teeren, tis noch te tije: Lof altijt Jhesu ende Marije,
A. BIJNS 1 [1528].

Verseringe, verseeringhe, verzeeringhe,
zn. Van verseren.
1) Verdriet, smart, leed. ‖ DE ROOVERE 371 [3e kw. 15e e.]; CRUL, Ps. 77, 59 [2e
v

v

kw. 16e e.]; Gentse Sp. 74, 247, 284 [1539]; B.d.Scr. 21 [1539]; Rott.Sp. D i , K ij ,
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L i , R vij [1561]; Roerende v. Meest Al 406, 730 [ca 1564?]; Tcooren 162 [1565];
v

Vader Onse 1111 [1577]; Zeven Sp. Bermh. R vij [1591].
- In verseringe liggen, verkwijnen. ‖ Nu leit ze heel in verzering Benaast in tering
met lijen vervuld, Roerende v. Meest Al 249 [ca 1564?].

Verset,
zn. Zie MNW i.v., 1e art.
In de aanh. naar het schijnt een bijz. toepassing van afwisseling of beurt (zie
MNW i.v., 1e art., bet. 2), t.w. afwisseling in de dans of de zang. ‖ Ho cost ick
danssen so waer mij te bet, ick en kan geen verset // wie sou mijn voor // gaen,
Sotslach 264 [ca 1550].

Versetten,
ww. Zie MNW i.v.
Hem versetten, vertrekken, verhuizen. ‖ Ick sou noch fijn // mijn macht openbaren
fel / Maer want onwetelijck van v wort veracht snel / Soo ben ick bedacht wel // my
te versetten, Antw.Sp. b i [1561].

Versien, verzien,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Belonen, vergelden (vg. Teuth.: v e r d i e n e n , v e r s c h u l d e n ,
VER-g e l d e n , v e r s y e n ... remunerare), in de aanh. in de verbinding iet versien
aen enen, iemand voor iets belonen. ‖ Ick salt aen u versien so ick best can, Koster
Joh. 178 [m. 16e e.?].
B. WEDERK. - Maken dat men wegkomt, ophoepelen, de benen nemen (vg. PLANT.:
h e m v e r s i e n e n d e w e c h m a k e n , s'en aller, gaigner aux pieds, discedere,
aufugere, dare se in pedes, fuga consulere saluti suae en v e r s i e t u, va t'en,
gaigne au pied, discede, aufuge, da te in pedes). ‖ Dus verzie ic my plat In een
ander stadt, Gentse Sp. 141 [1539]; Versiet v van hier en dat gheringhe, Antw. Sp.
v

Ooo i [1561]; Versiet v van hier ghy clapachtighe fame, ald. ooo iiij.

Versierenisse,
zn. Zie MNW i.v. Versiernisse, 1e art.
Sieraad? ‖ Eens mans versierenisse, een Aertsche weelde, // Zoo is een reyn
vrouwelijcke beelde, H.d.Am. H 3 [m. 16e e.].

Versierte,
zn. Van versieren.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Bedenksel, verdichtsel, vond? ‖ Ick verbie niemant eenich cooren te haelen; Men
darff op mijn niet smaelen, 't is maer een versierte, Tcooren 899 [1565].

Versiertheijt,
zn. Zie MNW i.v. Versiertheit? Of van versieren, bedenken, verzinnen?
‘Eigengerechtigheid’ (Erné)? Of (eigen) vernuft, wijsheid? ‖ Dese scalck (t.w.
Schijn van Geestelickheijt) ginck hem in sijn versiertheijt bewelven ende... wilde
doer sijn eijgen verdiensten ten hemel raeken, Gr.Hel 839 [ca 1564].

Versijck,
zn. Zie MNW i.v. Versijc.
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Doorgaans in de bet. verdriet, narigheid, ellende (niet ‘gevaar’, zoals Verdam in de
ban van KIL. opgeeft) en dan in de 16e eeuw, ook bij de rederijkers, zeer productief.
In de éénmaal aangetroffen verbinding versijck stallen naar het schijnt echter eerder
vernedering, belediging, zie onder Stallen (I).

Versijckelijck, verzijckelic,
bn., bw. Van versijcken of versijck.
1) (Ver)zuchtend. ‖ Zyne hongherighe ziele / in pyne verzyckelick, Verl. Z. II, 594
[1583].
2) Smartelijk, ellendig. ‖ Sy (t.w. Eva) brocht spreken nayen screyen alteenen
dus moeten sij somtijt leuen versijkelick, St 1, 40 [vóór 1524]; Deeuwyghe doot vul
pynen verzijckelic, Gentse Sp. 274 [1539]; De uutstortinghe dyns bloets (t.w. van
Christus) // int lyden verzyckelick, H. Sacr. 592 [1571]; Och Knaghende conscientie
v

/ vol lydens versijckelijck, Zeven Sp. Bermh. S ij [1591].
3) Ellendig, armelijk, schamel. ‖ Dese maeltyt (t.w. van Christus met Zijn jongeren)
blyckelick en schint niet ghelyckelick, // maer heel verzyckelick byder maeltyt ryckelick
// assueri // int anzien // bloot, H.Sacr. 342 [1571].
4) Ellendig, afschuwelijk. ‖ Zijn ze (t.w. Tyrus, Sidon en Capharnaüm) niet tot
schanden door 't misbruik verzijkelijk? Roerende v. Meest Al 753 [ca 1564?].

Versij[c]kelijcheyt,
zn. Van versijckelijc.
Droefheid. ‖ Myds dat lijden met sijnder practijckelijcheyt mij tonder hielt / soe
bleef versij[c]kelijcheyt yn mijn versamen, DE ROOVERE 354 [3e kw. 15e e.].

Versijckenisse, verzijckenisse,
zn. Van versijcken.
Verdriet, smart. ‖ Waert dat mijn vader wiste / Dat ick dus gae in mans
ghelijckenisse / Tware zijnder herten een verzijckenisse, Sp. d. M. 3175 [beg. 16e
e.]; Hy heeft Alcumena met synder practijckenisse Verkracht 't haerder versijckenisse,
v

H.d.Am. Q 6 [m. 16e e.].

Versij[c]ker,
zn. Van versijcken.
Sukkel, tobber, sloeber. ‖ Sij gaent al opcoopen, En smackkent met hoopen op
scueren, op spijckers, En jaegent dan op als loose practijckers, En wij, arme
versij[c]kers, moetent ontgelden, Tcooren 787 [1565].
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Versijen,
ww. Zie MNW i.v. Versiën.
Hem versijen, uitdrogen, vergaan? ‖ Als een desolaet ick mijn schier versije,
omdat ick tmaeger moet eeten en hij het vet, S.Stadt 446 [ca 1535].

Versysen,
ww. Zie Vercheinsen.

Versimpelen,
ww. Van simpel.
1) Stemmig, zedig, ingetogen maken. ‖ B.: Ick ben begheerte van hoocheden V.:
Ende ick vreese voor schande / Die alle reyn maechdekens versimpelt, Sp. d. M.
149 [beg. 16e e.].
2) In ‘simpelheit’ (grofheid) overtreffen. ‖ Hue sydy dus ruyt, lieve Charon; wie sal
u versimpelen! Charon 394 [1551].

Versinghelen,
ww. Van versinghen (zie MNW i.v. Versingen, 1e art.).
Verzengen, verschroeien, verbranden (vg. KIL.:
V e r - s i n g h e l e n . j . v e r - s e n g e n . Adurere). ‖ Daer zal uwen coniam noch om
versinghelen, CRUL, Dronckaert 239 [2e kw. 16e e.].

Versinlijck,
bn., bw. Zie MNW i.v. Versinnelike.
1) Verstandig, weloverdacht, weloverwogen? Of duidelijk? ‖ Opent uwen druck /
weest dies beghinlijck Met woorden versinlijck // wilten ontdecken, Antw. Sp. Nn iij
[1561].
2) Minnelijk, uit liefde. ‖ Minlick // versinlick // verstaet den aert Haeltmet //
betaeltmet // ghedout ghehoopt, DE ROOVERE 401 [3e kw. 15e e.]; Gaen wy tot mijnen
v

broedere seer versinlijck, Haagsp. 1 iiij [1561].
OPM. De bet. zorgvuldig in de vert. (door een rederijker?) van Olivier de la Marche,
L'estat de la maison du duc de Bourgogne, dict le Hardy, aang. in MNW i.v.
Versinnelike uit Matth. Anal. 1, 308 [eind 15e e.?], ook bij A. BIJNS, N.Ref. 98, d, 6
[1525]: ‘Ic bidde u lief, hier op versinlijc sint’.

Versinnen,
ww. Zie MNW i.v.
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A. BEDR. - 1) Leiden, besturen, regeren? ‖ Bouen dominacien eerlicx winnen
Bouen potestaten elc lant versinnen, St 2, 21 [vóór 1524]; Schepper, eeuwige
wysheyt, die al wat wesen heeft versint, Bruyne 2, 173 [1567].
2) Scheppen? ‖ Als mennen in oetmoedeger wise Ter erden sal dragen, suver
geminde, Salmen u vor gaen met desen rise Na sijn bevel, diet al versinde, Sev.
Bl. 429 [ca 1450].
3) Indien in de aanh. niet corrupt, dan blijkens het verband bedriegen. ‖ Troylus
die dickwils is gheweest versonnen van breseda ende ghebrocht in sneuen, St 1,
232 [vóór 1524].
B. ONZ. - Tot inkeer komen (van), berouw hebben (over), afzweren? ‖ Jont my
genade & tyt om versinnen van alle
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myn misdaden groot & smal, Bruyne 3, 9 [2e h. 16e e.].

Versinninge, verzinnynghe,
zn. Zie MNW i.v., 1e art.
1) Inzicht, begrip. ‖ Gij en hoorde noijt sulcke namen spellen, Als sij hebben, om
claere versinninge, Voorleden Tijt 500 [eind 16e e.?].
- Hebt dies versinnynghe, denk daaraan, weet dat wel. ‖ Den rycken dient vry
eenen pennync min. Daer licht bate jn / hebt dies versinnynghe Meer dan jn de
aerme, EVERAERT 60 [1511].
2) Mening, bedoeling. ‖ Dies willic nv / met goeder verzinnynghe Om een
beghinnynghe / vut steken te puente Myn banniere van Houder Ghewuente,
EVERAERT 8 [1509]; Suuel melc by goeder verzinnynghe Om scrychs jnnynghe / zy
te cranckene bestaen, ald. 219 [1528?].
3) Bedoeling, betekenis, zin. ‖ Syt lydtsaemich. Dits de verzinnynghe Vander helle
jn dhandt een lettere, EVERAERT 279 [1530].

Versinnisse,
zn. Van versinnen.
Kennis, inzicht, verstand, begrip. ‖ Jaechtse met soete woorden voorts duere om
te crijgen menschelijcke versinnisse, Proetus Abantus 720 [vóór 1589].
- Versinnisse gheven (c. gen.), inlichten over. ‖ Wat is u? gheeft my dies
versinnisse, Sp. d. M. 2718 [beg. 16e e.].

Versinsele, verzin(s)sele, verzintsele,
zn. Van versinnen.
1) Bezinning, verstand, inzicht? ‖ Cupido is blint, en door verblintsele Doet hy
d'Amoureusen dolen vroech en late, Godt jon v 'tverzintsele voor d'onderwintsele,
v

Zoo dat ghy in liefden al Houdt middelmate, H.d.Am. Gg 2 [m. 16e e.].
2) Overlegging; - versinsele maken, nemen, overwegen, bedenken, ter harte
nemen. ‖ God alder goetheyts beghinsele, Vader der troostijnghen, neimt verzinsele,
Ende alder bermhertigheyt, Gentse Sp. 171 [1539]; Soe waert tijt, dat ic maecte
goet versinsele, In wat manieren dat ic zou aenleggen, Goemoete 281 [eind 16e
e.?].
3) (Gunstige) beschikking? ‖ O Iupiter ... // My onghestelde gheeft ghewinssele
en versinssele // Dat Narcissus krijghe d'omrinssele en 't beminssele, H.d.Am. K 8
[m. 16e e.].

Verslach,
zn. Zie MNW i.v.
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Jan verslach spelen, verstoppen, verduisteren (vg. PLANT.: v e r s l a c h s p e l e n ,
prendre en cachette, surripere, occulte aliquid condere, suffurari, intervertere). ‖ P.:
Bevroeydy niet... waer om d'erfgenamen so byden siecken blyuen. O.: Jae waer
om doch? P.: Jgo van vare / oft daer yemant speelde Jan verslach, Zeven Sp.
Bermh. N vij [1591].

Verslapen,
ww. Zie MNW i.v., 2e art.
In de aanh. naar het schijnt vermijden, nalaten. ‖ Te vele vocabelen, moedt ghy
oock verslapen, CAST., C. v. R. 36 [1548].
OPM. Vg. Verslapijnghe.

Verslapijnghe,
zn. Van verslapen (zie ald.).
Slordigheid, onvolkomenheid? ‖ En steld niet vergheefs in u doctrine, Vald oock
niet te curt, schuud zulcke verslapijnghe, CAST., C. v. R. 17 [1548].

Verslijnghen,
ww. Zie Verslinghen.

Verslijten,
ww. Zie MNW i.v. Versliten.
‘Gebruiken’, beslapen. ‖ Noch heift hy hem / vermeten heere Jn een jaer en wordic
/ van hem versleten zeere Nochtan dat hy van nathueren / vierich es, EVERAERT 45
[1512].

Verslijter, verslyttere,
zn. Van verslijten.
1) Die verzwelgt, verteert. ‖ Die grote corenbijters, Die niet en sijn dan verslijters
Van tvleijs en bloet van die scamele gemeent, Tcooren 704 [1565].
2) Een verslyttere zyn (c. gen.), omschr. van verslytten, in de bet. haten (?). ‖ Wel
ghesellen die myns zyt een verslyttere... Wats hu verzieren? EVERAERT 269 [1530].

Verslinden,
ww. Zie MNW i.v.? Of wisselvorm van verslingen, eig. wegslingeren en v.v.
verwerpen?
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Afbreken, critiseren? Afkeuren, verwerpen? ‖ Nochtans weet ic wel... Datmer sal
vinden ... Die minen aerbeid sullen verslinden Segghende: wat wild hy hem
onderwinden? Hy en heeft niet al gheseid dat dees const ancleeft, CAST., C. v. R.
249 [1548].

Verslinderen,
ww. Rijmvariatie van verslinden?
Verslinden. ‖ Doesb. 233 [vóór 1528]; Gentse Sp. 111 [1539]; A. BIJNS 440 [ca
1540].
OPM. Nog bij WOLSSCHATEN, De Doodt vermaskert 265 [1654], aang. d. De Jager,
Freq. 2, 543.

Verslinghen verslijnghen,
ww. Bijvorm van verslinden (vg. voor de wisseling van nd en ng MNW i.v. Slinden,
2e art., WNT i.v. Slinderen (I). - N.B. Aan de echtheid van het freq. verslingeren in
Nat.Bl. IV, 289, aang. in MNW i.v. *Verslingen, behoeft niet meer te worden getwijfeld.
Verslinden. ‖ Ende heeft haer liever
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van die vreeselicke golven der zee laten verslinghen dan dat haer lichame soude
ontsuyvert werden, VAERNEWIJCK, aang. door OUDEMANS i.v. Verslinghen (ca 1568].
-In de aanh. naar het schijnt toetakelen (Of verstrikken, verschalken? Dan wel
niet hetz. ww.). ‖ Als ic van den vyant becuert zijnde, Die als een leeu my
ommerijnghen can, My hebbe daerlic laten verslijnghen dan Duer vulbrijnghen van
zynen heessche boos, Gentse Sp. 282 [1539].

Verslissen,
ww. Van slissen.
(Overdadig) verbruiken. ‖ Wat hebdy spijs verslist en onnuttelijck verslonnen,
Rott. Sp. H vij [1561].

Verslueren,
ww. Corrupt voor verstueren, verstoren?
Slap, krachteloos worden? Of te niet gaan? ‖ Mijn zenuwen die crimpen / mijn
bloet vercout. Mijn oogen verduysteren / mijn tonghe vout. Mijn lijf versluert / mijn
herte jaecht, Sp. d. M. 5394 [beg. 16e e.].

Versluysen, VERSLUSEN,
ww. Zie MNW i.v. Verslusen.
1) Verstrikt, gevangen raken? ‖ Om de openbaerheyt / van uwe meshusen Te
kennen te gheuen / daer ghy by abusen jnne zoudt verslusen / by onwetender daet,
EVERAERT 69 [1511].
2) Verstopt, vol worden? Of ophouden, onderbreken? ‖ Silenus tvoesterkind
vanden Museen, Ter eeren de ix. Nymphen en de drie gratien, Dranck xij. croesen
in, zonder verslusen, CAST., C. v. R. 186 [1548].
3) Ophouden, verdwijnen. ‖ Lieten wy dees questie solueren iet Naer haerlieder
v

bediet // ons vruecht sou versluysen, Antw.Sp. S iij [1561].

Versmachtere,
zn. Van versmachten.
Die ‘versmacht’ (versmoort, onderdrukt, doodt). ‖ Natueren versmachtere / wie
sou hem halen? Want hy wilt versmalen // tgebruyck der Natueren / En met zijnder
fortsen daer teghens labueren, Antw.Sp. bi [1561].

Versmachtigh,
bn. Van versmachten.
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In het verderf stortend? ‖ Dat hy den goeden d'Hemel wil gheven, En de quaden
int eeuwigh vuyr verdoemt versmachtigh, COORNHERT, T'roerspel 1749 [3e kw. 16e
e.].

*Versmacken,
ww. Corrupt voor versmachten?
Sterven? ‖ Ramp moet ghij hebben van boven tot onder, Al sout ghij versmacken
(1. versmachten, vg. ald. 173: ‘al sout ghij versmachten’), segt vuijle loeten, Goossen
Taeijaert 453 [2e h. 16e e.?].

Versmadich,
bn., bw. Zie MNW i.v.
A. In actieve zin. - Versmadend, honend, minachtend, in de aanh. verachtend,
hatend? ‖ Voor weldaet reene... veracht zy (t.w. de wereld) haer (t.w. Gods Kerk)
// ter doot versmadich, Taruwegraen 204 [1581].
B. In passieve zin. - 1) Verachtelijk, afschuwelijk. ‖ O Lucifer, nijdich helsch geest,
versmadich, Venijnich serpent, loos en verradich, A. BIJNS, N.Ref. 243, a, 5 [1526];
De zondare... in zonden hebbende oyt versmadigh Gheleift onghestadigh, Gentse
Sp. 297 [1539]; Sathan // met alle zyne boose subdyten Christum / ende de zyne
noch jnde versenen bijten dat es / veel lyden andoen versmadich, Taruwegraen 96
[1581] (zie ook ald. 1095, 1382, 1588).
2) Verwerpelijk. ‖ Och, ic ben versmadigh, God en verhoort gheen zondaers,
Gentse Sp. 147 [1539].
OPM. Dez. bet. wrsch. ook in OVl. Lied. en Ged. 29, 81: ‘Dat ic als een versmadich
niet ne vare int helsche vier’, door Verdam opgevat als halsstarrig (in actieve zin
dus).
3) Ellendig, miserabel. ‖ S.: Wa noyt so beschytich S.: Wa noyt so versmadich,
v

Zeven Sp. Bermh. L iiij [1591].

Versmadicheyt, versmaedicheijt,
zn. Zie MNW i.v. Versmadicheit.
Verachting (vg. Teuth.: v e r s m a d i c h e i t , spernacitas). ‖ Aensiet ons mensche[n]
sonder versmaedicheijt, Appelboom 186 [1e kw. 16e e.?]; Van puerder wreetheyt
gheregiert vol alder versmadicheyt, Doesb. 78 [vóór 1528].
- In versmadicheyt houden, verachten.‖ Alle die myn ghebooden houden inne
versmadicheyt u ooghe en zalse niet sparen in eenighen vrede, Judich 304 [1577].

Versmaet,
zn. Van versmaden.
Versmaet hebben van, verworpen worden door. ‖ Hy en heeft van Gode gheen
versmaet, DE ROOVERE 256 [3e kw. 15e e.].
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- Der hellen versmaet, de (afschuwelijke) hel. ‖ In eeuwyghen mortorye Ghewoont
hadde bin der hellen versmade Mijn ziele, ha u grondelooze ghenade My niet
gheholpen, Gentse Sp. 296 [1539].

Versmayen,
ww. Zie MNW i.v. Versmaden?
Verminderen? Vergaan? Of tegenstaan? ‖ En dede gesontheyt, vruecht sou
versmayen, Doesb. 87 [vóór 1528].

Versmalen, versmallen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
A. ONZ. - Verminderen, achteruitgaan.
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‖ Onze inlandige steden, die in weelden plagen te rijzen, Die nu in't verijzen heel
versmallen, Roerende v. Meest Al 765 [ca 1564?]; V macht en v ryck / sal doer haer
noch versmallen, Deenv. Mensch 603 [2e h. 16e e.]; Godt sal ock genesen // oft
laten versmalen pest / dieren tyt / en orlochse qualen, Bel. v. Sam. 1637 [eind 16e
e.?].
B. WEDERK. - Kleinmoedig, mismoedig worden? ‖ Overslagen herten / v toch niet
en versmaelt v schult wert betaelt, Deenv. Mensch 555 [2e h. 16e e.].
OPM. Vg. BREDERO, St. Ridder 221: Komt af, komt af, ay lieve daalt! Eer mijn hartje
zich versmaalt, En na wat anders taalt.

Versmeren,
ww. Zie MNW i.v.
Verbrassen (vg. KIL.: V e r - s m e r e n ... Abligurire). ‖ Hier om moetment Qualick
vergaren / dit zijn die saken Om dat nu ghewoonte is / dus qualijck te versmeren,
v

Zeven Sp. Bermh. E iij [1591].
OPM. Nog bij VISSCHER, Brabb., aang. d. OUDEMANS i.v. Versmeeren.

Versmetsen,
ww. Van smetsen.
Verbrassen. ‖ Die vier guldens die zijn voor mijn ghelach En den eenen schenck
ick u om drincken, Die rest sullen wy versmetsen vanden daghe, CRUL, Heynken
15 [ca 1540?].

Versmyten,
ww. Zie * Versnyten.

Versmooken,
ww. Van smooken.
Eig. roken, in de rook hangen, zetten? In de aanh. naar het schijnt fig. toegepast
in de bet. te pakken nemen. ‖ Soudy dusken ruvel (versta: sukkel) // groen // niet
derven versmooken // oick, Deenv. Mensch 120 [2e h. 16e e.].

Versmuucken,
ww. Van smuucken (zie Smuycken (II)?).
Verduisteren, verbergen? ‖ Zoo zijn zy ooc den zin van my versmuuckende, Die
Gods ghenade van my (t.w. de Wet) niet wt en scheyden, Gentse Sp. 149 [1539].
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Versnaercken,
ww. Zie Versnercken.

Versnaren,
ww. Van snaren, drinken (zie Snaren)?
v

Verbrassen? ‖ Den bucht verhaert // tis al versnaert, Antw.Sp. Eff iij [1561].

Versnauwen, versnouwen,
ww. Van snauwen (vg. Snouwen (I).
‘Verhappen’, ophappen, opeten en v.v. fig. in het verderf storten? ‖ Ons machs
ghedincken / dat ons Mars in sijn clauwen Hadde gheschorst / die ons wel meynde
versnauwen Goet en moet verslinden / iae tvleesch totten beenen, Antw.Sp. Rrr iiij
[1561]; G.: Thaenken is verschout! E.: Dats duer v assistentie! G.: Ghy hebt hem
versnout! Con.Balth. 735 [1591].
OPM. Vg. Snouwen (I).

Versneercken,
ww. Zie Versnercken.

Versnelscap,
zn. Van versnellen.
Spoed. ‖ Scyckt u / ende zidt // nedere An dese tafele / ende dat gherynghe met
versnelscap, Verl.Z. I, 959 [1583].

Versnercken, versnaercken, versneercken, versnurcken,
ww. Van snercken.
A. BEDR. - 1) Overdonderen (vg. KIL.: V e r - s n o r c k e n . Protelare, obruere minis,
iactantia, &c.), van zijn stuk brengen; verslaan, doen wijken. ‖ Wats hier, Schriftuerlic,
wilt my versnaercken, Met der waerheyt? al moet ic nu wijcken, Alst past ic zal noch
mijn curen doen blijcken, Gentse Sp. 172 [1539]; Meent ghy u leven also bij mijn te
verslijten En met een quaet hooft (meent) mij te versnercken Door u quaede wercken,
Lijsgen en Lichthart 97 [2e h. 16e e.].
OPM. Vg. de bet. ‘afsnauwen’ in Schyn-heyligh bl. 20 [beg. 17e e.], aang. door
OUDEMANS i.v. Versnerken.
2) Overtroeven. ‖ Hoe gaan nu deze vrijers Stroken en pronken... Elk wil nu den
ander versnerken, Roerende v. Meest Al 238 [ca 1564?]; Den duvel wil hier den
nicker versnercken, Saeyere 505 [2e h. 16e e.].
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3) Overweldigen, overmannen, buiten gevecht stellen. ‖ Op den vechtenden
Valerius hoofd, Een raue sat, vul abuselicker weercken. Die Gallum sinen viand
coeste versneercken Vechtende partiëlic als die haer crachtich pynde, CAST., C. v.
R. 238 [1548].
4) Te pakken krijgen, verschalken. ‖ Wy (t.w. de zinnekens) sullen de mensche
v

noch wel versnurcken, Antw.Sp. Ll i [1561].
B. ONZ. - Verbranden, vergaan. ‖ Leyt (corrupt?) dat ghy int helsghe vier moegt
versnercken, Trudo 339 [ca 1550].

* Versnyten,
ww. Corrupt voor versmyten?
Doden (vg. KIL.: V e r s m i j t e n . j . v e r s l a e n )? ‖ Hiermede wy strycken
schuwende tverzycken // van desen Israelyten die ons zoucken te versnyten, Judich
799 [1577].

Versnoden,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Zedelijk verlagen. ‖ Doer goet onderwijs sietmen versterven alderley
godtloosheyt / die die mensch versnoon, Geb.Joh.Bapt. 308 [1578].
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2) Niet om versnoden, allerverachtelijkst, allerafschuwelijkst. ‖ Duechdelijc beroemen
en is niet om versnoden, B.d. Scr. 30 [1539].
OPM. Vg. HOOFT, aang. door OUDEMANS i.v. Versnooden, 1e art.: ‘Mijn quaedt, niet
om versnooden, Wacht op een ander eyndt’.
B. ONZ. - Verminderen, achteruitgaan waardeloos worden (vg. KIL.:
V e r - s n o o d e n . Vilescere, euilescere). ‖ Ons conste versnoot. Want cleen ende
groot / die ons hadden begheerrynghe Wysen ons voor by, EVERAERT 172 [1527];
So zeere es de neerrynghe / nv versnoot, ald. 465 [1e h. 16e e.].
OPM. Nog bij COORNHERT 1, 527, 531, aang. door OUDEMANS i.v. Versnooden.

Versnotten,
ww. Van snot.
Belust -, verzot -, verliefd raken. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 170, b, 12 [1525]; Leenhof 601
v

[na 1531]; H.d.Am. Dd 1 [m. 16e e.].
- Versnot, belust, verzot, verliefd (vg. KIL.: v e r - s n o t z i j n o p s i j n b o e l .
Perditè amarè, miserè amare: deperire amore). ‖ A. BIJNS, N.Ref. 137, b, 15 [1525],
217, d, 2 [1526], 234, b, 14 [1e kw. 16e e.]; A. BIJNS 242 [ca 1540]; H.d.Am. Ee 5
[m. 16e e.]; Bruyne 3, 141 [1556].

Versnouwen,
ww. Zie Versnauwen.

Versnurcken,
ww. Zie Versnercken.

Versockelen, versoeckelen,
ww. Zie MNW i.v. Versuckelen.
Met minachting behandelen; achteruitzetten. ‖ Ick legghe hier in muten, Versockelt,
vermost, als ghi mi siet, Vertast, vervuylt, Elckerlyc 361 [ca 1490?]; (Der steden
Hoofden) De welcke dicwils... Van dwanckelbaer volck versoeckelt seere / (Sonder
acht heurder deucht) sijn tonder gheresen / Verstooten / verworpen, Antw.Sp. Bbb
iiij [1561].

Versoeten,
ww. Zie Verzoeten.
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Versoetenisse,
zn. Zie Verzoetenesse.

Versoetsele,
zn. Zie Verzoetsele.

Versolaceren, versolazeren,
ww. Zie MNW i.v. Versolaseren.
Zich vermaken, ontspannen; zich verheugen. ‖ CAST., Pyr. B vij [ca 1530]; H.d.Am.
v

C 5, G 2, Ee 4 [m. 16e e.]; Antw. Sp. I i [1561].
- Zelfst. gebruikt: vreugde. ‖ H.d.Am. Aa 8 [m. 16e e.].
OPM. Het wederk. gebruik (in MNW i.v. Versolaseren, sub bet. II opgetekend uit
v

enkele laat-15e-eeuwse prozateksten) ook in H.d.Am. Z 7 [m. 16e e.].

Versonnen,
ww. Zie MNW i.v. Versoenen.
Hem versonnen van, een einde maken aan? ‖ Nu sullen wij ons van rouwe
versonnen // blij, Sotslach 311 [ca 1550].

Versopen
ww. Van sopen (bijvorm of rijmvervorming van soppen?)? Of corrupt voor verdopen?
In een vloeistof drenken? Opnieuw dopen? ‖ Hij stont al versch men dorst hem
niet versopen (× dropen), St 2, 152 [vóór 1524].

Versouten,
ww. Zie MNW i.v.
Verachten, verwerpen, vervloeken? ‖ Wildij mijn blameeren ick salt op een ent//
staeken en soo wen legent raeken // dat elck v wel versouten // mach, Deenw.
Mensch 128 [2e h. 16e e.].

Verspachieren,
ww. Zie MNW i.v.
Hem verspachieren, wandelen. ‖ Willen wij ons niet gaen verspachieren, V. Vroede
273 [eind 15e e.].
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Verspaden, verspaeden,
ww. Zie MNW i.v.
1) Aarzelen; - sonder verspaeden, voorzeker, waarlijk. ‖ Ick, Coren, ben tvoetsel
sonder verspaeden, Daer smenschen geslacht meest moet bij leven, Tcooren 99
[1565].
2) Vertragen, uitstellen; - sonder verspaeden, terstond, onmiddellijk. ‖ Laet ons
gaen binnen sonder verspaeden, Tcooren 257 [1565] (zie ook ald. 1027]; Daer most
een goe raet tegen sijn verwrect secreet en bedect // sonder eenich verspaeden,
Red. en Nat. 338 [2e h. 16e e.].
3) Wegdoen, uitbannen. ‖ Och hoochwerdighe Coninck wilt druck verspaden!
Con. Balth. 535 [1591].

Verspaken,
ww. Zie MNW i.v.
Uitdrogen, doen verdorren. ‖ Den Hooghen Wynt / by droochten verspaect De
eerde / ende neimpt / huer zoete vuchticheyt, EVERAERT 96 [1525]; Dijn Vlammich
v

ghebroey myn jeucht verspaect, CAST., Pyr. B iij [ca 1530].

Verspien,
ww. Zie MNW i.v.
1) Overvallen? ‖ Doe Oorlog hem zo forcelijk gink bereien Met starke armeien
om mijn (t.w. Pais) te verspien, Doe most ik vlien, Meest Al 538 [1559]; Daarom
zullen u nog overvallen menigen kwaan, Die u zullen beschaan en haastig verspien,
Roerende v. Meest Al 781 [ca 1564?].
2) Boeien, bekoren, vangen? ‖ Menich droevich hert wordt van ons (t.w. Leughen
en Verkeerde leeringhe) verspiet, Rott. Sp. K v [1561]; O schijn van deuchden doer
v valsch onthiet vertet al verspiet // mannen en vrouwen, Deenv. Mensch 592 [2e
h. 16e e.].
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Verspinnen,
ww. Zie MNW i.v.
Anders spinnen. ‖ Hout op dat werck / tware goet versponnen (versta: het zou
goed zijn het anders te spinnen, d.w.z. het anders te zeggen, men behoorde het
omgekeerde staande te houden?) Sp. d. M. 4446 [beg. 16e e.].

Verspringen,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 't Verspringen, aan lagerwal raken, ondergaan? ‖ Wilt dus verquaen,
wij moetent verspringen; Ons winning is te cleijn, alsmer op let, Tcooren 380 [1565].
B. WEDERK. - Zijn boekje te buiten gaan? ‖ Dan sal hy syn engelen / daer selfs
toe bringen die tgoe saet vuijt het oncruyt dan sullen sceyden niemand anders est
belast off hy sou hem verspringen sulks aen te vaerden, Saeyere 1064 [2e h. 16e
e.].

Verstallen,
ww. Van stallen.
Uitstellen; - sonder eenich verstallen, onverwijld. ‖ Dus bidden wy vriendelick,
Sonder eenich verstallen, Brenct ons by Hem om te hooren ons besluyt, Minnevaer
394 [1583].

Verstandelijnghe,
bw. Van verstant.
Verstandig. ‖ Beseft verstandelijnghe Hier an mijn handelijnghe, CAST., C. v. R.
50 [1548].

Verstant,
zn. Zie MNW i.v.
1) Juiste opvatting, begrip, inzicht; portée, strekking. ‖ Coopman kyct dat brieuekin
ende leist. Tverstant van dien pynt / jnwendich te speeckene, EVERAERT 113 [1513];
Opdat ghi sout smakende sijn tverstant van dyen, GHISTELE, Ant.*..? [1555] (vg. ald.
‘tverstant van mijn profeteringhe’); Ghy en hebt noch 'tverstant van onse meening
v

/ niet, Rott.Sp. N vj [1561]; Tverstant als die vroede int herte prent, Werelt bevechten
922 [2e h. 16e e.].
- In de aanhh. nadert de bet. tot reden, grond. ‖ Ik ga't ook overpeizen (t.w. waarom
men elk jaar naar Jeruzalem trekt) Maar 'tverstand, eilaas, wil in mijn niet rijzen,
Jezus o.d. leraers 134 [vóór 1580]; Ontsluyt het verstant van desen keest! Letter
en Geest 158 [eind 16e e.?].
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- In de aanh. wijs, verstandig mens. ‖ Oorconde alle wyse gheestighe verstanden,
H.Sacr. 69 [1571].
2) Geestelijke zin, (geestelijke) uitlegging, toepassing (vg. de met anagoge en
allegoria weergegeven bett. in Teuth. i.v. Verstant). ‖ Salomon... dats in onse tale
goet Conync van payse / jnt verstant den persoon Van Christus Gods zuene,
EVERAERT 315 [1529]; Ghy moet verthooghen Den conync / de Condicien / tverstant
Van onsen presente, ald. 455 [1530].
- Ten verstande slaen, uitleggen, toepassen. ‖ Dit (t.w. de wranghen) zyn wy ten
verstande slaende Vande menichfuldeghe / gracien van duechden Die Maria...
hebben verchiert, EVERAERT 332 [1530].
OPM. Vg. de date slaen ten verstande, aang. i.v. Date (I), Opm.
3) Zaak waar het om gaat, (kern)probleem, kwestie. ‖ Maect de quittancie / pynt
verstant (1. tverstant?) te bussene // Vander quytscildynghe, EVERAERT 112 [1513];
Hy can emmer syn eygen kindren niet missaecken als hij tverstant van mij begrepen
// heeft, O.L.H. Minnevaer 107 [ca 1550]; Laet ons 'tverstandt hier zijn ontbonden
v
// ras, Rott.Sp. N 1 [1561].
4) Bepaalde zaak, zo juist gesproken woord of gedane uitspraak. ‖ Anden
ryckenlicht de meeste winnynghe. Sverstants jnnynghe / es goet om bevaten,
EVERAERT 61 [1511]; Nimmermeer en hebdy genoch, grypt wel tverstant, Trauwe
174 [1595?] (zie ook ald. 1042).
OPM. Vg. tverstant wilt vaten, enz., aang. i.v. Vaten, sub bet. 2).
5) In de aanh. wilsbeschikking, bedoeling, gedachte? ‖ Datmen in alle landen
mach weten uwe (t.w. Gods) verstanden dat ghyse te nieten brinckt ... die u hebben
mespresen, Judich 1570 [1577].
6) In de aanh. naar het schijnt nog slechts dienend ter omschrijving: abeets
verstant, abc, alfabet. ‖ (Karel de Grote) Die alsoo vele solemne kloosters stichte /
v
Alsser letters sijn in d'abeets verstant, CAST., Bal. A 8 [1521].

Verstecken,
ww. Zie MNW i.v. Versteken.
Achteruitzetten? Beroven van (het recht van) voorrang? De baas zijn? ‖ L.: Neen,
ghy moet voor spreken. B.: Neen, ghy, dies hem versteet. L.: Sou ick u verstecken?
B.: Salt aen u ghebreken? Trudo 567 [ca 1550].

Verstect,
bn. Van *verstecken (van stecken, in iets steken of vastzitten, zie MNW i.v.)? Of
(liever) corrupt voor vergect?
Verzot.‖ Thedeus (1. thedens, het heidens) volck doen op de beelden verstect //
was, Prochiaen 2033 [ca 1540].

Versteenen
ww. Zie MNW i.v. Verstenen.
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1) Zich verharden. ‖ En laet u herte soo niet versteenen, Sev. Bl. 523 [ca 1450];
Meer dan te voren dat si versteenen In onbetamelike sonden horribile, Mar.v.N. 774
[ca 1500]; Doet aen den niewen mensche, wilt niet versteenen, A. BIJNS, N. Ref. 91,
d, 6 [1e kw. 16e e.].
2) Duurzaam worden? ‖ Daer man en wyf in liefden vereent sijn... En alle
ghenuechte in hen versteent sijn, St 1, 183 [vóór 1524].

Versteente,
zn. Van versteenen.
Versteendheid, hardvochtigheid? ‖ Hij vreest niet, wat hij duet, dier is int versteente,
niet peisende dat den quaedoender sal werden verwaeten, S.Stadt 855 [ca 1535].

Versteynich,
bn. Van versteynen.
Hard (als steen); ruw, ongevoelig. ‖ V ghepeys is zoo onreynich, Dorper, luxurieus,
versteynich, H.d.Am. K 2 [m. 16e e.].

Verstekelic,
bn. Van versteken.
Verachtelijk, afschuwelijk? ‖ Die (t.w. de harde steen ‘van mynen onbrekelic’)
ghelyct dese hardtneckeghe / verstekelic Wiens opynie van quaeder malicie ... Niet
ghebreken en can, EVERAERT 514 [1533].

Versteken,
ww. Zie MNW i.v.
Met betr. tot tijd: verloren laten gaan. ‖ Den tijt present en wilt niet versteken, Vad.
Mus. 4, 120 [2e h. 15e e.].

Versteker(e),
zn. Van versteken.
In de aanh. blijkens het verband: die dwaelt of die (God Zijn eer) onthoudt. ‖ So
en mogen wy dan ons herte nieuwers nastueren Dan tot God, oft wy sullen als
Goddeloose verstekers debben, Prochiaen 756 [ca 1540].
OPM. Ook in de volgende omschreven vormen: -a. (Een) verstekere zijn (c. gen.),
o

1 een afkeer hebben van. ‖ Ghy sult hu wachten / van rampen en vloucken nauwe
o

Vp dat hu man / niet en zy huwes verstekere zeere, EVERAERT 49 [1512]; - 2
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verstoten. ‖ Sou hi u alleene laten, de schoonste der wyven, So langhe? My twijfelt
o

hy is uws verstekere, B.d.Scr. 16 [1539]; - 3 die verdrijft, doet verdwijnen. ‖ Merct
v

doch wie hier is, Die der ghenuechten is een verstekere, H.d.Am. G 7 [m. 16e e.].
- b. Een verstekere werden, gaan bestrijden of verwerpen, uitbannen, wegdoen. ‖
Ghy weit wat hem jnt leven noost. Doet dat hyt worde een verstekere, EVERAERT
252 [1530]. - c. Een verstekere blyuen, blijven verstoten. ‖ Of jc hu omden coste
diende Sout ghy my blyuen / een verstekere vast? EVERAERT 289 [1529].

Verstelt,
bn. Van verstellen (zie MNW i.v.).
Verstelt (sijn), blijven(de) steken (vg. KIL.: V e r s t e l t z i j n i n t s l i j c k . Haerere
in luto, insidere luto, inhaerere coeno: implicari; haesitare, neque posse progredi;
vg. ook SCHUERM. en DE BO i.v. Verstellen). ‖ Waghenaers die dickent maken haer
badt In diepe straten met laste verstelt, DE ROOVERE 403 [3e kw. 15e e.]; Het is niet
goed versteld te syne, Of te langhe blijfuen op een doctrine, CAST., C. v. R. 75 [1548].

Verstercken,
ww. Zie MNW i.v.? Of (in b en/of c, zie ben.) bijvorm van verstrecken?
Het ww. komt enkele malen in St in het rijm voor in van elders niet bekende bett.,
t.w. - a. winnen, verwerven. ‖ De sondaer en sal gheen salicheit verstercken, St 2,
56 [vóór 1524]; - b. maken, spelen. ‖ Sy en dragense (t.w. bellen) niet allen die den
sot verstercken, ald. 2, 61; - c. sonder verstercken, zonder mankeren, beslist, zeker.
‖ Est dat ghi niet en ghelooft leeck of clercken ghi selt in sonden vallen sonder
verstercken, ald. 1, 108.

Verstercklijck,
bn. Van verstercken.
Versterkend. ‖ Ons verstercklijck / stercken / zal u noch een lust / wesen, Rott.Sp.
G viij [1561].

Verstieven,
ww. Bijvorm van verstuiven.
Verstuiven; vergaan. ‖ Mijn liefde en sal niet verstieven (× clieven), A. BIJNS, N.Ref.
122, a, 6 [1e kw. 16e e.].

Verstijf,
zn. Zie MNW i.v.
Versterking, hulp, steun, nut, voordeel. ‖ Ick bender so inne beroert dat ic mi saen
Ouergheuen soude, met siele, met liue, Ende roepen alle duuels te mijnen verstiue,
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Mar.v.N. 416 [ca 1500]; Dit waren al doctueren / jnt goddelic werc Pylaren sterc /
grootelic ten verstyue Vanden ghelooue, EVERAERT 154 [1523] (zie ook ald. 281
[1530], 382 [1512], 551 [1538]); Wild nae mij spooren // twerd ... accordabelijcxt //
tot uwen verstijve, Smenschen gheest 242 [ca 1560?].

Verstyfsele,
zn. Van verstyven.
Versterking, stut, steunsel. ‖ Vrienden bemindt / wilt my bewyssen De zeuenste
balcke met huer verstyfsele, EVERAERT 334 [1530].

Verstyvelic,
bn. Van verstyven.
Volhardend. ‖ Jn stranghe ghewercken / bouen andren verstyuelic Gheduerich
ende vast, EVERAERT 307 [1529].
OPM. Voov verstijvelijck sijn, zie Verstijren.
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Verstijven,
ww. Zie MNW i.v. Verstiven.
A. BEDR. - 1) Sterken, bemoedigen. ‖ Elc bidde den Here met weerdicheyen, Dat
ons sijn gracie wille verstiven, Sev. Bl. 1685 [ca 1450]; Al mach hy somtyts om tsyns
(lees of versta tsins?) verstiuen temelycken claghen, St 1, 131 [vóór 1524]; U leering
is mij een groot verstijven, Pir. en Th. 610 [1e kw. 16e e.?]; Al quame Cristus selue,
om v (1. hun?) verstyuen... Wy souden hem lieuer vermoorden, Dwerck d. Apost.
1503 [1e h. 16e e.]; Dit hopick van verren tziene omme myn verstyuen, Reyne M.
1072 [ca 1575?].
- Ook in omschreven vorm: verstijuelijck sijn. ‖ Waere u verstijuen // ons niet
verstijuelijck Wy bleuen in rouwen, DE ROOVERE 179 [3e kw. 15e e.]. - Een duechdich
verstyuen in Vader Onse 917 [1577] versta men (met adj. pro gen. subst.) als ‘het
versterken van deugd’.
OPM. I. De bet. helpen, steunen, baten, inz. in materiële behoeften en noden (zie
de aanhh. Invent. v. Brugge 4, 462 en Wap. Rogier 1390 in MNW i.v. Verstiven, sub
bet. I, 2) wordt in de 16e eeuw voorn. nog in Noordned. teksten aangetroffen (o.a.
S.Stadt 327 [ca 1535], B.d.Scr. 16 [1539], M.Bedr.Hart 10 [1577], Red.en Nat. 60
[2e h. 16e e.].
OPM. II. Onduidelijk is de bet. in Sev. Bl. 980 [ca 1450]: ‘Hi sal mi therte wel
verfrayen, Dat ic tot hem, om een verstiven, In allen saken volstentich sal bliven’.
Wellicht moeten we uitgaan van ‘vergroten, vermeerderen’, zoals in Sp.d.Sonden
10137 (zie MNW i.v. Verstiven, sub bet. I, 2), Eerste Bl. 1679 [ca 1440?] (hic? of
versterken), Sev.Bl. 376 [ca 1450] (‘om haer lof verstiven’), A. BIJNS, N.Ref. 78, a,
8 [1e kw. 16e e.], EVERAERT 219 [1528?], Gentse Sp. 199 [1539], Leckert., prol. 9
[1541] en nog in Bartas' Werken bl. 13 (zie OUDEMANS i.v. Verstijven) en Vlaerd.
Red., bij Van Hasselt op KIL. [1617], i.c. vergroten, vermeerderen van Gods lof.
2) Verbeteren. - Niet om verstijvene, onverbeterlijk, allervoortreffelijkst. ‖ Wilt
hooren, niet om verstijvene, Wat zotte boerde [ic] zal brijnghen voort, in Leendertz,
Mnl. Dram. P. bl. 444 [eind 15e e.?].
3) Bevestigen, vast doen staan. ‖ Ik, Paise, zal ook uw land In rusten en vrede
alzo verstijven, Dat u niet zal ontbreken, Meest Al 821 [1559].
4) Staande houden, verdedigen. ‖ So sijn nu der menschen tongen ontbonden
... Op dat sij haer dwalinge mochten verstijven, A. BIJNS 10 [1528]; Al soude men
noch in onsen daghen Geerne verjagen, die de waerheit verstijven, Ten is niet nieu,
ald. 27; Wit en swert scilt vele en eewelijc sal; Noch verder is Luther van God, ic
wilt verstijven, ald. 81; Heb ik wat gedaan, ik mag 't verstijven Met mijn Koninks
gebod, Meest Al 563 [1559] (N.B. De bet. nadert hier tot ‘verontschuldigen’).
- In de aanh. zelfst. gebruikt naar het schijnt in de bet. juistheid. ‖ Hŭe wel mach
hij cleyn betrouwen heten syn woorden betuygen / syns naems verstijven, O.L.H.
Minnevaer 95 [ca 1550].
5) Verklaren, zeggen. ‖ In der eewicheyt Gods woort staende blijft. Joheli verstijft
dit int tweede cort: Op alle vleesch heb ic mijnen geest gestort, B.d. Scr. 35 [1539];
Blyckende daer by / ende dat crachtich jnt verstyven datse (t.w. de kerk) van god
ghemaeckt es, Taruwegraen 553 [1581]; Hout daer, den eersten wyn / Eist hier
datment scryft? De redene verstyft (versta: zeg dat eens!), Verl.Z. I, 991 [1583].
B. ONZ. - Volharden, blijven. ‖ Schikt u vrij tevreen, ik (t.w. Diere Tijd) moet hier
blijven En bij u verstijven met dees geschille Ter tijd ende wijl, dat Goods wille Dat
anders op u zal verzien, Roerende v. Meest Al 451 [ca 1564?]; Die tharnas goodts
aentrect / en daer in verstyft... sal van sijn vianden niet werden verdooft,
Deenv.Mensch 1008 [2e h. 16e e.]; Wilt gij verstijven met die Schrift te moeien,
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Jezus o.d. leraers 844 [vóór 1580]; Wilt in dees deucht verstyven, Const-thoon.Juw.
bl. 20 [1607].
C. WEDERK. - Versterken. ‖ Met dezen drye dueghden zijt u verstyvende, Gentse
Sp. 71 [1539].

Verstooren,
ww. Zie Verstoren.

Verstooricheit,
zn. Van *verstoorich of rechtstreeks van verstooren.
Verstoordheid. ‖ Als roerickt, en draeghd my gheene inuidie, Wie u dit antreckt
zijt zonder verstooricheit, CAST., C. v. R. 86 [1548].

Verstoorte,
zn. Van verstoren.
Verstoordheid. ‖ Als Iob dezen troost van verren anzagh Daer hy te vooren was
in zijn verstoorte, Vervlouckende den dagh van zijnder gheboorte, Hy zeyde, enz.,
Gentse Sp. 206 [1539].

Verstorberijnghe,
zn. Van verstorberen.
Verwarring, verstoring, beroering? ‖ Ghy waert weerdich eeuwigher verstorbe-
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rijnghen, CAST., Bal. P i (achter C. v. R., e.d. R'dam 1616) [1521].

Verstoren, verstooren,
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
1) Storen, hinderen. ‖ Wel, wie compt mij daer verstooren? Wadt, Goossen
Taeijaert, wie heeft u nu uijtgejaecht? Goossen Taeijaert 285 [2e h. 16e e.?].
- Sonder enich verstoren, op volmaakt vreedzame, rustige, ordelijke wijze? ‖ (God
tot Gabriël) Die (t.w. Maria) seldi, sonder enich verstoren, Vor my hier halen, Sev.Bl.
362 [ca 1450].
2) Verjagen, verdrijven, verbannen? ‖ En hebben wy niet de meeste kaelge //
geuanghen, Ende dander sullen wy wten lande verstoren, Dwerck d. Apost. 563 [1e
h. 16e e.].

Verstotelick,
bn. Van verstoten.
Verwerpelijk, nietswaardig. ‖ Ach v selven verworpen verstotelick gans niet dan
doottelick soo suldij godt behagen, Werelt bevechten 671 [2e h. 16e e.].

Verstouten,
ww. Zie MNW.
In boosheid overtreffen. ‖ Niemant v verstouten // mach // eij lelycke dieff // quaet,
Deenv. Mensch 130 [2e h. 16e e.].

Verstra(e)ven,
ww. Van stra(e)ven, straffen.
Straffen; onder handen nemen. ‖ Oft myn man wiste / hoe zoude hy in vare wesen
// Tjeghens moorghen / zo hy zal verstraeft zyn, EVERAERT 46 [1512].

Verstranck,
zn. Van verstrangen.
Kwelling. ‖ 't Verschenen duchten stenen zuchten moet ic beginnen, Om dat
'tgriefs verstranck Liefs bevanck maken tempeest, H.d. Am. T 8 [m. 16e e.].
- Thuwen verstrange, tot Uw verdriet, spijt. ‖ Wy hopen eerlanc / thuwen verstrange
dat ons blyde tydynghe sal ... commen, EVERAERT 186 [1526].
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Verstranden,
ww. Van stranden.
Elders heengaan. ‖ Ons saueconduijt heeft langer geen geluyt // wij moeten
verstranden, Deenv. Mensch 992 [2e h. 16e e.]; Wy ... souden moeten verstranden
op ander enden (versta: een andere oplossing moeten zoeken), Minnevaer 391
[1583].

Verstrangen,
ww. Zie MNW i.v. - Voor de bett. A, 1 en 2, vg. Verstringen, bet. A, 3 en 4.
A. BEDR. - 1) Benauwen, beangstigen. ‖ Gheen vrouwe voor v dwingt tsvyants
verstrangen, DE ROOVERE 214 [3e kw. 15e e.] (hic? of sub bet. B, 2: razen, woeden?);
Een dalderbooste weer om tvolc te verstrangen, in Leendertz, Mnl. Dram.P. bl. 468
[3e kw. 15e e.]; Ghy (t.w. de Dood) beromdet u zeere in twreedt verstranghen,
Gentse Sp. 111 [1539] (hic? of sub bet. B, 2: razen, woeden?). - Inz. in zelfst. gebruik:
a) Kommer, druk, verdriet, zwarigheid, ellende. ‖ V.D. DALE, Wre 1136 [ca 1516];
Berv. Br. 55 [ca 1520]; St 2, 122 [vóór 1524]; Doesb. 36 [vóór 1528] (=
Rederijkersged. 55, 17); CRUL, Dronckaert 165 [2e kw. 16e e.]; Gentse Sp. 126, 159
(hic? of overtreding, zonde?), 181 [1539]; CAST., C. v. R. 121 [1548]; Trudo 15 [ca
v

v

v

1550]; H.d.Am. D 8 , F 7 , H 7 en pass. [m. 16e e.]; Rott.Sp. I viij , R vij [1561];
Meest Al 92, 363 [1559]; Tcooren 619 [1565]; Bruyne 2, 185 [1567], 3, 174 [2e h.
16e e.]; Verl.Z. I, 357 [1583]; Werelt bevechten 219 [2e h. 16e e.]; Ontr. Rentm.
1051 [1588?]; Con.Balth. 964 [1591]; Tcalf v. W. 380 [eind 16e e.?].
- Met verstrangen, op smartelijke wijze? ‖ (Christus is) onder de Wedt ghedaen
// vp dat hij met verstranghen v zoude verlossen vut dese zware bedwanghen, Reyne
M. 946 [ca 1575?]; Als aerme jnpe (1. jupe) // noope zal hy met verstranghen noch
dickmael ontfanghen, Taruwegraen 1032 [1581].
OPM. Nog in Bartas' Werken bl. 269 (aang. door OUDEMANS i.v. Verstrangen): ‘Dat
hy met verstrangen, Schuyft in een doncker graf’ en bij J.V.D. NOOT, Olymp. 230
(uitg. Zaalberg, Olympia Epics p. 162): ‘Die noyt het suer en proefde med
ver-stranghen’.
- Sonder verstrangen, rustig, vrijmoedig, vrijelijk? ‖ Segt sonder verstrangen eens
met gemoe, Hoe veel legdy ons jaerlicx van dees kinderen toe? Minnevaer 287
[1583]; Ick ben daer wel bekent / dus sonder verstrangen boodschapt van mijn /
men sal u willecom hieten, Proetus Abantus 169 [vóór 1589]; So moocht ghij daer
mede heen gaen dreggen, Aenhoort mijn seggen sonder verstrangen, Lijs en Jan
Sul 311 [eind 16e e.?].
o

b) Kwelling; - 1 door liefdesverlangen. ‖ Therte leydt ghevanghen tusschen twee
mueren ... Duer (1. duert?) verstranghen / ghevangen / verhanghen, Aen eene diet
al nempt in spele, Leuw. Bijdr. 4, 285 [beg. 16e e.]; Ten es gheen wonder claer Dat
ghy naer my / met groot verstranghen haect. Jc weet wel dat lust / menich verlanghen
maect, EVERAERT 42 [1512] (hic, dus liefdesverlangen, begeerte? Of vurigheid,
hevigheid?); Comt,
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o

blust mijn verstranghen, Christenk. 559 [ca 1540]. - 2 door verdriet in het alg. ‖
(Danes) In sdrucxs verstranghen sliep dicwil onsachte, A. BIJNS, N.Ref. 295, a, 4
[1e kw. 16e e.]; Al zouw ick cousen en mouwen vertaeren, Zoe en zal ick niet zijn
in sdrucx verstrangen, Alit en Lijsbith 164 [eind 16e e.?].
v

OPM. Vg. de variant, naderend tot ‘drang, aandrang’ in Odyss. 1, fol. 82 (aang.
door OUDEMANS i.v. Verstrangen): ‘Daer wies ick mijn handen, en badt Godt door
noodlick verstranghen, Die sont my een zoete rust’.
c) Binding, knelling, druk. ‖ Den bant des cloosters maect ons therte verert Wy
bringhen v gelts by mit hopen ghescert seyde veel lollaerts doer sbants verstranghen,
St 1, 112 [vóór 1524]; Dus en zijn wy niet meer onder des wets verstrangen,
Prochiaen 734 [ca 1540]; (Christus heeft) Wech ghenomen / de wedt / met alle haren
heeschs // zwaer, Zoo verre de zelve / met scriftelick verstranghen Waren bevanghen,
Verl.Z. II, 693 [1583].
OPM. Vg. de neutrale bet. binding i.c. van de eed, in Belg.Mus. 3, 16 (aang. d.
OUDEMANS i.v. Verstranghen): ‘by eets verstrangen’.
2) Geweld aandoen, krenken; in 't ongeluk storten, verderven, verdoemen. ‖ Sy
vreest die cleynicheyt: Daer nijders reyn hertekens mede verstrangen, Sp. d. M.
176 [beg. 16e e.]; Vileyns / beroemers / ergher dan dieve Die eerbaerheit conste
ende vruecht verstrangen / Wensche ick... Den minnaers ter eeren / aen bomen
gehangen, ald. 1131; Ic hope hy en zal ons niet verstranghen, Gentse Sp. 251
[1539]; Faelgyvouwers die thuycxken na den wint hanghen... Dese sullen die Werelt
noch verstranghen, Trauwe 462 [1595?].
OPM. Vg. de bet. verschalken, vangen in Bartas' Werken bl. 33 (aang. d. OUDEMANS
i.v. Verstrangen): ‘om vogel, wilt of visch met listen te verstrangen’.
- In zelfst. gebruik: overtreding, misdaad, zonde, boosheid. ‖ Hadde den conync
tjeghen den keyser / niet ghesteken Tonrechte twelc een groot verstranghen was,
EVERAERT 551 [1538]; Duer Sverkeerts Zins crayen, die my hilt ghevanghen, Gheleyt
in tverstranghen in verkeerde ganghen, Gentse Sp. 159 [1539] (hic? of ellende? of
(betrokken op ‘in verkeerde ganghen’) ijver, volharding, verharding?).
- Met (soms in) groot verstrangen, op misdadige, boze, afschuwelijke wijze? ‖
Ghij en sult giften noch gaven ontfanghen, met groot verstranghen / Ken wilt niet
gedoogen, Gr. Hel 1031 [ca 1564]; Och te recht mach men maecken groote clacht
daer sulcks werdt gewracht met groot verstrangen, Machabeen, in Hs. TMB, A, fol.
v

26 [vóór 1590]; Herodes doodde de kinderen in groot verstrangen, Voorleden Tijt
595 [eind 16e e.?] (hic? of woede, razernij?).
3) In de verbinding niet om verstrangen,
a) Allerhevigst, -wreedst, -verschrikkelijkst. ‖ Leuv. Bijdr. 4, 330 [beg. 16e e.]; A.
BIJNS, N.Ref. 234, c, 3; 327, d, 11 [1e kw. 16e e.]; A. BIJNS 84 [1528], 307, 387, 458
[ca 1540]; EVERAERT 457 [1530]; Prochiaen 984 [ca 1540]; Reyne M. 879 [ca 1575?].
- Hiertoe behoort ook EVERAERT 67 [1511]: ‘Wye zoudse verstranghen?’ (versta:
ze is allerfelst, allerverschrikkelijkst). De constructie wie machse of zoudse + inf.
schijnt zich te hebben ontwikkeld uit of naast de verwante die men niet en mach +
inf. die vrij vaak voorkomt naast niet om + inf.
b) In de hoogste graad, hoogste mate. ‖ Eylacen, dat sietmen dagelijcx wel blijcken,
Dat u wercken geheel Phariseeus zijn niet om verstrangen, Prochiaen 958 [ca 1540].
- Hiertoe behoort wellicht sonder eenich verstrangen, onovertroffen. ‖ In goodts
oogen sijnse (t.w. Zacharias en Elizabeth) vroom sonder eenich verstrangen
volcoomen rechtveerdich oick beij te saemen, Geb. Joh. Bapt. 378 [1578].
c) Onovertreffelijk, allerschoonst, allerheerlijkst. ‖ Aen eenen boom so sijn
ghehanghen... Die schilden vanden ridders. niet om verstrangen, Dal s. Wederk.
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498 [eind 15e e.?]; Met hem (t.w. Christus) int paradijs heift (de goede moordenaar)
vruecht ontfanghen, Niet om verstranghen, Gentse Sp. 346 [1539].
4) In de aanh. naar het schijnt doorstaan, uithouden. ‖ Hoe sal ict verstranghen,
hoe sal ict maken, so groot verlanghen heb ic om smaken dijn suete woordekens
onuersuerlic, Doesb. 60 [vóór 1528].
B. ONZ. - 1) Moeite doen, zich inspannen, ijveren. Zelfst. gebruikt. ‖ Vreest gheen
verstranghen, aerbeid noch pijne, CAST., C. v. R. 8 [1548].
- Met (een) nerstich verstrangen, ijverig, vurig. ‖ Spyse... daer naer dat myn ziele
// heeft een groot verlanghen met nerstich verstranghen, H.Sacr. 14 [1571];
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Daermen doch haer alleene / de waerheyt ziet anhanghen in liefde / ende eenicheyt
/ met nerstich verstranghen, Taruwegraen 211 [1581]; Ghiet vul uwe lancken // met
een nerstich verstranghen, ald. 1137; Dies ick gheneghen bem met een nerstich
verstranghen... te zeggene heden: Heere, enz., Verl.Z. II, 1303 [1583].
OPM. I. Vg. met berispelijck verstrangen, met nadrukkelijke (eig. hevige, vurige
of strenge) berisping, in Odyss. 2, bl. 60 (aang. door OUDEMANS i.v. Verstranghen);
de bet. hevigheid, vurigheid, hartstocht mogelijk ook in EVERAERT 41 [1512] (zie de
o

aanh. sub bet. A, 1, b, 1 ).
OPM. II. Naast de verbinding met nerstich verstrangen gebruikt Lawet in H. Sacr.
ook nerstich int verstrangen. ‖ Ic zalder u toe helpen // nerstich int verstranghen, H.
Sacr. 210 [1571]; daarnaast in Reyne M. gebruikt hij ook nedt int verstrangen en
tormentelick int verstrangen. ‖ Hebbende heerscappie / zeer nedt jnt verstranghen
over al dat leeft, Reyne M. 253 [ca 1575?]; Alle myne passie tormentelick jnt
verstranghen es in solaes verganghen, ald. 1221. Men krijgt de indruk dat int
verstrangen hier nog slechts fungeert als bijw. v. graad: zeer, bijzonder of
buitengewoon.
- In de aanhh. schijnt bep. de bet. (ge)strengheid van toepassing te zijn. ‖ Des
Conincx hertmoedich verstrangen Tot medelijden is geneycht, Prochiaen 2514 [ca
1540]; Zoo ons Vader crachtich zeyde warachtich // eer hy van ons met verstranghen
nam zyne ganghen, Reyne M. 404 [ca 1575?]; Veel gheeselen... behooren alle de
boose zondaren // toe, En dat naer Gods groote gherechticheyts verstranghen, Verl.
Z. II, 853 [1583].
2) Razen, woeden. ‖ In aercheden was hi verstrangende die helsce hondt, DE
ROOVERE 120 [3e kw. 15e e.].
OPM. Hiertoe behoren wellicht ook DE ROOVERE 214 en Gentse Sp. 111 (zie de
aanhh. sub bet. A, 1).
- Zelfst. gebruikt: woede, razernij. Mogelijk behoort hiertoe Voorl. Tijt 595 [eind
16e e.?] (zie de aanh. sub bet. A, 2).

Verstrangenesse,
zn. Van verstrangen.
Benauwenis, kwelling. ‖ Ontsluutt ons die zitten in tscaerkers verstrangenesse,
CAST., C. v. R. 96 [1548].

Verstranghen
ww. Zie Verstrangen.

Verstringen,
ww. Zie MNW i.v. Verstrengen. Vg. voor de bett. A, 3 en 4 Verstrangen, bet. A, 1
en 2. - Uitsl. in het rijm aangetroffen.
A. BEDR. - 1) Bewerken, bedrijven. (vg. de aanh. uit Rincl. 780 in MNW i.v.
Verstrengen, sub bet. 1). ‖ Wy moeten inden hoop // zijn stoken / blasen / om drucx
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verstringhen // al, Sp. d. M. 1735 [beg. 16e e.]; Ick hoorde haer lievelick keelken
clinghen / Solaes verstringhen, ald. 4108; Ick (moet)... des menscens figueren Van
quaetheit pueren // om duechts verstringen, ald. 5735; Laet ons ghenuechte
verstringhen In desen zoeten dagheraet, H.d.Am. G 6 [m. 16e e.]; Laet ons
ghenuechte verstringhen, ald. K 2.
- Ook in de omschreven vorm een verstringhere sijn (c. gen.). ‖ Goliam... den
grooten dwinghere Die der quaetheit was een verstringhere, Camp v.d. Doot 508
[1493].
2) Bedenken? ‖ Looft hem... Met al den lof, diemen mach verstringhen, A. BIJNS
438 [ca 1540].
3) Benauwen; in de aanh. zelfst. gebruikt in dez. bet. als Verstrangen, A, 1, a (zie
ald.). ‖ Voor alle verstringhen... Wil u de Heer behoen, Weer. Gheleerde 485 [1558].
4) Te niet doen (Vg. Verstrangen, bet. A, 2). ‖ 'Tis een solaceren, Des Ieuchts
v

confoort die druck verstringht, H.d.Am. V 5 [m. 16e e.]; Ick zal verdraghen dat grief
v

verstringht, Om den troost daer therte naer verlinght, ald. X 3 (N.b. Indien - wat
minder wrsch. is - verdraghen hier ‘verdrijven’ zou betekenen, dan non hic, maar
sub A, 1: bewerken).
B. ONZ. - Strekken, duren (vg. de aanh. uit Brab. Y. VI, 2099 in MNW i.v.
Verstrengen, sub bet. 2). ‖ Den dach verlingt // die sonne blingt Langher dan haren
loop verstringt, Sp. d. M. 2249 [beg. 16e e.].
OPM. Onduidelijk blijft de bet. in de - corrupte - aanh. ‖ Doer v (t.w. dronkenschap)
was Amon gheworpen int sant ende van Absolon ter doot doen bringhen Sijns selfs
broeder by redene want Hij [en] misdoende mit sijn suster vant dies hij in druc des
droefheijts verstringhen, St 2, 128 [vóór 1524] (N.B. I.p.v. in druc verwacht men een
verb. fin.).

Verstringhere,
zn. Zie Verstringen.

Verstrobeert, verstrobert,
bn. Bijvorm van verstorbeert (van verstorberen, zie MNW i.v.).
Beroerd, in beroering gebracht. ‖ Wat es de zake dat uwe zinnen verstrobeert
dus zyn royende, Reyne M. 826 [ca 1575?]; Ach herte ende zinnen // zyn my lastich
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verstrobert, Taruwegraen 1109 [1583].

Verstroven, verstrooven,
ww. Van stroven (zie ald.).
A. BEDR. - Te niet doen, vernietigen. ‖ Ick ben tot een troost gecoomen van boven
om die sonden te verstroven, M. Bedr. Hart 941 [1577]; Al uw ontwinden ... Es om
Wet en profeten te brengen tot niet; 't Waar immers verdriet, zoud' men die
verstroven, Jezus o.d. leraers 852 [vóór 1580]; Hoe dat ment (t.w. het onkruid)
verstrooft / dit rijst altyt weder, Saeyere 564 [2e h. 16e e.].
B. ONZ. - 1) Verdwijnen, vergaan; verloren gaan, omkomen. ‖ Noyt iemant soo
sondich / dien hij heeft verschooven off doen verstrooven / hoe vol ghebreeken,
M.Bedr.Hart 1142 [1577]; Salmen dan dees gedulden die dit bedroven... int lant
hebben gebrocht die neering verjaecht / welvaert doen verstrooven oick vuijt alle
hooven, Saeyere 112 [2e h. 16e e.]; Onder alle pertyen... gaet het oncruyt / tgoe
saet / verde te boven en doetet verstroven / meer danmen oijt saghen, ald. 714;
Compt ryst hier vuyt sonder eenich vertoven soo mach tquaet verstroven / en tgoet
v bedowen, Red. en Nat. 982 [2e h. 16e e.].
2) In de war raken, vertroebeld worden, inz. van de menselijke geest. ‖ Volcht hij
haer soo compt hij int bedroven die sinnen sullen verstroven / doer haer onthiet,
M.Bedr.Hart 113 [1577]; Valsche perswasij en eygen vernuft die myn maecten
versuft en soo verdooft dat ick al haer aenslaegen hebbe gelooft waer doer ick dus
verstrooft mijn selfs bevin, ald. 577; Mijn zinnen van binnen zijn mij verstroofd,
Bijnaast verdoofd, Jezus o.d. leraers 3 [vóór 1580]; Zijn afwezen doet mijn zo
bedroeven, Dat die zinnen verstroeven (in het hs. zal gestaan hebben verstro(o)ven)
door't groot ontbarmen, ald. 419; Mijn is geseijt... dat deenvoudige mensch... heeft
hem gans begeven onder goodts goetheyt // soo dat geen verstroven hem voorts
mach verdoven / noch geensins doen beven, Deenv. Mensch 700 [2e h. 16e e.].

Verstuijcken, verstuken, verstuucken,
ww. Zie MNW i.v. Verstuken.
1) Breken, inz. m. betr. tot hals of nek.‖ Sacr.v.d.N. 807, 1249 [3e kw. 15e e.];
Mar.v.N. 680, 917 [ca 1500]; EVERAERT 204 [1528]; V.D. DALE, Stove 367 [1528];
Goossen Taeijaert 222 [2e h. 16e e.?]; Taruwegraen 699 [1581].
2

OPM. Reeds in Playerwater 220, aang. in MNW i.v. Verstuken.
2) Verdwijnen. ‖ Damoreus ontpluken der ronder borstkens, der armkens omluken
dede druck verstuken, Doesb. 56 [vóór 1528].

Versturberinge,
zn. Van versturberen (zie MNW i.v. Verstorberen en vg. aldaar Storberinge).
Verwarring, beroering of ontstemming. ‖ V.: Daer is hoveringhe Q.: En
triumpheringhe V.: Gheen versturberinge Q.: Maer vrolijcke neringhe, Well.Mensch
95 [2e kw. 16e e.].
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Verstuucken,
ww. Zie Verstuijcken.

Versubtylen,
ww. Zie MNW i.v. Versubtilen.
A. BEDR. - Niet om versubtylen, allerfijnst, allerzuiverst. ‖ (De goede moordenaar)
was gheinstrueirt Duer sgheest roerijnghe niet om versubtylen, Gentse Sp. 211
[1539].
B. ONZ. - Fijner, subtieler worden. ‖ Dees edel conste versubtijld dagheliks, CAST.,
C. v. R. 49 [1548].

Versuchten,
ww. Zie MNW i.v.
Berouw hebben. ‖ Versucht ic ten lesten eens, Dontfermhertige God wert mijns
ontfermende, Mar.v.N. 804 [ca 1500].

Versueren,
ww. Van sueren (zie Seuren).
Bedriegen? ‖ Duer pine, ic verwinne (l. verdwine)... Als ickse sie ghecken, ende
my versueren, CAST., C. v. R. 148 [1548].

Versussen,
ww. Zie MNW i.v.
1) Tot zwijgen brengen; wegnemen. ‖ Goet onderwijs / den twijfel versust, Rott.Sp.
v

M viij [1561].
2) Veranderen, verkeren? ‖ De kinderen des rijcx verblent Zullen verworpen
worden / midts dat sy versusten De waerheyt in duysternis / en swaer torment,
v

Rott.Sp. R i [1561].

Versusten,
ww. Bijvorm van versussen? of corrupt voor vercusten?
Tot zwijgen brengen. ‖ Svyants temtatie komt oock behendich My bespringhen
van allen zijen / ick en kans versusten (× rusten), Rott. Sp. C iiij [1561].
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Verswayen,
ww. Van swayen.
Verkeren; vergaan? ‖ Terwencoren moet eerst tot niet verswayen versterven
verrotten ende heel ontdrayen selt sijn meester wel payen, Saeyere 184 [2e h. 16e
e.].

Verswaren,
ww. Zie MNW i.v.
Te zwaar vallen. ‖ Den wech van Hemelrijc en mach niemant verswaren, CRUL,
Dronckaert 25 [2e kw. 16e e.].

Verswarmen,
ww. Van swarmen.
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Eig. verdwalen en v.v. in de war, in de knoei raken? ‖ Men siet deese bortdraegers
selden verswarmen dat sij van armoet achteruijt // varen, Gr. Hel 267 [ca 1564].

Verswecken,
ww. Bijvorm van verswicken (naast verswiken)?
Bezwijmen? ‖ Ic verkeerde dit siende als die verswecte Van vergruwen / ende
van groote vare, Dal s. wederk. 757 [eind 15e e.?] (het franse voorb. heeft tressuant,
transpirerend).

Verswellighen,
zn. Zie MNW i.v. Verswelgen.
Opnemen? ‖ Met oorlof myn Heeren en wilt u niet bellighen / Wilt lieflijck
verswellighen // dat wy stooren u reden, Rott.Sp. N v [1561].

Versweren,
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
Versweren tot, door een vervloeking veranderen in. ‖ Uyt desen zoo heeftse my
v

versworen Tot eenen Herte, H.d.Am. K 3 [m. 16e e.].

Verswijck(e),
zn. Van verswijcken.
Sonder verswijcke, zonder nalaten, prompt? ‖ In elcken wijcke Al sonder verswijcke
// Segt my toch onbevreest Dwelck den mensche tot conste verwect aldermeest,
Antw.Sp. e iij [1561].
OPM. Als var. van versijck(e) en in dez. bet. (en wrsch. daarvoor corrupt) bij DE
ROOVERE 290, lezing St [3e kw. 15e e.].

Vertaeyt,
bn. Van *vertaeyen (van taey, taai).
Oud geworden? ‖ D'een gebrect dat d'ander overschiet / als een vertaeyt bier,
v

Zeven Sp. Bermh. B vj [1591].

Vertalen, vertaelen,
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ww. Zie MNW i.v.
1) Spreken, zeggen, mededelen (vg. KIL.: V e r - t a e l e n ... Eloqui, efferre). ‖
B.d.Scr. 27 [1539]; A. BIJNS 288 [ca 1540]; Bruyne 1, 161 [1556]; Minnevaer 179,
315, 500 [1583]; Proetus Abantus 195 [vóór 1589]; Werelt bevechten 145, 911 [2e
v

h. 16e e.]; Hs. TMB, B, fol. 128 [eind 16e e.?]; - zie voor jongere plaatsen OUDEMANS
i.v. Vertalen.
- In de aanh. bep. het woord doen. ‖ Zoe zullen wij bedecken al uwe gebreecken,
En zullen beleeflijck voor u vertaelen, Alit en lijsbith 276 [eind 16e e.?].
2) Uitleggen. ‖ Die nae die letter alleen myn (t.w. de H. Schrift) wil vertalen die
moet falen / in veel jammers en elent, M.Bedr.Hart 845 [1577].

Vertast,
bn. Van vertassen (zie MNW i.v.).
Opgetast, opgehoopt? ‖ Ick legghe hier in muten, Versockelt, vermost, als ghi mi
siet, Vertast, vervuylt, Elckerlyc 362 [ca 1490?].

Verte,
zn. Zie MNW i.v. Vert.
Eig. crepitus ventris v.v. ook schimpnaam of naam voor een ongunstig, verachtelijk
persoon. ‖ Nu voorts erge verte, Menschwerdinge Christi 362* [m. 16e e.?]; Creimers,
speellieden & lichte verten begeiren altyt kermisse oft jaermerten, Bruyne 1, 65 [2e
h. 16e e.]; Geacht syn als een qua verte, Hs. TMB, G, fol. 66* [eind 16e e.?] (hic?
of eig.: crepitus ventris of ‘mulier pedens siue crepitum ventris emittens frequenter’
(KIL. i.v. Verte)?).

Verteenen,
ww. Van teen, twijg, rijs?
Slap worden? ‖ Ghy hebt uwen besten pyl verscoten V booch is crepel ende v
windaes craect V pyl is verteent si valt wter noeten, St 1, 16 [vóór 1524].

Verteesen,
ww. Zie Vertesen.

Verteet,
bn. Van verteeten (van teet, zie MNW i.v.)? Vg. Verteets.
In de aanh. naar het schijnt overmoedig of verdwaasd. ‖ Ghij sijt so broodroncken
en so verteet, Dat ghij segt, die (t.w. de ‘heylighe doctooren’) hebbent al qualijck
verstaen En Luter heeft den rechten gheest ontfaen, A. BIJNS 183 [1548].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Verteets,
bn. Van verteet (zie ald.)?
In de aanh. naar het schijnt ongenaakbaar. ‖ Men vynt van dese /verteetse
vrauwen De welcke de precieuse maecken cunnen. Soude men hemlieden / een
ghenaecken junnen Van amoureushede... Tscynt dat mense groote / onruste doet,
EVERAERT 536 [1538?].

Vertenen,
ww. Van tenen, plagen.
Beetnemen, foppen. ‖ Tvaere alst mach, hy wert verteent Van mij, Crimpert Oom
167 [eind 16e e.?].

Verterden,
ww. Gevormd van ofr., fr. tard; vg. WNT i.v. Tardeeren.
v

Dralen, talmen, toeven. ‖ Rott.Sp. H i [1561]; M.Bedr.Hart 967 [1577]; Jezus o.d.
leraers 313 [vóór 1580]; Minnevaer 93 [1583].
OPM. Vg. vertarden in dez. bet. in Grimb.oorl. 1, 1360 var., aang. in MNW i.v.
Vertarden, Aanm.

Vertesen, verteesen,
ww. Zie MNW i.v.
Doen verdwijnen, in de eerste aanh. naar het schijnt identiek met versmachten,
dat aldaar in hetzelfde verband wordt gebruikt. ‖ Mijn glorie sal u lijden versachten
Wilt hier op dachten // als v die weerelt wilt vertreesen (l. verteesen), in
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Ned.Archief v. Kerkgesch. N.S. 21 (1928) bl. 198 [ca 1540] (vg. in dez. strofe: ‘Al
wilt u die werelt versmachten’); Al v vianden sal hij vernijelen tot stof / dat die wint
verteest, Deenv. Mensch 892 [2e h. 16e e.].
OPM. Mogelijk hetzelfde als verteesen, er door brengen, verdoen in Wap.Rog.
1244, aang. in MNW i.v. Vertesen.

Vertieren, verthieren,
ww. Zie MNW i.v.
1) Geslachtelijke omgang hebben? Of verliefd doen? ‖ Zu (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. ‘praatjes
verkopen’). ‖ Seght by wat manniere Eer jc verthiere / veil woorden te quiste,
EVERAERT 22 [1509].

Vertoeven, verto(o)ven,
ww. Zie MNW i.v.
1) Verwachten, te (ver)wachten hebben. ‖ Ginck dat soo voort / twaer een eewich
beclaegen Men sout ons verachten in alle laegen mij tot een mishaegen / wat salmer
off vertoeven, Deenv.Mensch 696 [2e h. 16e e.]; Soo mach ons meester / goe
vruchten vertoeven, Saeyere 235 [2e h. 16e e.].
2) Verdragen. ‖ H.: Hoe sullen wijt maecken? A.: Wij moetent vertoeven En hebben
paciencij, dats den besten raet! Tcooren 361 [1565].
3) Bewerken, veroorzaken? ‖ Segt mijn toch waerom sijdij mijn alree dus moe
isser eenijge onspoe // doer mijn vertooft, Deenv. Mensch 533 [2e h. 16e e.].
OPM. In Deenv. Mensch 535 [2e h. 16e e.]: ‘Dus is mijn hart vertooft / en heel
neerslachtich’ staat vertooft (naar het schijnt onder invloed van r. 533 zie de aanh.
sub bet. 3) corrupt voor verdooft (of bedrooft).

Vertoevere,
zn. Van vertoeven.
Die wacht, geduld oefent. ‖ Ghij sijt een lancmoedich vertoevere, Den sondaer
spaerende om dien te behouwene, A. BIJNS 404 [ca 1540].

Verto(o)ven,
ww. Zie Vertoeven.

Vertrecksele,
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zn. Van vertrecken.
Getalm, uitstel? ‖ Stelt deerste beghin bij deerste verwecksele Sonder vertrecksele,
v

Antw. Sp. C i [1561].

Vertrevelen,
ww. Van trevelen, vleien, lokken (vg. KIL.: T r e y f f e l e n . Blandiri, pellicere: nugari,
ineptire).
Verlokken (vg. KIL.: V e r - t r e y f e l e n / v e r - t r e e f f e l e n . Pellicere, lactare,
decipere, allicere blandiciis; vg. ook DE BO i.v. Vertreefelen). ‖ Den lust vertrevelt,
H.d. Am. R 2 [m. 16e e.].

Vertribuleren,
ww. Van tribuleren of contaminatie van tribuleren en een ver-ww. (bijv. verwerren).
In verwarring brengen, beroeren. ‖ Een herte in minnen tonderstreden Vertribuleert,
Sp. d. M. 913 [beg. 16e e.]; Vertribulerende in haer verstant en zinnen swaer, H.d.Am.
I 1 [m. 16e e.].

Vertrijumpheren,
ww. Van trijumpheren (zie Triumpheren).
Met fuiven er door brengen. ‖ Een ander salder in succijdeeren, Diet sal
vertrijumpheren // oft verhoereren Dwelck ghij int suer sweetich laboereren Most
conquisteren, Well. Mensch 454 [2e kw. 16e e.].

Vertroostere,
zn. Zie MNW i.v. Vertrooster.
Die troost, bemoedigt, helpt (vg. KIL.: V e r - t r o o s t e r . Consolator). ‖ Tis een
trapken dat Godt selve gemaect heeft, Die in allen arbeyt is een vertroostere, Br.
Willeken 374 [1565?].

Vertueuijsselijck,
bw. Zie Virtuhueselic.

Vertulpen,
ww. Van tulpen, drinken (vg. KIL.: T u l p e n . Fland. Comessari, pérgraecari, bacchari,
insanire en T u l p e r . Fland. Ebriosus, potor, potator, bacchans; zie ook MNW i.v.
Tulpen, Aanm.).
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Verdrinken, verbrassen. ‖ Men vindter ooc diett vertulpen zullen zonder ruste,
Want men heeft ghedroncken van auden tiden, CAST., C. v. R. 188 [1548].

Verturberen,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Verstoren, beroeren (vg. Voc.Cop.: v e r t u r b e r e n , disturbare). ‖
v

H.d.Am. C 4 , D 3, F 6, K 6 en pass. [m. 16e e.]; Bekeeringe Pauli 682 [ca 1550?];
GHISTELE, Ant. 33, 83 [1555]; Antw.Sp. f iiij [1561].
B. ONZ. - In de war raken, verstoord of bedorven worden. ‖ Pir. en Th. 83 [1e kw.
v
16e e.?]; A. BIJNS, in Bruyne 2, 144 [ca 1540]; Antw.Sp. G iiij [1561].
OPM. Ook in Troyen Volksb. 23c, aang. in MNW i.v. Verturberen, sub bet. II, a. Verturbeert, van personen: ontsteld, beroerd in Pelgrimage 15c (aang. in MNW t.a.p.
sub bet. II, b), ook in St 2, 170 [vóór 1524].

Veruwen
ww. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. vrezen. ‖ Een dinck isser daer ick voor gae
gruwen! Sonder dat te veruwen wist ick wel raet, Tcooren 335 [1565].
OPM. Dez. bet. is wrsch. van toepassing in V.D. DALE, Stove 485 [1528]: ‘Och
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waer ick noch te huwen lieue heere Ick ghelooue en soude so niet verguwt sijn. Mijn
leet en soude niet meer veruwt sijn’ (var. verfouwt, zie Verfouwen), ofschoon - gelet
o.a. op Drie Daghe Here 4: ‘Sijn doghen esser met vernuut’ - hier ook vernuwt
gelezen zou kunnen worden. Dit laatste is o.i. niet mogelijk in Belg.Mus. 1, 114: ‘Ic
ben u vrient, Mi niet en scuut, U niet en veruwt, Ic hebs verdient’ (aang. d. OUDEMANS
i.v. Veruwen), zoals Verdam in MNW i.v. *Veruwt wil (vg. echter MNW i.v.
Vernieuwen, sub bet. II, 3, waar Verdam zich minder positief uitdrukt); hem veruwen
zal hier wel ‘vrezen’ moeten betekenen.

Vervaerlick,
bn. Zie MNW i.v. Vervaerlijc.
Bevreesd. ‖ O doot... V strenge passie maect ons veruaerlick, Doesb. 194 [vóór
1528].

Vervaertheit,
zn. Zie MNW i.v.
In de aanh. met caus. aspect: gruwel, gruweldaden. ‖ Anders (t.w. indien de
duivels de mensen niet mogen ‘castien’) en crijchdijs nemmermeer verlaetheit
Vander veruaertheit, die si (t.w. de mensen) plien, Mar.v.N. 829 [ca 1500].

Vervaljanten, vervaljanden,
ww. Van valjant (zie Vaillant). Uitsl. aangetroffen bij Lawet.
A. BEDR. - Niet om vervaljanten, vervaljanden, onovertreffelijk, allervoortreffelijkst.
‖ H. Sacr. 70 [1571]; Judich 262, 1473 [1577]; Vader Onse 903 [1577]; Taruwegraen
752 [1581]; Verl. Z. II, 771, 1322 [1583].
B. ONZ. - Voortreffelijker worden, in de aanh. naar het schijnt toenemen in macht
of heerlijkheid. ‖ (Een kamerling tot de koning:) By zynder vroomicheyt (t.w. van
‘dyn alder vroomsten capiteyn’) / zuldy noch vervaljanden // fyn, Judich 254 [1577].

Vervallen,
ww. Zie MNW i.v.
Opdrinken? ‖ Ick en magh gheen stoop soete melcx vervallen, Zij en waere met
witte broot wel stijve gebrockt, Alit en Lijsbith 55 [eind 16e e.?].

Vervanghen,
ww. Zie MNW i.v. Vervaen.
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1) Grijpen, aangrijpen (vg. DE BO i.v. Vervangen). ‖ Vreese vervijngh my, CAST.,
C. v. R. 8 [1548].
2) Omvatten, beheersen, kennen? ‖ O wijsheid (t.w. Christus) ... Veruanghende
alle zaken van hende thende, CAST., C. v. R. 95 [1548] (hic? of sub bet. 3?); Meesters
die dees const eens deels veruijnghen, Bewaren haer dijnghen ghecoferd, ghestopt,
ald. 101 (hic? of sub bet. 3?).
3) Volbrengen. ‖ Mijn begheerte moet ghy veruanghen, CAST., C. v. R. 8 [1548].
4) Boeten, lijden voor; dragen, op zich nemen. ‖ (Christus) Die alle des waerelts
zonden vervanghen heift, Gentse Sp. 192 [1539].

Vervaten,
ww. Zie MNW i.v.
Sonder vervaten, indien niet corrupt, dan in de aanh. naar het schijnt onverwijld
of onomwonden. ‖ Nu wil ick onbescheydelick met u praeten, Sal ick sonder vervaten
hier op bringen Dat op(p)erste uws gelooffs voor uwen ooghen opdringen,
Onlytsaemheyt ende Broederlicke onderwijs 172 [eind 16e e.?].

Verveelen,
ww. Zie MNW i.v. Vervelen.
Vergroten, vermeerderen (vg. PLANT.: v e r v e l e n .... augmentare). ‖ B.: Sal ick
dan een cap hebben S.: ia ghij in trouwen eenen pels met mouwen // om dwaesheijts
verueelen, Sotslach 284 [ca 1550].
OPM. Onduidelijk is de bet. in DE ROOVERE 137 [3e kw. 15e e.]: ‘Hoe groot figuere
dat noyt verueilde Der iuedscher wet. dats al gheleden’.

Vervelicheyt,
zn. Van vervelich of rechtstreeks van vervelen.
Zwaarheid, druk, narigheid, moeilijkheid. ‖ Wye zoude hebben des tyts veruelicheyt
Dan die allendich / jn drucke wroeten Ende grootelyc lyden / by onghelucke moeten?
EVERAERT 131 [1525].

Ververschen,
ww. Zie MNW i.v.
Eig. opfrissen en v.v. zorg besteden aan, zich ijverig bezig houden met? ‖
Duermuusterd, veruerscht, besouckt dees eesters wijd, CAST., C. v. R. 218 [1548].

Vervlercken,
ww. Van vlerck.
Beschermen. ‖ Sterckt / werckt / verulerct (var. bevlerckt) / mit gracien reene myn
leeke weeke, DE ROOVERE, in St 2, 172 [3e kw. 15e e.].
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Vervleten,
bn. Zie MNW i.v.
1) Vervleten op, gesteld, verzot op, bezeten van. ‖ Mar. v. N. 306 [ca 1500];
v

Doesb. 99 [vóór 1528]; CAST., Pyr. A ij [ca 1530]; CAST., C. v. R. 7, 54, 110, 170
[1548]; H.d.Am. Ee 4 en pass. [m. 16e e.]; Dboeck d. Am. D ij [1e h. 16e e.].
OPM. Ook in Trojen Volksb. 8a [ed. 1479], aang. in MNW i.v.
- Naar het schijnt in dez. bet. in de aanh. vervleten naer. ‖ Iupiter en Io... en waren
naer d'een d'ander noyt zoo vervleten... Als dees twee op d'een d'ander zijn
ghebeten, H.d.Am. Bb 6 [m. 16e e.].
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2) Vervleten in, verstrikt in? ‖ Ja philosophen en poeten Waeren selve inde minne
vervleten, Pir.en Th. 98 [1e kw. 16e e.?].
3) Vervleten uit, gedreven door? ‖ Dese Piramus Christus, dit siende vuijt lieffde
vervleten, Heeft onblusschelijcke liefde verworven, Pir. en Th. 645 [1e kw. 16e e.?]
(hic? of te betrekken op lieffde en dan innig, vurig, brandend?).
4) Jonstigh vervleten, gunstig, vriendelijk gezind? ‖ Rasch, zonder sparen, Groet
dit lieve gheselschip, jonstigh vervleten, Man en wijf 141 [eind 15e e.?].
5) Van liefde of vriendschap: levend, brandend? ‖ Vuijt goeder vrintschap jn mij
vervleten heb jc gesonden spijse, Berv.Br. 176 [ca 1520?]; My soeckende... U (1.
uit?) vierige liefde, te mywaerts vervleten, Bruyne 1, 145 [1556].

Vervlieghen,
ww. Zie MNW i.v. Vervliegen.
Verdwijnen, heen-, weggaan. ‖ Sacr.v.d.N. 1325, 1328 [3e kw. 15e e.]; Appelboom
v

444 [1e kw. 16e e.?]; EVERAERT 250 [1530]; CAST., C. v. R. 8 [1548]; H.d.Am. O 5
[m. 16e e.]; Haagsp. o iij [1561]; Tcooren 322 [1565]; Preecker 290 [2e h. 16e e.];
Voorleden Tijt 488 [eind 16e e.?].

Vervlijen,
ww. Zie MNW i.v. Vervlien.
Wegvluchten (vg. Voc.Cop. v e r v l i e n , perfugere). ‖ In geckernijen sullense v,
Gemeente, noch duen vervlijen, S.Stadt 105 [ca 1535].

Vervoochten,
ww. Zie MNW i.v. Vervogeden en vg. Vechten.
Helpen, bijstaan? ‖ Ick (t.w. Quade Begheerte) zal hem (t.w. de Mensch)
vervoochten, Rott.Sp. A viij [1561].
OPM. Wellicht behoort hiertoe ook verfoechden, dat in de aanh. onz. gebruikt
schijnt te zijn in de bet. profiteren. ‖ Door myn presentie (t.w. van Vreemde
v

Fantasyen) zullen menich mensch verfoechden, Rott.Sp. P iiij [1561].

Vervoorden,
ww. Van voorden (zie MNW i.v. Vorden).
A. BEDR. - Bevorderen. ‖ Elck als den ghestoorden // zy om zulcxs te vervoorden,
Judich 1011 [1577].
B. WEDERK. - Zich verstouten, wagen. ‖ (Caym) Die om den crych hem vut nyde
vervoorde Dat hy Abel zynen broeder vermoorde, EVERAERT 225 [1528?].
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Vervoorderen,
ww. Zie MNW i.v. Vervorderen.
Bijstaan, helpen. ‖ Jn een / compassieus anscauwen Thuwen vervoorderen /
staet Godt by hu, EVERAERT 130 [1525].

Vervrimpt,
bn. Van vervrimpen (van vrimpen, vrempen, grijnzen, een zuur gezicht zetten, zie
MNW i.v. Vrempen en Wrempen).
Verzuurd, ‘verpieterd’? ‖ Modestus die vervrimpt was // Door syn gierichede en
vervaerthede, // Naer dat liefde in hem haren aert dede // Was hy zoo sterck, zoo
v

kloeck, zoo vailjant, // Dat hy twee Leeuwen alleene bant, H.d. Am. S i [m. 16e e.].

Vervromen,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Verbeteren en v.v. behartigen? ‖ Ick gae mijn saken vervromen / En
tghene dat voorts tot mijnder consten dient, Antw.Sp. a iij [1561].
B. ONZ. - 1) Verbeteren, vooruitgaan (vg. KIL.: V e r - v r o m e n . Augeri vigore,
virtute, animo). ‖ Sietmen niet hoe haer saken vervromen, Antw. Sp. a iiij [1561]
v

(zie ook ald. c ij ).
2) Moed vatten, gerust zijn. ‖ Wilt vervromen Met dezen trooste, in des doodts
vermaen, Gentse Sp. 94 [1539].
C. WEDERK. - Moed vatten, gerust zijn. ‖ Als een mensche beghint ter doodt te
weeckene, Vervroomt hem met hopen, Gentse Sp. 7 [1539]; Zijt hier op ghedachtigh
ende weist vervromt, ald. 88; Soo wie u mynt, end gracy vynt, hi mach hem wel
vervromen, Dev.Pr.B. 216, 5 [vóór 1539].

Vervuerlic,
bn. Van vervueren, vervoeren.
Vervuerlic sijn, verleiden, op een dwaalspoor brengen (vg. KIL.: V e r - v o e r e n ...
Abducere, seducere en PLANT.: v e r v o e r e n o f t v e r v u e r e n , seduire, mener
de costé ça et là, seducere, decipere). ‖ O heere, es my de vyandt vervuerlic, Houdt
my stantvastelic... By dordonnancye der helygher kaercken, Gentse Sp. 186 [1539].

Verwaente,
zn. Zie MNW i.v.
Verwatenheid. ‖ O hooghe verwaente Van Machare! Sacr.v.d.N. 536 [3e kw. 15e
e.].

Verwaermich,
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bn. Van verwaermen, verwarmen.
Koesterend. ‖ Tracterelicxste // Verwaermichste // Xcusatie (t.w. Maria), DE
ROOVERE 205 [3e kw. 15e e.].

Verwaermicheyt,
zn. Van verwaermich of rechtstreeks van verwaermen, verwarmen.
Warmte, gloed, vuur. ‖ Seyndt in my sulck verwaermicheyt Dat ick versmade dit
corte leuen, DE ROOVERE 227 [3e kw. 15e e.].

Verwaert,
bn. Zie Verweert.
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Verwaet,
zn. Zie MNW i.v.
1) Rampspoed, ellende; verderf. ‖ T' presumtsieuste geblaet, maect haer opstinaet,
Heel disperaet, t'bringt de siele int verwaet, B.d.Scr. 6 [1539]. - Mars verwaet, in de
aanh. omschrijving v. oorlog. ‖ O wortel van Iesse weerende Mars verwaet quaet,
CAST., C. v. R. 75 [1548].
2) Afschuwelijke plaats. ‖ Ic ligghe int fel verwaet quaet, CAST., C. v. R. 66 [1548];
Den eenen verdoemt ghy ten helschen verwate, den anderen verheft ghy vroech &
late, Bruyne 2, 92 [2e h. 16e e.].
3) Verwerpelijkheid; - int verwaet liggen, verwerpelijk zijn. ‖ Welc van dien (t.w.
lédigh, héligh, bésigh) int verwaet licht? CAST., C. v. R. 47 [1548].
4) Verwerpelijke, afkeurenswaardige toestand? ‖ Hoe wel dat mijn Ouwers... My
noyt en lieten in dledich verwaet / Maer leerden my Grammaticam etc., Antw.Sp. i
i [1561].

Verwarighe,
zn. Van verwaren.
Zij die aanwezig is (bij), getuige is (van)? ‖ Lof des soons passie hoochste
verwarighe (t.w. Maria), St 2, 12 [vóór 1524].

Verwarren,
ww. Zie Verwerren.

Verwatelijck,
bn. Van verwaten.
Afschuwelijk, verfoeilijk. ‖ Ick (t.w. Venus) heb den leelijcksten, den hatelijcksten,
Den onbezeffelijcksten, den verwatelijcksten, Ruydaris van alle den Goden
v

ghemeene, H.d.Am. Q 7 [m. 16e e.]

Verwaten,
ww. Zie MNW i.v.
Te gronde gaan, vergaan. ‖ (Judith) doet den maghtyghen Olofernes verwaten,
Gentse Ref. 25 [1539]; Ik wil schier verwaten door onverduld, Roerende v. Meest
Al 571 [ca 1564?].

Verweck,
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zn. Zie MNW i.v. Verwec.
Prikkel. ‖ Ledich ghedachte is tprincipael verweck Om onder venus te gaen ter
scolen, Drie bl. danssen 87 [1482]; Jc weet wel dat hy / jnt bekueren ghierich es
Dies hy dickents / tjeghens slusts verweck stryt, EVERAERT 45 [1512] (zie ook ald.
156 [1523]).
OPM. Onduidelijk is de bet. in Gentse Sp. 252 [1539]: ‘Zijn eyghen es den mensche
te sparene; En Christus die ons heift te bewarene, Kent ons mizeryen en ons
ghebreck, En daer om, als hy vergramt es, neimt zijn verweck, Simulerende de
zonden vanden mensche Duer penitencye’ (bet. zijn verweck nemen hier ‘zijn neiging
volgen’? Vg. ook Verweckynghe).

Verwecken,
ww. Zie MNW i.v.
Hem verwecken, opstaan en v.v. zich vertonen? ‖ Ghelyc die sterre haer voer die
sonne vertrect die lucifer heet aen tchirkels graet Ghelyc die donckerhede haer voer
tlich[t] verwect ghelyc die knape synen coninck voer gaet... soe hebic geuonden,
enz., St 1, 246 [vóór 1524].

Verweckynghe,
zn. Zie MNW i.v. Verweckinge.
Lust, neiging, begeerte. ‖ So ghy ghisteren hadt ter vigelien verweckynghe So
hebbic nv ... Om mestdach te houdene, EVERAERT 84 [1526].

Verwecksel(e), verwecsele,
zn. Van verwecken.
1) Ontwaking? ‖ Tussen de slaeplaeckenen /? neen, ic wedde Dat moeste dan
onder decksel // zijn. Neen / helpe / dat waer voor tverwecksel // pijn, Goemoete
287 [eind 16e e.?].
2) Opwekking, aansporing, prikkel (vg. KIL.: v e r - w e c k s e l . Incitabulum,
incitamen, incitamentum, suscitabulum, fomes, stimulus). ‖ Dus hebick mijnen
smehamer met ghebracht Die een groot verwecksel der constigher sinnen // is Hy
v

heet Benautheyt, Antw.Sp. Xx i [1561]; Stelt deerste beghin by deerste verwecksele
Sonder vertrecksele // claerder dan den Sonschijn / En cander gheen naerder
verwecksel ghezijn Om te moghen comen tot eenigher Consten / Dan Natuerlijck
v

ingheuen, ald. c i .
- In de aanh. ophitsing. ‖ Metten vleessche ghemeenlijck alieneerende doer
dydelheit des werrelts en tverwecsele des viants, Smenschen gheest 437 [ca 1560?].
3) Aandrang, verlangen, lust. ‖ Juecht is vruecht wellust claghende duer welc
thert crycht sterck verweetsel (l. verwecksel × decksel), St 1, 95 [vóór 1524]; Dat
strael der minnen heft liefden verwecsele Mi doen gewinnen, Doesb. 142 [vóór
1528]; Sonder my (t.w. Kennisse) en is gheen verwecksele / Donbekende en heeft
v

tot gheen dinck trecksele, Antw.Sp. Ee iiij [1561].
4) Begin, oorsprong? ‖ Hoe mach tverwecksel doch beter vervromen / Dan alst
v

wort ghenomen // wt zijn eyghen wesen? Antw.Sp. c ij [1561].
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Verweeren,
ww. Bijvorm van verveeren, vervaren? Vg. echter wvl. verweerd, ontsteld (DE BO
i.v., 1e art.).
Schrikken, bevreesd worden? ‖ Daer ick mijn selfs bedocht / en ginck
immageneeren die meenichte mijnder sonden die mijn beheeren begost ick te
verweeren/daer aff soot behoort Dus synde bedroeft socht ick confoort, M.Bedr.Hart
571 [1577].
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Verweert, verwaert,
bn. Van verwerren.
Int verweerde stellen, verwarring stichten, beroering, opschudding verwekken;
ellende, rampspoed bewerken. ‖ Alser wat schuylt, in die weere sijn, Om int
verwaerde te stellen hier ende daer, Mar.v.N. 574 [ca 1500]; Al omme sijt (t.w. de
ketters) in tverweerde stellen, A. BIJNS 66 [1528].
OPM. Vg. Werre.

Verweest,
bn. Zie MNW i.v.
Eig. ouderloos, in de aanh. naar het schijnt rampzalig, ellendig. ‖ Als vruecht in
saijsoene es vol ende meest ende onbeureest waent vruecht hantieren Steltse haer
ghemelicheit dan opten leest soe blijft hij verweest, St 2, 141 [vóór 1524].

Verweghen,
ww. Zie MNW i.v. Verwegen, 1e art.
Het overwicht hebben. ‖ Tswaerste verweecht, Sev.Bl. 289 [ca 1450]; Het meeste
moet het minste verweghen, V.D. DALE, Wre 532 [ca 1516]; Hij vergat Mirro, hij hadde
haers genoegh; Nieuwe vrueght verwoegh, A. BIJNS, N.Ref. 251, b, 8 [1526].

Verwellen,
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
Eig. heet worden, gaan koken, in de aanh. naar het schijnt fig. toegepast voor
kwaad worden. ‖ Sulc schynt ghedoechsaem die licht verwelt, St 1, 33 [vóór 1524].

Verwercken,
ww. Zie MNW i.v. Verwerken.
Overtreden. ‖ Duer zondighe zwercken// zalicxse doen verwercken huer sVaders
ghebodt, Reyne M. 328 [ca 1575?].

Verwercsele,
zn. Van verwercken.
Verwerving, bezit, beschikking (over)?‖ Duer tgelt crijcht menighe svruechts
verwercsele, St 2, 52 [vóór 1524].
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Verwerffenisse,
zn. Van verwerven.
Verwerving. ‖ Die (t.w. Meer twyfelen) is immers verjaecht, Des wy van vreuchden
v

hebben verwerffenisse, H.d.Am. V 6 [m. 16e e.].

Verwerpen,
ww. Zie MNW i.v.
Hem verwerpen, de moed opgeven. ‖ O Mensche, en verwerpt u niet in tylen,
Maer bidt den heere, hy zal u ghenezen, Gentse Sp. 318 [1539].

Verwerren, verwarren,
ww. Zie MNW i.v.
Verijdelen, doen mislukken (vg. KIL.: V e r - w e r r e n .... praepedire, impedire en
PLANT., id.). ‖ Sijt dies te vreden, dat salic verwerren, Sev.Bl. 276 [ca 1450]; Och
wijff, nu blijft al ons spel verwart, Voor ons wel een smart in die binnenste gront,
Minnevaer 405 [1583].

Verwijft,
bn. Zie MNW i.v.
Ongelukkig gehuwd zijn, onder de plak van zijn vrouw zitten (vg. KIL.: V e r w i j f t ...
Vxorius: qui à muliere superatur: qui ab vxore imperiose regitur en PLANT.: h y i s
v e r w i j f t ... il est maistrié d'une femme... a femina regitur). ‖ Verwyft te zyne gaet
boven alle plaghen, Leuv. Bijdr. 4, 319 [beg. 16e e.]; Zo wie verwyfd ziit men sal u
ontfanghen, CAST., C. v. R. 155 [1548]; Mach een man oock niet wel met eeren
clagen... die so deerlijck is verwijft, Lijs en Jan Sul 31 [eind 16e e.?].

Verwijgen,
ww. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt besteden. ‖ Leggtet (t.w. het
geld) stil wat acht ick dat men moetet profijtelijck verwijgen, Hs. TMB, G, fol. 103
[eind 16e e.?].

Verwijtachtich,
bn., bw. Van verwijten.
Verwijtend. ‖ Twelck Godt hu verwytachtich / zal zyn verwyttelic, EVERAERT 65
[1511].
- Verwijtachtich sijn, verwijten, kwalijk nemen. ‖ Ghy en moecht myn rijden niet
syn verwijtachtich, Charon 36 [1551].
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Verwytelyck, verwyttelick,
bn., bw. Zie MNW i.v. Verwitelijc en Verwitelike.
1) Laakbaar, schandelijk (vg. PLANT.: v e r w i j t e l i c k , reprochable, exprobrabilis,
vituperabilis, improperabilis). ‖ Leuen zy sondich dit somtyts keert Den kynders tot
verwyttelicke blaemte, EVERAERT 314 [1529].
- Verwytelyck worden, tot schande worden. ‖ Hoert openbaer Naer ons, of twordt
u verwytelyck, Br. Willeken 126 [1565?].
2) Afschuwelijk? Of tot beschaming, schande (van de mensen)? ‖ Anziet hoe
verwytelick De zone Gods hijngh ghediffameirt te schanden, Gentse Sp. 152 [1539].

Verwyven,
ww. Van wyf.
Krachteloos maken? Onteren? ‖ Doen den vyant de weirelt met luegenen croonde
& heeft den mensch duer des serpents raet verwyft, Bruyne 3, 57 [1561].

Verwinlick,
bn. Zie MNW i.v. Verwinlijc.
Overwinnend, zegevierend (vg. Voc. Cop.: v e r w i n l e k e , gloriosus). ‖ Ziet
Christum zitten in zijnder gloryen Als verwinlick conijngh groot van victoryen, Gentse
Sp. 231 [1539].
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Verwinnich,
bn. Van verwinnen.
Schuldig? ‖ Wanneer dat hy yemanden vint verwinnich... die sal hy aenbrengen
voort, Leenhof 762 [na 1531].

Verwinsel, verwintsele,
zn. Van verwinnen.
1) Wat ‘overwint’, vernietigt, te niet doet. ‖ Scheyden is alder vruechts verwinsel,
Doesb. 220 [vóór 1528].
2) Beheersing? Inzicht, begrip? ‖ Te kennen ghy wel gheeft... Hoe Natuerlijck
ingheuen met Skennis aduijs Ghewint den prijs // en verwect meest den mensche
Tot Consten / daer wt dat hy voort te wensche Van tghene dat Const eyscht / crijght
v

een verwintsele, Antw. Sp. c i [1561].

Verwinsterigge,
zn. Van verwinster.
Overwinnares. ‖ Ick sal noch verbreken haren fieren moed, Mids pacientien
verwinsterigge der swaerheid, CAST., C. v. R. 209 [1548].

Verwintsele,
zn. Zie Verwinsel.

Verwispelen,
ww. Zie MNW i.v.
(Met fluiten) verdoen. ‖ Dees (t.w. de meesen sotten) verwispelen al haer bate
ende maken den sot hier en daer int velt, St 2, 63 [vóór 1524].

Verwoeden,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - Te gronde richten, vernietigen. ‖ Denctij niet eens, als 't eene lidt het
andere verwoet. Dattet lichaem dan moet vervallen als mot, Tcooren 869 [1565].
B. ONZ. - Een verkeerde wending nemen, mislopen. ‖ Laet ons versnellen, eer
tspel verwoet, Tcooren 325 [1565].
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Verwoedich,
bn. Zie MNW i.v.
Afschuwelijk? ‖ Is 't dat ghy wilt verlaten u misdaden verwoedich... Zoo zal ick
v

zeer spoedich // syn zonden uyt wryven, Rott.Sp. L v [1561]; (De vrede) Drijuende
v

van hier benautheyt verwoedich, Haagsp. h ij [1561]; Heel onspoedich jae genoch
verwoedich bevin ick nv haer raet, M.Bedr.Hart 581 [1577]; Ick ben draegende het
pack der ontelbaere sonden seer verwoedich, Proetus Abantus 955 [vóór 1589].

Verwoedicheyt,
zn. Van verwoedich of rechtstreeks van verwoeden.
Razernij, uitzinnigheid? ‖ Niet siende dat ick tuijch op alle ootmoedicheyt op
simpelheyt des herten / vuytwendich te aencleuen en niet op hooge wetenheyt / off
sulcke verwoedicheyt, M.Bedr.Hart 683 [1577]; Wat ghij meer hebt (t.w. dan Uw
nooddruft) / behoordij v naesten te geven opdat die doert sneeven niet compt tot
verwoedicheyt, Red. en Nat. 771 [2e h. 16e e.].

Verworgen,
ww. Zie MNW i.v.
1) Sterven. ‖ Camp v.d. Doot 519 [1493]; EVERAERT 15 [1509]; St 2, 115 [vóór
1524]; A. BIJNS 154 [1548]; Trudo 3513 [ca 1550]; Bruyne 1, 110 [2e h. 16e e.].
OPM. Reeds in 't Hulth.hs. (ca 1410], zie de aanh. uit Vad.Mus. 2, 407 in MNW
i.v., sub bet. II.
- Inz. in krachttermen als al zou hy verworgen (vg. ook de boven aangeh. plaats
bij EVERAERT). ‖ Doesb. 12, 264 [vóór 1528]; Trudo 295 [ca 1550]; Antw. Sp. Ffij, o
v

i [1561].
2) Verdwijnen. ‖ Alle pijnlyck gequel sal nu haest verworgen, Minnevaer 150
[1583].

Verwoucken,
ww. Bijvorm van verweken? Of corrupt voor vervloucken?
Week maken, vermurwen? Of vervloeken? ‖ Soo darfmen my niet zoucken al
zulck verwoucken // achte ick niet twee vorte doucken, Taruwegraen 1046 [1581].

Verwranghen,
ww. Van wranc of *wranghen.
Niet om verwranghen, allerbitterst; allermeedogenloost. ‖ O felle Fortuyne / niet
om verwranghen, CAST., Pyr. C ij [ca 1530].

Verxacije,
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zn. Hypercorrecte (?) wvl. bijvorm van vexacije (zie Vexatie).

Verzadich,
bn. Zie Versadich.

Verzame,
zn. Zie Versame.

Verzeer,
zn. Zie Verseer.

Verzeeringhe,
zn. Zie Verseringe.

Verzenderkensdach,
zn. Uit verzenderken en dach.
Dag, t.w. de eerste April, waarop men minder snuggere personen een poets tract
te bakken door hen weg te zenden met een onuitvoerbare opdracht (vg. SCHUERM.
en DE BO i.v.). ‖ Refereyn up verzenderkensdach Twelck den eersten april te zyne
plach, DE DENE, in Gulden Passer 25, 332 [2e h. 16e e.] (zie nog een plaats ald.).

Verzien,
ww. Zie Versien.

Verzijckelic,
bn., bw. Zie Versijckelijck.

Verzijckenisse,
zn. Zie Versijckenisse.
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Verzycken,
ww. Zie MNW i.v. Versiken.
Bedreigen, belagen? ‖ Hiermede wy strycken schuwende tverzycken // van desen
Israelyten die ons zoucken te versnyten (l. versmyten?), Judich 799 [1577]; In
afgoderie / mysghelooue / ende valsche leeringhe ja in alle goddeloosheyt ende
ydelheyts verzycken, Taruwegraen 192 [1581] (hic? of toegeven aan?).
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Verzin(ne),
zn. Van verzinnen.
Het najagen, nastreven, verwerven? ‖ En wilt niet langher hayen, Maer u nadekin
naeyen // tot svruechts verzinne Ten grooten ghewinne, Verl. Z. I, 913 [1583].

Verzinnynghe,
zn. Zie Versinninge.

Verzins(s)ele, verzintsele,
zn. Zie Versinsele.

Verzoedsele,
zn. Zie Verzoetsele.

Verzoenlijck,
bn. Van verzoenen.
Verzoenend; - een jaer verzoenlijck, een zoenjaar. ‖ Predikende zal hy werden
v

ghevonden / Synen volcke / dat's u / een jaer verzoenlijck, Rott.Sp. E viij [1561].

Verzoeten, versoeten,
ww. Zie MNW i.v. versoeten.
A. BEDR. - 1) Wegdoen, doen ophouden. ‖ Moeye, Cristus wil al v leet versoeten,
Mar.v.N. 62 [ca 1500].
2) Ontheffen, bevrijden. ‖ Ic zal u verzoeten van tlast en smerte, Gentse Sp. 17
[1539].
B. WEDERK. - Zich verheugen. ‖ Ghy vermuecht / vruecht / duecht / dies versoet
ic my, DE ROOVERE 219 [3e kw. 15e e.].

Verzoetenesse, versoetenisse,
zn. Van verzoeten.
1) Vreugde. ‖ Zou (t.w. Maria) es als claerheyt / smeinschens verzoetenesse,
EVERAERT 407 [1511]; Et wort een sconyncx feeste Zo my den zin thuucht om een
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versoetenesse, ald. 490 [1e h. 16e e.]; Dien gheest wil u... crachtigh dryven, Wiens
licht lichte tot uwer verzoetenesse, Gentse Sp. 61 [1539].
2) Vleierij; - met een versoetenisse, op strelende wijze. ‖ Biet ghij hem groetenisse.
Met een versoetenisse // sijn hoocheijt vercleert, Well.Mensch 40 [2e kw. 16e e.].

Verzoeticheyt,
zn. Van verzoeten.
Verzachting, in de aanh. troost of genezing? ‖ Magdaleene / de salue ghoot Vp
Jhesus hooft / omdat by dien ter noot Verzoeticheyt zouden / ghecryghen de leden,
EVERAERT 458 [1530].

Verzoetsele, verzoedsele, versoetsele,
zn. Zie MNW i.v. Versoetsel.
1) Leniging, stelping (vg. KIL.: v e r s o e t i n g h e / v e r - s o e t s e l . Lenimentum,
delinimentum, mitigatio); opheffing, bevrijding, verlichting. ‖ Mocht wt den hoye
trecken twaer groot versoetsele, Antw. Sp. F iiij [1561]; Tot ons twijffels versoetsele
// en troostelijck graen / Hopen wy / komdy hier gaen, Rott.Sp. M i [1561].
OPM. Nog bij CAMPHUYZEN, Ps. 6 : 8 [ca 1626], aang. door OUDEMANS i.v.
Versoetsel.
- Inz. met betr. tot honger, het stelpen, stillen, boeten. ‖ Of hu nyement en brochte
/ eenich voedsele Ghy en zout niet cunnen / tot een verzoedsele Hu nathuere
voeden, EVERAERT 404 [1511] (hic? of onderhouding, t.w. van het lichaam?); Ghy
(t.w. God) die tot verzoetsele waert gheuende voetsele jnde wostyne // breet het
volck van jsrael, Taruwegraen 788 [1581]; Voor tweede zoo brochte ick tot
verzoetsele Het costelick gherechte / Der zonden voetsele, Verl.Z. I, 1124 [1583]
(hic? of tot verzoetsele, om U te gerieven, tot Uw gerief?); So wijt (t.w. lichamelijcke
have / tot natuerelijck voetsele) om niet ontfangen hebben nae onsen staet So sullen
wijt den armen behoeftigen / tot zijn versoetsele Om niet weer deelen, Zeven Sp.
v

Bermh. E 8 [1591]; Soe quaemen wy vieren tot een versoetsele voer thongers
boetsele, Bel.v.Sam. 1369 [eind 16e e.].
OPM. Ook bij COORNHERT, Lief en Leedt 66 [1567]: ‘Desen is broot, dien goetheyt
hongers versoetsele’.
2) Iets aangenaams, wat vreugde schenkt; blijdschap, zaligheid, heerlijkheid. ‖
Nijdeghen aerdt met Amants groetsele, verslaen tversoetsele, daer wij nu staen bij,
in Vad.Mus. 4, 128 [2e h. 15e e.]; Sinte lorts te dienen / es recht een versoetsele,
Nyeuvont 316 [ca 1500]; Sy moetet prieel zijn der melodijen Mijnder sielen
versoetsele, Sp. d. M. 599 [beg. 16e e.]; Dijn oogen slaet... Tot gods raet inder
duecht versoetsele, Doesb. 150 [vóór 1528] (= X.Esels 24, 5); Dmaken van den
spelen om ons behoodsele Vuer een verzoedsele op ons ghedaut, Hebben wy oock
vanden poêetschen broedsele, CAST., C. v. R. 56 [1548]; Ghy sult gheuoelen
alsulcken versoetsele / Dat ghyt seluer metter hertten sult betuyghen, Antw. Sp. K
v
iiij [1561].
- In de aanh. verheugende tijding, heerlijk woord. ‖ Dats een verzoetsele van u
ghesprooken, Judich 320 [1577].
- In de aanh. beleefdheid, heusheid, vriendelijkheid. ‖ L.: Eerst om een verzoetzele
E.: En om een accoort... L.: Bieden wy groetzele, E.: Saluut en confoort, Gentse
Sp. 180 [1539].
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Verzuchtich,
bn. Van verzuchten.
Zuchtend? Of (als bep. bij lamentatien) naar, akelig? ‖ Dat... grijnsele // Maect
my zuchtelijck in lamentatien verzuchtich, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.].
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Verzwaetelen,
ww. Van zwaetelen (zie DE BO i.v. Swatelen?).
Verbrassen, verdrinken? ‖ Tpruetelwyf praetelt Van hueren man Dat hy al
verzwaetelt Dat hy crygen can, DE DENE bij DE BO i.v. Verswatelen [ca 1560].

Ves,
bw. Wvl. bijvorm van vers, fris?
Flink? ‖ H.: Wel waer blyft dooven loen // dan die ten rechten ghestoffert // van
waghen ende perdt // es en hem nu ghenerdt // ves S.: Hy es emmers altyt beerdt
//nes, Judich 1629 [1577].

*Vescye,
zn. Zie Viseye.

Vese,
zn. Zie MNW i.v. Vaesche, 2e art. en Vesche, 2e art., WNT i.v. Vasche (I).
Band. ‖ Dander (vraagt) hoe, sonder kinneknop oft vesen, Die mutse zoe vaste
mach aen gheknocht / zyn, Leuv. Bijdr. 4, 343 [beg. 16e e.].

Vesen (I),
ww. Zie MNW i.v. Veschen en Vesen, 2e art..
In doeken of luiers wikkelen. ‖ Omdat ons banden souden werden ontbonden,
Heeft hem deeuwich woort laten binden en vesen, A. BIJNS 311 [ca 1540]; Twee
Vrauwen wt Samarien deen Vrau met een geueest kint, Bel. v. Sam., Toneelaanw.
vóór 584 [eind 16e e.?].

Vesen (II),
ww. Van vese (zie MNW i.v.) zoals veselen (zie MNW i.v., 2e art.) van vesel?
Eig. kittelen, in de aanh. iron. gebezigd voor ranselen? ‖ Ick wou dat ghy met een
sweepe // moest worden gheueest, Antw.Sp. F iij [1561].

Veserij,
zn. Van vesen (zie MNW i.v., 1e art.).
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Oorblazing, v.v. ook beuzelpraat of boosaardig geklets? ‖ Comt Jongeling, en
acht niet op sijn veserij, Maer laet u sin en lust met mij vast sijn betuegelt, Verm.
Bruylofts-sp. 407 [beg. 17e e.].

Vessemen,
ww. Zie MNW i.v.? Of bijvorm van - zo niet corrupt voor - vesemen, inwikkelen (vg.
PLANT.: v e s e m e n o f t v a s e m e n , emmaillotter, fasciare, enz.)?
In de aanh. naar het schijnt vastmaken, vasthechten, bevestigen. ‖ Wilt my tooghen
een teecken oft figuere, Welc in my vessemen zal u structuere, Op dat zy my niet
haest en werde ontwaert, Gentse Sp. 323 [1539].

Vestigen,
ww. Zie MNW i.v.
Hem vestigen op, bouwen, vertrouwen op. ‖ Wy en mogen op geen goede wercken
betrouwen, Maer ons alleene vestigen vast op Christus genade, Prochiaen 592 [ca
1540].

Vetbuuckich,
bw. Uit vet en buuck met -ich.
Met een ‘vette’ buik, lui en lekker. ‖ Adieu symoniacquen metten foenanchiers
Die vetbuuckich up tzweet en bloedt van menich leeft, DE DENE, Langhen Adieu 271
[1560].

Vetel,
zn. Ontleend aan lat. vetula (vg. mhd. vêtel, nhd. Vettel).
(Oud) wijf. ‖ Wat toefdy? zegt ghy oude vetelen? moet die Coning naer u clapstoel
toeven? COORNHERT, Egypsche Vroeyvrouwen 415 [3e kw. 16e e.].

Veter(e),
zn. Zie MNW i.v.
Eig. ketting, keten, boei, in de aanh. fig. voor knellende band, narigheid, ellende
(vg. het gebruik in fig. verband in Bel. v. Sam. 1642 [eind 16e e.?]: ‘Sal Godt eens
ontsluyten des orlochs veteren’). ‖ Ick moet beschreyen dees swaer vetere, H.d.Am.
Z 1 [m. 16e e.] (een oude man klaagt over zijn huwelijk met een jonge vrouw).

Veteren,
ww. Corrupt voor beteren?
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In de aanh. naar het schijnt bezuren. ‖ B.: Ten bayt gheen queteren. L.: Soo neem
ick hun dlyff. B.: Sy sullent veteren L.: Int gheloene wel styff, Trudo 251 [ca 1500].

Vetman,
zn. Uit vet en man.
Eig. ‘kok van de vette keuken’ (vg. Magerman, WNT i.v.). ‖ Oick en wilt vetman
zijnen cock niet wesen, CRUL, Tweesprake 135 [2e kw. 16e e.] (versta: schraalhans
is er keukenmeester).
- Inz. in verbindingen als dats-, tis al -, tis nu al -, tesser -, twerter nu vetman, het
(dat) is uitstekend, in orde, is (of gaat) naar wens. ‖ Sp. d. M. 1034, 3835 [beg. 16e
e.]; Drie Minners 65 [beg. 16e e.?]; Doesb. 250 [vóór 1528]; Blinden 164 [2e h. 16e
v

e.]; Hs. TMB, G, fol. 68 [eind 16e e.?].

Vexatie, verxacije,
zn. Ontleend aan ofr., fr. vexation.
Kwelling. ‖ DE ROOVERE 359 [3e kw. 15e e.] (verxacije); Bruyne 1, 163 [1556];
Reyne M. 218 [ca 1575?].

Vexeren,
ww. Zie MNW i.v.
Kwellen (vg. Voc.Cop.: v e x e r e n , vex- are en PLANT.: v e x e r e n , q u e l l e n ,
vexer, tormenter, vexare, exagitare). ‖ H.d.Am. P 6, Bb 3 [m. 16e e.]; Antw.Sp. Eee
iij [1561].

Vycheroy,
zn. Ontleend aan ofr., fr. vice-roi.
Onderkoning. ‖ Le vycheroy de Napels clouc van daden, EVERAERT 98 [1525].

Vicie,
zn. Zie Vitie.
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Victaelgier,
zn. Ontleend aan ofr. vitaillier onder invloed van victalie (Salverda de Grave, Fr.
Woorden 382).
Die voor de fourage zorgt (vg. KIL. 865 victalier. Macellarius). ‖ Sduckdaluens
victaelgiers... Verziese van u vette bier, Judich 1619 [1577].

Victorieus, victoryues, victorioes,
bn., bw. Ontleend aan ofr., fr. victorieux.
Overwinnend, triomfantelijk, heerlijk (vg. KIL. 865; v i c t o r i e u s . Victor, compos
victoriae). ‖ Dal s. wederk. 561 [eind 15e e.?]; V.D. DALE, Wre 338 [ca 1516]; A. BIJNS,
N.Ref. 246, e, 15 [1526]; Gentse Sp. 279 [1529]; CRUL, AB, in Bruyne 1, 177 [2e
kw. 16e e.]; Smenschen gheest 833 [ca 1560?].

Victorieuselijck, victoryeuzelic, victorioeselyck,
bn., bw. Van victorieus.
Overwinnend, triumferend, heerlijk. ‖ EVERAERT 99 [1525]; Gentse Sp. 350 [1539];
Well. Mensch 394 [2e kw. 16e e.]; Smenschen gheest 782 [ca 1560?]; Bruyne 3,
17 [2e h. 16e e.].

Victoryeuzigh,
bw. Van victoryeus.
Triomferend. ‖ De booze gheest vervaerlic, Es wt gheworpen, victoryeuzigh, vroet
Verwonnen duer slams bloet, Gentse Sp. 303 [1539].

Vieraer,
zn. Van vieren.
Die ‘viert’, d.i. feestelijk verlicht, illumineert. ‖ Vanden vieraers, wie tsanderdaeghs
ten drien Sinen prijs zal halen, enz., CAST., C. v. R. 68 [1548].

Viercleet,
zn. Uit vieren en cleet.
Feestkleed, feestgewaad (in de aanh. naar Luthers vert. van 2 Kon. 5: 22; de
Vulg. en de Statenvert. hebben wisselkleed, N.B.G. bovenkleed). ‖ Geeft hem twee
viercleren, Eliseus, in Hs. TMB, B, fol. 73 [2e h. 16e e.].
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Vierynghe,
zn. Van vieren.
Feestelijke verlichting, illuminatie? ‖ Om verchierynghe / van vierynghe / doet
atenten, EVERAERT 131 [1525].

Vierspouwelijck,
bn. Uit vier en spouwen, spuwen met -lijck.
Vuurspuwend. ‖ Chimera met drie hoofden altoos vierspouwelijck, Brouwersg.
19 [ca 1560].

Vierstale,
zn. Uit vier en stale (zie MNW i.v. Stael, 1e art., WNT i.v. Staal (I).
Vuurslag (vg. KIL.: v i e r s t a e l . j . v i e r s l a g h e n v i e r - s l a g h / v i e r s t a e l .
Igniarium, instrumentum è ferri acie attemperatum, quo ignis semina excuduntur;
hetz. als vierijser, vg. KIL.: v i e r - i j s e r / v i e r - s t a e l . Igniarium ferrum, zie ook
MNW i.v. Vuuriser). ‖ Tgulden cruys van sinte Andries Metten vierstale, SMEKEN,
Gulden Vlies 54 [1516].

Vigeren,
ww. Ontleend aan lat. vigere.
(Levens)krachtig zijn, (krachtig) werken; floreren; leven. ‖ Ghecreeert / heeft v
Godt nae sijn beelt / en dleuen Ghegheuen / der hoocheyt bouen al dat vigeert,
v

Antw.Sp. Ee ij [1561]; Conste ghelijck v liefde / in my meest vigeert En wort
v
ghegenereert // door my menichfuldich Soo bemin ick v, enz., ald. Hh i ; Scutters /
v
Schermers / en Rhetorizienen vigeren hier door den Coopman voorwaer, ald. Ii ij .

Vigeur, vigheur, viguer, vyguer, vigoor, vigoer,
zn. Ontleend aan ofr. vigueur, vigor, fr. vigueur, lat. vigor.
Kracht. ‖ (God) Diet al mach breken en maecken met viguere, V.D. BERGHE, Ref.
59, 6 [m. 16e e.]; Hy (t.w. de wijngaard) zal missen 'tsreghens krachtighe vigeuren,
Rott.Sp. F vij [1561].
- In (den) vigeure, levend, krachtig, van kracht, geldig. ‖ Mijn ghebodt ende
regnacie... Blijft also langhe inden viguere Als cours ende loop sal hebben natuere,
Drie bl. danssen 17 [1482]; Eenrande eloquentie vindt ghy in vigeure Al de weereld
deure, CAST., C. v. R. 16 [1548]; Ick bem tbroodt des levens / eeuwich in vyguere,
Verl. Z. II, 942 [1583].
- In vigeur(e) zijn, blijven, krachtig, van kracht, geldig zijn, blijven. ‖ Alle opinien
zijn doer Scriftuerlijcke hoede verblent // gheworden, die thans ter werlt noch sterck
in vigoor // zijn, Christenk. 2344 [ca 1540]; Natuerlijck ingheuen / dat metter jonsten
v

Tot kennissen strect ... dat blijft in vigheur, Antw. Sp. c i [1561].
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- In vigoeren staen, levenskrachtig zijn, in de kracht, bloei van zijn leven zijn. ‖
Als de mensche staet in vigoeren, ende hy in sterckheden mach ghedoeren, Charon
176 [1551].
OPM. Vyuere bij EVERAERT 32 [1509]: ‘O Maria maechdelicke / vyguere fluere’ zal
wel begrepen moeten worden als fyguere, figure.

Vigorues,
bw. Ontleend aan ofr. viguereux, -reus, fr. vigoureux.
Krachtig. ‖ Met cleynen danck // cranck // hieltse my vigorues in liefden gratiues,
Bruyne 1, 162 [1556].

Viguer, vyguer,
zn. Zie Vigeur.

Vijfzeskin,
zn. Uit vijf en zeskin.
Eig. hoogste worp, te vergelijken met sisink? In de aanh. fig. gebruikt in de
verbinding sijn vijfzeskins slaen op, zijn
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zinnen zetten op, zijn hart verpanden aan? ‖ B.: U dochterkin heeft de mutse
ghekreghen Op Pyramus haer zins jolijt. F.: Heur vijfzeskins heeftser op ghesleghen,
CAST., Pyr. B i [ca 1530].

Vijsevasinghe,
zn. Van vijsevasen (zie MNW i.v. Visevasen).
Dwaasheid, onzin. ‖ H.: Weij, wadt brengt doch die voort? S.: Al vijsevasinghe!
Pir. en Th. 89 [1e kw. 16e e.?].

Vijstere,
zn. Zie MNW i.v. Vijster.
‘Ommelette soufflée’ (Willems) of pannekoek (Verdam)? ‖ De schippers als zij
hebben den honger bijstere, Zo maecken zij van eijers eenen vijstere Met baken
vleesch, ghebacken inde panne, Man en wijf 196 [eind 15e e.?].

Vijstpoorte,
zn. Uit vijsten en poorte.
Aarsopening. ‖ De necker moet in u vijstpoorte crupen, A. BIJNS, N.Ref. 174, c,
13 [1525].

Vijtte, vytte,
zn. Zie MNW i.v. Vite.
In de aanhh., althans de tweede, naar het schijnt gezindheid, houding. ‖ Ten sal
niet voortgaen ten zy dat ict make. Dat hooric wel an dit volcx vytte (hic? of gepraat?),
EVERAERT 112 [1513] (N.b. Het woord vytte komt nog tweemaal voor bij EVERAERT
(60 en 135), maar dan in de uit ‘verhaal’ ontw., veralg. bet. v. ‘zaak’); Ons simpel
spel... Om prijs ghespeilt met ionstigher vijtte Tuwen dienste, Alst past by apetijtte,
Gentse Sp. 96 [1539].

Vilagie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. village.
Eig. dorp, in de aanh. gebezigd als schertsnaam voor een verzonnen plaats. ‖
Een costelijcke salve, tot elcx avantagie, Uut een vermaerde plaetse, uut sinte
vilagie, Bijstier 195 [m. 16e e.?].
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Vildt,
bw. Identiek met vilt, gemene kerel, gierigaard (vg. KIL.: V i l t , Sordidus, putridus,
vilis, auarus homo) dat in de 16e en 17e eeuw enige malen is aangetroffen (zie bijv.
v

v

Antw. Sp. f iij , k i en OUDEMANS i.v. Vilt)? Het daarvan afgeleide bn. luidt overigens
viltsch, viltz, vils of viltich (zie OUDEMANS i.v.); KIL. kent ook viltachtigh. In de aanh.
is vildt wellicht uit rijmnood gebezigd.
Inhalig, vrekkig? ‖ Het moet eerst wesen / wtghelesen Ontspaert / vergaert sijn
scherp en vildt En dan naer desen / onbegresen Verteert sijn vanden ghilden mildt,
v
Antw. Sp. Mmm i [1561].

Vileijnlick,
bn. Zie MNW i.v. Vileinlike.
Schandelijk, gemeen. ‖ Laetet mijn hooren, al waert noch so vileijnlick soe wil
icker mijn vp beraeden mit die mijn regieren, S. Stadt 1357 [ca 1535].

Vilendich,
bn. Bijvorm van *vileindich (uit vileinich)? Of rijmvervorming van vileinich?
Boos, afschuwelijk. ‖ Christus... heeft verwonnen... al syn (t.w. sduivels) macht
v

vilendich (× behendich), Rott. Sp. C viij [1561].

Vilmesse,
zn. Uit villen en messe.
Mes om te villen. ‖ Packt u, segghe ic, duer met uwen vilmesse, Tcalf v. W. 434
[eind 16e e.?].

Vincke,
zn. Zie MNW i.v. Vinke, 1e art.
Luis? ‖ Al en hebbense niet een cleedt aen haer lijf / Ten es gheschuerdt, vol
neten, vol vincken, A. BIJNS, N.Ref. 170, c, 8 [1525]; Zwert haer op een schorft hooft
heeft dit goddinneken, Vol neten, vol vincken, ald. 309 [1528].

Vynckenaer,
zn. Van vyncken.
Die ‘vinkt’, vinken vangt (mogelijk met bijgedachte aan vink, luis (zie Vincke) of
ander ongedierte). ‖ Adieu vynckenaers vyncken / ende rutsepeeuwers, DE DENE,
Langhen Adieu 152 [1560].
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OPM. Indien rutsepeeuwer (zie ald.) hier een soort slagvink zou zijn, dan is
vynckenaers vyncke mogelijk een determ. samenst., wellicht in ongeveer dez. bet.
gebezigd als slagvink, t.w. lokvink (in fig. zin).

Vindicatijf,
bn. Ontleend aan ofr., fr. vindicatif.
Wraakzuchtig. ‖ Ghy sult my vinden vindicatijf die wraeck ghierichste in duyterste
daeghen, Smenschen gheest 450 [ca 1560?].

Vindictie,
zn. Van de stam van lat. vindicare.
Vergelding, wraakoefening? ‖ Noyt Turck alsulcke vindictie te gheven plach, CAST.,
Bal. O viij (achter C. v. R., ed. Rotterdam 1616) [1521].

Vinne,
zn. Zie MNW i.v., 1e art.
1) Afgesneden stuk (vg. KIL.: v i n n e . Caesura, incisura, incisio en v i n n e / h a c h t .
Pars abscissa en v i n n e e t e n s . Offa). ‖ Neimpt daer ziet een vinne vleesch
EVERAERT 82 [1526]; Siet Onbescaemt / eist niet een goede vinne dat? ald. 176
[1527].
2) Geldstuk? ‖ Dan ontknoopt si sijn borst (var. bursken) dat soete minneken (t.w.
de waardin) // Daer ontscaect si wt tbeste vinneken, Doesb. 210 [vóór 1528].
OPM. Voor de in rederijkersteksten alg. toegepaste bet. lid (inz. arm of hand, o.a.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

500
nog bij COORNHERT, Rijckeman 98) zie MNW i.v. Vinne, 1e art., sub bet. 2) en
OUDEMANS i.v. Vin.

Vint,
zn.? bn.? Spellingvariant van (of corrupt voor) wint?
Iets zonder waarde of betekenis (vg. MNW i.v. Wint, 1e art., bet. 3)? ‖ Lumen der
broederlycker minnen es vint, Lumen der charitaten es verblint, Leuv. Bijdr. 4, 278
[beg. 16e e.].

Vyolatie,
zn. Ontleend aan ofr., fr. violation.
Schending, geweldpleging. ‖ Up dat wy ons landen beschermende bewaren / tot
deser spatie voor hare vyolatie, Judich 1050 [1577].

Violeenscap,
zn. Blijkens het rijm (× haetscap, waarvan de authenticiteit gesteund wordt door r.
364, 1883 en 2319 en het franse enuie (zie ben.) wel corrupt voor violaetscap,
afgeleid van een of andere vorm van lat. violare, fr. violer (vg. Vyolatie). Laat men
het rijmargument buiten beschouwing, dan pleiten het franse voorbeeld vilonnye en
de bet. in de aanh. voor corruptie van *vileenscap (van vileen, vilein) of contaminatie
van *vileenscap en violenc(h)e, violentie; afl. v. violence of violente (zie MNW i.v.
Violence) waarvan de echtheid bevestigd schijnt te worden door die van sciente
(zie Scientelijck) blijft dan mede te overwegen.
Gemeenheid, laagheid. ‖ Deen was edel herte sonder haetscap Dander wairdicheit
teghen violeenscap, Camp v.d. Doot 1984 [1493] (vg. fr.: ‘Lun fut noble cuer sans
enuie Et desdaing contre vilonnye’).

Violeerder,
zn. Van violeren.
Schender. ‖ Die sulcke seggen zijn Gods woort violeerders Ende en houwen Godt
niet voor onsen rechten verlichtere, Prochiaen 767 [ca 1540].

Violent,
bn. Zie MNW i.v.
Schendend? Of geschonden, onteerd, besmet? ‖ Hoe sal (ic) sondaers mont
violent lof spreken die al dat es heeft ghescepen, V.D. DALE, Lof Hostie 13 [1e kw.
16e e.].
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Violentelijck,
bw. Van violent.
Met kracht, met geweld. ‖ Reyn liefde die dwinght my violentelijck // Dat ick v myn
herte moet openbaren, H.d.Am. Bb 3 [m. 16e e.].

Violierich,
bn. Van violier.
Als (van) een violier; heerlijk. ‖ O licht der gratien / Bloeme violierich (tot ‘Liefde’),
Antw. Sp. Zz i [1561].

Virtueus,
bn. Zie MNW i.v.
Deugdzaam, kuis. ‖ Pallas virtueus (hier gesteld t.o. Venus libidineus) // laet veel
volcx nu varen, Haagsp. c ij [1561].

Virtuhueselic, vertueuijsselijck,
bw. Van virtuhues, virtueus.
Moedig, flink of doeltreffend. ‖ Tot u gebodt sal ick mij verneren, En laboereren
// vertueuijsselijck, Well. Mensch 882 [2e kw. 16e e.]; Deuangelisten blinkende als
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 [1548].

Virtuhuesheid,
zn. Van virtuhues, virtueus.
Flinkheid, voortreffelijkheid of (bezit van) bijzondere krachten, vermogens. ‖ Die
vuertijds wat wonders hebben bedreuen Worden goden verheuen, mids haer
virtuhuesheid, CAST., C. v. R. 203 [1548].

Virtuut,
zn. Zie MNW i.v.
Uitsl. mv.: benaming voor een der engelenkoren, t.w. de vijfde orde van de hemelse
hierarchie. ‖ Iolijtelijc singt, inghelen en virtuten, A. BIJNS, N.Ref. 332, i, 1 [1e kw.
16e e.].
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Visaert,
zn. (Gelegenheids)bijvorm van viser, schroef, dommekracht, stamper (zie MNW
i.v.)?
In de aanh. stamper? ‖ Een stegaert smeet een visaert op zijnen scrankaert,
Doesb. 246 [vóór 1528].

Visagie,
zn. Gevormd naar ofr., fr. visage (zie MNW i.v.).
1) Gelaat, gezicht. ‖ A. BIJNS, N.Ref. 78, a, 4 [1e kw. 16e e.]; Pir. en Th. 386 [1e
v

kw. 16e e.?]; Prochiaen 175 [ca 1540]; H.d.Am. D 2 [m. 16e e.]; Smenschen gheest
567 [ca 1560?]; Ontr. Rentm. 669 [1588?]; Tcalf v. W. 137 [eind 16e e.?]; Alit en
Lijsbith 217 [eind 16e e.?].
2) Bedoeling, begeerte, verlangen, wens? ‖ Zoo wil ick, na dat de zake zoo steet,
v

Myn mandaet baren, 'tis myn visagie, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.].

Vischbankstreper,
zn. Uit vischbanck en strepen met -er.
Ongunstige benaming van een vismarktkoopman (zie voor de ongunstige bet.
van streper WNT i.v. Strepen, Afl. en DE BO i.v. Striepen)? ‖ Men sal u deecken
vanden nieneriets (l. nieueriets?) maecken vischbanck strepers ja off straetvagers
winnebroijkens en de plateeldragers, Hs. TMB, G, fol. 106 [eind 16e e.?].

Vischsop(pe), vissop, vischzop, viszop,
zn. Zie MNW i.v.
Eig. viswater (vg. KIL.: v i s c h - s o p . Liquamen piscium) of vuil water (zie de
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plaatsen uit Gest. Rom. en Ann. Em. in MNW i.v. Vischsop), in fig. (obsceen?)
verband in St 2, 203 [vóór 1524]: ‘Tdunct hen (t.w. de meisjes) al goet als sij haer
begheert hebben voer tveijnsterken daer sij tvissop wt ghieten’, fig. (in de aanh.)
verliefdheid, geilheid? ‖ B.: Ey mutse mutse V.: Ey vissop vissop, Sp. d. M. 1214,
1220 [beg. 16e e.] (zie ook ben.).
- Sint Joris vis(ch)sop (soms alleen vis(ch)sop) of sint Joris sop komt voor in
versch. zegsww., betr. hebbende op verliefdheid: met sint Joris vis(ch)sop(pe)
begoten zijn, verliefd zijn. ‖ EVERAERT 266 [1530], H.d.Am. C 1 [m. 16e e.] (N.B.
Reeds in Vrouw. e.M. XI, 131 (blz. 98) in de bet. een verliefde, amoureuze aard
hebben?), vg. St 1, 71. [vóór 1524]: ‘Besprinct begoten heeft sint ioris sop veruerliken
doerscoten myn herschen cop’; - metten visch-soppe begoten zijn, (smoor) verliefd
v

zijn. ‖ H.d.Am. C 7 [m. 16e e.], vg. met Venus sope beghoten sijn. ‖ Conste d.M.
30 a [ca 1560]; daarnaast met sint Joris vissop gieten, coire of gerieven? ‖
Weerdinnen die haer ghasten gherief doen Ende met Sint Joris Vissop gieten, Veeld.
Gen. D. 158 [16e e.]; - met Senct Iooris vischzop bedropen zijn, verliefd zijn. ‖ CAST.,
C. v. R. 179 [1548]; - in sint joris vissop doopen, gedoopt sijn, verliefd (of geil?)
maken, zijn. ‖ Tghevecht v. minnen 4 [beg. 16e e.], in Leuv. Bijdr. 46, blz. 100,
Smenschen gheest 97 [ca 1560?]; - nat zijn van sint Joris soppe, verliefd zijn. ‖
Charon 455 [1551], vg. sint Jooris bisschop maecte hem nat, Antw.Lb., in Hor.Belg.
XI, 295 [vóór 1544] (zie ook Bisschop); - sint Joris vissop ghedroncken hebben,
(smoor) verliefd zijn. ‖ Sp. d. M. 1035 [beg. 16e e.]; - ghesmaect hebben van sint
Joris sope, verliefd (geweest) zijn. ‖ Doesb. 80 [vóór 1528], vg. ‘Sint ioris vissop
wert hem gesconken’ (ze worden smoorverliefd, dol van verliefdheid of geilheid),
Doesb. 208 [vóór 1528] en ‘Sint Joris vissop hout u verevelt’ (gij zijt smoorverliefd),
Sp. d. M. 3299 [beg. 16e e.].
OPM. I. Vg. ‘een soppe maken in sint Ioris vat’ (coire?), Evangv.d. Spinr. 44, aang.
in WNT i.v. Joris.
OPM. II. Op zichzelf staat naar het schijnt ‘sint Joris vissop is tbier vercranckende’
(versta: het staat er slecht voor, het is een belabberde boel), Sp. d. M. 449 [beg.
16e e.].
OPM. III. Het verband van Joris (S. George) met de ‘zotheid’ is nog niet
opgehelderd. Buiten de discussie bleef tot dusver Jurjen, Jeurken (= Joris, zie o.a.
WNT i.v. Jurriën) als naam van een zot of nar (zie bijv. J. ter Gouw De Gilden blz.
59).

Viseye,
zn. Zie MNW i.v.
1) In het meervoud (of is viseyen in de aanh. het zelfst. gebruikte ww., waarvan
2

MNW i.v. Viseye het bestaan wrsch. acht op grond v. Mandev. 192, 11, var.?)
vertrouwen, betrouwen. ‖ Op Christum stelde hy zijn viseyen al, Gentse Sp. 124
[1539].
2) In de aanh., waar vescye op grond van het rijm (× contreyen) corrupt of verkeerd
gelezen is voor veseye (vg. de hypercorr.(?) vorm verzeie bij DE BO), naar het schijnt
verstand, beleid (vg. DE BO i.v. Vizeie). ‖ Met goeder vescyen cryghen wy noch
voerspoet, Trudo 2725 [ca 1550].
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Visitacie,
zn. Zie MNW i.v. Visitatie.
Levenswandel? ‖ Tis recht dat icse begracie om haer schoonheyt, om haer
reynicheyt, om haer eerbaer minlike visitacie, Doesb. 45 [vóór 1528].

Vispaen,
zn. Uit vis en paen, paander?
Vismand? ‖ Tvispaen sprack salmer niet gaen eeten, Die mosselschulpen sullen
al vercouwen, Doesb. 241 [vóór 1528].

Vissop, viszop,
zn. Zie Vischsop(pe).

Vitie, vicie,
zn. Ontleend aan lat. vitium of gevormd naar ofr., fr. vice.
Gebrek, fout; ondeugd, zonde. ‖ DE ROOVERE 341 [3e kw. 15e e.] (‘Sonder rasuere
ofte vitie Is Godts registre’: bedorven plaats, plaats waarin geknoeid is?); Drie bl.
v

danssen 79 [1482]; CAST., Bal. A 4 [1521]; Leenhof 876 [na 1531]; Gentse Sp. 184,
276 [1539]; CAST., C. v. R. 19, 20, 24, 32, enz., 101, 192, 249 [1548]; Heymelic
v
Lijden 228 [1557]; Antw. Sp. G i [1561]; Verl.Z. I, 300 [1583]; Leerl.Taefelsp. 128
[beg. 17e e.].

Vitieus, vitiues,
bn. Ontleend aan ofr., fr. vicieux.
1) Verkeerd, gebrekkig, zondig. ‖ De liefste gloriues... heeft gemerkt perfeckt //
al myn leven vitiues, Bruyne 1, 162 [1556].
2) Afkeurenswaardig, afschuwelijk? ‖ In eere ende heere, schuud tvitieus ettere,
CAST., C. v. R. 41 [1548].

Vitten,
ww. Zie MNW i.v.
A. BEDR. - 1) Voegen, schikken (vg. KIL.: V i t t e n ... Accomodare), v.v. ook stellen,
plaatsen. ‖ Den handtscoe behoord hier den scietlap daer vit, EVERAERT 240 [1526];
Dus es zou (t.w. Maria) / jnden eeuweghen pays ghevit, ald. 375 [1527].
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OPM. In deze bet. nog bij DE HARDUYN, aang. door OUDEMANS i.v. Vitten: ‘Vittende
zijnen pijl in 't midden van den boogh’.
2) Blijkens het verband in de aanhh. resp. verspreiden en (neer)dalen. Indien men
deze mag herleiden tot de algemenere bet. gunnen, verlenen, dan kan hiermede
vergeleken worden Boeth. 139a (aang. in MNW i.v. Vitten, sub bet. I, 2): ‘Wat zal
ic dan best den zotten vitten, dan zij dat aerdsche goet bezitten’. ‖ Een bloemken
dat droefheyt tonder spit / Twelck jonstich vit / Den guer van troost in tdal van vreden,
Sp. d. M. 908 [beg. 16e e.]; Jn sweerels pit vit Huwe gracie vp ons, EVERAERT 32
[1509].
3) Achten, houden voor. ‖ Dit niet cleene vit, EVERAERT 350 [1531].
- Vitten met, rekenen tot. ‖ Ten ware myns gheuaers vutghelesen raet Dien jc
noode zoude / met den slichten vitten Jc hadde hem laten / met de wichten sitten,
EVERAERT 45 [1512].
4) Vatten, beetpakken? ‖ Nu zye jot ooc / mids dat hy daer vit Eene roode roose,
EVERAERT 28 [1509] (N.b. Mogelijk heeft de bet. zich hier ontwikkeld tot plukken; op
grond van het vervolg komt schikken (t.w. in de rozenkrans) minder in aanmerking).
5) Vatten, verstaan. ‖ Hy is al verklickt // wilt dit vitten, Rott. Sp. C v [1561]; Wilt
v

den zin vitten, ald. D iij .
OPM. In dez. bet. schijnt ghevitten gebezigd te zijn in Hild. 125, 124, zie MNW i.v.
Gevitten.
6) In de aanh. naar het schijnt (ver)-dragen. ‖ Ik docht wel, dat 'et (t.w. Nering en
Welvaart) niet lang bij hem zoud duren. Hij was al te derten, hij konst 'et niet vitten,
Roerende v. Meest Al 210 [ca 1564?].
B. ONZ. - Voegen, schikken, passen (vg. KIL.: V i t t e n . Fland.j. p a s s e n .
Conuenire, quadrare), v.v. ook in veralgemeende en vervaagde bet.: gaan. ‖ Koomt
manneken hier binnen, gaat bij ons zitten; 't Zal zo best vitten, zo hoordij respons,
Jezus o.d. leraers 480 [vóór 1580]; Tsal wel vitten Dat gae ick vuyt kitten / sonder
eenich vercleente, Vers.Maelt. 952 [2e h. 16e e.].
C. WEDERK. - Zich voegen, schikken, richten, opmaken. ‖ Tot hueren dienste
/zoudic my eeuwich vitten, EVERAERT 108 [1513] (zie ook ald. 281, 291 en pass.);
Hier vand ick my langhs des schoonder landauwe Als die hem tot dichtene wilde al
versch vitten, CAST., C. v. R. 2 [1548]; Seght wies ghy soect, ic wil my tot dyn ansicht
vitten, in Belg. Mus. 6, 329 [ca 1560].
- In de aanhh. zich toeleggen (op), streven (naar). ‖ Eist sonde... dat jc my vitte
/ naer swasdoms chanche? EVERAERT 65 [1511]; Wierdense als hier voortyts gestrect
gherect Sen souden hem niet zo lichte ter hoocheyt vitten, ald. 225 [1528?].

Vitupereren,
ww. Ontleend aan ofr., fr. vituperer.
1) Schenden. ‖ De geslachten des Heren Zachmen 't Godtlijck woort vitupereren
v

/ Twelck Godt al weenende haer dede weten, Rott.Sp. B vj [1561].
2) Laken, hekelen. ‖ Ick gaen al bersten en al fantaseren Als ick niemant blameren
vitupereren Noch accuseren en mach, H.d.Am. Dd 5 [m. 16e e.].

Vlachten,
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ww. Corrupt (of verkeerd gelezen) voor verachten?
Verafschuwen? ‖ Hy sal noch verpachten... Deewighe pyne // telken termyne!
Syn quay gedachten // mach hy wel vlachten; Hy mach wel vreesen ten fyne // myn
vreedt aenschyne, Ontr. Rentm. 1020 [1588?].

Vlaesken,
zn. Zie Vlage.

Vlage,
zn. Zie MNW i.v.
Ogenblik, tijd. ‖ Jolijt maeckt u bijsijn; zelden comen die vlaghen, A. BIJNS, N. Ref.
280, b, 7 [1527]; Hoe suldij die werlt kinnen om hem te vinnen / behoefdij wel een
lange vlage, Werelt bevechten 112 [2e h. 16e e.].
- In de aanh. in verkleinvorm vlaesken (= vlaechsken?). ‖ M.H.: Maect v, zegh
v

ick, wech. M.T.: Beyt noch een vlaesken (× Haesken), H.d. Am. V 2 [m. 16e e.].

Vlagen,
ww. Van vlage.
Stormen (vg. DE BO i.v. Vlagen: ‘buien, bij poozen regenen en waaien’). ‖ Hy sal
my leyden op den wech soo effen, dat ic niet en slippere, hoe seer dat vlaecht, CRUL,
AB, in Bruyne 1, 184 [2e kw. 16e e.].

Vlasch,
zn. Zie MNW i.v. Vlas.
Vlasch buecken, boken, vleien (vg. KIL.: v l a s c h - b o k e n ... Blandiri, demulcere
caput, palpari). ‖ Cost ick t'vlasch buecken / pluymstrycken en nyghen, Zeven Sp.
Bermh. E ij [1591]; Ick can... Vlasch boken / vleybaerden / pluymstrijcken / en honich
smeren, ald. I vij.

Vlassaert,
zn. Van vlassen.
Die vlast op (waarin ‘vlast’ de mod. bet. schijnt te hebben, ofschoon die van
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elders niet vóór de 17e eeuw bekend is). ‖ Vlassaerts, brassaerts, die prysen de
lecker beten, Leuv. Bijdr. 4, 214 [beg. 16e e.].

Vleckelijck,
bn. Van vlecken.
Bevlekkend, bezoedelend; v.v. wellicht ook vuil, afschuwelijk (vg. Vleckich). ‖ Ic
hebt wel verdient door mijn sonden vleckelijck, A. BIJNS 399 [ca 1540].

Vleckich,
bn. Zie MNW i.v.
Zedelijk onrein, gebrekkig (vg. Teuth.: v l e c k i c h . . . s m o d d i c h , s u b b i c h ,
o n r e y n v a n w e r c k e n i n d l o g e n a c h t i c h v a n w o i r d e n , mendosus).
‖ Al zyn zy (t.w. de vrouwen) vleckich, oncuusch, onreene, Mids consten cuenen
zy dit tallen hueren Subijt beletten, CAST., C. v. R. 196 [1548].

Vleesachticheit,
zn. Zie MNW i.v. Vleeschachticheit.
Vleselijkheid. ‖ Houd dit in u memorie dat ghy... gheholpen sijt van den crij der
snooder vleesachticheit stinckende, Smenschen gheest 852 [ca 1560?].

Vleeshuys, vleeschuys, vleeschhuys, vleijshuijs,
zn. Zie MNW i.v. Vleeschhuus.
1) Achterste. ‖ Kijckt in mijn vleijshuijs, Well.Mensch 249 [2e kw. 16e e.] (vg. ald.
245: ‘Besiet mijnen eers eens’).
2) Cunnus. ‖ Dat dat vleeschuys vanden meyskens op ghinc, St 2, 155 [vóór
1524]; Gaetse int vleeschuijs blinde stomme vanghen, ald. 167; Blinde die dic int
vleeschuys weenen, ald. 169; Ick ha gerne als blinde tvleeshuys besocht, Doesb.
254 [vóór 1528]; Sy moet weten... hoemen den blinden in't vleesch-huys jaecht,
v

H.d.Am. Cc 3 [m. 16e e.].

Vleete,
zn. Zie MNW i.v. Vlete, 2e art.?
Eig. naam van een vis, t.w. een soort rog; in de aanh. gebezigd als schimpnaam.
‖ Siende dat ons burgers so werden verbeeten, van de Spanssche vleeten, REAEL,
in Amst. Jaarboekje 1897, 59 [1578].
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Vlegelen,
ww. Van vlegel? Of bijvorm van vleugelen (zie MNW i.v. Vlogelen en vg. Vlegel
naast vleugel)? Op grond van de bet. van het woord in de 2e aanh. lijkt het laatste
het meest wrsch.
Knevelen, boeien? ‖ Wat ou soudick al moeten pleghelen Waij neenic datmen v
moet vleghelen, St 2, 160 [vóór 1524] (hic? of - indien van vlegel - geselen,
ranselen?); Hier comen dees dienaers, dies ick verblye Met die mesdadighe,
ghebonden gheulegelt, Dwerck d. Apost. 1322 [1e h. 16e e.] (N.b. Van ‘geselen’,
zoals de uitgever wil, kan geen sprake zijn, vg. r. 1298-1299: ‘Gaet haeltse (t.w. de
bewuste “mesdadighe”) ter stont binnen dit beschouen, Maer niet met cracht, enz.’).

Vlegghen,
ww. Grondwoord van het freq. vleggheren (vg. KIL.: v l e g g h e r e n . Holl. j.
v l e d d e r e n / v l e r c k e n . Volitare, plaudere alis en Loquela i.v. Vleggeren: ‘De
vlerken bewegen, zoo azende vogeljongen, gramme, getergde veugels doen;
vlederen zoo de vledermuizen doen’; vg. ook De Jager, Freq. 2, 686). Afl. v. vlegghe,
gebrek, smet, enz. lijkt op grond van het verband niet wrsch.
Rusteloos bewegen, ingespannen bezig zijn, werken? ‖ Zoo men dat int clare, //
naer het sgheests virtuut // vlegghen, Ten rechten zal tbesluut // zegghen, Verl.Z.
I, 1225 [1583].

Vleghelmost,
zn. Uit vleghel en most.
? Voor een grappige benaming te vergelijken met rottingolie e.d. biedt het verband
naar het schijnt geen steun. ‖ Wie in vastenauond... werd ghesien... Om zinen prijs
commen achter noene ten drien, eenverdichst, vremdst, zotst, zulc als daer mach
ancleuen Een half vat vleghelmost sal hy beleuen, CAST., C. v. R. 103 [1548].

Vleyaerden,
ww. Zie MNW i.v. Wrsch. corrupt voor vleybaerden (zie ald.).
Vleien. ‖ Metten mont can ic so wel vleyaerden, B.d.Scr. 29 [1539].

Vleybaerden,
ww. Uit vleyen en baert met -en.
Vleien (vg. KIL.: v l e y d - b a e r d e n . Adulari, in os laudare). ‖ Stondick nv als een
vervaerde rijte (l. tijte, emend. Degroote). Gaen vleybaerden smeeken, V.D. DALE,
Stove 324 [1528] (zie ook ald. 413); Die met pluymstrijcken en vleybaerden hem
aencleeft Die gheeft hy van als, Zeven Sp. Bermh. H viij [1591] (zie ook ald. I vij).
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Vleijshuijs,
zn. Zie Vleeshuys.

Vleten,
ww. Zie MNW i.v. en vg. Vletten.
Vleten in, baden in, zich overgeven aan. ‖ Dat (l. dats) rint vleesch / dats schaps
vlesch wilt jn vruechden vleten (× bedreten), Berv.Br. 152 [ca 1520?].

Vletten,
ww. Zie MNW i.v., Aanm. en vg. Vleten.
Drijven (vg. KIL.: V l e t t e n . vetus. Fluctuare, fluctuari); in de aanhh. schijnt in die
poel vletten fig. gebruikt te zijn voor in ellende, rampspoed geraken, tenondergaan.
‖ Nu ruckeloose wasdom wilt hem syn stoel setten soo mach hij in die poel
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vletten / alst gaet an die knoop, Vers. Maelt. 253 [2e h. 16e e.]; Door v nochtans
wilden hij (t.w. Lucifer) boven godt sijn stoel setten en most in die poel vletten, Red.
en Nat. 187 [2e h. 16e e.].

Vlichen? Vlichten?
ww. Grondwoord van het freq. Vlichelen (zie MNW i.v.)? Of bijvorm (rijmvervorming?)
van vluchten? Indien naer in de aanh. corrupt zou zijn voor aen, zou men ook aan
vlechten kunnen denken.
Eig. vliegen of vluchten en v.v. fig. verlangen (naar) of zich hechten (aan)? ‖ Door
u onderwijsen ben ick wel gesticht want vuijt den donckeren nacht ben ick gecomen
int licht dus mijn hert dat vlicht // naer u seer sterck, Wercken d. Barmh. 267, in Hs.
v

TMB, C, fol. 29 [1596].

Vlieghute,
zn. Van utevlieghen.
Wildebras (vg. DE BO i.v. Vlieguit: ‘Wilde jongen, onbezonnen jongeling’; volgens
Loquela i.v. Vlieg-uit ook van toepassing op vrouwen). ‖ Adieu an al de brugsche
brugghen Aexterooghen vlieghuten hoornebeesten mugghen, DE DENE, Langhen
Adieu 280 [1560].

Vlien,
ww. Binnen boorde vlien, zie Boort.

Vlijen,
ww. Zie MNW i.v. Vliën.
Vander hant vlijen, afwijzen, verwerpen? ‖ Dat ic u int allegeren // cal, // niet vander
hant // vlijt (× lant//sijt), Heymelic Lijden 365 [1557].

Vlincken,
ww. Zie MNW i.v. Vlinken.
Gaen vlincken, a) er van doorgaan, de benen nemen, een (goed) heenkomen
zoeken. ‖ T'is quaet steelen... Daer die waert een Dief is / dus laet ons gaen vlincken,
v

Zeven Sp. Bermh. D v [1591]; - b) er op uit trekken, heengaan. ‖ T'sa wat bedryuen
v
wy / waer willen wy gaen vlincken? Zeven Sp. Bermh. O i [1591].
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Vlinckooghen,
ww. Uit vlincken en ooghe met -en.
Flonkeroogen. ‖ Sy vlinckooghen in Liefs beschouwen, H.d.Am. V 5 [m. 16e e.].

Vlinderen,
ww. Op grond v. mhd. vervlindern en het reeds in Boëth. [2e h. 15e e.] aangetroffen
vliendermuys (zie MNW i.v. Vledermuus) eerder het grondwoord van vlinder (dat
voor het eerst door KIL. wordt vermeld) dan het daarvan afgeleide ww. Het moet
derhalve wel gescheiden worden van het moderne, sedert de 19e eeuw (zie de
voorbb. bij De Jager, Freq. 2, 687-8) aangetroffen noordned. ww.
Wegfladderen, wegvliegen, heengaan (vg. DE BO i.v. Vlinderen: ‘wegfladderen,
heenvliegen, wegijlen, vlieden, vluchten’). ‖ Neen / neen / t'geldeken / moet dan al
v

elders vlinderen, Zeven Sp. Bermh. N v [1591].
OPM. Vg. Doorvlinderen.

Vloedich, vlodich,
bn., bw. Zie MNW i.v.
1) Vloeiend, stromend (vg. KIL.: v l o e d i g h . Fluidus, fluxus en PLANT.: v l o e d i c h
o f t v l o e y i c h , flottant, coulant, fluidus). ‖ EVERAERT 347 [1531]; Gentse Sp. 193
[1539]; CAST., C. v. R. 179 [1548]; Trudo 986 [ca 1550].
2) Overvloeiend. ‖ Trudo 2394, 3016 [ca 1550]; Haagsp. n i [1561].
- Ook in de verb. vloedich syn, mogelijk als omschr. van vloeden, overvloeien. ‖
U. dats veritas... Die in hem vloedich sal syn en onghemeten, Trudo 167 [ca 1550].

Vloeysele, vloysel,
zn. Van vloeyen.
1) Vloed. ‖ O edel medicinael bespoeysele / Rijfstroomich vloeysele, CAST., Pyr
v

A v [ca 1530].
2) Overstroming, watersnood? ‖ Die Doot menich mensche tijt vercort seer snel,
Met donder / blixem / storm / vloysel / ende went, Dal s. wederk. 192 [eind 15e e.?].

Vloerduyve,
zn. Uit vloer en duyve.
Hoer (vg. KIL.: v l o e r - d u y u e n (l. d u y u e ).j.h u y s - d u y u e . Columba circur.
& metaphor. Meretrix). ‖ Vloerduven prachers ende lyse verslyters, d e d e n e
Langhen Adieu 132 [1560]; Huysesels / vloerduyuen / en camercatten, Antw.Sp. k
iij [1561].

Vloyen,
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ww. Van vlo.
Plunderen, beroven (vg. KIL.: v l o y e n . Scrinium siue marsupium alicuius
compilare, suppilare, manticulari). ‖ Sy hebben van Gode auctoriteyt Ouer de
schapen... Om scheeren om vloyen, DE ROOVERE 336 [3e kw. 15e e.]; Sijn goet
ontuoirt sijn borse gheuloijt, St 2, 124 [vóór 1524].
- Lobben, lubben vloyen, zie Lobben.

Vloysel,
zn. Zie Vloeysele.

Vlot? Vloot?
zn. Zie MNW i.v. Vlot.
Sijn oor te vloot leggen, zijn oor neigen, luisteren. ‖ Ik leiden mijn oor te vloot na't
gehoor zonder lang dreggen, Jezus o.d. leraers 8 [vóór 1580].
OPM. Ook in Souterl. 1584, Ps. 129 (aang. door OUDEMANS i.v. Vloot).

Vluchtelijck,
bn.? bw.? Van vluchten.
Vluchtend. ‖ Mocht ick vluchtelijck worden vluchtich, Ick waer onklachtelijck al
v

mynder klachten, H.d.Am. I 8 [m. 16e e.].
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Vluwe (I),
zn. Zie MNW i.v. Vlouwe.
Duer de vluwe schieten, in de aanh. blijkens het verband: maken dat men
wegkomt, zich wegpakken, verdwijnen (vg. DE BO i.v. Vluwe, 2e art., die uitsl. als
bet. van deze zegsw. vermeldt ‘met moeite aan een gevaar ontsnappen’). ‖ Schiet
hier duer de vluwe want v doen jck schuwe, Taruwegraen 935 [1581] (vg. ald. 939:
‘Ruumpt ghy loosaert listich’ en 943: ‘Vertreckt en god bewarie, enz.’).

Vluwe (II),
zn.? Bijvorm van vuwe (zie ald.)? Dit lijkt waarschijnlijker dan gelijkstelling van vluwen
in de aanh. met het door DE BO i.v. vermelde ww. in de bet. zien, kijken, opmerken.
Gedaante, voorkomen, verschijning? ‖ Es (l. en) was geen weerdeger yuweel
noch die meer prees edelheyts vluwen, DE ROOVERE 355 [3e kw. 15e e.].

Vocabel,
zn. Zie MNW i.v.
Woord (vg. Voc.Cop.: v o c a b e l , vocabulum), rijmwoord. ‖ Te vele vocabelen
moedt ghy oock verslapen, Die in vocale fineren end daer met beghinnen, CAST.,
C. v. R. 36 [1548] (zie ook ald. o.a. 11, 47, 49, 57, 242).

Vocacie, vocacye,
zn. Zie Vocatie.

Vocaelijck,
bw. Van vocael.
Met stemmen; in de aanh. a capella? ‖ Deesen tooch gheduerende salmen binnen
speelen musycke ofte vocaelyck singen, Smenschen gheest, toneelaanw. na 498
[ca 1560?].

Vocatie, vocacye,
zn. Ontleend aan ofr., fr. vocation.
1) Roep, uitroep? Of stem? ‖ Segt onversteendt met luder vocatien: Weest
ghebenedijdt altijdt, reyn vat vol gratien, A. BIJNS, N.Ref. 330, k, 14 [1e kw. 16e e.].
2) Roeping. ‖ Gentse Sp. 124 [1539]; A. BIJNS 306 [ca 1540]; Bruyne 1, 10 [2e h.
v

v

v

16e e.]; Antw.Sp. V iij, X i [1561]; Haagsp. e iiij , g iij, n iij [1561].
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- In de aanh. naar het schijnt zaak die iemand ter harte gaat, wens, verlangen of
ideaal. ‖ Hoverdich voornemen: Dies gaet hy (t.w. Nabugodonosor) oopen oorlooghe
stichten met turbatie jeghens elcke natie Swerels belusten: Dats juuste myn vocatie,
Judich 71 [1577].

Voceeren,
ww. Gevormd naar ofr. vochier of lat. vocare.
Uitroepen. ‖ Huecht v wel wat ick eens ghinck aduerteeren, seer luijt voceeren //
als die catten lollen? S. Stadt 238 [ca 1535].

Vodderken,
zn. Van vodder, dat KIL. gelijkstelt met brodder (knoeier, beunhaas, i.c. oplapper)
en afleidt van vodden, oplappen.
In de aanh. deugniet of pretmaker, fuifnummer? ‖ Ghij fringeerderkens ardighe
vodderkens ghi beeldekens van quaet bestier Ghij rustigaerts lustighe lodderkens,
St 2, 146 [vóór 1524].

Vodts,
bw. Zie Allevodts.

Voegen,
ww. Zie MNW i.v.
Gerieven (vg. MNW i.v. Voegen, bet. I, B, 4)? In de eerste aanh. in malam partem:
behandelen, mishandelen. ‖ Ick en kan gheroeren niet een let, So hebdi mi ghevoecht
met uwen misdaden, Elckerlijc 454 [ca 1490?]; Haddi mi volcomelijc ghevoecht, Ic
sou u rekeninghe, die nu onreyn is, Ghesuvert hebben, ald. 466.

Voelinge,
zn. Van voelen.
Aanraking, het geraakt, geroerd worden (vg. Teuth.: r o e r i n g e (r o e r y n g e ,
t a s t y n g e , v o e l y n g e ) tactus, contactus). ‖ Tgepeyns quelt mij door inwendijge
voelinge, Deur dat ick heden hoorde vermonden, Well. Mensch 645 [2e kw. 16e e.].

Voerdachtich, voerdrachtich,
bn., bw. Zie Voordachtich.
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Voerdrubbelen,
ww. Uit voer en drubbelen, dribbelen.
Voordansen. ‖ Set u slincker voet vuer // so springt ghij troij dubbelt en achter twe
simpelen dats voer gedrubbelt, Sotslach 273 [ca 1550].

Voerdwijnsele,
zn. Zie Verdwijnsele.

Voerreyerken,
zn. Van *voerreyen.
v

Vóórdanser(tje). ‖ Wa Venus Kamenieren liefste voerreyerken, H.d. Am. H 7 [m.
16e e.].

Voersienighen,
ww. Van voersienich.
Voorzorgen nemen ten aanzien van, behoeden. ‖ Voersienicht den ganck des
leevens / eer dat noot sy vanden lyve met snelle beteringe confortatyve, Smenschen
gheest 861 [ca 1560?].

Voeten,
ww. Zie MNW i.v.
Voortgaan, verdergaan, doorgaan (vg. Fragm.lex.: v o e t e n , bitare j. pergere,
aang. in MNW i.v. Voeten, sub bet. I, 1)? ‖ Hoe hen successie voort en voort sal
voeten En in rechter linien versterven moeten, Leenhof 754 [na 1531].

Voetsletere,
zn. Uit voet en sletere.
Voetveeg. ‖ Hy acht my rechs / als zyn voetsletere, EVERAERT 536 [1538?].

Voetvutsel,
zn. Uit voet en vutsel.
Voetveeg (vg. KIL.: v o e t - v o e t s e l / v o e t - v u t s e l / v o e t - f u t s e l .
Fomentapedum, pedule, pedulia). ‖ Peyst dat ghi tvoetvutsel sijt vander straten,
Doesb. 156 [vóór 1528].
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OPM. De bijvorm (?) voetfutsel(e) in X. Esels 10, 53 [1530], DE HARDUYN, Godd. Lofs.
18 (aang. in WNT i.v. Futsel, Samenst.) en DE BO i.v. Voetfutsel.

Voyage, voyaedse,
zn. Ontleend aan ofr., fr. voyage.
Reis (vg. KIL.: 866 V o y a g i e . Iter, peregrinatio). ‖ Camp v.d. Doot 3 [1493];
Gentse Sp. 102 [1539]; B.d.Scr. 23 [1539]; Charon 40 [1551].

Voyagier, voyaidgier,
zn. Ontleend aan ofr. voyagier, voiagier.
Reiziger. ‖ Pelgrimagie loopers Voyagiers /Rijders, DE ROOVERE 342 [3e kw. 15e
e.]; Naer twithuus de daeghelicxsche voyaidgiers, DE DENE, Langhen Adieu 265
[1560].

Voye,
zn. Oorspr.?
Naam van een toon (zie Sije) of ‘voys’, stem, wijs? ‖ D.: Laetter een factionael
Liedeken aff maken / Want thout iuyst reghele op de rije. F.: Ick en can gheen voye
v

D.: Singt dan een sije, Haagsp. o i [1561].

Vol-,
zie ook Vul-.

Volbaren,
ww. Uit vol en baren.
Ten volle tonen. ‖ Wildijer meer hebben, v conste voort volbaert, Doesb. 247 [vóór
1528].

Volbesighen,
ww. Uit vol en besighen.
Ten volle of volledig gebruiken. ‖ Als die roede volbezigd is daar ze toe voegde,
Waar is ze dan nut toe dan om te verbranden? Meest Al 578 [1559].
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Volbiedinghe,
zn. Zie MNW i.v. Volbiedinge.
Aanbod. ‖ Twort u gheloont... Ist dat myn baet uyt dit convent / went / Och heer
weert Van u volbiedinghe, Rott.Sp. P v [1561].

Volbrieven,
ww. Uit vol en brieven.
Voldoen, vervullen? ‖ Eygen wille sal hem anders gerieven (t.w. dan Begeerte
die altijd zijn eigen zin wil doordrijven) en syn meening volbrieven sonder eenich
gevecht, Red. en Nat. 608 [2e h. 16e e.].

Volbrouwen,
ww. Uit vol en brouwen.
Volledig, ten einde toe of met succes ‘brouwen’ (bewerken, in elkaar zetten,
klaarspelen). ‖ Tdunckt my schier te zijn / om te volbrouwen dat, Rott.Sp. G vij
[1561].

Volduerich,
bn. Van voldueren.
Standvastig (vg. KIL.: v o l - d u e r i g h . Perseuerans, assiduus, pernix). ‖ Fenijn
weest gloedich en blijft volduerich, Doesb. 57 [vóór 1528].

Voleestere,
zn. Zie Volleester(e).

Volhandich, vulhandigh,
bn. Zie MNW i.v.
Overvloedig, royaal, vol. ‖ Zo werd u schuere vulhandigh en versaedt, CAST., C.
v

v. R. 94 [1548]; Hy (t.w. God) sal vergoeden // volhandighe mate, Antw.Sp. Nn iij
[1561].

Vollaert, follaert,
zn. Oorspr.?
Langwerpige (soms ook ronde) feestkoek, Kerst- of Nieuwjaarskoek (vg. KIL.:
V o l a r d / v o l l a e r d . Fland. Brug. Genus libi oblongi: & Louan. Brux. Genus libi
quod festis natalitiis Christ donatur: libum Saturnalitium: apophoretum adoreum:
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libum cuneatum; vg. ook SCHUERM. i.v. Vollard, DE BO i.v. Volaard, Vollaard en
Loquela i.v. Vollaardboteram en Vollaardkoeke). ‖ Vvaer blijft ghy schoon lief? kijct
ute tcomd al, Ic zo u eenen vollaerd gheuen: maer ick en sal, CAST., C. v. R. 234
[1548]; Sietse my staen kiken de leelicke clekere, Zu beghind haer naer den man
te rasschene. Machzu niet wel eenen vollaert wachten? Iazu sekere Haer schotels
staen van Kersdag noch te wasschene, ald.; Van wittebroodt ende follaerts ter
veynster gereict, spreed men kynderstuten, DE DENE, bij DE BO i.v. Volaard, Vollaard
[ca 1560].
OPM. Daar de aanhh. uit CASTELEIN ontleend zijn aan zog. cocorullen (rijmpjes)
op Alle Kinderen dagh, lijkt het niet onmogelijk, dat vollaert daar gebruikt is in een
fig. zin, misschien door bijgedachte aan volen, folen, stoeien) voor de grappige of
erotische kastijding, het ‘kindlen’, ‘bailler les innocents’ (zie mijn Het Kerstfeest bl.
158)?

Volleestelick,
bn.? bw.? Van volleesten.
Belijdend? Overtuigd? ‖(Thomas) die met sinnen volleestelick tgheloue ontfinck
volmaect en keestelick, St 1, 262 [vóór 1524].

Volleesten,
ww. Zie MNW i.v.
Ronduit, eerlijk (of ten volle?) bekennen? ‖ Sulck Violieren // alsment wilt volleesten
En groeyen niet in alle foreesten, Antw. Sp. E iij [1561].

Volleester(e), voleestere, vulleester,
zn. Zie MNW i.v.
1) Die tot stand brengt. ‖ B.: Tes een volleestere L.: Van alder mesdaet, Trudo
2001 [ca 1550]; Zijt der vruechden een voleestere, Meer Gheluck 323 [eind 16e
e.?].
- In de aanh. bep. die op juiste of voortreffelijke, volmaakte wijze tot stand brengt
of - indien men uitgaat van de ook in bovenstaande aanhh. passende bet. beoefenaar
- goede of volmaakte of ervaren beoefenaar, meester. ‖ Eer sy

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

507
v

waren der consten volleesters Doolden dwaeslijck, Antw. Sp. Ooo i [1561].
- In de aanh. (van God als) Schepper. ‖ Want ghi (t.w. Adam) verhoert hebt den
volleestere Des hemels enter erden, Eerste Bl. 480 [ca 1440?].
2) Helper (vg. mhd. volleister, mnd. vulleister in dez. bet.), dienaar. ‖ Dus willic
hem roupen / als een vulleester fier. Cnaepe waer zytge? EVERAERT 285 [1529]; Ick
weten verlackt duer eenen volleestere, Trudo 1815 [ca 1550].

Volscoone,
bn. Uit vol en scoone.
Zeer schoon. ‖ Wilt niet verscieten, Volscoone jueght, Jooris 120 [2e h. 15e e.?].

Volsinnen,
ww. Zie MNW i.v.
Ten volle begrijpen. ‖ Nyemen en mach u werc volsinnen, Sev. Bl. 352 [ca 1450].

Volspellen,
ww. Uit vol en spellen.
Ten volle uiten, uitspreken, verkondigen. ‖ Der Poeten lof waer quaet om
volspellen, Antw.Sp. Q ij [1561].

Volspinnen,
ww. Uit vol en spinnen.
Teneinde toe spinnen, afspinnen. ‖ A.: Hebben wy't niet wel gheroct? G.: Ia wy,
v

waer 't wel volsponnen, H.d.Am. Bb 5 [m. 16e e.].

Voluptuhues,
bn. Ontleend aan ofr., fr. voluptueux.
Wellustig. ‖ Venus heedt een voluptuhuese delectatie, CAST., C.V.R. 204 [1548].

Voluum,
zn. Ontleend aan ofr., fr. volume.
Boekdeel? ‖ Dies zuld ghy meer bescheeds mueghen vinden In menigh voluum
van deser scientie, CAST., C. v. R. 218 [1548].
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Volvromen,
ww. Uit vol en vromen.
Ten volle of naar waarde prijzen? Of - indien volvromen (corrupt) staat voor
vervromen - verbeteren, overtreffen? ‖ Deur ons moeytsele (t.w. van Neptunus en
Mercurius) // niet om volvromen / Sydy tot vier ampliatien ghecomen, Antw.Sp. l iiij
[1561].

Vondeloos,
bn. Van vont.
Stompzinnig? ‖ Sijn leeven stondeloos// mach therte mondeloos ydel en vondeloos
// niet verstaen doer mijn (t.w. sduivels) listicheit, Smenschen gheest 106 [ca 1560?].

Vont,
zn. Zie MNW i.v.
Onverwacht genoegen, verrassing. ‖ T.: Of icse noode, en zaudse niet willen
commen smullen. R.: Godt weet, jaese, dat waere haer eenen vondt, V. Vroede 106
[eind 15e e.]; Twaere voor my een vont Quaeme myn lief, EVERAERT 477 [1e h. 16e
e.].

Voor-,
zie ook Voer- en Vuer-.

Voorassysekin,
zn. Uit voor en assysekin (van assyse, assise, accijns?).
In de aanh. naar het schijnt een grappige benaming voor voorgerecht(je). ‖ Ghaen
halen te kynckelen Sallic hu ter stondt waerm ende heet Een voor assysekin aerdich
bereet. Ghy en proufdet / gheen beter spyse van daghe, EVERAERT 110 [1513].

Voorbehoedynghe,
zn. Van voorbehoeden.
Voorbehoeding. ‖ Deen steue heeten wy huers (t.w. Maria's) voorbehoedynghe,
EVERAERT 331 [1530].

Voorbyflyncken,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

ww. Uit voorby en flyncken (zie WNT i.v. Flinken (II).
Voorbijgaan, passeren. ‖ Jc worde ooc anghetrocken / duer sulcx atent Van die
my voortyts lieten / voor by flyncken, EVERAERT 271 [1530].

Voordachtich, voerdachtich,
bn., bw. Zie MNW i.v. Voredachtich.
1) Van God: voorzienig. ‖ Almachtich. crachtich en voordachtich God, A. BIJNS,
N.Ref. 343, a, 1 [1e kw. 16e e.]; Ghy zyt eenen God van allen wel wesende
voordachtich, Reyne M. 715 [ca 1575?]; Ghij die vut ghetrauwigher liefden / wys
voordachtich vut alle boomen... een wyngaert / hebt vutghelesen, Taruwegraen 2
[1581].
OPM. De var. van de aanh. uit A. BIJNS in Bruyne 3, 193 heeft voerdrachtich;
merkwaardigerwijze komt dezelfde corruptie(?) voor bij GHISTELE, Ant. [1555]: ‘volle
macht te stellene met sinnen voordracht rechten en wetten’.
2) Vooraf, van te voren, eerst? ‖ Sal ic de ghemeente gaen vraghen voordachtich
Wat ick doen / heeten / oft ghebieden // sal? GHISTELE, Ant. 58 [1555].
3) Gedachtig; uitsl. aangetroffen in de verbb. zijt dit voordachtigh, denk daaraan
(Gentse Sp. 162 [1539]), weest dat oock voordachtich, denk daar wel aan (Prochiaen
1627 [ca 1540]) en zyt wel voordachtich, weet wel (Reyne M. 402 [ca 1575?]).
4) Duidelijk, kennelijk; waarachtig, zeker. Soms (o.a. in de aanhh. uit St en Bruyne)
niet veel meer dan een rijmlap. ‖ Nabugodonosor Coninck machtich moghende
voerdachtich seer cloick en valiant, St 1, 209 [vóór 1524]; Ic zal wonen int huus des
heeren voordachtigh, Gentse Sp. 209 [1539]; (Christus) verrees weder, doer syn
cracht voerdachtich, Bruyne 1,

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

508
117 [1556]; Seer wanckelbare rieten zyn alle vleesschelicke minnaers bevonden
warachtich zoot byder Vleesschelickheyt// als vooren bleeck voordachtich, Reyne
M. 1314 [ca 1575?]; Wetende voordachtich als dit huer eertsche huus / der woninghe
es ghebrooken dat zou een timmeringhe heeft... van god ghemaeckt, Taruwegraen
481 [1581]; Luude ende stille gheschiede uwen wille... in hemele / in eerde / tot allen
tyden voordachtich, ald. 834; Alzoo de crocke / de tarwe dede / zeer onzachtich zoo
ghy dat zaecht voordachtich, ald. 1381.
OPM. De bet. opzettelijk, met voorbedachten rade (zie MNW i.v. Voredachtich,
bet. 2) nog in Taruwegraen 277 en 322 [1581].

Voordadich,
bw. Uit voor en dadich? Afl. van voordaet (zie MNW i.v. Voredaet) schijnt de bet. in
de aanh. uit te sluiten.
Blijkens het verband opzettelijk of duidelijk, kennelijk (en dan beïnvloed door
voordachtich, zie ald.). ‖ Laet ghi mi onberadich // al sonder mi v ionste te schincken
voordadich // mijn crachten... sullen mi ontsincken, Doesb. 59 [vóór 1528].

Voordeel,
zn. Zie MNW i.v. Voredeel.
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt: recht. ‖ Paulus gheift ons dus
veil meer voordeels Om dat (t.w. de opstanding der doden) te ghelooven naer
tghelaten Dat hy... De hope der verryzenesse der doden Vrijelic beleden heift, Gentse
Sp. 353 [1539].

Voordeelen,
ww. Van voordeel.
Helpen, steunen, begunstigen (vg. KIL.: v e u r - d e e l e n . j . v o o r d e r e n .
Promouere). ‖ Bidt dat v niet en wil verlaten Wijsheyt om den Coopman te
voordeelen, Antw.Sp. Ii i [1561].

Voordronck,
zn. Uit voor en dronck.
Eerste dronk. ‖ Den voordronck es v, siet, // door ionst ghedreuen, Christenk.
1210 [ca 1540].

Voordsettere,
zn. Van voordsetten.
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Beoefenaar. ‖ Menich gheleerde esser by ghefraudeerd (t.w. door bepaalde
woorden niet te gebruiken) Als dijnckt hy hem int dicht een schoon voordsettere,
CAST., C. v. R. 41 [1548].

Voordstelder,
zn. Van voordstellen.
Insteller, inrichter (vg. KIL.: V o o r d s t e l l e r . Machinator, auctor), i.c. van een
wedstrijd. ‖ Huere, plaetse, prisen, naer de imaginatie Van den voordstelder noept
met blyder kele, CAST., C. v. R. 70 [1548].

Voorgheboorte,
zn. Uit voor en gheboorte.
Eerstgeboorterecht (vg. mhd vürgeburt, ‘eerstgeboorte’). ‖ Dat Esau zijn
v

voorgheboorte om den bry // liet, Haagsp. c i [1561].

Voorghetal,
zn. Uit voor en ghetal.
Voorgaande opsomming? ‖ Jn ghelyckenesse en zynse (t.w. de
binnenvaartschepen) een slee niet By een scip / dat jnde zee vliet So by my
ghenoemt es jn tvoorghetal, EVERAERT 329 [1530].

Voorhaeyen,
ww. Uit voor en haeyen of corrupt voor - of bijvorm van (vg. Voerdwijnsele en Voorset,
Voorsteeken) - verhaeyen (zie ald.).
Volharden, standvastig blijven (vg. Haeyen, bet. 2)? Of koesteren (vg. KIL.:
H a e y e n . Fauere, colere)? ‖ Lof sterre voorhaeyende (× zaeyende) // puer
ongheswicht, DE ROOVERE 162 [3e kw. 15e e.].

Voorhaudijnghe,
zn. Van voorhauden.
Eig. voorstel, aanbieding (vg. PLANT.: v e u r h o u d i n g e , une proposition,
propositio), in de aanh. eerder verantwoording. ‖ Hier volghd Casteleins Conclusie,
ooc mede zijn Excuse, ende generale voorhaudijnghe van zinen gheheelen
voorgaende waerke, in CAST., C. v. R. 246 [m. 16e e.].

Voorhoetsele,
zn. Van voorhoeden.
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Ernstig voornemen of liever vooropgesteld beginsel, waarnaar gehandeld of
gesproken moet worden. ‖ Ick liet my liever vermaledijen... Dan de liefste op de
tonghe soude rijen... In dit voorhoetsele // staet herte ende sin, Sp. d. M. 605 [beg.
16e e.].

Voorprologhe,
zn. Contaminatie van voorrede en prologhe of secundair gevormd naar naprologhe?
v

Proloog. ‖ Sy heeft daer ommers ghedaen de voorprologhe, Antw.Sp. Tt iiij [1561].

Voorquispel,
zn. Uit voor en quispel.
Grappige (?) benaming voor het mannelijk lid? ‖ Doe leydse mont aen ende heeft
hem ontscaect Sijnen voorquispel dies hem sijn lenden besweken, Doesb. 267 [vóór
1528].

Voorschijnen,
ww. Op grond van de bet. in de aanh. eerder bijvorm van verschijnen (vg.
Voerdwijnsele, Voorhaeyen, Voorset, Voorsteeken) dan identiek met het in Teuth.
en door PLANT. vermelde voorschijnen (zie MNW i.v. Voreschinen).
Te wachten staan, te beurt vallen, overkomen? ‖ Wat can mijn dan voorschijnen
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dan dootelijcke duijsternissen, Deenv. Mensch 26 [2e h. 16e e.].

Voorset,
zn. Bijvorm van verset (vg. voorsetten als bijvorm van versetten, in MNW i.v.
Voresetten, Aanm.).
Schadeloosstelling, vergoeding, herstel. ‖ Laet ons treen over 't veldt, vaerdich
en drae, Soo crijgen wy voorset van onse scae, Minnevaer 456 [1583].

Voorsichticheyt,
zn. Zie MNW i.v. Voresichtichheit.
In de aanh. naar het schijnt consideratie of aarzeling; - sonder eenighe
voorsichticheyt, onverhoeds. ‖ Dan coempt hastelijcken die doot / ende werpt hem
sonder eenighe voorsichticheyt wt allen synen grooten ontallijcken goeden, X. Esels
34, 27 [1530].

Voorsiechtelijck,
bw. Zie MNW i.v. Voresichtelijc.
Op verstandige wijze? Of met vooruitziende blik (vg. Teuth.: die toe- of
v o r s i c h t l i c k is, respectivus, prospectivus, provisus; vg. MNW i.v. Voresichtich
en COORNHERT, Egypsche Vroeyvr. 23 (voorsichtich, vooruitziend). ‖ (De kooplieden)
hebben voorsiechtelijck menich weruen /Tghemeyn profijt ghevoordert / aduijselijck,
v

Antw.Sp. Lll i [1561].

Voorslaechs, voorslaegs,
bw. Van voorslach (zie MNW i.v. Voreslach).
Vooraf, van te voren (vg. KIL.: v e u r s l a g h s . Ante ictum, ante factum,
V e u r s l a g h s w e l w e t e n . Praescire. q.d, scire ante ictum en DE BO i.v. Voorslag,
Voorslags). ‖ Maer voorslaechs hoe dat coempt of vliedt... ick doets bediedt Als
bernende keersse lijdt hier ons glorie, DE ROOVERE 240 [3e kw. 15e e.]; En durf niet
achterdincken waer sijn siele sal varen, want sy weet van voorslaegs haren zetele,
in Belg.Mus. 6, 330 [m. 16e e.?].

Voorspoedinghe,
zn. Van voorspoet.
Voorspoed, goede voortgang, gunstige gang van zaken. ‖Alreede sien ick te
v

mijnen voorspoedinghe De mensche / hier sitten, Antw.Sp. Nnn ij [1561].
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Voorspoetheyt,
zn. Van voorspoet.
Goede voortgang. ‖ Houdt uwen troost ... Een vast betrauwen tuwer voorspoetheyt,
Dat u God Christum gaf duer zijn zoetheyt, Gentse Sp. 329 [1539]; Schinkct my
wysheyt om myns staets onderhouwen wel, Soo crygh ick ter dueght inder
voerspoetheyt spoet, Trudo 2377 [ca 1550].

Voorspoetsele,
zn. Van voorspoet.
v

Voorspoed. ‖ Godt jonne u voorspoetsele, Rott.Sp. L viij [1561]; Ic als svoetsels
vertooghere // vul voorspoetsele zal u wel tooghen // verzadinghe en voetsele,
H.Sacr. 19 [1571].

Voorsteeken,
ww. Bijvorm van versteeken, versteken (vg. Voerdwijnsele, Voorhaeyen, Voorset)?
Verhinderen (vg. MNW i.v. Versteken, bet. B, 1)? ‖ Laet ons toch spoen // yet om
te voorsteeken // scae, Red. en Nat. 163 [2e h. 16e e.].

Voorstel,
zn. Zie MNW i.v. Vorestelle.
Manier van doen? Of (uiterlijk) voorkomen? ‖ Ik heb die man, zo mijn dunkt, nooit
gezien. Hij is mijn vreemd al aan zijn voorstel, Meest Al 81 [1559].

Voortclassen,
ww. Uit voort en classen ‘regelmatig opeen stapelen’, DE BO i.v. Klas?
Zich ophopen? Of voortwoekeren? Maar dan is het 2e lid niet duidelijk. ‖ Oncruyt
doet overal 'tgoede saet verdwijnen... tis seer milt int groyen / int wassen men sietet
voortclassen / gelyck als stoff, Saeyere 548 [2e h. 16e e.].

Voortdoen,
ww. Zie MNW i.v. Vortdoen.
Voortwerken (vg. KIL.: V o o r d - d o e n . Pergere in opere, pergere: facere, perficere
coeptum). ‖ Doet dan naerstelijc voort, mijn lieve vrient, Goemoete 157 [eind 16e
e.?].
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Voortstel,
zn. Zie MNW i.v. Vortstel.
Eig. list, kunstgreep (vg. KIL.: V o o r d s t e l ... machina, machinatio), v.v. ook bedrijf,
gedoe? ‖ Ghy weet doch seer wel ... dat sy aencleven // sweirels boos voortstel,
Bruyne 3, 70 [1562].

Voortstieren,
ww. Uit voort en stieren.
Verdrijven, verjagen (vg. KIL.: V o o r d s t i e r e n . Adigere, propellere, promouere).
‖ Traecheyt Voort Stiert van my, DE ROOVERE 197 [3e kw. 15e e.].
- In de aanh. wijst het verband naar het schijnt eerder op tonen of voorgeven dan
verdrijven. ‖ Ghij wilt druck voortstieren, Maer ghij moecht wel van veel claegens
vieren, Want den schoonsten diemen mach versieren Spreecktij wel heijmelijck in
u secreetgen, Pir. en Th. 250 [1e kw. 16e e.?].

Voortstoken,
ww. Uit voort en stoken. Vg. MNW i.v. Vortstoker.
Opstoken, ophitsen. ‖ De vijant stoocktese vast voort, A. BIJNS 182 [1548].

Voortzetsele,
zn. Van voortzetten.
Bevordering, stimulans? ‖ Verstranghen wilt deucht der Ieucht voortzetsele,
H.d.Am. S 7 [m. 16e e.].

Voorvercooper,
zn. Van voorvercoopen (zie MNW i.v. Vorevercopen).
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In de aanh. naar het schijnt in dez. bet. als mnl. voorcooper en dan wrsch. in de
bekende pejoratieve zin van opkoper. ‖ H.: Dees voorvercoopers bedervent al. B.:
Ia, sij slachten de duyvele, Heymelic Lijden 51 [1557].

Voren,
te voren brengen, zie Te voren brengen.

Vorreest,
zn. Zie Foreest.

Votte,
zn. Zie WNT i.v. Hondsvot.
Eig. cunnus, in de aanh. meid, meisje. ‖ Dies wasser een marte, ein jonghe votte
(× pot, 1. potte(?), En hadde ghenodt tegen eenen knecht ghemeene, Bierses 40
[2e h. 16e e.].

Vr-,
ook Wr-.

Vramelijck,
bn. Van vramen of vrame.
1) Nuttig, heilzaam. ‖ (Vrinden) die my stichtende zullen leeren // ter zielen
vramelick waeromme dat... gods helighe kercke // veracht es, Taruwegraen 67
[1581]; Hij (t.w. de derde ‘strick’) (is) ons seer vramelijck onder coeijen willen, Proetus
Abantus 683 [vóór 1589].
2) Deugdelijk? ‖ Ick bidde nijet meer, Dan datse mij wil verleenen schamelijck
Hondert rosenobels goet en vramelijck, Crimpert Oom 92 [eind 16e e.?].

Vraminghe,
zn. Van vramen.
Nut, heil, geluk. ‖ Nochtans en heb ick noyt dan tot vruecht en vraminghe Iemant
ontboden, Haagsp. p i [1561].
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Vrauwenclickerken,
zn. Uit vrauwe en clickerken (zie WNT i.v. Klikker).
Vrouwenschoen. ‖ S.: Wat goeyken es dat? G.: Twee vrauwenclickerkens,
EVERAERT 444 [1e h. 16e e.].

Vrauweprys,
zn. Uit vrauwe en prys.
Zeker soort prijs. ‖ Daer zyn noch andre / vrauwepryssen Seluer / die met scieten
/ om winnen worden, EVERAERT 237 [1526].

Vreckaert,
zn. Van vrec.
Vrek, gierigaard (vg. KIL.: v r e c k a e r d . Homo auarus). ‖ CAST., Bal. A 3 [1521];
CRUL, Mont toe 191 [2e kw. 16e e.]; CAST., C. v. R. 184, 188 [1548]; Antw.Sp. Qqq
v

v

iiij, d ij [1561]; Haagsp. f iij , h iij [1561]; Bruyne 2, 11 [2e h. 16e e.].

Vreckelick,
bw. Van vrec.
Op een gierige, vrekkige wijze (vg. Voc. Cop.: v r e c l e c , avare, KIL.:
v r e c k e l i c k . Auarè: sordidè, praeparcè en PLANT.: v r e c k e l i c k . Chichement.
Parcè restrictè, auarè). ‖ O u alleene te gheryven En zallick niet ketyven // ofte
vreckelick sparen, Verl. Z. I, 901 [1583].

Vreckgierich, wreckgierich,
bn. Uit vrec en gierich.
Gierig, vrekkig. ‖ Tzy edel, onedel, vreckgierich of milde, DE DENE, bij DE BO i.v.
Vrekgierig [ca 1560]; Blyfdy even wreckgierich, tis dwaesheyt; want sot is hy, die
hier erm leeft om ryc te stervene, Bruyne 2, 205 [1564].

Vreckigh,
bn. Van vrec.
Geldgierig. ‖ Alleenelic om deertsch goed te crighen int schrine Zidy vreckigh
bedocht, CAST., C. v. R. 162 [1548].

Vrede,
zn. Zie MNW i.v.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

1) Vrede geven, ophouden met vechten en v.v. zich kalm houden. ‖ Hout, goeij
vrou Veughe, geeft vrede, geeft vrede! Leckert. 550 [1541]; Hola! hola! gheeft vrede!
Trudo 1885 [ca 1550] (zie ook ald. 3488, 3495].
2) Bevrediging, voldoening. ‖ Wy hebben onderlinghe (var.: zonderlinghe) vrede
Den bal te slane in tswinters tijdt, DE ROOVERE 278 [3e kw. 15e e.].

Vredinge, vredijnghe,
zn. Zie MNW i.v.
1) Vrede, rust; v.v. ook genoegen? ‖ Prince der penseen, God geue u veel
vredijnghen: Paeys, minne, ruste, solaes en deduut, CAST., C. v. R. 187 [1548].
2) Vrede, verzoening, t.w. met God. ‖ Ghelijck wy deur een mensch al waren
verwesen / In vresen... Zoo hebben wy door een mensch / dat's Christus vredinge,
v

Rott.Sp. D i [1561].

Vreetmondich,
bn. Uit vreet, wreed en mont met -ich.
Eig. met ‘wrede’ mond; - als die vreetmondighe, op ruwe of boosaardige wijze. ‖
Wie sal ons vercondighen Twoort Gods, en want ons heeren wederspannich V
verbieden, als die vreetmondighe, Dwerck d. Apost. 697 [1e h. 16e e.].

Vreuchdich, vruechdich, vrueghdigh,
bn., bw. Van vreucht of vreuchden.
Vreugdevol (vg. KIL.: v r e u g h d i g h . Laetus, iucundus, hilaris). ‖ CAST., Bal. A 2
[1521]; EVERAERT 179 [1527]; Gentse Sp. 289, 301 [1539]; CAST., C. v. R. 130, 171
v

v

v

[1548]; Antw.Sp. Cc iij, b iiij [1561]; Haagsp. b iiij , d iiij (na d viij) [1561].

Vreuchtghebruycker,
zn. Uit vreucht en ghebruycken met -er.
Vreugd genieter. ‖ Myn meeste blijschap is ziecte oft quale, Van my en komen
gheen vreuchtghebruyckere (l. vreuchtghebruyckers × zuyckers), H.d.Am. N 3 [m.
16e e.].

Vreuchtversmader,
zn. Uit vreucht en versmaden met -er.
Hater van vreugde. ‖ Wy zullen 't in secreten Doen, dat gheen vrenchtversma-
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v

der (l. vreuchtversmader) noch onsen berader En zullen weten, H.d.Am. Aa 1 [m.
16e e.].

Vri,
bn. Zie Vrij.

Vriendinnelijck,
bn. Van vriendinne.
Minzaam, vriendelijk. ‖ Haer lieflijck aenschijn is zoo vriendinnelijck, H.d.Am. Cc
v

4 [m. 16e e.].

Vrienthoudich,
bn. Van vrienthout.
Vriendschappelijk, hartelijk. ‖ Wy rhethorisienen... Behooren jn hu comste verblyt
te zijne Ten fyne / dat vrienthoudeghe jonste blyue ongheblaemt, EVERAERT 147
[1523] (zie ook ald. 162 [1523], 190 [1526], 299 [1529], 523 [1534].

Vrij, vri,
bn. Zie MNW i.v., 1e art.
Dits (alte) vrij, dat is (al te) vreemd, wonderlijk (vg. ist nijet vrij, is het niet vreemd,
Crimpert Oom 163 [eind 16e e.?]). ‖ Sev. Bl. 642 [ca 1450]; EVERAERT 78 [1526];
Koster Joh. 243 [m. 16e e.?].

Vrydicheyt,
zn. Volgens MNW i.v. Vridicheit ‘onorganische vorm van vriichheit’; blijkens het
verband in de aanh. lijkt corruptie (voor nydicheiyt?) waarschijnlijker.
Indien identiek met vrijheid, dan in ongunstige zin: immoraliteit; anders boos heid,
meedogenloosheid. ‖ Alle de cooplieden, die onder hem haer geneerden, Si worden
rijcke, door teeken der vrydicheyt B.d.Scr. 22 [1539].

Vryghastich,
bn.? Uit vry en ghast met -ich.
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Als een vrije (welkome?) gast of die vrije toegang heeft? ‖ Dien (t.w. een zekere
weg) wandelt stantvastich Vindt hem vryghastich // salicheyt beneuen, Antw.Sp. i
v

ij [1561].

Vryhartich,
bw. Zie MNW i.v. Vrihertich.
Vrijmoedig, onbevreesd (vg. KIL.: v r i j h e r t i g h ... Animosus, audax, intrepidus
en PLANT.: v r y h e r t i c h ... hardy, audax, intrepidus). ‖ Segtet vryhartich, ick sal't
wel bewaeren En secretelick spaeren, Minnevaer 359 [1583].

Vryicheyt,
zn. Zie MNW i.v. Vriichheit.
v

(Rechts)gebied. ‖ Wy bannense uyt onse Vryicheyt, H.d.Am. Bb 7 [m. 16e e.].

Vrijstregge,
zn. Van vrijster.
Vrijster. ‖ Wilt u houwen als een vriëre toebehoord, En bringhtet dees vrijstregge,
eens, Alit en Lijsbith 385 [eind 16e e.?].

Vrijwillich,
bw.? Zie MNW i.v. Vriwillich.
Eigenwillig? ‖ Ghij, vrij willich verblent hertnackighe gheesten, Christenk. 2153
[ca 1540].

Vroedich, vruedich,
bn., bw. Zie MNW i.v.
1) Praedicatief met werkww. verbonden (vg. vroet in dez. verbb., MNW i.v. Vroet,
bet. 4); - a) vroedich maken, inlichten, doen weten. ‖ Maect my doch vruedich, wie
is doch salich hier upter eerden? Charon 559 [1551]; - b) vroedich sijn, weten. ‖ Dat
was van gods generacie soe ic ben vroedich, GHISTELE, Ant. 65 [1555].
2) IJverig, vurig, onvermoeid (vg. PLANT.: v r o e d t , v r o e d i c h , industrieux,
diligent, industrius, diligens, gnavus, impiger). ‖ Cryiert nu van blijschappen vroedich
v

/ Tis misschelijck hoe langh dat ons ghebeuren // sal, Haagsp. h ij [1561].

Vroedicheit,
zn. Van vroedich of rechtstreeks van vroet.
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Verstand, wijsheid. ‖ Well. Mensch 11 [2e kw. 16e e.]; CAST., C. v. R. 17 [1548];
Proetus Abantus 831 [vóór 1589].
OPM. Vg. Bevroedicheyt en Onvroedicheyt.

Vroedt,
bn. Zie Vroet.

Vroedtsele,
zn. Zie Vroetsele.

Vroet, vroedt,
bn. Zie MNW i.v.
Karig, gierig (vg. KIL.: V r o e d ... Parcus, attentus ad rem en PLANT.: v r o e d t o f t
s c h e r p , escars, chiche, parcus). ‖ Die voortijdts zoo milde was, es nu soo vroedt,
A. BIJNS, N.Ref. 101, c, 4 [1e kw. 16e e.]; Ghy wort so fel vroet Ghemeene
Neerrynghe, EVERAERT 439 [1e h. 16e e.].

Vroetsamelijck,
bw. Van vroetsaem (vg. Bevroetsamelijck naast Bevroetsaem).
Wijs bedacht, met juist inzicht. ‖ Hier aen suldy vroetsamelijck mercken Haer
v

excellentie, Antw.Sp. Kkk i [1561].

Vroetsele, vroedtsel,
zn. Van vroeden.
Verstand, wijsheid, inzicht. ‖ Leeringhe vroedtsel / onder de roe ontfae ick, DE
ROOVERE 299 [3e kw. 15e e.]; Hoemen dy slaet / daer en komt geen vroetsele, CAST.,
v

Bal. P ij (achter C. v. R., ed. Rotterdam 1616) [1521].

Vrolickaert,
zn. Van vrolick.
Die vrolijk, opgewekt is. ‖ Men vint veel aerden: vrolickaert stueraert, enz., Doesb.
247 [vóór 1528].

Vromen, vrommen,
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ww. Zie MNW i.v.
Sterk, moedig maken (vg. KIL.: v r o m e n . Corroborare en v r o m e n . Animare,
animum augere), uitsl. aangetroffen in de vorm van het volt. deelw., gebruikt als bn.
‖ Al maect u tgheloove ghesticht, ghevromdt, Gentse Sp. 259 [1539] (zie ook ald.
271: ‘Daer wy ... in zijn ghevromt’).
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- In de aanh. schijnt ghevroomt tot blijkens het verband ‘in staat tot’ te betekenen.
‖ Ghy Jonsteghe Affexcie / zytter wel toe gheneghen Waer jcker Cleen Vermueghen
toe ghevroomt, EVERAERT 381 [1512].

Vrouachtich,
bn. Zie MNW i.v. Vrouwachtich.
Op vrouwen gesteld, vrouwziek (vg. PLANT.: v r o u w a c h t i c h , adonné aux
femmes, mulierosus). ‖ I.: Ick en kans niet ghelijden Dat Iupiter syn liefde plant
v

buyten deuren... P.: Is hy zoo vrouachtich? H.d.Am. Q 6 [m. 16e e.].
OPM. Ook in Tscep vol Wonders 10b [1514], aang. in MNW i.v. Vrouwachtich.

Vrouspersonage,
zn. Uit vrou en personage.
Vrouwspersoon, vrouw. ‖ Hoorde ick daer niet een vrouspersonage Roepen en
spreecken? Tcooren 634 [1565].

Vrouwaerster,
zn. Uit vrou en waren met -ster of van vrouwaren (zie KIL. i.v. vrouw-waeren).
Baker (vg. KIL.: v r o u w - w a e r s t e r . j . v e r w a e r s t e r . Curatrix puerperae). ‖
Memmen, vrouwaersters & vroevrouwen dees prysen al kinderen maken & bruyloft
houwen, Bruyne 1, 65 [2e h. 16e e.].

Vrouwendecksele,
zn. Uit vrouwe en decksele.
In de aanh. obscene benaming voor een man? ‖ Ist niet een soet vrouwendecksele.
Hij vocht immers toe doer seven dorpen, Tcalf v. W. 121 [eind 16e e.?].

Vrouwenman,
zn. Uit vrouwe en man.
1) Vrouwengek (vg. KIL.: v r o u w e n m a n . Mulierosus, mulierarius, Venereus,
nimium foeminae appetens). ‖ Een Vrouwen-man, een arm Amoureus, H.d.Am. R
8 [m. 16e e.].
2) Hartstochtelijke, vitale vent, in gunstige zin: die de vrouwen kan voldoen. ‖ Wa
dat's een Vrouwen-man, Hy waer weert datmen hem in 't gout besloeghe, H.d.Am.
Q 7 [m. 16e e.].
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Vrouwenverlastere,
zn. Uit vrouwe en verlasten met -ere.
Die vrouwen in ongelegenheid brengt. ‖ Tfy Vrouwen verlastere, Niet weert te
komen onder eerbaer Mannen, H.d.Am. Y 4 [m. 16e e.].

Vruchten,
ww.? Van vrucht?
Indien niet corrupt, naar het schijnt genieten. (Of staat in de aanh. liet corrupt voor
biet? ‖ Als therte liefs samblant aensiet Daer vruecht in vliet Soeter dan Venus oyt
vruchten liet Mijn druck wordt vruecht, Sp. d. M. 4815 [beg. 16e e.].

Vruechdelic, vruegdelijc,
bn. Zie MNW i.v. Vreuchdelijc.
Van personen: verheugd, blij. ‖ Elc mach int herte wel wesen vruegdelijc, Eerste
Bl. 1849 [ca 1440?]; Den heere es by hu / zyt dies vruechdelic, EVERAERT 128 [1525].
- N.b. In de laatste aanh. hebben wij wellicht eerder te doen met vruechdelic sijn
als omschr. v. vruechden).

Vruechdich, vrueghdigh,
bn., bw. Zie Vreuchdich.

Vruecht,
zn. Vruecht brouwen, zie Brouwen.

Vruechtbaerheyt,
zn. Van *vruechtbaer? Of corrupt voor vruchtbaerheyt (zie Opm.)?
De eigenschap van vreugde te schenken? ‖ Wilt op u knechts woorden mercken,
op dat ick met Davidt swoorts vruechtbaerheyt // leere: neemt wt mynen mont niet
dwoort der waerheyt //, Heere, Bruyne 2, 74 [1564].
OPM. Het lijkt aantrekkelijk vruchtbaerheyt te lezen, in de bet. ‘kracht’, ‘werking’,
vg. ‘Neemt u cruijs op, door sgheests vruchtbaerheijt, en vreest vier, sweert, doot
noch ghewelt’, in Ned.Arch. v. Kerkgesch., N. Serie 21 [1928], bl. 220 [ca 1540?].

Vruechtvermuytere,
zn. Uit vruecht en vermuyten met -ere.
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Vreugdverjager. ‖ Verradere // venijnich vruecht vermuytere, Sp. d. M. 2647 [beg.
16e e.].

Vruedich,
bn. Zie Vroedich.

Vtynghe, huutynghe, huuttynghe,
zn. Zie MNW i.v. Utinge.
Uitsl. aangetroffen bij EVERAERT, naar het schijnt in de bet. verkoop, afzet, omzet.
‖ Al hebbic soorte van werck Thuus vul / wynckels camers of vloeren Willic huutynghe
/ jc moetet voeren tAndworpen ofte te Berghe / onghespaert, EVERAERT 137 [1528?];
Gheen huuttynghe en hebbic (t.w. Volc van Neerrynghe)/van wercke of goede By
den Beroerlicken Tyt, ald. 184 [1526]; Alst scaemel volc... gheen vtynghe en weten
Van wercke of goede, ald. 218 [1528?]; Daer de munte staet ter neirster valuwacie
Daer moet de vtynghe / van coopmanscepe minderen, ald. 247 [1530] (zie verder
nog ald. 249 [1530], 440, 441 [1e h. 16e e.]; - vente ende vtynghe, ald. 413 [1530];
- vtynghe en vente, ald. 418 [1530].

Vuerclause,
zn. Uit vuer, voor en clause.
Voorgaande strofe. ‖ Om dat de vuerclausen ende tgheheel plein Totten stock
verhaeld werdt, CAST., C. v. R. 54 [1548].
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Vuersyllabe,
zn. Uit vuer, voor en syllabe.
Voor(af)gaande lettergreep. ‖ De vuersyllabe wild haer te stijf vut steken, CAST.,
C. v. R. 44 [1548].

Vuesen,
ww. Blijkens het verband in de aanh. eerder bijvorm van veunżen, gloeien (zie DE
BO i.v., alwaar ook venzen wordt opgegeven naast vunzen, vinzen en veinzen en
vg. MNW i.v. Vensen, Aanm. 2) dan van veurzen, zaad schieten (zie DE BO i.v.
Veurzen en KIL.: V e u s e n . Fland. Generare piscium more) en v.v. coire.
Inwendig branden, gloeien. ‖ Mynen lust es tot alle jonghe vierighe joyuesen Die
zeer hittich vuesen, Verl. Z. I, 1095 [1583].

Vuijl,
zn. Zie MNW i.v. Ule.
Sukkel. ‖ Och, nu loop ick schuijl, Ick armen vuijl ‘waer blijff ick gedoocken? Lijs
en Jan Sul 79 [eind 16e e.?].

Vuylic,
bw. Zie MNW i.v. Vuullike.
Drassig, modderig, in slijk en modder. ‖ Dese plaetse... Es nu al vanden water
verwonnen, Des de kercke vuylic leyt ende nat, Sacr.v.d.N. 1120 [3e kw. 15e e.].

Vuylken,
zn. Van vuyl, vuil.
Ongunstige benaming voor een meisje of jonge vrouw. ‖ Om dat vuylkens houwen,
kinder kinder dragen... Hier om gaet de werelt alsoo sij gaet, A. BIJNS 152 [1548];
Ke swijcht toch daer of oprechtich vuylken / Oft ghy sult van mynen vuysten ontbijten,
v

Antw.Sp. m iij [1561].

Vuystloock, vuustloock,
zn. Uit vuyst en loock.
Slaag (vg. KIL.: v u y s t - l o o c k e t e n . Edere pugnos en v u y s t - l o o c k t ' e t e n
g h e u e n . adag. Infringere colaphas, infringere alapas, ingerere pugnos: os pulsare,
depalmare, pugnis ferire, contundere; vg. ook SARTORIUS, Adag. II, 6, 80 (aang. in
WNT i.v. Look (I), Samenst.) en HALMA). ‖ DE ROOVERE, Quicunque 147 [3e kw. 15e
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e.]; Leuv. Bijdr. 4, 321 [beg. 16e e.]; Leckert. 532 [1541]; H.d.Am. Y 8 [m. 16e e.];
Hs. TMB, G, fol. 86, 89, 131 [eind 16e e.?].
OPM. In de bet. (vuist)slag bij COORNHERT, Odyss. II, bl. 94, aang. door OUDEMANS
i.v.

Vuijtbollen,
ww. Uit vuijt, uit en bollen.
Er uit flappen (vg. KIL.: W t - b o l l e n d e w o o r d e n . Effundere verba, effuture).
‖ Wat hem int hoot compt, moet hij uuijtbollen (hs. vuijtbollen), Tielebuys 383 [1541].

Vuytehanghen,
ww. Uit vuyte, uit en hanghen.
Enen vuytehanghen, met iemand aan de hand zijn, aan iemand mankeren? Of
te doen staan? ‖ B.: Ick schaem my uws, tfy! L.: En wat hanckt my vuyte? B.: Packt
u wech! Tyt voerby! Trudo 3462 [ca 1550].

Vuijtpoijen,
ww. Uit vuijt, uit en poijen.
(Uit)drinken. ‖ Het gaet hier wel dies jc van vreuchden dat bacxken sal vuijt poijen,
Berv.Br. 234 [ca 1520?].

Vuijtsteken,
ww. Zie Uwtsteken.

Vuytstiering,
zn. Van vuytstieren, uitsturen, uitzenden.
Uitzending. ‖ Begeeft hij (t.w. David) hem ergens toe dan door v (t.w. Sauls)
vuytstiering, Saul en David 148 [2e h. 16e e.].

Vuyttouwen,
ww. Uit vuyt, uit en touwen.
Kwellen, (dood)martelen? ‖ Ghy most hier uyter mouwen spouwen, Wiens kint
dat es, dat wy dus vuyttouwen souwen, Trudo 55 [ca 1550].

Vuijtvrijven,
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ww. Zie MNW i.v. Utewriven.
Uitroeien, te niet doen (vg. KIL.: W t w r i j u e n . Exterere, expungere en PLANT.:
w t w r i j v e n , frotter et torcher en frottant, exterere, expungere). ‖ Dat se (t.w. de
Overheden)... Sulck bedroch en quaet mogen vuijtvrijven, Als die corencoopers nu
dagelijxs bedrijven, Tcooren 1088 [1565].

Vuijtwijsen,
ww. Zie MNW i.v. Utewisen.
Te pas komen, betamen. ‖ T'avont en salmen oick speelen geen cluijt, Want ten
wijst niet vuijt nu sulcxs te plegen, Tcooren 33 [1565].

Vul-,
zie ook Vol-.

Vulcheinsen,
ww. Uit vul, vol en cheinsen (van cheins, cijns).
Met betr. tot de tijd: ten volle benutten, uitkopen of waarderen? ‖ Den tijd die u
gaf, God vanden throone Zonder meer en nauwelic mueghdj vulcheinsen, CAST.,
C. v. R. 113 [1548].

Vulcommenesse,
zn. Van vulcommen, volcomen.
Het beoefenen, volbrengen? ‖ Anroupt Maria / met duechdelicke vulcommenesse
(versta: met het beoefenen van deugd?), EVERAERT 33 [1509].

Vulhandigh,
bn. Zie Volhandich.

Vulleester,
zn. Zie Volleester(e).

Vulleestich,
bn. Van vulleesten, volleesten.
Deelachtig? ‖ Aud ghescrifte maeckt
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ons goeds raeds vulleestich Met lesene schoon materien delicaet, Leert elck goed
en quaet, CAST., C. v. R. 107 [1548].

Vullivicheit,
zn. Van vullivich, vollivich.
Gezetheid, dikte (vg. KIL.: v o l - l i j u i g h e y d . Corpulentia), in de aanh. als een
aantrekkelijke eigenschap, dus: robuustheid, (mannelijke) kracht? ‖ Bemercken zy
(t.w. de vrouwen) an eenen anderen meer vulliuicheit, Dan an haerlieder lief? Greit
hemlien de conditie van eens anders bedriuicheit? Schuerd ghy uwen brief, CAST.,
C. v. R. 194 [1548].

Vulpen,
zn. Bijvorm van (of corrupt voor) wulpen (zie Welp)?
Duivel(jong). ‖ Nu, helsch vulpen, De ziele sal toebehoren ons beiden, Sacr.v.d.N.
443 [3e kw. 15e e.] (zie ook ald. 917).

Vulponden,
ww. Uit vul en ponden.
Ten volle waarderen, op volle waarde schatten. ‖ Christus liefde niet om vulponden
dwijnght My hem te minnene, Gentse Sp. 342 [1539].

Vulsommen,
ww. Uit vul en sommen.
1) Volledig zeggen, noemen. ‖ Ic ben int vulsommen Den wegh des levens, Gentse
Sp. 111 [1539] (hic? of ten volle overwegen, overdenken?); Zeght ons eerst al vooren
// om de waerheyt vulsommen hoe dat ghy in desen onspoet zyt ghecommen, Judich
859 [1577] (hic? of volledig beseffen, (leren) kennen?).
- Niet om vulsommen, niet ten volle uit te spreken of te beseffen? Of niet naar
waarde te prijzen? ‖ Sou hadde Gods wysheyt / binnen hueren bestiere
Sachtmoedich van herten / niet om vulsommen, EVERAERT 374 [1527]; O troostelicken
troost niet om vulsommen, Wien alle andere troosten maer hulpe bieden! Gentse
Sp. 207 [1539].
2) Geheel vervullen? ‖ Israels staende / vast zondere af te scheene, Naer de
gherechticheyt des wedts / om die vulsommen, En zyn totter gherechticheyt des
wedts niet ghecommen, Verl. Z. I, 334 [1583].

Vulveerdicheyt, vulveerdichede,
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zn. Zie MNW i.v. Volvaerdicheit.
Bereidvaardigheid. ‖ Dat willic doen blycken / met vulveerdichede, EVERAERT 137
[1528?]; (Maria) Met grooter vulveerdicheyt Soorghende, ald. 333 [1530].

Vuseringe,
zn. Zie Useringe.

Vutbullen,
ww. Uit vut, uit en bullen (vg. WNT i.v. Bollen (VI).
Werpen, verdrijven uit? Of (onz.) rollen uit? ‖ Vp dat de stoelen // Van shemels
throon / zouden vervult zyn Daer alle de vyanden / vut ghebult zyn Byder sonde
vander houeerdichede, EVERAERT 394 [1511].

Vutreessen,
ww. Uit vut, uit en reessen (van reese, zie WNT i.v. Reeze? Of caus. van risen?
Tegen gelijkstelling met reesen (zie MNW i.v. Reisen, 3e art., WNT i.v. Reesen)
schijnt zich de bet. in de aanh. te verzetten).
Uitblinken, uitmunten, uitsteken? ‖ Van lachghene esse vutreessende zeere,
EVERAERT 534 [1538?].

Vuwe,
zn. Bijvorm van vu (zie MNW i.v. Vu en DE BO i.v. Vuwe)?
Blik? ‖ Moetick dlijf laten duer dijns vaders qua vuwen (× huwen), CAST., C. v. R.
169 [1548].

W
Wa, wae,
tw. Zie MNW i.v.
Tussenwerpsel, in de bet. wel, hé, e.d. ‖ V. Vroede 723 [eind 15e e.]; Man en Wijf
23 [eind 15e e.?]; Schuyfman 198 en pass. [vóór 1504]; B.d.Scr. 30 [1539]; Christenk
164, 309 [ca 1540]; Tielebuijs 500 [1541]; H.d.Am. I 2 en pass. [m. 16e e.] GHISTELE
v

Ant. 59 [1555]; Antw. Sp. X iiij [1561]; Werelt bevechten 314, 336 [2e h. 16e e.];
v
Zeven Sp. Bermh. K vij , N v en pass. [1591].

Wachten,
ww. Zie MNW i.v.
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Dat wacht ic of ic wachts, formule ter beantwoording van een dronk. ‖ V. Vroede
v
237 [eind 15e e.]; EVERAERT 15 [1509]; Berv.Br. 217 [ca 1520?]; H.d.Am. Cc 7 [m.
16e e.]; Tcalf v. W. 105 [eind 16e e.?]; Alit en Lijsbith pass. [eind 16e e.?].
OPM. Ook reeds in (de vroege rederijkersklucht?) Playerw. 214, aang. in MNW
i.v., bet. I, 12.

Wack,
bn. Zie MNW i.v. Wac, 1e art.
Zwak (vg. KIL.: w a c k / w e e c k / s w a c k . Debilis, imbecillis). ‖ Du biste seer wack,
haest die verteerde, Doesb. 182 [vóór 1528] (X. Esels 31, 4); Geeft hem geen
geloove, haer fondament is wack, A. BIJNS 67 [1528].
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OPM. Onduidelijk is de bet. in Gentse Sp. 124 [1539]: ‘Schoonder dan wijn zijn uwe
ooghen wack, O Iuda’, vg. Gen. 49:12 [vert. N B G ): ‘Hij zal donkerder van ogen
zijn dan wijn’; Vulg. noch Statenvert. geven opheldering. Misschien mogen we een
bet. levendig aannemen, te vergelijken met lenig bij Kiliaen met betr. tot het lichaam.

Wackermakinghe,
zn. Van wackermaken.
Opwekking, prikkel. ‖ Soo wil daer wt volghen... Dat sulcx (t.w. de ‘vreze des
Heren’) oock is der consten verweckinghe De wackermakinghe / de rechte treckinghe,
v

Antw.Sp. T iiij [1561].

Wadde,
zn. Zie Vadde.

Wae,
tw. Zie Wa.

Waegebaerder,
zn. Van waegebaerden.
Druktemaker? ‖ Waer blijuen nu dese offijcie jagers dese waegebaerders dese
v

pluijmme dragers, Hs. TMB, G, fol. 103 [2e h. 16e e?].

Waey, way, weij, waeye, wajen,
tw. Zie MNW i.v. Wa.
Tussenwerpsel in verschillende bett.: wel, hé, o, och. ‖ V. Vroede 162 [eind 15e
e.]; Man en wijf 38 [eind 15e e.?]; Schuyfman 137 [vóór 1504]; Pir.en Th. 160 [1e
kw. 16e e.]; St 2, 217 [vóór 1524]; EVERAERT 212 [1528?]; Christenk. 287, 363, 1713
[ca 1540]; Prochiaen 743 [ca 1540]; Tielebuijs 96 en pass. [1541]; H.d.Am. C 4, C
v

6 en pass. [m. 16e e.]; O.L.H. Minnevaer 247 [ca 1550]; CASSIERE, Present 115,
274 [1559]; Vers.Maelt. 665 [2e h. 16e e.]; Werelt bevechten 50 en pass. [2e h. 16e
e.]; Blinden 21, 44 [2e h. 16e e.]; Luijstervinck 309 [2e h. 16e e.]; M.Bedr.Hart 23
[1577]; Katm. 494 [vóór 1578]; Con.Balth. 94 [1591].
2

OPM. Reeds in (de vroege rederijkersklucht?) Playerwater 45, aang. in MNW i.v.
Wa.
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Waenschijn,
zn. Uit waen en schijn.
Eig. gedaante, voorstelling, teken (vg. KIL.: w a e n - s c h i j n . vetus. Visus, species,
specimen, signum, argumentum), in de aanh. naar het schijnt gefingeerde voorstelling
(van zaken), schijnvertoning. ‖ Angeuende den keijser in eenen waen// schijn, datter
menichte van lasten coerens souwen sijn gevelt binnen mijnen muraege gesollert,
S.Stadt 954 [ca 1535].
OPM. Wellicht behoort hiertoe ook Waenschijns zoon, personage in COORNHERT'S
Rijckeman, gewoonlijk opgevat als Waen, Schijns zoon.

Waermaecken,
ww. Zie MNW i.v. Waermaken.
Vertellen, mededelen? ‖ Waerom zijdij bedrouft, maeckt mij een paer // waer,
Crijsman 99 [eind 16e e.?].

Waerschouwelijck,
bn., bw. Van waerschouwen.
Waarschuwend. ‖ Anchises myns Vaders visioen... My vermanende ziet
waerschouwelijck, Oft ick Italien mynen kinde wil ontwelghen, H.d.Am. E 2 [m. 16e
e.]; Hoort na mijn woorden waerscouwelijck, GHISTELE, Ant. 91 [1555].

Waggelpoorten,
ww. Uit waggelen en poort.
Eig. met de billen heen en weer bewegend lopen? In de aanh. komisch gebezigd
voor 't (weg)springen van vlooien. ‖ Mieha mieha / baet sietse (t.w. de vlooien)
v

waggelpoorten ick salse mijn leeren so hatelijck steecken, Hs. TMB, G, fol. 26 [eind
16e e.?].

*Waghen,
ww. Corrupt voor vraghen?
Niet waghen (l. vraghen?) naer, zich niet bekommeren om? ‖ Doen nam dedel
Keyser niet meer raet / Niet waghende naer staet / oft parlamenten broos, CAST.,
Bal. A 4 [1521].

Way, wajen,
tw. Zie Waey.
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Wanckelbarich,
bw. Van wanckelbaer.
Wankel, onvast. ‖ So sydy maer als een riet, in die werelt wydt, dat wanckelbarich
staet sonder vermyen, Bruyne 3, 125 [1556].

Wanckelic,
bn., bw. Zie MNW i.v. Wankelijc.
1) Wankel, onvast. ‖ Hi staet seer wanckelijck, die rust op creatueren, Dev.Pr.B.
226, 1 [vóór 1539]; Hola, tes tijdt dat ic na dat vischkin taste, Want tstaet zeer
wanckelic, verdraeyt alleene, Gentse Sp. 219 [1539].
2) Op onvolmaakte, gebrekkige wijze? ‖ Thoedekin met zinnen vroet / by my
ghelesen wanckelic Hu biddic Maria / laet hu wesen danckelic, EVERAERT 29 [1509].

Wanckelijckhede,
zn. Van wanckelijck.
Onzekerheid? ‖ Ick docht, dat hij mij soude hebben gaen smijten; Hij stont, docht
mij, recht in wanckelijckhede, Voorleden Tijt 528 [eind 16e e.?].

Wandanckelijck,
bn. Van wandancken.
Ondankbaar, onerkentelijk; afkeurend; hypercritisch? ‖ Weest niet wandanckelijck
// die om te hooren quaemt, Rott.Sp. G iiij [1561].

Wandelen,
ww. Zie MNW i.v.
Hem wandelen, zich ophouden, aanwezig zijn? (De vert. ‘zich om- of afwenden’
in MNW i.v., bet. III, 3 of ‘zich veranderen, zijn gedrag verbeteren’, in uitg. d.
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Asselbergs en Huysmans, vinden in het verband en de alg. sfeer weinig of geen
steun). ‖ Noyt wonderlijcker teeken ic en sach; Bescaemt poogic mi hier te wandelen,
Sacr.v.d.N. 118 [3e kw. 15e e.].

Wanhaghe,
zn. Van wanhaghen.
Mishagen, spijt, verdriet. ‖ Ic claghe, met wanhaghe, dat men di haet, Mar.v.N.
525 [ca 1500].

Wanhaghelijck,
bn. Van wanhaghen.
Onbehaaglijk. ‖ Wanneer v wanhaghelijck porren // naeckt Laet Godt v loon zijn
als van dyen, DE ROOVERE 342 [3e kw. 15e e.].

Wanhaghen,
ww. Zie MNW i.v. Wanhagen.
Afkerig zijn van, verachten, verfoeien. ‖ Wanhaeghd dit eerdsch tenneel, CAST.,
C. v. R. Schaeckberd t.o. bl. 224 [1548].

Wanheugen,
ww. Zie MNW i.v. Wanhogen.
Smart gevoelen? Of wanhopen (vg. KIL.: w a n - h e u g h e n . vetus. Desperare).
‖ Hij jaecht hem selven inden sack. Int ende staet hem te wanheugen (× Leugen),
Voorleden Tijt 516 [eind 16e e.?].

Wanlust,
zn. Zie MNW i.v.
Onvrede, ellende? ‖ Hadt ick die waerheyt... ick most in rusten // leven en sonder
die soo hij docht / sou hij in wanlusten // sneven, Deenv.Mensch 102 [2e h. 16e e.].

Wannelic,
bw. Van wan, gebrek (zie MNW i.v., 2e art. en vg. KIL.: wan. vetus. Defectus:
indigentia, inopia).
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Gebrekkig en v.v. karig? ‖ Lichtelic nemen / maer gheuen wannelic, EVERAERT
59 [1511].

Wannen,
ww. Van wan, wen, kropgezwel aan de hals? Voor de fig. bet. in de aanh. vg. men
dan opzwellen, zich opblazen e.d.
Opscheppen, opsnijden? ‖ Als ick doot waer! hoort desen stoffen en wannen (×
gespannen), Con.Balth. 1391 [1591].

Want,
zn. Aen den (of eenen) want tasten, zie Tasten.

Wantrauwich,
bn. Zie MNW i.v. Wantrouwich.
Onbetrouwbaar of (eerder) trouweloos, harteloos. ‖ Tfy wantrauwich der
auentueren rat: Hoe spitelick ontdraeidy mi als donbekende? CAST., C. v. R. 171
[1548]; O wantrauwigh rat! vul quader pitsen, Eergher dan een stijfmoeder op eens
anders kind, ald.

Wapenschout,
zn. Bijvorm van wapenschouw? Of dittografie: wapenschout (l. wapenschou?) te
doen?
Wapenschouw? ‖ Daer en was tente noch pauilloen gerecht Om dwapenschout
te doen in desen strijt, Camp v.d. Doot 1866 [1493].

Warlichten,
ww. Bijvorm van werlichten, weerlichten (zie MNW i.v. Wederlichten 1e art.).
Van personen: glinsterende, schitterende ogen hebben, ook verwilderd staren
(vg. DE BO ..v. Weêrlichten). ‖ Ghij warlicht veel claerder dan een tijncke, Man en
wijf 81 [eind 15e e.?].

Warrich,
bn. Van warren.
Wanordelijk; kinderlijk, schadelijk? ‖ Al dat warrich es ende van quaeder zeden
Wort met Vreessich Duchten (een allegorisch mes) / of ghesneden, EVERAERT 506
[1533].
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Waterverwich,
bn. Uit water en verwe met -ich.
v

Waterkleurig. ‖ O waterverwighen Thriton helpt ghy my bevrijen, H.d.Am. Ff 4
[m. 16e e.].

Wech,
zn. Zie MNW i.v., 1e art.
Van weghe maken, zich uit de voeten maken. ‖ Doet u pantoffels ute, Omdat ghi
u rasscher van wege maeckt, Meer Gheluck 299 [eind 16e e.?].

Wechdrabben,
ww. Uit wech en drabben.
Er van doorgaan. ‖ W.: Loopt haelt de doot. D.: Dit's wech ghedrapt (versta: daar
v

ga ik), H.d.Am. N 5 [m. 16e e.].

Wechleyden,
ww. Zie MNW i.v. Wechleiden.
Wegdoen, te niet doen. ‖ O Jhesus Kerst... Die met uwer doot / hebt wech gheleyt
Onser alder doot, DE ROOVERE, Quicunque 867 [3e kw. 15e e.].

Wechsettere,
zn. Uit wech en setten met -ere.
Wegwijzer? ‖ Tis (t.w. de Y) Pythagoras vercoren lettere / Tsionckheyts
v

wechsettere // int verkiesen snel, Antw.Sp. i ij [1561] (vg. ald.: ‘Sij wijst twee weghen
contrarie int spel’).

Wechstieren,
ww. Uit wech en stieren.
Verwijderen. ‖ Dus doedi alle ongeloue wech stieren, DE ROOVERE 122 [3e kw.
15e e.].

Wechwijcken,
ww. Uit wech en wijcken.
Weggaan, heengaan. ‖ Wilt noch niet wech wijcken... Maer staet een weijnich
stil, Leckert., prol. 38 [1541].
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Wederjonste,
zn. Uit weder en jonste.
Wedergunst. ‖ Hu biddic dat ghy / mynen aerbeyt behoocht Wederjonste bethoocht
/ scoon blomme eerbaeı, EVERAERT 62 [1511].

Wederkeerynghe,
zn. Van wederkeeren.
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Terugkeer (vg. Voc.Cop.: w e d e r k e r i n g h e , regressus). ‖ Dus willic nemen myn
wederkeerynghe Met Duechdelic Vermaen, EVERAERT 511 [1533].

Wederkeren,
ww. Uit weder en keren.
Weigeren. ‖ En wiltse (t.w. mijn offerande) mi niet blamelijc wederkeren! Eerste
Bl. 1419 [ca 1440?].

Wederlegghen,
ww. Zie MNW i.v. Wederleggen.
1) Weigeren? ‖ Menichte van Volcke biet my de hant. By ons te commen wilt
weder legghen niet, EVERAERT 246 [1530].
2) Verbieden? ‖ Doen hy (t.w. God) tghebodt was zegghende van tnutten des
fruuts vlien wederlegghende, Reyne M. 381 [ca 1575?].

Wederpalen,
ww. Uit weder, tegen en palen, streven (vg. MNW i.v. Palen, bet. I, 2, Aanm.)? Of
van wederpael (zie Weerpael)?
Wederspannig zijn, opstaan (tegen). ‖ Tegens die vader wilt tkint nu wederpalen,
St 1, 26 [vóór 1524].

Wederpalich, weerpaligh,
bn. Van wederpalen.
Wederspannig, ongehoorzaam. ‖ De verdoolde menschen zeer wederpalich /
v

Werden zalich, Rott.Sp. B vj [1561]; 'T quaat maact ellendigh en tegen God
weerpaligh, COORNHERT, Comedie v. Israel 174 [1575].

Wederpalicheyt,
zn. Van wederpalich of rechtstreeks van wederpalen.
Wederspannigheid, ongehoorzaamheid. ‖ Laet sulcke wederpalicheyt, ende wilt
de scriftuer te recht anmercken, Christenk. 220 [ca 1540].

Wederslaen,
ww. Zie MNW i.v.
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Hem wederslaen, zich beangstigen, bezorgd maken, de moed verliezen. ‖ Mijn
lieve zusteren, hebt goeden moet, Ende en wederslaet hu dus zeere niet, V. Vroede
352 [eind 15e e.].

Wederstoorich,
bn. Van wederstooren (zie MNW i.v. Wederstoren)? Of corrupt voor wederspoorich?
Wederspannig, ongehoorzaam. ‖ Ick bekent, noyt en waert ghy my wederstoorich,
H.d.Am. O 8 [m. 16e e.].

Wederstootelijck, wederstootlic,
bn., bw. Van wederstoten.
Gekant tegen, zich verzettend tegen, vijandig. ‖ Ick stichte cloosters en kercken
deuootelijck. Ende ghy met crachte wederstootelijck Pijnt v steden, sloten, en mueren
te vellene, DE ROOVERE 377 [3e kw. 15e e.]; Rechte iusticie op tlant ende in een
stede Es den malefactuers doch wederstootlicst Verdriuende foortse ende quade
rede, Doesb. 188 [vóór 1528]; De bouwerije / grootelijck Wesende nootelijck Hoe
v

wederstootelijck // mense mach verachten, Antw.Sp. Iii iij [1561].

Weech,
zn. Ande(n) weech tasten, zie Tasten.

Weeckschoe, weescoe,
bn., bw. Uit weeck en schoe:
‘Nat aan den voet of aan de voeten’ (DE BO i.v. Weekschoe). ‖ Seghd weeckschoe
vuer weescoe, CAST., C. v. R. 40 [1548].

Weedinghe,
zn. Zie MNW i.v. Weidinge.
Voedsel. ‖ Draf en eekels / dat was der zwynen weedinghe, Verl.Z. II, 599 [1583].

Weel,
zn. Zie MNW i.v.
(Grondeloze) diepte (vg. MNW i.v. Wiel, 3e art., bet. 1), in de aanhh. fig. gebruikt,
inz. voor (oer)bron, oorsprong (van genadegaven). ‖ Dit is den gheest / voor alle
nacien Den grondeloosen weel / alder gracien, Antw.Sp. H iiij [1561]; Sy vloeyt wten
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weel // vol van virtuyte, ald. K i; Ick (t.w. de Wijsheyt) ben... Den grondeloosen weel,
v

ald. L i .

Weeldeke(n,
zn. Van weelde.
1) Die weelderig leeft, gewoonlijk ongunstig: genotzoeker, fuifnummer. ‖
Weeldekens die aten hoer wittenbroodt voren, DE ROOVERE 405 [3e kw. 15e e.]; Zijn
eyghen boel ende lief vercoopt hy / ende leuertse / ende coempt totten cooplieden
/ ende tot andere rijcke weeldekens, X. Esels 44, 17 [1530]; Cooplieden,
ambachtslieden, broodroncken weeldekens, quistgoeykens, die tgoet achten als
den slycke, Bruyne 3, 41 [2e h. 16e e.].
2) In de aanh. gebezigd voor een begerenswaardige (aantrekkelijke?) vrouw. ‖
Al saechdi alle der werelt weeldekens, die bloemen der vrouwen... die schoonste
beeldekens, ten mach mer een int herte ghepresen sijn, Doesb. 32 [vóór 1528].

Weeldigaert,
zn. Van weeldich.
Die weelderig leeft of genotzuchtig is (vg. Weeldeke(n)). ‖ Die wellustighe
mensche, Een jonck weeldigaert, van harten milde, Well.Mensch 268 [2e kw. 16e
e.].

Ween,
zn. Zie MNW i.v.
Wreedheid. ‖ Xpristum / der Jeuden conijnc Reene Dien hebt ghij ghecruust / met
grooten weene, DE ROOVERE, Quicunque 158 [3e kw. 15e e.].

Weenich,
bn. Zie MNW i.v. Wenich, 1e art.
Smartelijk, pijnigend; - weenich vier, omschr. van hel. ‖ De rijcke man... Es
gestorven, in dweenich (uitg. Gent 1886:
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deewich) vier gesmeten, A. BIJNS, N.Ref. [uitg. Gron. 1880) 73, c, 3 [1e kw. 16e e.].

Weer,
zn. Identiek met weer, (gesneden) ram (zie MNW i.v. Weer, 4e art.)? De Bo i.v.
Weer, 3e art. stelt het woord gelijk met got. wair, lat. vir, maar dit wordt, naar het
schijnt, uitsl. aangetroffen in samenstt., zoals weerwolf.
Schimpnaam voor een man (vg. DE BO i.v. Weer, 3e art.). ‖ Ick seg duer derruer
//: spyt allen de Spaensche weeren, duer smenschen sonden crycht elck lant veel
heeren, Bruyne 2, 98 [2e h. 16e e.].

Weerboom,
zn. Uit weer en boom.
Hetzelfde als weerpael (zie ald.)? ‖ V.M.: Nu doet de kiste oopen V.: heeroom
hier meucht ghij u ghetijden leeren dus moet ghij u verneeren // hoe staet desen
v

weerboom (× heeroom), Hs. TMB, G, fol. 42 [eind 16e e.?] (met weerboom is
blijkbaar de ‘heeroom’ bedoeld).

Weergheluc,
zn. Uit weren en gheluc.
Die het geluk (af)weert, in de aanhalingen gebezigd als naam van een hond. ‖
Waert niet goet / dat wy mede leeden Weergheluc / ons beeder hont, EVERAERT 272
[1530]; Weergheluc? Tmach zeker wel wesen. Want Sober Wasdom met Grooten
Labuere Siet men ter weerelt / te menegher huere. Eer hemlieden hiet comt toe
ghevloghen Van ghelucke, ald. 276.

Weerpael,
zn. Uit weer, tegen en pael? Of van weerpalen (zie Wederpalen)?
Het verband laat de juiste betekenisbepaling niet toe; samenhang met wederpalen
zou kunnen wijzen op wederspannige, ongehoorzame; vg. ook Weerboom. ‖ Duer
een wech suldij tot hem vuijt trecken, ich segt ou, weerpael // dijn (× cael // sijn)
maer duer seuen weegen suldij van haer vlien (vg. Deut. 28 : 25), S.Stadt 506 [ca
1535].

Weerpaligh,
bn. Zie Wederpalich.
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Weescoe,
bn., bw. Zie Weeckschoe.

Weevlaghe,
zn. Uit wee en vlaghe.
Onaangenaam, verdrietig ogenblik? ‖ Den hond jonghen te draeghen, tis seecker
leughen // wijf, Ghi gheeft mij sjaers menighe wee //vlaghe (× zee//laghe), Bijstier
19 [eind 16e e.?].

Wegersse,
zn. Van wegen.
Zij die leidt, bestuurt, richt? ‖ Oorloff, gedienstelycke edel princersse... mynen
wttersten troost, der sinnen wegersse, Bruyne 3, 13 [2e h. 16e e.].

Wegghe,
zn. Zie MNW i.v. Wegge?
1) Prikkel? ‖ Onlancx alf slapende, zo mij dochte, dreechde mij Fantazije met
sceerpen wegghen, roepende: Staet up, RAMMELEERE 117 [2e h. 15e e.].
2) Streek? ‖ Jck zal v behulpich zyn... opdat wy zonder minderen // ons proye te
gader // legghen jck en weet gheen quader wegghen, Taruwegraen 907 [1581].

Weghelic,
bn. Van weghen.
(Goed) leidend? ‖ Ons sondaers ontweicht / weist jnt beweghen weghelic,
EVERAERT 32 [1509].

Weij,
tw. Zie Waey.

Weynschen,
ww. Identiek met weinschen, wensen?
Blijkens het verband in de aanh. schuldig zijn. ‖ C.: Sytge my [sculdich] niet der
ponden vyfue..., W.: Van dien en weynschic hu niet een gruus... C.: Weynscht ghy
my niet? W.: Neen jc niet een zwarte korte, EVERAERT 114 [1513].
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Weijten,
zn. Zie MNW i.v. Weiten.
Eig. vogelnaam, in de aanh. benaming voor een zinneken (‘drommel’, ‘sukkel’?
Wel niet ‘dwazerik’, zoals nog in het wvl., zie DE BO i.v. Weiten). ‖ Eer wij voortt
gaen, So moeten wij tsaemen, hoort arme weijten, Wadt vreemts bedrijven, Pir. en
Th. 362 [1e kw. 16e e.?].

Weytgheselle,
zn. Uit weyt of weyden en gheselle.
Jager? ‖ De weytghesellen / en derven nu niet claghen, Zy vanghen wel roybarden
met dosynen, Leuv. Bijdr. 4, 336 [beg. 16e e.].

Welbehoorte,
zn. Uit wel en behoorte.
Welbetamen. ‖ U zy een mindelick groeten / gheluck en ghezonde ten euwighen
stonde // naer de wel behoorte Judich 284 [1577] (zie ook ald. 742].

Welbehouffinghe,
zn. Uit wel en behouffinghe, behoevingen.
Welbetamen. ‖ Haestelicken an doende... wapenen ende harnaschs // vry zondere
touffinghe naer de welbehouffinghe, Judich 1014 [1577].

Welbetame,
zn. Uit wel en betame.
Welbetamen. ‖ Naer den welbetame zoo zallick dat vulcommen, Judich 846 [1577];
Zit hier tuwer vrame naer den wel betame // an dese myne tafele, Taruwegraen
1093 [1581].

Welgemaniert,
bw. Uit wel en gemaniert.
Op duidelijke, overtuigende of fraaie wijze (vg. Gemaniert, bet. 2). ‖ Oseas tuyget
wel gemaniert, Bruyne 3, 59 [1561].

Welghecust,
bn. Uit wel en ghecust (van custen).
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Ten volle bevredigd. ‖ Wel ghecusten // bŭel // ghedenct dijns liefs // wat,
Smenschen gheest 180 [ca 1560?].
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Welghemaectheyt,
zn. Van welghemaect.
Welgeschapenheid, schoonheid. ‖ Door de welghemaectheyt van uwen persoone
Zuldy synen persoon zoo behaghen, Dat hy 't uwaerts jonstighe liefde zal draghen,
H.d.Am. Aa 8 [m. 16e e.].

Wellustich,
bn. Zie MNW i.v.
Levenslustig, naar zingenot hakend (vg. KIL.: w e l - l u s t i g h . Voluptarius,
voluptuosus, delitiosus, libidinosus en PLANT.: w e l l u s t i c h , voluptueux, delicieux,
voluptuosus, deliciosus, libidinosus, delicatus; vg. ook Teuth.: w a l l u s t i c h o f f
l e c k e r , spatulosus). ‖ Jc bem noch / een wellustich wyf Die eenen ruter vry wel
zoude payen, EVERAERT 169 [1527]; Well.Mensch, titel en personage [2e kw. 16e
e.].

Welp, wulp, wulpen,
zn. Zie MNW i.v.
In de verbinding arm(e) welp, enz., arme kerel, drommel, stakker. ‖ Gentse Sp.
v

316 [1539]; Tielebuijs 159 [1541]; Rott.Sp. C vj [1561]; Jezus o.d. leraers 702 [vóór
1580].
- In de aanh. wellicht monster (eig. duiveljong, vg. Vulpen?). ‖ L.: Maer dat leelyck
wulpen, B.: Daer hy met ommegaet! L.: Wie? dien onverlaet? Trauwe 45 [1595?].
OPM. In de bet. (jonge, vitale, levenslustige?) kerel nog bij VISSCHER, Brabb. (uitg.
V.d.Laan 2, 55); ‘Aertige Meyskens, en jonge wulpen’.

Werveloeringhe,
zn. Van werveloeren (zie Wervelueren).
Beroering? ‖ Ick (t.w. Vleesch) sal hem die foncke gaen blaesen inne tcapruenken
vullende met becoeringhe so dat hij doer tsvleesch werveloeringhe subytelijck valle
van temptacijs spectionem doer credo, in carnis resurrectionem, Smenschen gheest
93 [ca 1560?].

Wervelueren,
ww. Zie MNW i.v. Werveleuren.
Op grond van de nevenschikking met borduere[n] in de aanh. mogelijk een
overeenkomstig vrouwelijk handwerk. Verband met KIL.: W e r u e l e u r e n . Fland.
Tergiversari kan bezwaarlijk gelegd worden, evenmin met Werveloeringhe (zie ald.),
tenzij men uit ‘zich draaien en wenden’ tot een bet. ‘onhandig te werk gaan, knoeien’
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zou mogen besluiten. ‖ Sy borduere[n] ende weruclueren (l. weruelueren?) in
vreemde figueren haer cousen mit ruyten, St 1, 27 [vóór 1524].

Welven,
ww. Zie MNW i.v.
1) Wenden, wentelen, fig. toegepast in de volgende verbindingen: - a) iet op hem
o

welven, 1 iets op zich nemen. ‖ Zoo den man betaelt de schult vander vrauwe, Zoo
o
wilde hy tlast der zielen op hem welven, Gentse Sp. 334 [1539]; - 2 iets aannemen.
‖ Die tschyn van duechden dus op hem weluen ist niet een helle op aertrijke, St 2,
149 [vóór 1524]; - b) iet op hem laten welven, iets over zich laten komen en v.v. iets
(i.c. zotheid) bedrijven? ‖ Als laedt zomigh zot zotheid op hem weluen ... Niemend
en doen zy eenigh quaed dan hem zeluen, CAST., C. v. R. 154 [1548]; - c) iet over
hem welven, iets over zich halen? ‖ Siet toe, oft plagen ghij over u welven selt, A.
BIJNS 296 [ca 1540]; - d) iet welven van, iets afwenden van. ‖ Ic wil mijn tornyghe
gramschap van hem welven, Gentse Sp. 224 [1539].
2) Richten, m. betr. tot het hart of de geest, in de verbindingen welven op en
welven tot. ‖ Nochtans ben ick die ick gister was Als ick er mynen sin op welve, Br.
Willeken 102 [1565?]; Al die haer herte tot Godts woort welven, Voor sulcke
menschen en heb ick niet voor my selven, Prochiaen 2563 [ca 1540].
- In dez. bet. ook hem welven tot, zich richten naar. ‖ Dat sy u gebieden, daer
suldy u toe welven, Prochiaen 922 [ca 1540].
OPM. In de aanh. laat het onduidelijke verband geen nauwkeurige
betekenisomschrijving toe; mogelijk is tverstant welven hier hetz. als tverstant vaten,
de zaak begrijpen, verstaan. ‖ Ic zouwt u wel leeren zoo ickt verstant // welve, Bijstier
426 [eind 16e e.?].

Wemelen,
ww. Zie MNW i.v.
1) Draaien, woelen (vg. KIL.: w e m e l e n . Circumagere, obuersare, circumuer
sare). ‖ Si wemelden, si creuelden en si hieuen, Elc anderen helsende met soete
snaukens, Doesb. 267 [vóór 1528].
2) Trillen, t.w. van angst (vg. KIL.: w e m e l e n ... Palpitare: frequenter & leuiter
mouere). ‖ Duer der varen bedryf stae jc noch en wemele, EVERAERT 29 [1509].

Wenden,
ww. Over boort wenden, zie Boort.

Wennisse,
zn. Van wennen, wenden.
Wennisse nemen (tot), zich keren (tot). ‖ Nu beghin ick te krijghen eenighe
v

kennisse / Om te nemen wennisse // tot sHeeren propoosten, Rott.Sp. B iiij [1561]
(zie ook ald. L viij).
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Wenschen,
ww. Zie MNW i.v.
Wenschen op, afgeven, schimpen op. ‖ Goetwillige, onnoosel menschen, Die op
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ons religie en crijsschen noch en wenschen, Prochiaen 1704 [ca 1540].

Wepel,
bn. Zie MNW i.v.?
De nevenschikking in de aanh. met Mancke en crepele suggereert als bet. iemand
die slecht loopt (die een onzekere of slingerende gang heeft t.g.v. een bepaalde
ziekte of bepaald gebrek?). ‖ Mancke, crepele, wepele gheeft medicijne, A. BIJNS,
N.Ref. 326, b, 12 [1e kw. 16e e.].

Wepelinghe,
zn. Van wepel.
Bijzitter. ‖ Deen xiij (souden) dat iaer ... Schepenen sijn, dander xiij Raden, ende
de derde xiij wepelinghen, VAERNEWIJCK, Hist.v.Belg. fol. 131b [1566].

Werffenisse,
zn. Van werven.
Verwerving. ‖ Betrout en hoopt synder ghenaden werffenisse, Smenschen gheest
831 [ca 1560?].

Wergaren,
zn. Zie MNW i.v. Werregaren.
Twistzoeker (vg. KIL.: w e r - g a e r e n ... Homo litigosus; vg. ook DE BO en RUTTEN
i.v. Wargaren). ‖ Wergarens, muytmakers, die selden gekijf scouwen, A. BIJNS 158
[1548]; Ghy syt een wergaren, die altyts maeckt krakeel, Trudo 153 [ca 1550].

Werpooghen,
ww. Uit werpen en ooghe.
Lonken? ‖ O.: Dan komter een werpooghen. W.: Ia en de handekens handelen,
H.d.Am. M 1 [m. 16e e.].

Werre,
zn. Zie MNW i.v., 1e art.
Int werre stellen, twist zoeken. ‖ Heet ict Pieter, die stellent flux int werre, Katm.
334 [vóór 1578].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

OPM. Vg. int verweerde stellen (zie Verweert).

Werselen,
ww. Zie MNW i.v.
In de aanh. naar het schijnt zwoegen, ploeteren. ‖ Soudy hem verneren Om dat
hy hem op v liens fantaseren Niet en wilt fonderen // en sonder versoeten Altijt
laboreren werselen en wroeten, Antw.Sp. Ggg iiij [1561].

Wespachticheyt,
zn. Van *wespachtich of rechtstreeks van wesp(e).
Korzeligheid, toornigheid (vg. Wespe). ‖ Wilt v wespachticheyt / aen ons niet
v

thoonen, Haagsp. d vj [1561].

Wespe,
zn. Zie MNW i.v.
Woede, razernij (vg. KIL.: w e s p e . Metaphor. Oestrum, insania, furor); - metter
wespen int hoot ghequelt sijn, de wespen int hoot crijghen, (vlug) kwaad, woedend,
razend worden (vg. HARREB. I, 437: Hij heeft wespen in den kop). ‖ Alle die ghequelt
wordt / metter wespen int hoot En deur ws wijfs sermoon / terstont op v peert / zijt,
Haagsp. d vj [1561]; Vrouwen.... Die uwen mans / gaet gardijnmissen lesen / Datse
de wespen int hoot crijghen deur desen / En loopen Dulcoppich wt den huyse
verstoort, ald.

Westcanter,
zn. Van westcant.
Iemand van de ‘westkant’, van het westen. ‖ Menich Vlamijnc / menich Westcanter
/ menich gantoos, CAST., Bal. A 4 [1521].

Westel,
zn. Van west.
Die uit het westen afkomstig is. ‖ Een goet boes Crychter elc of zynt zuwersche
of westelen, EVERAERT 108 [1513].

Wetentigh,
bw. Contaminatie van wetent en wetigh?
Bewust, opzettelijk? ‖ Een cnape die niet smeesters wille doet, Wetentigh daer
teghen in gheschille wroet, Werdt zeer ghesleghen, Gentse Sp. 9 [1539].
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Wets,
zn. Zie MNW i.v. Wedde.
Te wets zijn, treurig gesteld zijn. ‖ Wie zou dan bevrijen Ons arm peupele zonder
v

Overhoot? 't Zou zeer te wets zijn, H.d.Am. G 5 [m. 16e e.].
- Enen te wets zijn, iemand te veel zijn of hem tegenzin inboezemen? ‖ Sy (t.w.
vrouwen) en moghen hem niet verblijen, Hem is te wets dat hy aenziet Eenighe
Vrouwe, H.d.Am. G 5 [m. 16e e.].

Wicken,
ww. Zie MNW i.v., 2e art.?
Blijkens het verband in de aanh. neigen. ‖ Te dien sticke (t.w. tot ‘esbatementene’)
wicken Meest uwe condicien / dan om scieten ziet. Rethorycke en can hu verdrieten
niet, EVERAERT 238 [1526].

Wiedewinde,
zn. Uit wiet, onkruid en winde?
Zeker soort winde? ‖ De beeren... Onlustich zynde ind zwaer ghequel, Ghenesen
haer sieckte met wiede-winde, CAST., C. v. R. 88 [1548].

Wieghen,
ww. Zie MNW i.v. Wiegen.
1) Sussen. ‖ Met sulcke nieuwicheyt / is hy al te wieghen, Zeven Sp. Bermh. R
v

v

viij [1591] (zie ook ald. L iiij ).
2) Onderzoeken? ‖ Wy moeten met sinnen die scriften wieghen: Want goede
ghescriften en moghen nyet lieghen, Trudo 2237 [ca 1550] (hic? of bijvorm rijmvervorming? - van weghen?).

Wieghere,
zn. Van wieghen.
Die wiegt (vg. PLANT.: g h y z i j t m i j n e w i e g e r g e w e e s t , tu as este mon
berceur, cunarum fueras motor mearum). ‖ Wa, Lucifers wieghere, Trudo 426 [ca
1550].

Wielken,
zn. Van wiel (zie MNW i.v.?).
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Naam voor een mann. zinneken: zeur(kous)? (Vg. Loquela i.v. Wiel: ‘zage, rik-
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zager, vervelend zegger’). ‖ V.: Waer om truert nv twielken? H.: je ne say de quoy
// tout, Christenk. 291 [ca 1540].

Wieren (I),
ww. Zie MNW i.v., 1e art.
In de aanh. aan de hand zijn? Moeite, narigheid, smart of pijn veroorzaken? ‖
Zeght doedy iet smerten? // Esser wat wierende dat ghy dus zyt thierende? Reyne
M. 681 [ca 1575?].

Wieren (II),
ww. Zie MNW i.v., 2e art.
Zoekend kijken, rondzien, uitziet (vg. KIL.: w i e r e n . v e t u s . Videre, lustrare:
circum spicere: circum quaque aspicere, oculis ambire). ‖ Daermen niet veele en
heeft gesmeten Mer somtijts wel van hongher heeft ghecreten en deen opten anderen
heeft sitten wieren, St 1, 179 [vóór 1524]; Tsolaes dat eedelic can verchieren,
hoochlic creyeren, steken, tornieren, daer Venus camenieren na staen en wieren,
Doesb. 85 [vóór 1528].
OPM. Nog bij DE HARDUYN, Godd.Lofs., aang. in Belg.Mus. 10, bl. 13 [1620].

*Wijcke,
zn. Zie Zwijke.

Wyckenesse,
zn. Van wycken.
Wyckenesse nemen (c. dat.), onderdoen (voor). ‖ Den priesterlicken staet moet
nemen wyckenesse Der nathuere scriftuere/van excellencien Byden priesterlicken
staet / vulder reuerencien Van nv, EVERAERT 425 [1e h. 16e e.].

Wijderen,
ww. Zie MNW i.v. Wideren, 2e art.
Beëindigen (vg. KIL. 866: w i d é r e n h e t p r o c e s . Finem liti imponere, decernere
controversiam, dirimere litem). ‖ Ghy zout ons zoo stercken argument bybringhen,
Datmen qualijck zou beslissen dees dinghen, En dat wy de zaeck met recht zouden
moeten wijderen, H.d.Am. P 7 [m. 16e e.].
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Wijghen,
ww. Zie MNW i.v. Vigen en Wigen.
Wijken, vluchten? (Vg. Teuth.: h y n l o p e n , w i j c k e n , w i j g h e n ,
d o i r s t e k e n , aufugere, discurrere). ‖ Swijcht laet lamentacie van verre (versta:
ver weg?) wijghen (× swijghen), Sp. d. M. 860 [beg. 16e e.].

Wijnebroyken,
zn. Zie MNW i.v. Winnebroot.
Lichtekooi (vg. lat. meretrix). ‖ Ghelyck de wijnebroykens met een wincxken sijt
ghy te lockene nae gheselle // prijs, Smenschen gheest 581 [ca 1560?].

Wijngraet,
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. naam van een goede soort wijn. ‖ N.: Dat es wijn
graet. Q.: Dat es ghernate. O.: Dats muscadelle, Rederijkersged. 27, 357 [m. 16e
e.?].

Wijnouwt,
zn. Bijvorm van veynout, vennoot (vg. Tijdschr. 73, 126)?
Vriend, kameraad? ‖ Wae, wijnouwt Steven! Comt herwaert, Schoorsteenvagher
84 [eind 16e e.?].

Wijsselijcheijt,
zn. Van wijsselijc.
Wijsheid. ‖ Den pharaseeus // soe hem docht ha wijsselijcheijt gewracht en hy
wordt van god voer soot geoordeelt, Drie Sotten 328 [1e kw. 16e e.].

Wijssheyt,
zn. Zie MNW i.v. Wijsheit.
De wijssheyt besorgen, laten weten, aankondigen, t.w. het overlijden. ‖ Dus wil
ick de wijssheyt gaen besorgen Aen onssen prochiaen tegen morgen, Dat duijtvaert
eerlijcke werde volbracht, Schuyfman 306 [vóór 1504].

Wijt,
zn. Zie MNW i.v. Wite, 3e art.
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Verwijt, beschuldiging (vg. KIL.: W i j t e . Incusatio, reprehensio. - Den wijt geven,
de schuld geven. ‖ Wien salmen den wijt geven? In alle staten sietmen abuys bloot,
A. BIJNS 335 [ca 1540]; - den wyt hebben, beschuldigd, beticht worden (van iets)
(vg. CORN.-VERVL. 1445). ‖ Menichte van Volcke heift nochtans den wyt Dat hy de
munte / als princepael Dus onghelyc doet ghaen jnt generael, EVERAERT 255 [1530];
A.: Es dat myn scult? E.: Ghy hebt den wyt ommers, ald. 289 [1529]; - in den wyt
staen, de schuld krijgen. ‖ Waen Munte al moet ghy jnden wyt staen Et doet al
syngulier proffyt waen, EVERAERT 251 [1530].

Wijtbeenende,
bw. Uit wijt en beenende.
Wijdbeens (vg. wvl. wijdbeende bij DE BO), fig. in goede doen, welvarend? ‖ Al
was ic (t.w. Gemeynen Staet) u somtijts pennyngen leenende ghij (t.w. Karel de
Stoute) maecte dat wij al waren wijt beenende syttende bleuen, DE ROOVERE 357
[3e kw. 15e e.].

Wijvenghespin,
zn. Uit wijf en ghespin.
Beuzeling. ‖ Loghen voor waerheyt / is meer zijnen zin En dromen en fabulen /
sulck ander wyuen ghespin, Zeven Sp. Bermh. S i [1591].

Wildtachtich,
bn. Zie MNW i.v. Wiltachtich.
Tamelijk wild, ruw (vg. PLANT.: w i l d t a c h t i c h , subagrestis)? Of geneigd tot
wildheid, ruwheid? ‖ Is men ionck en ieughdich... Soo moetmen wildtachtich zijn
zeer ongestadich, Haagsp. k iij [1561].

Wimpelachtich,
bn. Van wimpel.
Iet wimpelachtich maken van, iets om-
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hullen, omsluieren met? ‖ Ick ben al wat simpelachtich, Ick derf u de saeck nijet
maken wimpelachtich Van lange popelinge of groote weeninge, Crimpert Oom 183
[eind 16e e.?].

Winsch,
bn. Zie MNW i.v., 1e art.
Ontsteld, in de war. ‖ Ic stae wel soe spijtelijcken en winsch, Ic en weet nauwe
of ic op mijn hoot sta of mijn voeten, Mar.v.N. 120 [ca 1500].

Wispelen,
ww. Zie MNW i.v., 2e art.
1) Heen en weer draaien? Of slenteren, leeglopen (vg. WNT i.v. Kwispelen, bet.
B, 2)? ‖ Ghij (t.w. Ydel Glorie) hebt mij (t.w. Lucifer) ghedient ter meenigher somme,
Als ghij ghinct glorieuslic al wispelen ende waijende, V.Vroede 725 [eind 15e e.].
2) In de aanh. blijkens het verband er aan toe zijn; op een bepaalde, i.c.
onaangename wijze, iemand vergaan. Niet duidelijk is het, op welk wispelen deze
bet. teruggaat. ‖ Die de waerheyt noyt en sweghen, Ghemeenlick si pleghen, dus
te wispelen, Dwerck d. Apost. 1376 [1e h. 16e e.].

Wispelfluijten,
ww. Uit wispelen en fluijten.
Betoverend, verlokkend fluiten. ‖ Ghij sout hondert Cathuijsers goet van virtuijten
Met u wispelfluijten // locken tot sonden, Well.Mensch 236 [2e kw. 16e e.].

Wispeltuytken,
zn. Zie MNW i.v. Wispeltute.
Die veranderlijk, wispelturig is (vg. KIL.: w i s p e l - t u y t e . Homo mobilis,
inconstans, vagus), in de aanhh. met betr. tot de liefde; wufte minnaar. ‖
Wispeltuytkens loopen na slingerminnekens, A. BIJNS, N.Ref. 172, e, 10 [1525];
Mistmakerkens, nachtbrakerkens, wispeltuytkens, Leuv. Bijdr. 4, 214 [beg. 16e e.].

Wit,
bn. Zie MNW i.v., 1e art.?
Blijkens het verband in de aanhh. benard, kritiek. ‖ Als die romeynen int witste
stonden teghen die honden / van tartarijen Sy hadden teghenspoet aen allen sijen,
St 1, 173 [vóór 1524]; Oec moet hij bouwen Venus acker / twort dan vry wit Js hy
daer flou in, ald. 2, 160.
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Withuus,
zn. Uit wit, wet (?) en huus.
Gemeentehuis, raadhuis (vg. DE BO i.v. Wethuis)? ‖ Adieu... Naer twithuus de
daeghelicxsche voyaidgiers, DE DENE Langhen Adieu 265 [1560].

Witmoes, wittemoes,
zn. Zie MNW i.v.
Pap (van tarwemeel) (vg. KIL.: w i t m o e s . Athera: puls ex tritici farina lacti
permista: leucophagum: cibus lactarius; vg. ook Teuth.: b r y , p a p , w y t m o i s s ,
pulmentum, enz. en Voc.Cop.: w i t t e m o e s , lactatum, cibus qui ex lacte fit). ‖
Sacr.v.d.N. 819 [3e kw. 15e e.]; Man en wijf 176 [eind 15e e.?]; Sp. d. M. 5372 [beg.
16e e.].

Witteken,
zn. Zie MNV i.v. (verwijzing naar Withere).
Grootmoeder (vg. KIL.: w i t t e k e n . j . w i t e k e n . Auia). ‖ Dat sweer ick v op myn
v

'twittekens ziele, H.d. Am. Y 6 [m. 16e e.].

Wittemoes,
zn. Zie Witmoes.

Woel,
bn. Zie MNW i.v.
In de weer, bezig, er op uit (vg. DE BO i.v. Woel). ‖ Ambochtslieden sittende / vp
huerlieder stoel Daghelicx woel (met verstant en zinnen Wat nyeuwicheyt jnt werc
/ zy sullen beghinnen, EVERAERT 216 [1528?].

Woestelijc,
bw. Zie MNW i.v. Woestelike.
Onstuimig (vg. Bern.Gl. w o e s t e l e k e , impetuose, aang. in MNW t.a.p.). ‖ Tis
al verre boven u verstant So woestelijc in schriftuere te dravene, Prochiaen 340 [ca
1540].

Wonder,
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zn. Zie MNW i.v., 2e art.
Van wondre, wonderbaarlijk (vg. Voc. Cop.: v a n w o n d e r e , prodigialis). ‖ Hou
zouden hu louen. wij aerme crancke Wiens minne. uan wondre alle zinnen scuert,
DE ROOVERE 138 [3e kw. 15e e.].

Wondigen,
ww. Van wondich.
Wonden. ‖ Siet wel toe eer gij wort gewondicht Dat gij v verweren wel te passe
gordt, Camp v.d. Doot 62 [1493].

Worchpere,
zn. Zie MNW i.v.
Eig. wrange peer (vg. KIL.: w o r c h p e y r e n . Pyra strangulantia, stringentia gulam
en PLANT.: w u r c h p e r e n , pyra anginaria vel strangularia), fig. blijkens het verband
in de aanhh. twistziek, recalcitrant persoon. ‖ Worchpeeren die gheeren altyt
argueren, Leuv. Bijdr. 4, 215 [beg. 16e e.]; Men vint geen quader fruyt dan
worchperen, Leenhof 820 [na 1531].

Worchstaert,
zn. Uit worgen en staert. Zinloze, komische vorming?
Uitsl. aangetroffen in de bastaardvloek Gans (versta: Gods) worchstaert. ‖ Gans
worchstaert! ick heb daer so gebrast, Koster Joh. 4 [m. 16e e.].

Worpooghen,
ww. Uit worpen en ooghe.
Verliefde blikken werpen. ‖ F.: Ziet dit worp-ooghen nu, I.: Ziet dit kussen en
v

lecken, H.d.Am. B 6 [m. 16e e.].

Wouterloot,
zn. Zie MNW i.v.
Naam van een vogel: Vlaamse gaai of
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meerkol. ‖ Een aecxster / ofte een wouterloot Sallic vermanghelen / licht als een
plume, EVERAERT 469 [1e h. 16e e.].

Wr-,
zie ook Vr-.

Wraesten? Wrasen?
ww. Grondwoord van het freq. wrastelen of wrasselen, worstelen. Of staet wraest
in de aanh. corrupt voor draeft (× slaeft?)?
Worstelen, zwoegen? ‖ Al slaeft hij, al wraest hij hem mat ende moede, Hij en
can niet comen tot sulcken voorspoede Dat hij voer zijn doot een vet testament
mocht maken, CRUL, Tweesprake 173 [2e kw. 16e e.].

Wrakelijck,
bw. Zie MNW i.v. Wrakelijc, 2e art.
Afkeurenswaardig, strafwaardig; afschuwelijk. ‖ 't Feyt luyt zoo wrakelijck, elck
v

machs vereenen, H.d.Am. O i [m. 16e e.].

Wrancheyt,
zn. Van wranc.
Onvriendelijkheid, barsheid. ‖ Al wortse begheeut / zou eist wel weert. Om huer
wrancheyt / en esse niet te claghene, EVERAERT 177 [1527].

Wranghen,
ww. Van wranghe? Of van wringhen (vg. Dachten)?
Draaien, wringen, (zich) verwikkelen? ‖ Ghy beghunt my / jn abusen te wranghene,
EVERAERT 236 [1526].

Wrans,
zn. Oorspr.? Corrupt voor crans?
Baard? ‖ Neemd op de ghestruuctheid (t.w. van de baard) wel regaerd, Ghy en
saeghd nooit bet ghestoffeerder wrans, Alzulcke baerden vulmaken schoon mans,
CAST., C. v. R. 205 [1548].

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Wreckgierich,
bn. Zie Vreckgierich.

Wreden,
ww. Zie MNW i.v.
Woeden, razen (vg. Voc. Cop.: w r e d e n , sevire, ook in Haarl. en Bern. Gl., aang.
in MNW tap.). ‖ Hoe si (t.w. de mensen) meer geplaecht sijn, hoe si meer wreden,
Mar.v.N. 802 [ca 1500].

Wreedertieren,
bw. Uit wreet en tier(e).
Op wrede wijze. ‖ Dese (t.w. de ware kerk) hebdy (t.w. God) ghegheuen... jnde
handen / haerder vyanden // diese benyden ja... wederstryden met watere / vier /
ende zwerdt // zeer wreedertieren, Taruwegraen 20 [1581].

Wreedich,
bn., bw. Van wreet.
Wreed. ‖ Phalaris overdadich en wreedich, CAST., Bal. A 8 [1521]; Diesse de
conijngh wreedich al ter dood brochte, Gentse Sp. 17 [1539].

Wreetsinnich,
bn., bw. Uit wreet en sin met -ich.
Wreedaardig. ‖ (Scorpio) Afgriselic, wreetsinnich, seer onghier, Doesb. 205 [vóór
v

1528]; Wreetsinnich / beroert / my therte druckich bijt, CAST., Pyr. B vj [ca 1530].

Wreeuwynghe,
zn. Van wreeuwen (zie MNW i.v.).
Geschreeuw, geschimp, gescheld. ‖ P.: Twyf es huer ghanghen S.: Met al huer
wreeuwynghe. P.: Wye zoudse verstranghen? EVERAERT 67 [1511].

Wrempe,
zn. Zie MNW i.v.
Zuur gezicht, grijns (vg. KIL.: W r e m p e . Fland. Holl. Deprauatio oris). ‖ Als hebbic
den ionghers dit willen ghelanden, In dien minen bouc vald in crusselighe handen,
Willen dien blidelick zonder wrempe ontfaen, CAST., C. v. R. 247 [1548].
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Wriessen,
ww. Oorspr.?
? ‖ Ghij sijt veel bracker dan pekel sout Doer twriessen ende theffen aenden sack,
St 2, 194 [vóór 1524]. (N.b. voor heffen aen (= wellustig betasten?) vg. Well.Mensch
611 [2e kw. 16e e.]: ‘Ick heeffe (l. heffe) veel te geern aen die cleutermeerse’).

Wrijnaerdsch,
zn. Oorspr.?
Blijkens het verband in de aanh. grappige benaming voor baard. ‖ Charons
gheetenbaerd, was van audden versleten. Op Vlixes wrijnaerdsch en quam noit
scheers, CAST., C. v. R. 207 [1548].

Wrijngen,
ww. Zie MNW i.v. Wringen.
Wrang zijn (vg. SCHUERM. en DE BO i.v. Wringen). ‖ Dijn Ouders aten druyven als
v

onrijp die wrijngen (vg. Jer. 31 : 29), CAST., Bal. P i [achter C. v. R., ed. Rotterdam
1616) [1521].

Wryterken,
zn. Van wryten (zie MNW i.v. Writen).
Blijkens het verband in de aanh. snel draaiend voorwerp (bepaald gereedschap?).
‖ Ick merck dat u tonghe als een wryterken / gaet, Rott.Sp. R v [1561].

Wrimpelen,
ww. Zie Wrimpen.

Wrimpen,
ww. Zie MNW i.v. Wrempen.
Het gezicht vertrekken; zuur kijken; grijnzen (vg. KIL.: w r e m p e n / w r i m p e n .
Holl. Fland.j. grijsen. Os distorquere; vg. ook Teuth.: w r i m p e n ... contrahere s.
pervertere vultum). ‖ Mar.v.N. 995 [ca 1500]; Doesb. 112 [vóór 1528]; EVERAERT
536 [1538?]; H.d.Am. N 7 [m. 16e e.] (: wrimpelen, 1. wrimpen × krimpen); Crimpert
Oom 41 [eind 16e e.?].

Wrinckaerts,
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zn. Uit wringen en aerts (corrupt voor?) aers, aars. Of van wrinckaer(t)sen (zie
Wrinckeersen).
Die met de aars, de billen draait, draai-, wrikbil. ‖ Ghij maeckt den wrinck-
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aerts gelijck eenen gans, Well. Mensch 353 [2e kw. 16e e.].

Wrinckeersen,
ww. Zie MNW i.v. Wrinckersen.
Met de aars, de billen draaien (vg. KIL.: w r i n g - a e r s e n . Vibrare culum). ‖ Wy
gaen critse critse / snap snap achter straten al wrinckeersende / al waer woutke
ganc hier, St 1, 212 [vóór 1524].
OPM. Vg. vrinck-gaten in dez. bet. in De Feeste v.d. Lichtmissen 206 [beg. 17e
e.].

Wroeghe,
zn. Zie MNW i.v.
Wroeging (vg. Teuth.: d e r c o n s c i e n c i ë n w r o e g h e , remorsus, sinderesis).
‖ Och, welcke wroeghen heb ick ontfanghen daer Int hooren dier woerden, Mar.v.N.
860 [ca 1500].
OPM. Nog bij DE DECKER 1, 118, aang. d. OUDEMANS i.v. Wroege.

Wroetaert,
zn. Van wroeten.
Die wroet. ‖ Mits anxt was properaert int slijck een wroetaert, Doesb. 247 [vóór
1528].

Wronck,
zn. Zie MNW i.v. Wronc?
Blijkens het verband in de aanh. naar het schijnt slag, klap, stoot. ‖ Accident die
wel conste eenen quaden swonck Gaf hem daer lacen sulcken swaren wronck Dat
hi hem dleuens roofde mit groter macht, Camp v.d. Doot 2164 [1493].

Wroughghelic, wruechlyck,
bn., bw. Van wroughen (zie MNW i.v. Wroegen).
Verraderlijk? ‖ Niemant wroughghelic / en sloechs gade (t.w. de omgang van
Pyramus en Thisbe) Om dat kinders waren, CAST., Pyr. A iiij [ca 1530]; Ghy saegt
... triumphe des vleesch maer onghenuechlyck up die helsche draecke als wecker
wruechlyck, Smenschen gheest 667 [ca 1560?].
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Wruechlyck,
bn. Zie Wroughghelic.

Wtcorselen,
ww. Uit wt en corselen (in de bet. ‘korzelig maken’ bij TUERL.).
Uitrazen. ‖ Heyn Corsel / en heeft noch niet wtghecorselt, Haagsp. d vj [1561].

Wtdro(o)sen,
ww. Uit wt, uit en dro(o)sen, dro(o)ten (vg. MNW i.v. Utedroten)?
Uitsluiten? ‖ Byder hope gheconforteirt, Alle schriftueren (men verwacht werken,
verdiensten. Of toch geschriften, t.w. stichtelijke of derg. boeken, die afwijken van
de H.Schrift?) daer wte ghedroost, Neimt zijn confort en zynen meesten troost Op
dontfermhertigheyt Gods zonder sneven, Gentse Sp. 253 [1539].

Wtguysen,
ww. Uit wt, uit en guysen (zie WNT i.v. Guizen).
Uitgieten, uitstorten. ‖ Een verstoorde zee... Die tzant met hoopen, en met grooter
kracht Wtguyste, GHISTELE, Virg. Aen. 108 [1556].
OPM. Vg. Afguijsen.

Wthoosen,
ww. Uit wt, uit en hoosen.
In de aanh. fig.: wegnemen, te niet doen. ‖ (Christus) Die des moordenaers druc
ooc heift ghehoost wt, Gentse Sp. 138 [1539].

Wtmennen,
ww. Uit wt, uit en mennen?
Eig. uitleiden, naar buiten brengen, v.v. vertonen? ‖ Merckt oft sy met Jesabel
niet eten & drincken, die haer devote soberheyt tvolk wt mennen, Bruyne 3, 53 [2e
h. 16e e.].

Wtpreecken,
ww. Uit wt, uit en preecken.
Ten volle verkondigen. ‖ Een predicant en derf niet meynen Dat hy dwoort des
Heeren wtgepreect heeft oprecht, Als hem de boose werelt niet meer aen en vecht,
Prochiaen 1991 [ca 1540].
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Wtquelen,
ww. Zie Uytquelen.

Wtreycken,
ww. Zie MNW i.v. Utereiken.
Eig. verschaffen (vg. KIL.: W t - r e y c k e n ... Erogare, suppeditare, praebere,
praestare, suggerere, subministrare: promere en PLANT.: w t r e y c k e n , fournir ou
eslargir argent ou autre chose, erogare, elagiri, suppeditare, porrigere, subministrare,
distribuere, praebere), in de aanh. mededelen. ‖ My den zin wtreyct (versta: deel
mij dit mee), H.d.Am. E 4 [m. 16e e.].

Wtroieren,
ww. Uit wt, uit en roieren.
Uitroeien. ‖ Ten gronde en was sonde noijt gheextirpeert en wt gheroieert, St 2,
250 [vóór 1524].

Wtruter,
zn. Van wtruten (vg. ‘Ruijtet uit’, naam v.e. personage in Luerifers, versta: die (er
alles) uitflapt, niet ‘die grof beledigt’, zoals MEIJLING aant. op blz. 158 meent),
uitroepen (vg. MNW i.v. Ruten, 1e art., WNT i.v. Ruiten (III).
Uitroeper, verkondiger. ‖ Herpers en luters Elc triumpheerde als vruechden
wtruters, Camp v.d. Doot 1966 [1493].

Wtschumen,
ww. Zie MNW i.v. Uteschumen.
Als schuim afscheiden. ‖ Wilde golven wt schumende eyghen schande, Gentse
Sp. 109 [1539].

Wtsperelen,
ww. Uit wt, uit en sperelen (zie MNW i.v. en vg. Besperelen).
Eig. uitspreiden of uitgieten? In de aanh. fig.: ten volle genieten (vg. versperelen
in MNW i.v. Sperelen)? ‖ Die 't ghebruyck der wellusten hebben wt ghesperelt Die
treen geen suer voetstappen /
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v

met moede leden, Zeven Sp. Bermh. G iij [1591].

Wulp, wulpen,
zn. Zie Welp.

Wulpselyck,
bw. Zie MNW i.v. Wulpschelike.
Dartel (vg. KIL.: w u l p s c h e l i c k . Temerè, inconsideratè, petulanter, more iuenum
en PLANT.: w u l p s c h l i c k , ludibunde, lascive, petulanter). ‖ Gelyck een peert, alst
wten stal coemt, dat onbereden // is Dat licht int treden // is, seer wulpselyck
springende, Ontr.Rentm. 471 [1588?].

Y
Ylpot,
zn. Uit yl of ylen en pot.
Blaaskaak? ‖ Meester Ylpot, Con. Balth. 1046 [1591] (benaming voor een
zinneken).

Ymage,
zn. Zie Image.

Ymaginacie,
zn. Zie Imaginatie.

Ymagineirlic,
bn. Van ymagineren (zie Imagineren).
Nadenkend? ‖ Ymagineirlic Gheest (naam van een personage), EVERAERT 389
[1511].

Ymflammerich,
bn. Van ymflammeren, inflammeren.
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Die doet ontbranden, t.w. in liefde? Of gloeiend, t.w. van liefde? ‖ Ymflammerichste
Ysraelite (t.w. Maria), DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.].

Ynvestinghe,
zn. Van investen.
Veste, schuilplaats, toevlucht. ‖ Ynvestinghe // Zedelicxste // Con Forterende (tot
Maria), DE ROOVERE 205 [3e kw. 15e e.].

Ypocrijtelijc,
bn., bw. Zie Hipocrijtelijck.

Ystorieus,
bn. Zie Istorieus.

Yverlyck,
bn. Van yver of yveren.
IJverig, vurig, verlangend. ‖ De geroepene, die Godt heeft aengenomen, slaen
huer yverlycke oogen op des lams doot, Bruyne 2, 29 [2e h. 16e e.].

Z
(zie ook bij S)

Zaeyen,
ww. Zie Zayen.

Zaeynkin,
zn. Van Zae(y)n (zie MNW i.v. Sane, 2e art.).
Eig. roompje, in de aanh. toegepast op wijn. ‖ M.: Laet nu zijncken, zeck, dat edel
traeynkin. D.: Het comt u! M.: Ic maerct, A.: Dat lecker zaeynkin, Gentse Sp. 245
[1539].

Zaeytsel,
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zn. Van zaeyen.
Eig. het gezaaide, in de aanh. toegepast op het geschreven of te vertonen spel.
‖ Wy hopen dat 'tzaeytsel zoo zal beklijven, Dat d'Amoureusen hun natuere dwinghen
zullen, H.d.Am. Z 4 [m. 16e e.].

Zaet,
zn. - Amoreuslijc zaet, zie Amoreuslijc en vg. Sayken.

Zaetvinc,
zn. Uit zaet en vinc.
v

Gekooide vink. ‖ Men sluytse nauwer dan een zaetvinc, CAST., Pyr. B viij [ca
1530].

Zayen, zaeyen,
ww. Zie MNW i.v. Saeyen.
1) Woorden zayen, woorden spreken. ‖ Doen wy dus waren...menich
ghenoechelijck woordeken zaeyende, DE ROOVERE 367 [3e kw. 15e e.]; Dus vader,
wilt cesseren // dees woorden te zayene, Verl. Z. I, 785 [1583].
- In dez. bet. wellicht ook reden zayen. ‖ Zulck reden moet ick stranck // zayen,
Verl. Z. I, 968 [1583].
2) Doen, handelen. ‖ Alle kerstene priesters. hoe zondich zij zayen Maken dij
god. en mensche, DE ROOVERE 145 [3e kw. 15e e.].

Zeborie,
zn. Zie Ciborie.

Zedebarigh,
bw. Van zedebaer (zie MNW i.v. Sedebaer).
Zedig, ingetogen. ‖ Mids dat zu haer zoo zedebarigh tierd, CAST., C. v. R. 209
[1548].
OPM. In de vorm zeebarich nog bij VISSCHER, Brabb., uitg. V.d.Laan 47).

Zeelich,
bw. Van zeel of zeelen.
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Als (met) een zeel, touw? Of vastknopend, vastbindend en v.v. vast, stevig? ‖
v

Verlanghen zal my den zin gorreelich Aen spannen zeelich, CAST, Pyr. A vj [ca
1530].

Zeemaet,
zn. Uit zee en maet.
Visser? ‖ Laedt den zeemaet visschen vaen met hoopen, CAST., C. v. R. 188
[1548].
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Zeerbaerhede,
zn. Van *zeerbaer.
Smart. ‖ Deze doot moet ons baerzen het verryzen Met zeerbaerhede, ghelijc de
vrauwe tkindt, Gentse Sp. 91 [1539].

Zeeringhe,
zn. Van zeeren (zie MNW i.v. Seren)?
Wat zeer doet, pijn veroorzaakt? ‖ O tijt hoe hebbick v ghequist ghestort Costelijck
tijt / die mi nv wort ghegort Zeeringhe / och teghen minen danck, V.D. DALE, Wre 636
[ca 1516].

Zeerpich,
bw. Zie MNW i.v. Serpich.
Scherp, onaangenaam. ‖ Jc moet nv danssen alzoo ghy zeerpich pypt, EVERAERT
249 [1530].

Zeeteve,
zn. Zie MNW i.v. Seeteve.
Eig. vrouwelijke zeehond, in de aanh. gebezigd als scheldnaam voor een duivel.‖
B.: Eest daer omme? L.: Jaet, ghy valsghe zeeteve, Trudo 2102 [ca 1550].

Zeyckpot,
zn. Zie MNW i.v. Seicpot.
Pispot (vg. KIL.: s e y c k - p o t . j . p i s p o t . Matula; vg. ook Teuth. i.v. Trompet). ‖
Ghij sijt uuijt sduijvels zeyckpot gesprooten, Well. Mensch 176 [2e kw. 16e e.].

Zeylinghe,
zn. Van zeylen.
Vaart. ‖ Zekerste Zeylinghe (tot Maria), DE ROOVERE 194, var. [3e kw. 15e e.].

Zele, sele,
zn. Uit zedele (zie MNW i.v. Sedel).

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

Zetel, stoel (vg. KIL.: S e l e / s e d e l e . Sedile, sedes). ‖ Ic en macher niet rusten
op banck noch sele, Doesb. 24 [voor 1528].
- Achter dzele werpen, versmaden (vg. achter de bank werpen)? ‖ Die myn liefde
worpt achter dzele, Leuv. Bijdr. 4, 285 [beg. 16e e.].

Zeloos,
bn. Bijvorm van zeloe(r)s (PLANT. i.v.), jaloers? Of rechtstreeks ontleend aan (of
gevormd naar) ofr. zeleux of lat. zelosus?
Twijfelmoedig, achterdochtig? ‖ Voor een zelose vrouwe dit gemaeckt es,
Waerduer zij aen haers mans peys geraeckt es, A. BIJNS, N.Ref. 92, a, Opschr. [1e
kw. 16e e.].

Zeloosheyt,
zn. Van zeloos (zie ald.).
Twijfelmoedigheid, vertwijfeling? ‖ Een troostelijcke antwoorde, hier op gegeven,
Opdat zeloosheyt zoude werden verdreven, A. BIJNS, N.Ref. 141, b, opschr. [1e kw.
16e e.].

Zelozie,
zn. Van zeloos (zie ald.)? Of rechtstreeks ontleend aan ofr. gelosie?
Twijfelmoedigheid, achterdocht? ‖ Wildt doch mijn trouwe zonder verwinnen
kinnen; Alle zelozie wildt van mij buten sluten, A. BIJNS, N.Ref. 316, d, 8 [1528].

Zeraphinlijck,
bn. Zie Seraphinnelyck.

Zeuren, zueren, seuren, sueren, soren,
ww. Zie MNW i.v. Soren, 1e art.
Bedriegen, knoeien (vg. KIL.: s o r e n / s e u r e n . Praeuaricari, malè quidquam
administrare, s o r e n / b e - s o r e n . Fallere, decipere en s o r e n / s e u r e n . vetus,
suffurari, sublegere en plant.: s e u r e n o f t s o r e n , tromper, user de ruses à
plaidover, imponere, vitilitigare, strophis agere vg. ook DE BO i.v. Zeuren. ‖ Nochtans
sal ic altijt bliuen in trouwen vast ghestadich sonder eenich sueren, Doesb. 34 [vóór
1528]; In u (t.w. de wereld) is bedroch, liegen, lortsen en sueren, A. BIJNS 429 [ca
1540].
- Zeuren (en, noch) leuren. ‖ EVERAERT 276 [1530], 289 [1529]; CRUL, Tweesprake
56 [2e kw. 16e e.]; Antw.Sp. Mm iiij [1561].
OPM. Zie ook bij Leuren en vg. Besueren, Ontsueren, Versueren.
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Zexie,
zn. Zie Sectie.

Zielgat,
zn. Uit ziel en gat.
Uitsl. aangetroffen in de krachttermen helpe zielgaten (in Drie Minners 193 [beg.
16e e.?]) en aymy zielgaten (in CRUL, Dronckaert 83 [2e kw. 16e e.]).
OPM. Vg. billegaten, lijfgaten, longergaten, schij[t]gaten, sweetgaten, tantgaten
(zie boven Inl. blz. VIII n. 1).

Zienen,
ww. Zie MNW i.v. Sienen.
Eig. baten, tot nut, tot voordeel strekken (vg. PRAET 3676 in MNW i.v. Sienen, sub
bet. II, 1 en Judich 1044 [1577]: ‘Wat te rade / met vrame // willet vercombienen up
dat ons mach zienen’), in de aanh. verzwakt tot komen, vallen. ‖ Jc zoude hu gheerne
zyn de ghevrienste Mochte vp alle dync proffyt / naer mynen zin zienen, EVERAERT
440 [1e h. 16e e.].
OPM. In de aanh. naar het schijnt gebezigd in de bet. van zinnen (vg. MNW i.v.
Sinnen, 2e art., bet. I, 2). ‖ Wy hebben ledich ghestaen... tonsen proffytte niet
zienende Onsen naesten niet helpende / Godt niet dienende, EVERAERT 516 [1533].

Zifte,
zn. Zie MNW i.v. Sifte.
Zeef (vg. KIL.: S i f / s i f t e / s e u e . Cribrum, incerniculum en PLANT.: e e n s i f t e ,
t e m p s , z e v e , un crible ou sas). ‖ Ic (t.w. de Wet) ben den mensche niet anders
dan een zifte, Tqwaet wt tgoe scheydende duer mijn eerschappye, Gentse Sp. 142
[1539].

Zijdsmete,
zn. Uit zijd en smete.
Slag van terzijde toegebracht. ‖ Al soudemen bannen seuen werf Hy moet
versoenen alle de zijdsmeten, DE ROOVERE 334 [3e kw. 15e e.].
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Zyper,
zn. Van zypen (zie MNW i.v. Sipen).
Sukkel, drommel, stakker. ‖ Door my zuldy veel volcx inden arbeydt houwen, Die
anders broodt bidden zouwen als arme zypers, COORNHERT, T'roerspel 593 [3e kw.
16e e.].

Zin, sin,
zn. Zie MNW i.v. Sin.
1) Mens (vg. voor het gebruik - als pars pro toto - geest, vernuft, enz.). ‖ Gheen
lof vermaert En is / sonder duecht / voor wijse sinnen, DE ROOVERE 270 [3e kw. 15e
e.]; Tfy, alle botte, plompe, slechte sinnen, Mar.v.N. 542 [ca 1500]; Hoort edel sinnen,
Prochiaen 1718 [ca 1540]; Hebben wij ons ontgaen... Als plompe zinnen, Katm. 580
[vóór 1578].
OPM. Zie ook bij Zinneken.
2) Spel van zinne(n), sinne(n), zinnespel, allegorisch spel van ernstige inhoud,
zie mijn De Rederijkers blz. 58 e.v. - Titel van vele spelen (voorbb. in mijn a.w. blz.
167 e.v.); in de tekst o.a. in Prochiaen 15 [ca 1540], CAST., C. v. R. 69 en 220 [1548].
3) Zin geven, trachten, zich inspannen. ‖ Gheift zin om vaten / vrienden allegadere,
DE ROOVERE, Quicunque 426 [3e kw. 15e e.].

Zinderen, sinderen,
ww. Van onomatop. oorsprong (vg. singelen, sintelen, tintelen)?
1) Zeer doen (vg. SCHUERM. en DE BO i.v.). ‖ Daer esser by uwen / toedoene
vermindert Wien de smarte noch zindert / jn siele in lyfue, EVERAERT 54 [1511]; Ghy
roupt dat een de hooren zindert, ald. 390 [1511].
2) Benaming voor het rollende geluid der tortelduiven, koeren. ‖ Dorre, dorre,
dorre, dat is tsinderen Der tortelduyfkens, in haer gheluyt, Leuv. Bijdr. 4, 348 [beg.
16e e.].

Zinneken, sinneken
ook uitsl. mv.: zinnen, sinnen, zn. Zie MNW i.v. Sinnekijn.
Allegorisch personage in een zinnespel, inz. personificatie van een fatale hartstocht
van de held, zie verder mijn De Rederijkers blz. 60 e.v. en W.M.H. Hummelen De
Sinnekens in het Rederijkersdrama Gron. 1958). Van de talloze plaatsen noemen
v

wij slechts Antw.Sp. Ee i en Kk ij [1561].
OPM. Kiliaen stelt sinneken int spel gelijk met boetsen-maecker.

Zinnelijck, sinnelijck, sinlijc,
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bn. Zie MNW i.v. Sinlijc.
1) Zinrijk. ‖ Tgetal om begrijpen was my te groot Te constich te sinlic (versta:
diepzinnig?) om te begrijpen, Camp v.d. Doot 1231 [1493] (N.b. een onbeholpen
vertaling van ‘Sauoir le nombre ie ne pos Par art. par sens. ou retentiue’).
- Sinnelijck spel, zinnespel. ‖ Daerom wij hier comen vrijmoedich omtrent Om een
sinnelijck spel u te presenteren, Well. Mensch, prol. 12 [2e kw. 16e e.].
2) Tastbaar, werkelijk? ‖ Imaginerende dinct my zinnelic / Dat wy elcandren
v

ommehelsen minnelic, CAST., Pyr. D vj [ca 1530] (hic? Of zinnende, zich
voorstellende? Maar dit is reeds uitgedrukt in Imaginerende).
3) Gevoelig voor zingenot? Of aantrekkelijk? ‖ Ghy (t.w. Venus) zijt de joyeuste
// Ghy zijt de zinnelijckste // De excellentste. // En de minnelijckste // Van allen den
Goden en Goddinnen, H.d.Am. S 8 [m. 16e e.].

Zinnequisterkin,
zn. Uit zinne en quisten met -er(kin).
In de aanh. van een verliefde: die zijn geestkracht ijdellijk verbruikt, zijn
gemoedsrust bederft? ‖ Zijdy worden een Venus janckerkin... Een lytentijt / een
zinne quisterkin... zoo naect u swaer Menighe onruste, CAST., Pyr. A iij [ca 1530].

Zinnespel,
zn. Zie Zin.

Zinninghe,
zn. Zie MNW i.v. Sinninge, 3e art.?
In de aanh. gebezigd als Marianaam in onduidelijke bet.: verontschuldiging en
v.v. die verontschuldigt, excuseert, vrijstelt, ontslaat? ‖ Zuyuer Zantinne /
Zoethertichste Zinninghe, DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.].

Zode,
zn. Zie MNW i.v. Sode, 2e art.
1) Oprisping uit de maag, het zuur (vg. Teuth.: s o i d e , o p b r e c k e n d e r
s p y s e n ; s o i d e h e b n , ructare en KIL.: S o d e ... Ardor stomachi: & Ructus
rancidus: sapor acris ventriculi: & Ebullitio flaue bilis circa os ventriculi: vulgo feruor;
vg. ook SCHUERM. i.v. Zode en DE BO i.v. Zo). ‖ De drake vul zoods, walghende om
spuwen Medicineerd haer met wilder laetuwen, CAST., C. v. R. 88 [1548].
2) Heilrijk vocht? ‖ Den gheest daer allen druck by smelt Heift ons bespoeyt / met
heuren zode, EVERAERT 473 [1e h. 16e e.].

Zoetaerdicheyt,
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zn. Van *zoetaerdich.
Aangenaamheid. ‖ Myn herte verblyt / jnde zoetaerdicheyt Der materien, EVERAERT
308 [1529] (zie ook ald. 394 [1511]).

Zoetdom,
zn. Van zoet.
In de aanh. naam, waarmede God
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wordt aangesproken. ‖ Troostelic zoetdom, in uwe handen vaet Ziele, lichame, en
wilt doch bewaren my, Gentse Sp. 138 [1539].

Zoetgeurich, zoetghuerich, soetgheurich, soetghuerich,
bn. Uit zoet en geur(en) met -ich.
Zoet, aangenaam van geur (vg. KIL.: s o e t - g h e u r i g h . Fragrans, bene olens,
suaue olens: iucundus odore). ‖ EVERAERT. 32 [1509], 189 [1526], 341 [1530], 353
v

v

[1531]; CAST., Pyr. A v [ca 1530]; Antw. Sp. K ij , L i , Dd iiij en pass. [1561].
OPM. Nog bij C. VRANCX, aang. bij DE BO i.v. Zoetgeurig eind 16e e.].

Zoetgheruchtich,
bn. Uit zoet en gherucht met -ich.
v

Aangenaam klinkend. ‖ Alle gheluyden/die zoetgheruchtich zijn, CAST., Pyr. B vj
[ca 1530].

Zoetghuerich,
bn. Zie Zoetgeurich.

Zoetheunich, zoethuenich, soethuenich,
bn. Uit zoet en heunich (zie voor heunich als bn., WNT i.v. Honig, Aanm.).
Honingzoet. ‖ D.: Den crych en cunnen zy niet ghelaeten. G.: Dat doen de
zoethueneghe baeten, EVERAERT 213 [1528?] (zie ook ald. 524 [1534], 549 [1538]);
U woorden zoetheunich schynen, CAST., Pyr. B vj [ca 1530].

Zoethulpich,
bn. Uit zoet en hulpen met -ich.
Vriendelijk helpend? ‖ Den staet der weduwen / ende de jnnocenten Verblyden
als jonghe aderenten Jn hu zoethulpeghe / claerheyt ghepresen, EVERAERT 396
[1511].

Zoetluchtich,
bn. Uit zoet en lucht met -ich.
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Zoet, aangenaam van ‘lucht’ (sfeer, atmosfeer)? ‖ O Tijt van weelden / termijn
zoetluchtich Vrolic der voghelen zanc gheruchtich Hoortmen nu ruyten, CAST., Pyr.
D ij [ca 1530]; Hoe schoone / hoe lievelic / ende hoe jeuchdelick... Zoetluchtich
v

deuchdelic is desen nacht, ald. D iiij .

Zoetmondich, soetmondich, suetmondich,
bn., bw. Uit zoet en mont met -ich.
Eig. aangenaam smakend of klinkend, luidend (vg. KIL.: s o e t - m o n d i g h . Dulcis
gustu, dulcis ori. & Dulcis siue blandus ore, blandiloquus, suauiloquus, suauiloquens),
V.V. in veralgemeende bet., inz. als epith. ornans: aangenaam, heerlijk. ‖ Gentse
Sp. 107, 134, 161 [1539]; Smenschen gheest 311 [ca 1560?]; Antw.Sp. T ij, Ll iij,
v

Yy ij [1561]; Haagsp. k iiij [1561].

Zoetzele,
zn. Van zoeten.
Iets zoets. ‖ Hoe zoet es zijn woordt boven eenigh zoetzele, Gentse Sp. 64 [1539].

Zoken (I),
ww. Oorspr.?
Slapen, sluimeren (vg. DE BO i.v. en Loquela i.v., 2e art.)? ‖ Eer ick in de eerde
zoke, DE DENE, bij DE BO i.v. Zoken [ca 1560].

Zoken (II),
ww. Oorspr.?
Zacht koken, sudderen, gaar worden (vg. DE BO i.v. Soken)? ‖ Wy zullen noch
zulc een bruwetken koken / Ter werelt zoken / en mach gheen quader, CAST., Pyr.
v

B iij [ca 1530].

Zoldermeery(e)ken,
zn. Uit zolder en meery(e)ken (van meery(e), merrie).
Lichte of publieke vrouw. ‖ Nachthulen, overvlieghers, die gheerne prouven omme
v

jonge zoldermeeryekens besprynghen, DE DENE 283 [ca 1560]; Adieu
zoldermeerykens / spaenssche jhennetjens, DE DENE, Langhen Adieu 134 [1560].

Zole,
zn. Oorspr.?
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? ‖ Al heb ick hem tgordel verholen // gestolen In troostighe zolen // bevolen //
duerquolen Sijn sinnen sinnelijck / Ick en can niet in de roemige molen // scholen,
Sp. d. M. 4536 [beg. 16e e.].

Zommen,
ww. Zie Sommen (I).

Zoogheghe,
zn. Van zooghen.
Voedster. ‖ Zoogheghe tsbehouders diet al regiert (tot Maria), DE ROOVERE 197
[3e kw. 15e e.].

Zoope,
zn. Zie MNW i.v. Sope? Of corrupt voor noope (zie Nope)?
Indien authentiek, dan eig. teug, in de aanh. fig.: woord. ‖ Waerwaert licht de
reyse willet my ontcnoopen met corte zoopen, Taruwegraen 886 [1581].

Zoorghich,
bn. Van zoorghen, zorgen.
Zorgvol, kommervol? ‖ Jnt Huus van Neersticheyt / eshy (t.w. Eyghen Wasdom)
wuenachtich Daer Domnacie huer hout /vul zoorgheghe vlegghen, EVERAERT 59
[1511].

Zoringhe, zuerijnghe,
zn. Zie MNW i.v. Soringe.
Bedrog. ‖ Men hoorter gheen zuerijnghe / Jnde bolle baene Specialicken / op de
mesdaghen niet Se zijn alzo helich / alzo men ziet, DE ROOVERE, Quicunque 593
[3e kw. 15e e.]; Tes al zoringhe en bedrogh, Elckerlijc 348 [ca 1490?].

Zouckachtich,
bn. Van zoucken, zoeken.
Gezocht moetende worden, moeilijk te vinden? ‖ Al waert datse jn winnynghe /
of verlies torden Jnt vuthende moetic / huerlieder verkies worden. My seluen (t.w.
Aerm in de Buerse) en maeckic niet zouckachtich vry, EVERAERT 287 [1529].
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Zueren,
ww. Zie Zeuren.
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Zuerich,
bw. Van zuer.
Met zware arbeid? ‖ (Den Warachtighen Lansman) vergadert zeer zuerich // zyn
goede taruwe eedelick in zynen oest, Reyne M. 1345 [ca 1575?].

Zuericheyt,
zn. Zie MNW i.v. Suricheit.
Zuurheid (vg. KIL.: s u e r i g h e y d . Acor, acerbitas en PLANT.: s u e r i c h e i t ,
s u e r h e i t ), in de aanh. in fig. verband. ‖ Tusschen Hemel ende Eerde / staet hu
te prouuene O Vrancxsche landauwe een ampereghe, zuericheyt, EVERAERT 129
[1525].

Zuerijnghe,
zn. Zie Zoringhe.

Zughelic,
bn.? bw.? Van zughen.
Eig. zuigend en v.v. in de aanh. (adv. bij ghesoghen) gretig? Of (adj. bij leerynghe)
aantrekkelijk, verleidelijk? ‖ Huer leerynghe zughelic / hebt ghy jnwendich ghesoghen,
EVERAERT 70 [1511].

Zuylooren, suylooren,
ww. Van zuyloore (vg. KIL.: s u y l - o o r e / h a n g h - o o r e . Pendula auricula, enz.)
of uit zuylen en oore met -(e)n.
Eig. de oren laten hangen, fig. mismoedig zijn (vg. KIL.: s u y l - o o r e n . Demittere
auriculas, deiecto esse animo). ‖ De Klickstijven als verveerde Katers Gaen al
v

zuylooren, H.d.Am. V 5 [m. 16e e.]; O.: Siet hem suylooren S.: Hy en heues niet
vaste / Hy isser om ontstucken / erm pijpere, Antw.Sp. Gg i [1561].
OPM. Nog bij CATS (zie OUDEMANS i.v. Suylooren en De Jager, Freq. 1, 741) in de
bet. piekeren (?).

Zwadde,
zn. Oorspr.?
Ongunstige benaming voor een vrouw. ‖ Waeric ghelyc een / verloren zwadde
Ledich / vuul / zoo mer vele vynt, EVERAERT 294 [1538?]; Vander leelicke Vetustina
es bescreuen Dat was een schoon Leelicke vuyle zwadde, DE DENE 273b [ca 1560].
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Zwaerdigh, sweerdich,
bn., bw. Van zwaert.
1) (Scherp) als een zwaard. ‖ Dat woordt duersnijdt mijn ziele zwaerdigh, Gentse
Sp. 220 [1539]; Sijn sentencie sal scherp en sweerdich sijn, A. BIJNS 233 [ca 1540];
Niet vreesende Godts oordeel snydende sweerdich, Bruyne 2, 91 [2e h. 16e e.].
2) Met het zwaard; gewelddadig. ‖ Mars bataillen menich bloeder sweerdich Doen
ter Plutonigher speloncken dalen, CAST., Pyr. B vij [ca 1530]; Na dat si malcanderen
sweerdich Ter doot ghebracht hebben, GHISTELE, Ant. 19 [1555].

Zwaerlijck, swaerlijc,
bn. Zie MNW i.v. Swaerlijc.
Bedrukt. ‖ Hoe mach mi therte wesen soo swaerlijc (var. swaer), Mar.v.N. 34 [ca
1500]; Wat hebdij om hem menegen traen ghecreten En bij vrolijck geselscap
zwaerlijck geseten, A. BIJNS, N.Ref. 217, d, 10 [1526].

Zwaghersche,
zn. Van zwagher.
Schoonmoeder (vg. Swager). ‖ Zwagersche comt doch by ons eeten fijn,
Moorkensvel 37 [m. 16e e.].

Zwaken, swaken,
ww. Zie MNW i.v. Swacken.
1) Schudden, schokken (vg. KIL.: s w a c k e n / s w i c k e n . Vibrare). ‖ Int rechte[n]
de cruce een zwaken zwaecte zoe dat v tbluet te dusent steden ute spranck, DE
ROOVERE 119 [3e kw. 15e e.]; Ten mach niet scaen // als zwakende craken styf jnt
ghenaken, Reyne M. 522 [ca 1575?] (hic?).
2) Verzwakken, verminderen: v.v. vergaan? Of verlaten? ‖ O Godt van Israhel
wat is my nakende! Allen myn vruecht is my swakende, Bel.v.Sam. 525 [eind 16e
e.?].

Zwancheyt,
zn. Van zwanc.
Ellende? ‖ Dit is mijn zwancheyt, Daer is veranderinghe in des Hoochsten hant,
CRUL, Ps. 77, 108 [2e kw. 16e e.].

Zwansen,
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ww. Zie MNW i.v. Swantsen.
Coire? ‖ Sulck een als was mijn eerste man Sorgh ick sal ick niet raken an...
Wanneer ick zijnder ghedenck / soo moet ick weenen / Als een krijghsman soo ging
hy zwansen, Moorkensvel 22 [m. 16e e.].

Zwatelpot,
zn. Uit zwatelen en pot.
Brabbelaar. ‖ Stamercatte griele bottecroes zwatelpot, DE DENE, bij DE BO i.v.
Swatelen [ca 1560].

Zweymen,
ww. Zie MNW i.v. Sweimen
Zweven (vg. Teuth.: s w y m e n (l. s w e y m e n ), s w e v e n i n d e r l u c h t ,
volitare). ‖ Hier wert so over grote geeringe Vanden sielen, die hier zweymen, Wi
en selense waer weten heymen, Eerste Bl. 742 [ca 1440?].

Zwichten, swichten,
ww. Zie MNW i.v. Swichten.
Stichten, grondvesten en/of scheppen? ‖ Lof die daerdsce schat ewelic zwichte,
DE ROOVERE 120 [3e kw. 15e e.]; Doen trecht rustelijck gheswicht was Int hoochste
rijcke, ald. 374; (Maria) als coninginne vanden hoochsten throne van aenbeghinne
ghe/eerst (l. of versta gheeert?) / ghe/ewicht (l. gheswicht(?) × ghesticht) euwelyke,
St 1, 297 [vóór 1524].

Zwichtinghe, swichtinghe,
zn. Van zwichten.
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1) Zondere zwichtinghe, zonder voorbehoud? ‖ Ulien heetick wellecommen zondere
zwichtinghe, Verl.Z. I, 352 [1583].
2) Swichtinghe doen, laten varen? ‖ Der Baguenauwen moet ghi ooc doen
swichtinghe: Want tes een ontstichtinghe, zonder pac of band, CAST., C. v. R. 229
[1548].

Zwijke, zwijcke, swijcke, swick(e), swyck,
zn. Zie MNW i.v. Swike.
Zwijke slaen, A. BEDR. - 1) Nalaten, achterwege laten. ‖ Te veel idel claps moedt
ghi slaen wijcke (l. zwijcke), CAST., C. v. R. 28 [1548] (zie ook ald. 11 (hic?) en 31);
O Jheremias weenende slaet doch nv zwycke ouer my de vervallene vul van
verzycke, Reyne M. 934 [ca 1575].
OPM. Met een dat ethicus in Dev.Pr.B. 286, 1 [1539], aang. in MNW i.v. Swike.
2) Verwaarlozen, veronachtzamen. ‖ Dedel Poëtrie en slough Orpheus gheen
swijcke, CAST., C. v. R. 108 [1548]; Genadige heere / slaet doch dat geen swycke
al roepense doet penitentie, Bel.v.Sam. 787 [eind 16e e.?]. (N.b. Blijkens het verband
is bedoeld slaet doch dat swycke of liever slaet doch dat geen goom).
B. ONZ. - 1) Nalatig zijn; v.v. ook verflauwen? ‖ Om bidden als sy / suldy niet slaen
swijcke, Antw.Sp. Pp ij [1561]; Arbeyt, syt neerstich, geen swyck en slaet, Bruyne
3, 24 [2e h. 16e e.].
2) Missen, falen, niet gedaan krijgen. ‖ G.: Jc zoudese cryghen eer ghy S.: Jae
slouchge gheen swycke, EVERAERT 267 [1530] (zie ook ald. 539 [1538?]).
- Enen zwijke slaen, iemand ontgaan, hem niet ten deel vallen. ‖ Den herderkens
en sloech vruecht ooc geen swijcke, A. BIJNS 301 [ca 1540]; Haren persoon slaet
my al omme swijcke, CAST., C. v. R. 210 [1548] (hic?); Syn bermherticheyt en sal u
slaen gheen swycke, V.D. BERGHE, Ref. 58, 42 [m. 16e e.]; Hebben sy haer begeerte?
Neense, dat slaet hen swycke, Bruyne 3, 41 [2e h. 16e e.].
3) Zwijke slaen in, van, te kort komen in, niet genoeg ontvangen van. ‖ Niement
en slaet daer van troeste zwijke, DE ROOVERE 290 [3e kw. 15e e.]; Euclides en slaet
v

hier in gheen swijcke, Antw.Sp. P iiij [1561].
4) Swick slaen aen, twijfelen aan? ‖ Wie anders dan hij sow dorven hebben piepen
dan deese viant / dus slaet daer aen gheen swick, Saeyere 895 [2e h. 16e e.].
OPM. De bet. ‘in de steek laten’ o.a. nog bij DE ROOVERE 131, St 2, 18, A. BIJNS,
N.Ref. 125, f, 3; 160, e, 17; 249, c, 3, A. BIJNS 270, 378, 389, 424, CRUL, Ps. 77, 57,
H.d.Am. D 1, Antw.Sp. Ff iiij, Bruyne 2, 84; 3, 15 en later bij VISSCHER, Brabb. (uitg.
V.d.Laan blz. 61).

Zwin, swin,
zn. Zie MNW i.v. Swin.
Eig. (bron)ader, in de aanhh. feitelijk nog slechts dienend ter omschrijving: shemels
zwin, de hemel. ‖ Dies sydi (t.w. Maria) tslot van shemel[s] zwinne, St 2, 31 [vóór
1524]; - tscrucen zwin, het kruis. ‖ Alst (t.w. Christus' lichaam) hijnc an tscrucen
zwin, DE ROOVERE 144 [3e kw. 15e e.]; - tswerelts swin, de wereld. ‖ De naghel
voldoende dit reyn aduijs Heedt ouerdencken in tswerelts swinne, DE ROOVERE 245
[3e kw. 15e e.].
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OPM. De eig. bet. leeft mogelijk nog geheel of ten dele in de Marianaam zwin,
voorafgegaan door maechdelic (Dev. Pr. B. 287, 9) of zedelicste (DE ROOVERE 194,
var.: zekerste).

Zwinninghe,
zn. Gelegenheids(rijm?)-vorming van zwin (zie ald.)?
(Barmhartige) ‘ader’? ‖ Zorchfuldichste Zalue Zondaren Zwinninghe (tot Maria),
DE ROOVERE 194 [3e kw. 15e e.].

Zwonc,
zn. Zie MNW i.v. Swonc.
Met eenen zwonc, terstond, onmiddellijk? ‖ Om spreken willic huer met eenen
zwonc an, EVERAERT 205 [1528].
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Aanhangsel I
Voorlopige lijst van woorden, die als zodanig of in één of meer betekenissen in de
literatuur voor het laatst in rederijkersteksten worden aangetroffen (voorzover de
betreffende letters reeds in WNT zijn behandeld). - N.b. De woorden zijn in dit
aanhangsel gemakshalve veelal gespeld als in MNW; wijkt de authentieke spelling
te veel af, dan wordt die van MNW in elk geval tevens vermeld.
Adversant, Deenv. Mensch 931.
v

adversarijs, Camp v.d. Doot 634; Rott. Sp. C viij .
aeldinger, EVERAERT 113.
afgodie, Trudo 2646.
afgodier, EVERAERT 259.
v

aise, gemak, enz., CAST., Bal. A 2 .
altenen, zie WNT, Suppl. i.v.
argueren, berispen, Dryd. Ref. F iij.
armertiere, Charon 122.
arnen, Eerste Bl. 563.
aviseren, hem -, Camp v.d. Doot 2642.
baelgye, gebied, rechtsgebied, WNT i.v. Balije, bet. 1 en Trudo 3340.
bay, roodbruin (paard), Judich 499.
bandoen, zie WNT i.v. en Reyne M. 7, 809.
barteren, ruilen, EVERAERT 55, 468, 469.
beane, CAST., C. v. R. 245; Present 403.
bebloedich, Doesb. 31.
becnagen, belasteren, Trudo 1485.
becondigen, zie WNT i.v. Bekondigen en EVERAERT 211.
becraken, CAST., C. v. R. Schaecberd, t.o. blz. 224.
bedachticheit, Meest Al 434.
bede, op alle - (bee), als het u belieft, in 's hemels naam, V. Vroede 403; Leuv.
Bijdr. 4, 176; Drie Minners 44; EVERAERT 84, 178, 394; Rederijkersged. 36,
482; Antw.Sp. Hhh i; Br. Willeken 524; Katm. 300; Goemoete 438.
bedracht, EVERAERT 185.
beduwen, Meest Al 728; Jezus o.d. leraers 555, 557.
begeerder, Gentse Sp. 299.
begrijp, onderneming, Camp v.d. Doot 1174 en pass.
begroeten, uitnodigen, EVERAERT 78.
beheet, zie WNT i.v.
behoedicheit, Gentse Sp. 76.
behout, macht, zie WNT i.v. Behoud, bet. 4 en Trudo 1290: behelt.
beleggen in, beschuldigen van, EVERAERT 454; Rott.Sp. K iij (vg. DE BO i.v.).
belemmertheit, Gentse Sp. 331.
belof, Pir. en Th. 410, WNT i.v.
beloken, zn., zie WNT i.v. Beloken (I) en EVERAERT 29.
benen (op), zie WNT i.v. Beenen (III).
benoosen, Camp v.d. Doot 996.
berapen, Dal s. wederk. 805, WNT i.v.
v

beroemer, snoever, H.d.Am. S 7 .
besaten, voornemen, Tcooren 1058.
beschaven, berooid, A. BIJNS 266.
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bescheidich, CAST., Bal. A 8.
beslaen, hem - met, Jezus i.d. tempel 75.
besluten, baten, helpen, EVERAERT 228.
besoec doen, onderzoeken, nasporen, zie WNT i.v. Bezoek, bet. 4).
bestierheit, Camp v.d. Doot 1996.
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 WNT i.v. Bevroed en EVERAERT 536.
bewanderen, verwerven, Red. en Nat. 670.
bewanen, EVERAERT 224.
bewisen, onderwijzen, EVERAERT 299.
bewissen, Sotslach 235.
blaemte, zie WNT i.v. Blaamte en Eerste Bl. 1451; EVERAERT 151, 158, 314,
v

381; H.d.Am. T 6 , Y 1 en pass.; Bruyne 3, 11 en 12; Gr.Hel 605; Br. Willeken
415; Proetus Abantus 459.
blivinghe, Antw.Sp. T ij.
boerderen, WW., Doesb. 65.
botseus, CRUL, Tweesprake 10.
v

caritatich, Rott.Sp. K vij .
chirografe, Gentse Sp. 111.
ciceijn, kwart ons (MNW: Siseine), Bijstier 240.
clarificeren, verheerlijken, Rott.Sp. A vj.
clergie, wetenschap, geleerdheid, zie WNT i.v., bet. 1.
cloosterier, DE ROOVERE 326; VAERNEWIJCK, Ber.T. 1, 252.
cockaert, Doesb. 246.
condemneren, Eerste Bl. 79; Heymelic Lijden 217.
confonderen, Gentse Sp. 257; Heymelic Lijden 5.
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conforteerlijc, Present 75.
v

conjuratie, H.d.Am. O 4 .
consolatie, Gentse Sp. 89 en pass.
consorten, medestanders, vrienden, enz., CAST., C. v. R. 215.
contersegel, Tcooren 587.
contritie, wroeging, V.D.DALE, Wre 1035; H.d.Am. Ff 4.
controversie, St 2, 249.
covine, zie WNT i.v. Kovijn.
croech, kruik, Rott.Sp. H iiij.
crooc, zie WNT i.v. Krook.
cure, zorg, zie WNT i.v. Kuur (I), bet. 1.
dangieren, ww., EVERAERT 506.
dasaert, Camp v.d. Doot 1624; Drie Minners 69; Charon 317.
deduut, zie WNT i.v.
descenderen, A. BIJNS, N.Ref. 119, b, 15; Drie Sotten, Naprol. 7; H.d.Am. G
v

v

2 ; Bruyne 1, 277; 3, 19; Antw.Sp. Ss ij ; Rott.Sp. D vij.
destrueren, Weer. Gheleerde 272.
deviseren, Taruwegraen 1128.
dicteren, dichten, H.d.Am. Z 3.
discipline, leer, CAST., C. v. R. 3, 75; Smenschen gheest 638.
v

discorderen, H.d.Am. P 5; Rott.Sp. C iij .
dissoluut, St 2, 43.
dorebroeien, in vlam zetten, EVERAERT 184.
doreknocht, in fig. bet., Jezus o.d. leraers 905.
doremerken, Bruyne 2, 102.
dorevliegen, zie WNT i.v. Doorvliegen (II), bet. 1 en 2.
drinten, zie WNT i.v.
drogachtich, Camp v.d. Doot 1017.
druusch, lawaai, gedruis, Bruyne 1, 16.
dureren, duren, Doesb. 285.
dusenterhande, (MNW i.v. Dusentichster(h)ande), V.D. MEULEN, Ketiuigh. 11;
CAST., C. v. R. 109; Bruyne 3, 61.
dutten, slaan, zie WNT i.v. Dutten (II).
eerbarich, Doesb. 95.
elvinne, CAST., C. v. R. 205.
erreren, CAST., C. v. R. 151; Weer. Gheleerde 80.
exalteren, Camp v.d. Doot 1230, 1390; Well. Mensch 42; Trudo 1425; Charon
539; Rederijkersged. 53, 21.
excusatie, DE ROOVERE 205; V.D. DALE, Wre 307; EVERAERT 137, 251; A. BIJNS,
N.Ref. 121, e, 5; 288, a, 5; H.d.Am. X 6; Trudo 2678; Charon 106.
v

exponeren, Gentse Sp. 348; Antw.Sp. T ij .
fellaert, Doesb. 246.
fijn doen, sterven, CAST., C. v. R. 145.
fosse, krocht, kuil, V.D. DALE, Wre 992.
fumeie, EVERAERT 219.
gay, vrolijk, V.Vroede 104; Kluchtsp. 1, 81.
galike, snel, Crijsman 248.
gast, vreemdeling, vijand, Doesb. 120.
v

gebiedinge, Rott.Sp. H i .
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v

gebloet, verwant, CAST., Pyr. A ij .
gebont, verbond, Trudo 1084.
gecrigelijc, Gentse Sp. 203.
gelauwen, genieten, verkrijgen, pakken, Doesb. 126; CAST., C. v. R. 121;
H.d.Am. O 6.
v

gelieflic, behaaglijk, aangenaam, Sev. Bl. 127, 690, 856; CAST., Pyr. C viij .
geluchte, lucht, hemel, uitspansel, CAST., Bal. A 5.
gemac, aangenaam, Antw.Sp. b iiij.
gerwen, Trudo 2369.
gesticht, gesteld, (hd. beschaffen, lat. dispositus), EVERAERT 39.
gestichticheit, CAST., C. v. R. 200.
gewyst, Trudo 2257.
gijse, A. BIJNS, N.Ref. 137, b, 11.
glosen, onderwijzen, onderrichten, Antw. Sp. Rr i.
goetgetal (zie een mnl. plaats in MNW i.v. Liefgetal), Bruyne 1, 177: meeste
getal.
gooc, Hs. TMB, G, fol. 131.
gracelicheit, Doesb. 84.
v

grieveren, CAST., Bal. A 2 .
habitueren, kleden, (MNW ook Abiteren), EVERAERT 95, 121 en pass.; Drie
Sotten 169; B.d.Scr. 13; Leenhof 577; Present, toneelaanw. in lijst v.
personages; Haagsp. f iij, h iiij; Ontr.Rentm. 207; Katm. 533.
harderen, zie WNT i.v. Hardeeren.
helich, wederspannig, St 1, 33: heijlich.
herwerken, vernieuwen, Gentse Sp. 349.
hypocrijtscap, Bruyne 3, 118.
v

hoonte, Rott.Sp. H i .
horinge, Rott.Sp. D i.
hortinge, Con. Balth. 559.
hotten, houden, Sp. d. M. 4608; Twee Sotten 55; Trudo 8.
hulpich, zie WNT i.v.
huurcnape, Gentse Sp. 17.
impetreren, Rott.Sp. Q v.
inlandt, zn. Gentse Sp. 210.
v

inleken, Antw.Sp. 1 ij .
joesteren, Doesb. 102.
jorney(e), Dal s. wederk. 623, WNT i.v. Jornei.
justicieren, executeren, zie WNT i.v. en Bruyne 2, 59.
kabbelen, kibbelen, zie WNT i.v. Kabbelen (IV) en H.d.Am. H 4.
kivinge, EVERAERT 412.
krachten, verkrachten, Doesb. 175.
kreupelen, kreupel maken, Doesb. 79, DE DENE 370a.
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lampreel, Voorleden Tijt 388.
largent, geld, A. BIJNS, N.Ref. 100, b, 3.
laudatie, lof, A. BIJNS, N.Ref. 84, e, 18; Antw.Sp. Dd i; Haagsp. b ij; Rott.Sp.
O v.
lecfrijt, Doesb. 193 (of corrupt voor leefkruyt?).
leckaert, Doesb. 247, DE DENE 354a.
lichtich, helder, klaar, enz., EVERAERT 393.
livich, levenskrachtig, zie WNT i.v. Lijvig, bet. A, 1.
loyaert, Doesb. 247.
v

loyalijc, bw., Prochiaen 255; Antw.Sp. O ij .
loosman, St 1, 142.
loosten, verlossen, H.d.Am. K 8.
losscaert, Doesb. 246.
luken, houwen (?), Eerste Bl. 620.
luuschen, loeren, zie WNT i.v. Luischen (II) en EVERAERT 28, 56.
maey, oogst, Taruwegraen 1295: may.
massche, = mnl. mactche (zie MNW i.v. Matse)? Leenhof 51.
medicinalijc, Present 293.
meinder, EVERAERT 267.
melancolieus, Doesb. 110.
menstrualich, Gentse Sp. 109.
v

menigerhandicheit, Antw.Sp. Kk iiij .
mentioen maken (MNW i.v. Mentie), Gentse Sp. 260.
messagie, boodschap, Well. Mensch 315.
mijne, aard, soort, A. BIJNS, N.Ref. 27, e, 7 (vg. WNT i.v. Mijne IV).
v

minsamelijck, Antw. Sp. Tt i ,
minsamich, EVERAERT 69, 255.
mirakelijc, H.d.Am. K 4.
misbieden, Taruwegraen 777.
miskief, misdaad (zie STALLAERT i.v., bet. 4), GHISTELE, Ter. Heaut. 49.
mislusten, Haagsp. g iiij.
mispaeyen, MESPAEYEN, zie WNT i.v. Mispaaien.
misprijs, zie WNT i.v.
mistroost, zie WNT i.v.
mistroosten, zie WNT i.v.
misuseringe, CAST., Bal. P i (achter C. v. R., ed. R'dam 1616).
misvergen, zie WNT i.v. en Mar.v.N. 363; CAST., C. v. R. 138.
mole, hoofd, hersens, geest, EVERAERT 539.
molen, vergaan, verteren, Huis v. Idelh. 658.
moor, helsche -, duivel, zie WNT i.v. Moor (I), bet. A, 1 en St 1, 98; A. BIJNS,
N.Ref. 190, e, 11; - moorkin, naam waarmee een zinneken wordt aangesproken,
EVERAERT 511.
v

moorddadelijc, bn., H.d.Am. N 8 .
moraliseren, (geestelijk) verklaren, uitleggen, Trudo 142.
v

mosse, zie WNT i.v. Mos (I) en Antw.Sp. m ij .
v

moutvliege, DE DENE 335a; Antw.Sp. Cc iiij .
muskel, CAST., C. v. R. 217: musculen (rechtstreeks uit het lat.?).
muteren, Doesb. 202; CAST., C. v. R. 6.
narratie, CAST., C. v. R. 19; H.d.Am. B 8.
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narreren, EVERAERT 372; Gentse Sp. 263.
nergerincks, Antw. Sp. b iij.
nesen, ww., Jezus i.d. tempel 49.
nieten, vernietigen, Gentse Sp. 83, 304.
obedient, Gentse Sp. 101.
octroyeren, toestaan, Trudo 1110.
ommeluken, Antw.Sp. Dd iiij.
ommeslach, verandering van gezindheid, CAST., C. v. R. 198.
omvallen, verstrikken, Dwerck d. Apost. 735.
v

omnipotent, H.d.Am. C 4 .
v

onachtsamich, Antw. Sp. Mm iij .
v

onbeseffelijc, ongevoelig, H.d.Am. Q 7 .
onbate, zie WNT i.v. onbaat en EVERAERT 176, 291; Doesb. 101.
onbekent, dom, dwaas, Elckerlijc 3; Mar. v. N. 515; EVERAERT 13, 193; Gentse
v

Sp. 109; Dwerck d. Apost. 359; Roerende v. Meest Al 51; Rott.Sp. B ij ; M.Bedr.
Hart 1093; COORNHERT, Bruydt Christi 337; - donbekende, de onwetende, Camp
v.d. Doot 1121; Doesb. 222; Gentse Sp. 1; Rederijkersged. 12, 173.
onderdragen, hem -, zich onthouden van, EVERAERT 150.
onderspreken, met elkaar spreken, CAST., C. v. R. 166.
ongebadicheit, H.d.Am. Ff 3 (in WNT i.v. Beiden, Afl. wel ten onrechte opgevat
als ongebeidigheid).
ongecustet, EVERAERT 255.
ongehoorzamigh, Gentse Sp. 302.
ongename, Bruyne 1, 60.
ongenoost, Gentse Sp. 259.
v
ongelijckelijc, onvergelijkbaar, H.d.Am. L 4 .
ongeraectheyt, verdorvenheid, boosheid, DE ROOVERE 388.
ongrondeerlic, Bruyne 2, 91.
onkenlic, onbekend, Trudo 1664: ontkinlyck.
onpuur, A. BIJNS, N.Ref. 26, c, 9.
v
onrechticheit, Antw.Sp. R ij .
onrustelijc, CAST., C. v. R. 173.
onsachticheit, Doesb. 274.
onstichticheit, A. BIJNS, N.Ref. 78, b, 7.
ontberen, nalaten, A. BIJNS, N.Ref. 312, c, 15.
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v

ontbliven, ontgaan, zie WNT i.v. Ontblijven, bet. 1 en H.d.Am. G 4 .
ontdragen, hem -, in zijn levensonderhoud voorzien, V.D. DALE, Wre 789.
ontfermich, HOUWAERT, Vier Wterste 242.
onthogen, zie WNT i.v. Ontheugen.
ontladere, verlosser, bevrijder, A. BIJNS, N.Ref. 278, c, 16.
ontpecken, ontroven, EVERAERT 265.
ontregelen, zie WNT i.v.
ontreken, ontredderen, Doesb. 267.
ontscheppen, misvormen, CAST., C. v. R. 78.
ontsienesse, EVERAERT 178.
ontsparen, sparen, zie WNT i.v. en CAST., C. v. R. 227; Bruyne 2, 97; Bierses
24.
ontstellen (van), beroven (van), St 1, 95.
ontswigen, St 2, 115.
ontswimelen, insluimeren, V.D. DALE, Wre 30.
onttellen, zie WNT i.v.
onttuyeren, H.d.Am. V 2.
ontverren, zie WNT i.v.
ontvlouwen (MNW: ontvlien, vg. OUDEMANS i.v. Ontvlauwen), St 2, 250.
ontvreden, zie WNT i.v.; - ontvreet, verstoord, EVERAERT 71.
ontwecker, EVERAERT 545.
ontwinden, uiteenzetten, verhalen, A. BIJNS 315; Paulus en Barnabas, in Hs.
TMB, B, fol. 59; Rott.Sp. Q v; Proetus Abantus 29.
onvereent, St 1, 94.
onverswegen, EVERAERT 25.
onverweten, Doesb. 155.
onvrome, zn., zie WNT i.v.
onwetelijc, verborgen, onbekend, H.d. Am. L 3.
opsetter, aanstoker, Camp v.d. Doot 844; EVERAERT 157.
oratie, gebed, A. BIJNS, N.Ref. 320, a, 12.
orbaerheit, Antw.Sp. Lll i.
oreest(e), EVERAERT 93, 321.
orguilleusheit (MNW: orgelieusheit), CAST. C. v. R. 100.
orphaverie (MNW i.v. Orfroys), SMEKEN, Gulden Vlies 69.
outragije, OULTRAGE, Well. Mensch 321; Gentse Sp. 100.
overgoeden (vg. STALLAERT 2, 322), Trudo 1537.
overjagen, er door brengen, V.D. DALE, Wre 584.
pagane, heiden, A. BIJNS, N.Ref. 329, h. 2.
payement, betaling, Goossen Taeyaert 458.
paiseren, zie WNT i.v. Peizieren.
pareringe, H.d.Am. X 3.
passien, zweren bij Christus' passie, Meest Al 126.
planen, uitwissen, zie WNT i.v. Planen (I) en Doesb. 63.
plats, zie WNT i.v.
plavant, zie WNT i.v. en DE ROOVERE 400; Camp v.d. Doot 876; Leuv. Bijdr.
4, 346; A. BIJNS 140.
pleideren, H.d.Am. M 6.
pleinlike, zie WNT i.v. Pleinelijk en Judich 1434.
pleit, kwelling, leed, zie WNT i.v. Pleit (II), bet. 3.
ploechcoutere, Trudo 1933.
prijgen, Hs. TMB, C, fol. 22.
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princ(h)ier, zie WNT i.v.
profijten, ww., zie WNT i.v.
pusoen, zie WNT i.v.
v

puurmentelike, Zeven Sp. Bermh. T v .
quadye, CAST., C. v. R. 151.
que(e)sten, jagen, zie WNT i.v. Queesten (II) en St 1, 69; Trudo 2747.
v

quistwater, Antw.Sp. Ll i .
rabot, ruzie, enz., Gentse Sp. 238.
radinge, raad, Antw.Sp. Xx iij.
ranckeur (MNW: Rancoor), zie WNT i.v. Rankeur en Smenschen gheest 33,
172; Bruyne 2, 98.
rans, RANSE, RANST, sluier, St 2, 116; Trudo, toneelaanw. na 737: ransgen;
v

Rott. Sp. E i , F viij.
rapas, zie WNT i.v.
rasinge, Leuv. Bijdr. 4, 305; Pir. en Th. 85.
rasschaert, Doesb. 247.
rasteren, zie WNT i.v. Rasteeren en Sp. d. M. 115; St 1, 146; Haagsp. p i.
recken, hem -, zich haasten, H.d.Am. O 6.
reep, door 't reepken springen, naar andermans pijpen dansen, zie WNT i.v.
Reep (I), bet. 4.
v
reininge, grens, Rott. Sp. F vij .
v
reinmaker, Rott.Sp. C i .
remedieren, Bruyne 1, 109.
renuncieren, Trudo 1919.
v
reposeren, Antw.Sp. C iij .
reproberen, CAST., C. v. R. 37.
resigneren, afstaan, EVERAERT 56: resmeert (l. resineert = resigneert); Trudo
v
1598; 2817; - herstellen, Antw. Sp. P iiij .
*resmeren, zie resigneren.
respons, antwoord, Doesb. 243; Jezus o.d. leraers 480.
restoor, CAST., C. v. R. 210.
reven, ww., St 2, 198.
riken, rijk worden, zie WNT i.v. Rijken, bet. I, 1 en 2 en DE ROOVERE 319.
rinnen, lopen, zie WNT i.v., bet. B.
rudaris, zie WNT i.v.
salade, helm, H.d.Am. S 4.
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salutatie, pass., o.a. A. BIJNS, N.Ref. 227, c, 5.
saluteren (MNW i.v. salueren geeft éénmaal saluteren) Trudo 3121; Rott.Sp.
v

M ij ; Ontr. Rentm. 125; Judich 281.
samblant, uiterlijk, zie WNT i.v. en St 2, 74, 82; Geb. Joh.Bapt. 99; - valse
schijn, DE ROOVERE 317; V.D. DALE, Wre 517, 720; A. BIJNS, N.Ref. 30, c, 2;
v

v

v

H.d.Am. A 5 , C 4, Aa 3 ; Bruyne 1, 11; 2, 43; Haagsp. c i ; Deenv. Mensch
401; - des werelts-, Well. Mensch, prol. 22, Bruyne 3, 89 en pass.
savuer, EVERAERT 151.
schalkernij, Rott.Sp. K iiij.
schipgewant, Antw. Sp. Oo i.
v
schoeden (= schoeien), Antw. Sp. Nn iij .
schoppen, spotten, CAST., C. v. R. 189.
schorsen, optrekken (van de neus), A. BIJNS, N.Ref. 267, e, 15.
seco(u)reren, Antw.Sp. S iiij.
secreet, vertrouwd vriend, Dwerck d. Apost. 1222.
seedrake, dierenriem, Werelt bevechten 388: zedrac.
seile, emmers, Judich 1294.
v
sepulture, graf, H.d.Am. E 4 .
setting, verordening, Tcooren 1062, 1070.
sicken, Reyne M. 599.
sidele, Leuv. Bijdr. 4, 268.
silentie, V.D. DALE, Stove 352; CRUL, Mont toe 252.
simoniake, DE DENE, Langhen Adieu 270: symoniacque.
sinlijc, bw., verstandig, ernstig, Appelboom 154.
sissen, sussen, Antw.Sp. Kk i.
slaen, iet van monde -, iets achterwege laten, niet (meer) over iets spreken,
v
Leuv.Bijdr. 4, 333; CRUL, Tweesprake 20; H.d.Am. E 8 ; Trudo 2998; Antw. Sp.
Ggg iij.
slaken, verflauwen, minder worden, zie WNT i.v., bet. B.
sleuren, talmen, zie WNT i.v., bet. B, 1.
smekelijcheit, Proetus Abantus 242.
smalicheit, Proetus Abantus 993.
smelt(e), gesp, CAST., Pyr C vij.
v
soethertich, Bruyne 1, 114; Antw.Sp. Tt iij .
solemniseren, Jezus i.d. tempel 5.
sondarige, EVERAERT 33.
sottebol, Pir. en Th. 381.
spadich, Camp v.d. Doot 446; A. BIJNS, N.Ref. 166, a, 5; Doesb. 111; CAST.,
Lied. 45; A. BIJNS 396.
spelthane, sprinkhaan, CAST., Bal. A 6.
spenne, zitbank (?), Doesb. 263.
spiegelijc, Antw.Sp. Tt ij.
spin, vlees (MNW i.v. Spint, 1e art.), V.D. DALE, Stove 118.
spinde, uitdeling, CAST., C. v. R. 131:spende.
spoeder, bevorderaar, ijveraar, DE ROOVERE 159.
sporen jeghens, zich verzetten tegen, Taruwegraen 1043.
stië, EVERAERT 330.
stolinge, heimelijk, EVERAERT 217; Smenschen gheest 353: stoolinghe.
storicheit, EVERAERT 129.
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stouten, moedig worden, EVERAERT 538.
stranck, strand, Doesb. 200.
subdijt, CAST., C. v. R. 248; Antw.Sp. Aaa ij; Rott.Sp. M iiij.
subgijt, Doesb. 56.
subtijlijc, op scherpzinnige, schrandere of sluwe wijze, A. BIJNS 109; CAST., C.
v. R. 10, 27, 192; Antw.Sp. Ppp iij.
succoureren, Gentse Sp. 204.
suchtich, bedrukt, CAST., C. v. R. 19.
v

suurlijc, H.d.Am. E 4 .
v

swelten, H.d.Am. I 2 .
swenken, rondzwerven, Roerende v. Meest Al 347.
talwerdich, Werelt bevechten 189; Con. Balth. 655.
tangerlic, kloekmoedig, EVERAERT 508.
taperen, Appelboom 362.
tempereren, Drie bl. danssen 7.
tenen, ww., zie WNT i.v. en Roerende v. Meest Al 717.
tergie (= tragie), Doesb. 86.
termijn, grens, tijdstip, zie WNT i.v. Termijn (I), resp. bet. 1 en 3.
tirannicheit, Doesb. 65.
v

tisane, CAST., Pyr. A vij .
v

toechsteen, Antw.Sp. Tt iiij .
tomen, opsieren, EVERAERT 236, Conste d.M. 75.
traetse, weg, Camp v.d. Doot 697 en pass.
traisoen, Camp v.d. Doot 2235; H.d.Am. N 3.
treeft, Trudo 3435.
troppen, CAST., C. v. R. 101.
truwanten, ww., Doesb. 157.
turbel, bn., Antw.Sp. k i.
turberen, Trudo 1255.
v

tweedrachticheit, H.d.Am. Ff 1 .
twistich, COORNHERT, Rijckeman 436; Taruwegraen 939.
unguent (MNW: ongement), CAST., C. v. R. 90.
v

utelesschen, Rott.Sp. B v .
uteplanen, A. BIJNS, N.Ref. 165, e, 13.
uterecken, kenbaar maken, Trudo 3146; - tonen, ald. 3304.
v

utesetten, uitstellen, H.d.Am. E 3 .
uteteren, ruineren, Haagsp. 1 ij.
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utewijs, Doesb. 21.
veraccorderen, CAST., C. v. R. 71.
veranderen, ontstellen, Charon 225.
verbloden, bang maken, Meest Al 86.
verboost, Rott.Sp. H viij.
verclaernisse, H.d.Am. E 2.
verclommen, gekweld, benauwd (MNW i.v. Verclimmen), Reyne M. 704.
vercutsen, EVERAERT 137.
verdeluwen, CAST., C. v. R. 113.
verdenken, overdenken, Eerste Bl. 816.
verdervinge, Bruyne 3, 121.
verdestrueren, Bruyne 2, 189.
verdoen, gebruik, consumptie, Tcooren 401.
verdossen, Jezus o.d. leraers 512.
verdoven, verderven, Meest Al 99.
verdult, geduld, Meest Al 704; Tcooren 508.
verduwen, vernietigen, EVERAERT 550.
verenen, hem -, angstig zijn, EVERAERT 13.
verfoeyen, Leenhof 555.
v

vergallen, verderven, Antw.Sp. Kk iij .
vergect, Doesb. 146.
verglorieren, Doesb. 217.
verglorifieren, Taruwegraen 730.
verhalen, herroepen, Christenk. 2041, Trudo 100 (hic?).
v

verheelen, Rott.Sp. O iiij .
v

verhoedinge, Antw.Sp. Zz iiij .
verhogen (op), vertrouwen (op), St 1, 60.
v

verlanck, belang, H.d.Am. Dd 6 .
v

verlangelic, CAST., Pyr. C viij .
verlecken, CAST., C. v. R. 135.
verleemt, verminkt, Jezus o.d. leraers 699.
verliezijnghe, verderf, Gentse Sp. 346.
verliken, verzoenen, Meest Al 216, 326.
v

verlopen, verliezen, Rott.Sp. R viij .
verluken, bedekken, Sotslach 212.
vermaken, zwart maken, A. BIJNS, N.Ref. 226, b, 5.
vermeten, plechtig of stellig verzekeren, Gentse Sp. 73.
v

vermeten(t)heyt, Antw.Sp. S iij .
verminderen, benadelen, Roerende v. Meest Al 159.
vermondigen, verkondigen, Smenschen gheest 636.
vernachten, nacht, donker worden, Saeyere 294.
verquaden, slecht(er) maken, Tcooren 536, - slechter worden, ald. 380.
verradich, Camp v.d. Doot 442; Rott.Sp. M iiij.
verraetschap, CAST., C. v. R. 210.
verronselt, gerimpeld, CAST., C. v. R. 152.
versadenisse, Bruyne 3, 85.
verscheren, toedelen, Doesb. 112.
verscouwen, verschroeien, Doesb. 242.
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verseren, lijden, Gentse Sp. 53; Dwerck d. Apost. 293; - zelfst. gebruikt,
EVERAERT 90, 94; Doesb. 181; S.Stadt 831, 1171; Gentse Sp. 275; CAST., C.
v

v

v

v. R. 110, 168; H.d.Am. C 4 , E i ; Rott.Sp. R vij .
versierijnghe, vond, Gentse Sp. 212.
verslapen, traag, EVERAERT 26.
versmadenisse, Bruyne 3, 85.
versmalen, Jezus o.d. leraers 770.
v
versmeken, H.d.Am. E 1 .
v
versmoringe, H.d.Am. M 8 .
v
versolasen, H.d.Am. H 4 .
versollen, H.d.Am. X 4.
v
verspaect, St 2, 23; CAST., Pyr. D vij ; A. BIJNS 273, 381, 388.
verspien, uitspuwen, Bruyne 3, 121.
verspreken, berispen, Tcooren 751.
versteken, weggaan, verdwijnen, Meest Al 142.
versuumtheit, Leuv. Bijdr. 4, 242.
verswimen, verzuimen, CAST., C. v. R. 60.
vertarden, dralen, weigeren, Minnevaer 93.
vertien, vertrekken, Tcooren 511.
vertonen, bewijzen, Meest Al 116.
vertravileeren, Well. mensch 452.
vervaernisse, H.d.Am. E 2.
vervesten, versterken, CAST., C. v. R. 213.
verwanen, in onz. gebruik, Jezus o.d. leraers 1001.
verwateren, onder water komen of staan, Sacr.v.d.N., prol. 64.
verwoeder, Jezus o.d. leraers 984.
verwoedich, Bijb.tafelsp. 130.
verwoet, in enen het verwoede aantiën, H.d. Am. Q 3, Bb 6.
vestich, EVERAERT 331.
vieliaert, EVERAERT 171.
v
viersaen, H.d.Am. Y 7 : (spijzen) bestrooid met vierzaeykens.
vigen, VIJGEN, er van doorgaan, CRUL, Heynken 7; Antw.Sp. T ij; Crimpert Oom
283.
vile, pijl, CAST., C. v. R. 87.
vileinicheit, Meest Al 129.
vileinlike, CAST., C. v. R. 120; Ontr. Rentm. 52; Judich 854.
violentie, Trudo 1093.
violeren, verkrachten, Meest Al 547.
vitaelgeren, Antw.Sp. Ss ij.
vite, gebrek, Bruyne 2, 92.
v
v
vlincken, zich (snel) bewegen, Zeven Sp. Bermh. D v , O i .
vlinckinge, H.d.Am. L 4.
vlot, stroom, vloed, EVERAERT 72.
vogelvaken, Leuv. Bijdr. 4, 355.
volbouwen, Rott.Sp. G vj.
volgronden, Gentse Sp. 329.
volherdicheit, Antw.Sp. Cc iij.
volkennen, Doesb. 149.
voresinnich, EVERAERT 72.
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voresichticheyt, voorzienigheid, Bruyne 3, 176.
vorevlien, wegvluchten, H.d.Am. C 2.
vredelicheit, Dwerck d. Apost. 911: vrelicheyt.
v

vreuchdelijc (van zaken en als bw.), EVERAERT 100, 189; CAST., Pyr. D i ;
v

C. v. R. 121; Antw.Sp. R iij , Hh iiij.
vroedich, Bruyne 2, 15.
vrouwencrachter, Trudo 416.
v
v
vruchtbarich, Eerste Bl. 730; Bruyne 3, 134; Haagsp. i i , n i , p iij; Taruwegraen
839.
v
vruchtich, vruchtbaar, CAST., Pyr. D ij; H.d.Am. C 5 .
vruchticheit, vruchtbaarheid, EVERAERT 96.
waeyen, aan de galg bengelen, Alit en Lijsbith 608, Bijstier 362.
wal, helsche -, A. BIJNS 35, 81.
wederschriven, terugschrijven, CAST., C. v. R. 115.
v
wederspanner, Antw.Sp. Lll ij .
v
weerlijcheit, Antw.Sp. P i .
weigerlic, weelderig, dartel, Smenschen gheest 728.
welgespraect (vg. MNW i.v. Gespraect), Heymelic Lijden 194.
wenen, wennen, africhten, EVERAERT 41: naer sijn hant - (zetten).
wepel, EVERAERT 156.
v
wepelen, H.d.Am. N 3 .
wiet, onkruid, Taruwegraen 776 en pass.
wijngelt, DE DENE, Langhen Adieu 199.
winsel, winst, Doesb. 58.
wisinge, CAST., C. v. R. 59.
woel, onrustig (niet = wuft, zoals MNW i.v., 2e art., ten onrechte vermeldt),
EVERAERT 38.
wondich, St 1, 234; Gentse Sp. 191.
wrack, zedelijk verdorven, CAST., C. v. R. 203.
wreetscap, EVERAERT 350.
wroegen, zeggen, EVERAERT 552.
ypocrijtich, A. BIJNS, N.Ref. 287, d, 16; B.d.Scr. 6; Prochiaen 1040; Bekeeringe
Pauli, personage en 190.
CAST.,
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Aanhangsel II
Voorlopige lijst van woorden, die als zodanig of in één of meer betekenissen voor
het eerst in rederijkersteksten zijn aangetroffen (onder het voorbehoud genoemd
in Aanhangsel I). - N.b. De woorden zijn in dit aanhangsel gemakshalve veelal
gespeld als in WNT; wijkt de authentieke spelling te veel af, dan wordt die van WNT
in elk geval tevens vermeld.
Abominabel, CAST., C. v. R. 198, 225.
v

absenteren, hem -, H.d.Am. D 4 .
absentie, DE ROOVERE 188, A. BIJNS 298.
abstinentie, zie WNT, Suppl. i.v. en St 1, 173.
absurd, CAST., C. v. R. 45.
accident, zie WNT, Suppl. i.v., bet. 1 en DE ROOVERE 144 (als theol. term).
v

accompagneren, H.d.Am. Z 7 .
v

accumulatie, Antw.Sp. Vv ij .
achterdenken, achterdocht, Lijsgen en Lichthart 428.
adopteren, tot kind aannemen, Gentse Sp. 271.
adoreren, Smenschen gheest 511.
advertentie, zie WNT en Suppl. i.v. en H.d.Am. Dd 7.
affectie, V.Vroede 38.
aggregatie, CAST., C. v. R. 53.
alliëren, zich verbinden, CAST., Bal. B 1.
v

alskaks, Antw.Sp. S iij .
alteratie, schrik, verwarring, H.d.Am. P 2.
altereren, Drie bl. danssen 7.
ambassade, B.d.Scr. 16.
amice, Rott.Sp. P ij.
applicabel, CAST., C. v. R. 144.
ascenderen, Well. Mensch 43.
v

aspect, aanblik, voorkomen, Antw.Sp. Nnn i .
assigneren, toewijzen, Gentse Sp. 264.
baai, wijn, Doesb. 264.
bedenken, uitdenken, verzinnen, Charon 686.
bedotten, Trudo 720: bedodden.
bedraaien, A. BIJNS, N.Ref. 32, e, 15.
beeldig, Charon 503.
beslikt, Roerende v. Meest Al 474.
bestel, beschikking, Charon 194.
beweld, zie WNT i.v.
v

bloedgierig, H.d.Am. B 2 .
v

bout, schat, lieveling, Antw.Sp. Xx ij : boutken.
buitenlander, Antw.Sp. d ij.
v

burgerlijk, Antw.Sp. V i .
v

committeren, H.d.Am. Cc 1 .
communicatie, DE ROOVERE 374.
compareren, verschijnen in rechte, Gentse Sp. 210.
concept, Tcooren 175, 754, 762.
conduite, gedrag, Smenschen gheest 5.
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contrariëren, Camp v.d. Doot 666, 740.
cordiaal, H.d.Am. Aa 4.
correct, Gentse Sp. 73.
v

decoratie, H.d.Am. Z 6 .
defect, Doesb. 173.
dictator, Haagsp. d i.
v

distilleren, Antw.Sp. Ll ij .
doorblaken, Pir. en Th. 264.
duimkruid, geld, Doesb. 224.
effect, uitvoering, uitwerking, Gentse Sp. 264.
eminent, Antw.Sp. Gg iiij, Zz i.
employeren, CAST., C. v. R. 94; Present 21.
enorm, CAST., C. v. R. 152.
evangelie, zie WNT i.v.
exceptie, CAST., C. v. R. 160.
expeditie, afdoening, Sacr.v.d.N. 1192.
v

fabriceren, H.d.Am. Bb 4 .
familiariteit, Gentse Sp. 268.
faselen, zie Vazelen.
fijnaard, Doesb. 246; Gentse Sp. 310.
financieren, Haagsp. d ij.
v

flauwhartig, H.d.Am. C 3 .
fuik, grap, streek, (zie DE BO i.v.), Sotslach 117.
gekakel, Prochiaen 862.
genoffel, H.d.Am. Ee 4.
geschetter, Prochiaen 524.
gesnor, EVERAERT 370.
gewest, Zeven Sp. Bermh. D i.
grielen, grabbelen, Doesb. 195.
gratis, Haagsp. d v.
griffiën, enten, Bruyne 3, 180.
heeroom, EVERAERT 224; Prochiaen 1493, 2304, 2498.
hel, bn., Trudo 1104.
ijdeltuit, Trudo 3465: yel tuyte (koppel.? of twee woorden?).
inclinatie (astron. term.), Antw.Sp. Gg iiij.
inconvenient, CAST., Bal. P iij (achter C. v. R., ed. R'dam 1616).
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inductie, Gentse Sp. 235.
infaam, Smenschen gheest 60.
ingenieus, Doesb. 211.
inham, Tcooren 204.
institueren, Weer. Gheleerde 316.
interpretatie, EVERAERT 347 en pass.
interpreteren, EVERAERT 370.
v

irriteren, H.d.Am. Ff 4 .
javelijn, Camp v.d. Doot 2009.
jool, sukkel, H.d.Am. D 5.
justificatie, Werelt bevechten 898.
kaapstander, EVERAERT 336: caepstande.
kans, goed geluk, voorspoed, welvaart, Camp v.d. Doot 2256.
kodde, klucht, Doesb. 254.
kollebloem, H.d.Am. Aa 2.
v

labbekak, Trudo 732; H.d.Am. S 7 .
lamentatie, CRUL, Heynken 39.
lectuur, CAST., C. v. R. 130; ald. 133 ook kinderlectuere.
loerogen, Doesb. 254.
malcontent, zie WNT i.v., bet. 1.
v

mandaat, lastgeving, H.d.Am. D 3 .
marmelade, Antw.Sp. L1 iij.
mieren, weten waar het miert, weten waar de schoen wringt, Doesb. 215.
miserie, zie WNT i.v.
mispickelen, zie WNT i.v. Pikkelen (I), Samenst., DE BO i.v. Mispikkelen en
CRUL, Tweesprake 48.
v

molest, Antw.Sp. g ij .
moni, geld in kas, Huis v. Idelh. 687: money.
monsieur, zie WNT i.v., in H.d.Am. B 3 naam voor een zinneken.
neven, neef noemen, zie WNT i.v. Neef, Afl. en CAST., Bal. A iij.
omvlerken, Gentse Sp. 250.
onbefaamd, Sev.Bl. 37.
onbenepen, Tcooren 739.
onderkruiping, Bruyne 1, 18.
onverbaasd, Camp v.d. Doot 2188.
opletten, bedr., Jezus o.d. leraers 325.
v

oudte, Rott.Sp. M iiij .
paralysie, Dal s. wederk. 516.
passage, zie WNT i.v., bet. III,1.
perfect, Camp v.d. Doot 1115, 2258; Jezus o.d. leraers 776.
perfectie, Camp v.d. Doot 331.
pericliteren, Drie bl. danssen 27.
perplex, zie WNT i.v.
perspectief, Antw. Sp. Iii iij.
persuaderen, H.d.Am. F 6.
pertinent, bw. S.Stadt 35; Heymelic Lijden 384.
pervers, CAST., C. v. R. 178.
petitie, Meest Al 211.
pikkelbeen, koot, Ghew. Vruecht 30.
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piloot, Antw.Sp. Ee ij .
pletsen, bedr., Smenschen gheest 12.
plompverloren, zie WNT i.v.
polk, hol, nest, Judich 783.
possideren, Trudo 1112.
pratten, mopperen, zie WNT i.v. Pratten, bet. A, 2.
predestinatie, zie WNT i.v.
predestineren, EVERAERT 373; H.d.Am. Bb 4.
prefereren, H.d.Am. Aa 3.
presentabel, Blijde Ink. 8, 43.
preservatie, St 1, 204.
preserveren, Gentse Sp. 66.
pretenderen, Gentse Sp. 266.
profitabel, Antw.Sp. P iiij.
prognosticatie, Antw.Sp. Yy iiij.
pronuncieren, voordragen, (WNT: Prononceeren), Doesb. 236; Smenschen
gheest, toog na 498.
pronuntiatie, uitspraak, zie WNT i.v., bet. 1 en Bruyne 2, 36.
protectie, Berv.Br. 296.
publiceren, zie WNT i.v., bet. 1.
publiek, CAST., Bal. B 2.
ravotten, H.d.Am. Dd 1.
v

reconsiliëren, Gentse Sp. 263; Haagsp. 1 iij .
reeuwzweet, zie WNT i.v. Reeuw (I), Samenst. en Doesb. 177; traensweet,
1. treeusweet.
refuseren, Eerste Bl. 1444 (in rederijkerstaal v.d. 16e eeuw zeer productief,
ik noteerde 16 plaatsen).
v

regard nemen, acht slaan op, CAST., C. v. R. 186, 205; Antw.Sp. N i ; Rott.Sp.
M iij; Minnevaer 25.
reke, regel schrift, Weer. Ghel., opschr.; DE DENE bij DE BO i.v. Reek.
resideren, Weer. Gheleerde 138.
roemer, Doesb. 212.
rullen, spinnen, (van katten), DE ROOVERE 334.
scheel, deksel, Conste d.M. 26; Tcooren 200.
v

schijtebroek, Zeven Sp.Bermh. D iijv (ook bij KIL.).
schisma, Camp v.d. Doot 1331.
v

separatie, CAST., Pyr. A iij .
seul, Judich, toneelaanw. na 1253.
sieraad, Antw. Sp. Xx ij.
v

slabakken, Antw.Sp. c iiij .
v

slavoen, VELDEMAN, achter CAST., Pyr. E iij .
sleur, Tcooren 178: sloer.
v

sorteren, rangschikken, Antw.Sp. Ddd iij .
speculatief, bespiegelend, Antw.Sp. Iii i.
spektakel, Smenschen gheest 501.
sprou (mondziekte), Trudo 718.
v

stadhuis, Antw.Sp. g i .
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stateren, hangende houden, H.d.Am. P 2, P 3.
stokken (op), zich verlaten (op), zie WNT i.v. Stokken (II).
v

stuiten, deugen, zie WNT i.v. Stuiten (II), bet. II en H.d.Am. H 4 .
subiet, Gentse Sp. 211; sobijt.
successievelijk, Antw.Sp. Ii iiij.
sukkelen, Gentse Sp. 225.
surceeren, REAEL in Amst. Jaarboekje 1897, 52.
tafelspel, (toneelstukje), zie MNW en WNT i.v.
tateren, H.d.Am. L 4.
temperen, beslag maken, V.Vroede 90.
teter, zie WNT i.v.
thema, A. BIJNS, N.Ref. 285, b. 4.
tintelen, peilen, Sev.Bl. 603.
toeknik, Leenhof 863.
tolen, zeuren, zaniken, zie WNT i.v. Tolen (I), bet. 1.
touter, schommel, Doesb. 268.
traagaard, CAST., C. v. R. 65.
transporteren, Trudo 1603.
trantelen, Rijcken Wrecke 473.
vadde, Man en Wijf 180.
variabel, EVERAERT 546.
vazelen, kletsen, DE DENE, Langhen Adieu 300: faselen.
vehement, Gentse Sp. 260.
vei, dartel, wulps, EVERAERT 16.
verbluysteren, zie MNW i.v. Verbluisteren, WNT i.v. Bluisteren, Afl. en DE BO
i.v. Verbluien.
verdomineren, Ontr.Rentm. 651, 1016.
vergruwen, vergrouwen, Mar.v.N. 979; Gentse Sp. 143, 208; Dev.Pr.B. 64,
6; V.D. BERGHE, Ref. 50, 56; H.d.Am. I 1; - als zn., Gentse Sp. 92; H.d.Am. Ee
v

5.
veroveren, Berv.Br. 151: verhuevert (= veroverd?).
vertureluren, verkwisten, zie OUDEMANS i.v., schuerm. i.v. Vertirlieren en
EVERAERT 483.
verwelkeren, CAST., Bal. A 3, C. v. R. 177; Rott.Sp. R iiij.
vlimme, vin, A. BIJNS 434.
vlotgars, Sp. d. M. 722.
voetzand, Doesb. 263.
vuilpruim, Smenschen gheest 411.
weger, binnenplank langs de romp van een schip, EVERAERT 332.
weveling, weeflijn, EVERAERT 341.
wrang, rondhout, EVERAERT 332.
zetbo(o)rd (mnl. settelbort), EVERAERT 337.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

541

Aanhangsel III
Voorlopige lijst van woorden, die als zodanig of in één of meer betekenissen in de
literatuur uitsluitend gedurende de rederijkerstijd worden aangetroffen, maar niet
exclusief-rhetoricaal zijn (onder het voorbehoud genoemd in Aanhangsel I). - N.b.
vz = 15e-16e eeuw, z = 16e eeuw, zz = 16e-17e eeuw.
z absenteren, verwijderen, wegvoeren, zie WNT, Suppl. i.v. Absenteeren, bet.
v

zz
z
vz
zz
zz

A, 1 en CAST., Pyr. B v .
accoutrement, zie WNT, Suppl. i.v. en H.d.Am. Aa 2.
accoutreren, zie WNT, Suppl. i.v.
admiratie, zie WNT, Suppl. i.v. en DE ROOVERE 189, var.: amiracie.
aertsoen, aard, zie WNT, Suppl. i.v. Aartsoen.
affectie, gezindheid, zie WNT, Suppl. i.v., bet. 1 en EVERAERT 21; Bruyne 1,
179.

zz affirmeren, zie WNT, Suppl. i.v. en Antw. Sp. Yy iijv.
zz afslach, achteruitgang, zie WNT i.v., bet. I, 3, b, β en Menichf.d.bedrochs 222.
zz ageren, 1e vertonen, opvoeren, zie WNT Suppl. i.v. Ageeren, bet. 3 b, α en
v

zz
zz
z
zz
z
zz
zz
zz
zz
zz
vz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Haagsp. d iiij (nà d viij); - 2e handelen over, zie WNT t.a.p. bet. 3, b, β en
v
CAST., C. v. R. 60; Rott.Sp. K i ; Jezus o.d. leraers 73.
v
alsembier, zie WNT en Suppl. i.v. en Antw.Sp. Vv iiij .
alven, spotten, enz., zie WNT en Suppl. i.v. en Hs.TMB, G, fol. 67; Meester
Hoon 302.
angier (= dangier), zie WNT, Suppl. i.v. en Leuv. Bijdr. 4, 284.
anmaerck, zie WNT en Suppl. i.v. Aanmerken, Afl. en Gentse Sp. 95.
apostatich, zie WNT, Suppl. i.v. Apostaat, Afl. en Smenschen gheest 278.
augmenteren, toenemen, zie WNT, Suppl. i.v. Augmenteeren, bet. 2 en CAST.,
v
Pyr. B i; Antw.Sp. Ii ij .
avanceren, vooruithelpen, bevorderen, zie WNT, Suppl. i.v. Avanceeren, bet.
v
II, 6 en 8 (laatst aanh. uit 1709), KIL. en H.d.Am. Aa 4, Bb 6 , 8.
v
babbaert, zie WNT i.v. Babbaard en Doesb. 247; Hs. TMB, G, fol. 70 .
baetsoecker, zie WNT i.v. Baatzoeker en Antw.Sp. X ij.
balansen, zie WNT i.v. en CAST., Pyr. A viij.
barderen, ww., zie MNW i.v. en Camp v.d. Doot 1841.
bat, tw., zie WNT i.v. Bat (III).
batelick, zie WNT i.v. Batelijk en CAST., C. v. R. 198.
beclicken, zie WNT i.v. Beklikken en Reyne M. 342; Taruwegraen 1324.
bedietsel, zie WNT i.v. Bediedsel en EVERAERT 308; Gentse Sp. 148; Antw.
Sp. Kk i.
bedrapen, zie WNT i.v. en COORNHERT, T'roerspel 1676; Zeven Sp. Bermh. D
vj.
beduchtich, beducht, zie WNT i.v. Beduchtig, bet. 1 en Rott.Sp. N vij.
beelberouw, zie WNT i.v. Beel, Samenst.
behoudelyck, zie WNT i.v. Behoudelijk en Trauwe 1576.
beieren, zaniken, zeuren, iemand vervelen, zie WNT i.v., bet. 4 en Sotslach
22.
v
belaten, zie WNT i.v. en St 2, 232 (hic?); H.d.Am. D 4 .
belenden, wech-, verdwijnen, zie WNT i.v. Belanden, sub bet. 3, b en DE DENE
in Gulden Passer 25, 332.

J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium

zz
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zz.
z
z

beminninge, zie WNT i.v. Beminnen, Afl. en EVERAERT 268.
bendenaar, zie WNT i.v. Bende, Afl. en Judich 1214.
berijken, zie WNT i.v.
besaten, (doen) bedaren, zie WNT i.v. Bezaten.
beschaetheit, zie WNT i.v. Beschaden, Afl. en EVERAERT 21.
beschaemtheyt, aangedane schande, zie WNT i.v. Beschaamdheid, bet. 2
v

en H.d.Am. Y 3 .
zz besettelijck, zie WNT i.v. Bezettelijk en Antw.Sp. Iii ij.
zz besichten, zie WNT i.v. Bezichten en H.d.Am. G 3v. - N.b. tot V.HALMAEL (beg.
18e e.), zie DE JAGER, Freq. 2, 1165).
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zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

beslaven, zie MNW en WNT i.v. (Zie ook Rhet. Gloss. i.v.).
besuchten, zie WNT i.v. Bezuchten en Jezus o.d. leraers 248, 815.
betegen(en), zie WNT i.v. en Jezus o.d. leraers 745.
betranen, bewenen, zie WNT i.v., bet. 4 en H.d. Am. Y 2.
betreden, ter harte nemen, onderzoeken, zie WNT i.v., bet. 8 en St 1, 110.
betreuren, treurig maken, zie WNT i.v. bet. 5 en Gentse Sp. 257.
v

beusel, zie WNT i.v. Beuzel en H.d. Am. E 5 .

vz bierkercke, kroeg, zie MNW i.v. en DE DENE 49 b; Antw.Sp. Ee ijv.
zz byttich, zie WNT 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 MNW i.v. en Bruyne 3, 33.
zz bollement, zie WNT i.v. en H.d.Am. B 7.
z bollen, praten, zie WNT i.v. Bollen (VI) en Doesb. 269 (hic?); Haagsp. o iv.
zz bootscherye, zie WNT i.v. Bootserij en Haagsp. a ijv.
zz brabbelaar, warhoofd of beuzelaar, zie MNW i.v. Brabbelare, WNT i.v.
zz brocken, brouwen, bewerken, zie WNT i.v. Brokken, Aanm. en Bruyne 3, 97.
zz bucht, geld, zie WNT i.v. Bucht (III).
zz cadul, zie WNT i.v. Kadul (I).
zz calaensch, zie WNT i.v. Calaansch.
zz cattenquaet, boosheid, zie WNT i.v. Kattekwaad, bet. 1 en Smenschen gheest
23.
zz cloekaert, zie WNT i.v. Kloekaard en Doesb. 246.
z clopspaen, zie WNT i.v. Kloppen (I), Samenst. enz.
zz commandement, zie WNT i.v. en H.d.Am. Ee 8.
zz commercanse, zie WNT i.v. Kommerkans en S. Stadt 1197; Huis v. Idelh. 733
en pass.
zz compagnon, kameraad, zie WNT i.v., bet. 1 en Trudo 2008; Haagsp. m iij.
zz consuleren (met), zie WNT i.v. Consulteeren, sub bet. B (de aanh. uit
ROCQUENBROCH) en Rott.Sp. N viij.
zz contentement, zie Tschr. 73, 113-114.
z coppeldrayere, zie WNT i.v. Koppeldraaien, Afl. en Trudo 409.
z coppen gawy, zie MNW i.v. Coppe, sub bet. 1 en Antw. Sp. Ee iiij.
vz crabbelare, soort bier, zie MNW i.v., WNT i.v. Krabbelaar (II).
zz crake, slecht schip, zie WNT i.v. Kraak (III), bet. 2 en St 1, 157.
z cruiskese, zie WNT i.v. Kruis, Samenst. enz., en Doesb. 251.
zz crul, boos, fier, zie WNT i.v. Krul (III).
zz deluw, zie WNT i.v. en Charon 598: delewe.
z diepgrondich, diepzinnig, zie WNT i.v. Diep (II), Samenst. enz. en H.d.Am. C
v

4.
zz devotich, zie WNT i.v. Devoot, Afl. en Bruyne 2, 59.
zz diepgrondich, zie WNT i.v. Diep (II). Samenst. afl., enz. en Antw.Sp. Tt ij.
zz discanteren, zie WNT i.v. Discanteeren en Antw.Sp. V ijv.
zz dominateur, heerser, zie WNT i.v. en Meest Al 226; Haagsp. c i (in de bet.
‘heerschap’ in ongunstige zin).
zz doorhackelt, van splitten voorzien, zie WNT i.v. Doorhakkelen, bet. 2 en A.
BIJNS, N.Ref. 312, c, 6; Roerende v. Meest Al 236.
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zz drafsack, (schimpnaam), zie WNT i.v. Drafzak, bet. 3 en Doesb. 247; Bruyne
1 94.
zz dreef, slag, stoot, zie WNT i.v. Dreef (II).
zz dril, wuft meisje, enz. WNT i.v. Dril (I), bet. 4 en Haagsp. m iij.
zz dringer, lomperd, zie WNT i.v. Dringen, Afl.
zz drullen, DRUYLEN, gekheid, maken zie MNW i.v. Droelen, bet. 1, WNT i.v.
Druilen, bet. 1.
zz duerprenten, zie WNT i.v. Doorprenten en Bruyne 2, 38.
zz dwelm, sukkel, zie WNT i.v. en EVERAERT 135, 240.
z eeuwen, ww., zie WNT i.v. en EVERAERT 23.
zz eensamelijck, zie WNT i.v. Eenzamentlijk en Antw.Sp. Ff iiij.
zz enkelen (t.o. (ver)dubbelen), zie WNT i.v. Enkel (II), Afl. en EVERAERT 110.
zz falinge, zie WNT i.v. Falen, Afl. en Smenschen gheest 830.
z fantaseren, tobben, zie WNT i.v. Fantaseeren, bet. A, 3.
zz fatering, zie WNT i.v. Fateren, Afl. en Smenschen gheest 406.
zz fickfack, nodeloze drukte, zie WNT
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i.v. Fikfakken, Afl. en Bel.v.Sam. 865.
zz finaal, zie WNT 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., WNT i.v. Gabberen, Etym. en CRUL, Dronckaert 221.
zz gardijnmis, zie WNT i.v. Gordijnmis.
zz geborst (en gebilt), zie WNT i.v. en Bruyne 1, 172.
zz gecxkovel, zie WNT i.v. Gekskeuvel en Doesb. 266.
zz gehackelt, zie WNT i.v. Hakkelen, bet. I, 2, d, β.
zz gelievers, minnenden, zie WNT i.v. en Gentse Sp. 230.
zz getuit, gekapt, zie WNT i.v., 2e art. en Smenschen gheest 506.
zz gratieusheit, zie WNT i.v. Gratieus, Afl. en Doesb. 48.
zz grootwichtich, zie WNT i.v. en Antw. Sp. iijv.
zz grovaert, zie WNT i.v. Grovaard en Doesb. 246; Charon 377.
zz heitse, zie STALLAERT, KIL. en WNT i.v.
zz herknauwen, zie WNT i.v. en Gentse Sp. 151: herknouwen; Hs. TMB, A, fol.
v

zz
zz
z
zz
zz
z
zz

107 .
hoerecater, zie WNT i.v. Hoer, Samenst. en H.d.Am. R 6.
hosen, zie WNT i.v. Hoozen, bet. III en Dove Bitster 388.
hubbelen, zie MNW en WNT i.v.
hudse, lap, vod, zie WNT i.v. Huts (III) en Dove Bitster 112.
huenich, bn., zie WNT i.v. Honig, Aanm. en St 1, 279.
hueslijck, niet luid, niet hardop, zie WNT i.v. Heuschelijk, bet. II, 3 en Antw.Sp.
G i.
instel, inzetting, zie WNT i.v., bet. C en Bekeeringe Pauli 697; Antw.Sp. Mm
ij.
intenteren, zie WNT i.v. Intenteeren en CAST., C. v. R. 153.
jentaert, zie WNT i.v. Jent, Afl. en Doesb. 246.
juystich, zie WNT i.v. Juistig.
kasboef, zie WNT i.v. en CRUL, Dronckaert 136.

zz
zz
zz
zz
zz kei, bn.: dwaas, zie WNT i.v. Kei (II), bet. II en Hs. TMB, G, fol. 67, 125, 131v.
zz keyaert, zie MNW i.v., WNT i.v. Keiaard.
z ketterich, bn., zie WNT i.v. Ketter (I); Afl.
zz killen, doden, zie WNT i.v. Killen (III) en Doesb. 158.
zz Koy, zie WNT i.v. Kooi (IV) en H.d. Am. B 3.
zz labsoete, zie WNT i.v. Labbezoet en Trudo 1232.
zz lacken, foppen, zie WNT i.v. Lak (IV), Afl. en Vers.Maelt. 808.
z lavuytgever, zie WNT i.v. Lavuit, Samenst. afl. en DE DENE, Langhen Adieu
139.
zz lecplateel, zie MNW i.v., WNT 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 Antw.Sp. Ooo iijv.
zz
zz
zz
z

lijsdrijts, zie WNT i.v. Lijs (III), Samenst.
loen, knul, vent, zie WNT i.v. Loen (I).
log, leugen, zie WNT i.v. Log (I) en Meest Al 883.
v

loosaert, zie WNT i.v. Loos (II), Afl. en Zeven Sp. Bermh. E iij
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.
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malfacteur, zie MNW i.v. en Doesb. 188; Gentse Sp. 209.
manslager, zie WNT i.v. Manslag, Afl. en Rott.Sp. H vij.
menroede, zie WNT i.v. Mennen, Samenst.
mentioneren, zie WNT i.v. Mentie, Aanm. en Tcooren 424.
miraculeuslijck, zie WNT i.v. Mirakel, Afl. en Rott.Sp. R iij.
mispassen, (KIL.: male convenire), zie MNW en WNT i.v.
mocke, zie MNW i.v., WNT i.v. Mok (II) en A. BIJNS, N.Ref. 310, e, 2; EVERAERT
443; Trudo 2190.
zz mommekans, zie WNT i.v.
zz monckefroyen, zie WNT i.v. Monken, Afl. en H.d.Am. A 4v.
z
zz
zz
z
zz
z
zz

zz monopolie, voorkoop, zie WNT 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. Nacht, Samenst. en H.d.Am. Cc 7.
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zz
zz
vz
zz
vz
zz
zz

naraet, zie WNT i.v. Naraad en GHISTELE, Ant. 87.
negligent, zie WNT i.v. Negligé, Aanm. en Antw. Sp. g i.
nerloos, (MNW: Neerloos), Bruyne 2, 196.
neutelen, NOTELEN, zie WNT i.v. en CRUL, Dronckaert 47.
nieten, vernietigen, zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Niet, Afl.
oerloeghsch, zie WNT i.v. Oorlogsch.
onbeswijckelijck, zie MNW i.v. Onbeswikelijc, WNT i.v. Onbezwijkelijk en
v

zz
zz
zz
vz
zz
zz
zz

zz
zz
z
zz
vz
zz
zz
zz
vz
zz
z
zz
zz
vz
zz
vz
z
zz
vz
z
zz
z
z
zz
vz
zz
vz

H.d.Am. L i .
oneerlijcheit, onkuisheid, enz., zie MNW i.v., bet. 1, WNT i.v. Oneerlijkheid,
bet. 1 en Gentse Sp. 280.
v
onkostelijck, kostbaar, zie WNT i.v. Onkostelijk, 2e art. en Rott.Sp. *** iiij .
onthippelen, zie WNT i.v. en Goossen Taeijaert 197.
ontlenen, ontstelen, zie MNW i.v., bet. 1 in fine en St 2, 169 (hic?); Rott. Sp.
v
Kv .
ontpreeuwen, zie WNT i.v. en Smenschen gheest 541.
v
ontslapen, ontwaken, zie WNT i.v. bet. B en H.d.Am. Ff 6 .
ontstichten, doen schokken, wankelen, zie WNT i.v., bet. 1 en Antw.Sp. Kkk
iij; Pol.Ball. 19 (door Verdam, MNW i.v., Aanm., ten onrechte onder ‘aanstoot
geven’ geplaatst).
onversadicheit, zie WNT i.v. Onverzadig, Afl. en Meest Al 125.
onversocht, zie MNW i.v., WNT i.v. Onverzocht en Jezus o.d. leraers 789.
opspuelen, opsieren, zie WNT i.v. Opspoelen, bet. II, 2 en Antw. Sp. i iij.
v
opvoetsel, zie WNT i.v. Opvoeden, Afl. en Antw. Sp. a ij .
orsa, welaan, zie MNW i.v., WNT i.v. Orcha.
overcrijsschen, zie WNT i.v. Overkrijschen.
overhandelen, zie WNT i.v.
overstrijken, verstrijken, (van de tijd) zie MNW i.v. Overstriken, bet. II, 2, WNT
i.v., bet. VII, B.
pacht, lot, deel, toestand, zie WNT i.v. bet. 6 en DE ROOVERE 397; V.D. BERGHE,
Ref. 60, 59.
packebier, zie WNT i.v. Pakken, Koppel. enz. en Doesb. 265.
pardoenbrief, aflaatbrief, zie WNT i.v. Pardon, Samenst.
paveersele, zie WNT i.v. Paveeren, Afl.
perpetreren, zie WNT i.v. Perpetreeren en Rott.Sp. M iiij.
perplexiteit, zie WNT i.v. Perplex, Afl. en DE RAMMELEERE 117.
plattelick, zie WNT i.v. Plattelijk en CAST., C. v. R. 26.
pointrature, zie WNT i.v.
pomposicheit, zie WNT i.v. Pompeus, Afl.
ponsen, geschenken zenden op S. Pontiaan, zie WNT i.v. Ponsen (III) en
Sotslach 20.
popelare, huichelaar, zie WNT i.v. Popelaar (II).
posses, zie WNT i.v. en Doesb. 218.
prachten, zie WNT i.v.
pradde, trek, neiging, zie WNT i.v., bet. 2.
v
pricxkensbroot, zie WNT i.v. Prik (I), Samenst. en H.d.Am. B 3 .
pruetel, PROTEL, zie WNT i.v. Preutel (II) en Doesb. 272.
putierich, zie WNT i.v. Putier, Afl. en Bekeeringe Pauli 137.
quelen, spreken, zie WNT i.v. Kweelen, bet. 6.
quicke, kwant, gezel, zie MNW i.v. en Bijstier 112.
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z quytschel, zie WNT i.v. Kwijtschelden, Afl. en EVERAERT 455.
zz ra(e)ysel, zie WNT 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 Al 510.
zz rasschen, zie WNT i.v. bet. 1-3.
zz ratelaar, opschepper, zie WNT i.v., bet. 2.
zz recompenseren, belonen, zie WNT i.v. Recompenseeren, bet. 2, en Antw.Sp.
Dd iij.
z reguleren, zich gedragen, schikken, voegen, zie MNW i.v. en Leenhof 641;
Heymelic Lijden 240, 442; Bruyne 3, 45.
vz reinich, kuis, zie MNW i.v. en H.d. Am. G 1v.
z remis, zie MNW i.v. Remissie en V.D. DALE, Wre 1152; EVERAERT 528; Gentse
Sp. 122; Well. Mensch 1093; CAST., C. v. R. 144.
z ris(ch), snel, zie MNW i.v., 2e art., WNT i.v. Risch (II) en Ontr. Rentm. 915;
Bel.v.Sam. 171.
zz rochleer, oude knorrepot, zie WNT i.v. Rochelaar en Doesb. 272.
z rommenysch, zie WNT i.v. Romenijs en Zeven Sp. Bermh. I viij.
vz rouffelen, kaarten, zie MNW i.v. Roffelen, WNT i.v. Ruifelen (IV) en EVERAERT
16.
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zz ruysschen, te keer gaan, zie WNT i.v. Ruischen (I), bet. I, A, 11b; mogelijk
reeds eind 15e e., blijkens Man en Wijf 108.
vz rustich, sierlijk, kunstig, zie MNW i.v., 2e art., sub bet. 2, WNT i.v. Rustig (II),
bet. II, 4.
vz sauvegarde, zie MNW i.v. en Antw. Sp. Oo iij; Rott.Sp. H viijv.
zz schabbe, schimpnaam voor een vrouw, zie MNW i.v., 1e art., bet. 3, WNT 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 WNT i.v. Schampen (III), bet. 1.
vz schandalisatie, zie MNW i.v., WNT i.v. Schandaliseeren, Afl. en H.d.Am. K 3;
Meest Al 818; Tcooren 656.
zz schendicheit, zie WNT i.v. Schendig, Afl. en Rott.Sp. H vv.
zz
zz
zz
zz

zz
zz
z
vz
zz
zz
zz
z
z
zz
z
zz
zz
zz
z
zz
zz
vz
zz
zz

schemel, lichtglans, schittering, zie WNT i.v. Schemel (I) en EVERAERT 29.
scheuck(e), zie WNT i.v. Scheuk en Hs. TMB, B, fol. 72; Hs. TMB, G, fol. 40.
schommelcock, zie WNT i.v. Schommelkok en A. BIJNS, N.Ref. 169, a, 10.
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.
schoven, zie WNT i.v. Schooven, bet. A, 4 en Br.Willeken 484.
schrobbe, tovenaar, enz., zie WNT i.v. Schrobbe (I).
schuyffelschappraeye, SCHUFELSCAPRA zie WNT i.v. Schuifelen (II), Samenst.
en DE DENE, Langhen Adieu 189; Haagsp. I i.
sedebaricheit, zie MNW i.v. en CAST., C. v. R. 140.
se(e)baerheit, zie Zebaerheit.
semelkiste, zie WNT i.v. Kist (I), Samenst. en Trudo 1837, 3283, 3483.
seuren, SOREN, kwellen, zie MNW i.v. Soren, 1e ait., Aanm., OUDEMANS i.v.
Soren en DE ROOVERE 130; CAST., C. v. R. 147.
slackelijck, zie WNT i.v. Slak (V), Afl. en Prochiaen 2433.
sleuren, dralen, talmen, zie MNW i.v. Sloren, bet. II, WNT i.v., bet. B, 1.
sleuren, bep. wijze van caresseren, zie WNT i.v. bet. A, 6 en H.d.Am. X 5.
slinckaert, zie WNT i.v. Slink, Afl., bet. 1 en Doesb. 246.
slurf, sukkel, zie WNT i.v. Slurf (I), bet. 1 en Ghew. Vruecht 27.
smetsen, smullen, zie WNT i.v. bet. 2.
sneuvel, zie WNT i.v. Sneuvelen, Afl. en Sotslach 238.
snotgat, zie WNT 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 MNW i.v. Solasioos en Leuv. Bijdr. 4, 253.
sommen, kussen, zie WNT i.v. Som-men (II) en Gentse Sp. 245.
spaerbecken, zie WNT i.v. Sparen, Samenst. afl. enz. en Hs. TMB, G, fol.
133.

zz specktas(s)eye, zie WNT i.v. Tassei, Samenst. en Haagsp. 1 ijv.
vz speculeren, overdenken, zie WNT i.v. Speculeeren, bet. B en Camp v.d. Doot,
prol. 12.
z splijtemijt, zie WNT i.v. Splijten, Samenst. afll. en Bruyne 2, 53.
zz sporten, van sporten voorzien, zie WNT i.v. Sport (I), Afl. en A. BIJNS 305.
z statuut, instelling, inzetting, zie WNT i.v., bet. 1 en Gentse Sp. 220.
vz steenwegen, plaveien, bestraten, zie MNW i.v., WNT i.v. Steenweg, Afl.
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zz stileren, zie WNT i.v. Stileeren (1), en (voor bet. 1) EVERAERT 162; Gentse Sp.
349; (voor bet. 2) CAST., C. v. R. 35.
zz sufflet, SOUFFLET, zie WNT i.v.
z sumeren, nuttigen van brood of wijn (in de communie), zie MNW i.v. en Weer.
Ghel. 321.
zz taeyaert, gierigaard, zie WNT i.v. Taai (I), Afl. en Doesb. 247.
zz tatering, geklets, zie MNW i.v. Tateringe, WNT i.v. Tateren (II), Afl.
z toef, verzorging, zie MNW i.v., WNT i.v., bet. 3.
z trefter, zie OUDEMANS i.v. en H.d.Am. Bb 2.
zz truye, lichte vrouw, zie OUDEMANS i.v. en Nyeuvont 145; Gr.Hel 943; Volkskunde
1946, blz. 18.
vz usantie, Exc.Cron. 248a (in MNW i.v. Usance) en V.D. DALE, Lof hostie 183;
v

Prochiaen 4; H.d.Am. K 4, N 1, S 1 , V 3, enz.; Geb. Joh. Bapt. 459.
z utehouden, beweren, staande houden, zie MNW i.v., bet. 3 en Prochiaen
2201.
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z utelander, zie MNW i.v. en H.d.Am. A 5v.
zz val, biersoort, zie WNT i.v. Val (V).
z vandoose, zie WNT i.v. en St 1, 50: vandoyse.
z verabelen, zie MNW i.v. en CAST., C. v. R. 108; Smenschen gheest 555.
zz vercussen, zie OUDEMANS i.v. Verkussen en EVERAERT 116.
zz verheysteren, verhitten, zie 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.
zz verijsen, tot ijs worden, zie OUDEMANS i.v. en Geb. Joh. Bapt. 621.
zz vermijten, vergaan, zie MNW i.v. Vermiten, WNT i.v. Mijt (I), Afl. en Tcooren
694.
z vermonderen, zie MNW i.v. en EVERAERT 194.
zz 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.
zz vermutst, verliefd, zie MNW i.v., OUDEMANS i.v. Vermutsen en SMEKEN, Dwonder
251.
zz verschoyen, zie MNW en OUDEMANS i.v.
vz versolaseren, zie MNW i.v. en Gentse Sp. 203.
vz versollen, zie MNW i.v. en H.d.Am. X 4.
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,
v

zz
z
zz

zz
zz
zz

Proeve 3, 238, V. HASSELT op KIL. 732 en Bruyne 2, 36; Antw.Sp. V ij .
vuyser, flinke jonge vent, zie OUDEMANS i.v. Vuizer, en Sotslach 22.
vuurschoppe, zie MNW i.v. en Doesb. 242.
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).
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.
zinlijckheit, genegenheid, zie OUDEMANS i.v. Zinlijkheit en Zinnelykheit en
COORNHERT, Bruydt Christi 560.
v
zolffer-steck(e), zie WNT i.v. Sulfer, Samenst. en H.d.Am. A 4 .
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