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Laef. Slordig , onrein, onkuisch vrouwmensch.
Ghy bastaert hoerenkint , ghy vuylsten van de fielen ,
Die in de somer son gelijk de luysen krielen.
U moeder is geweest misschien de vuylste 1 a e f ,
Die oyt ter werelt was, een alley boeven slaef.
VANDER VEEN , Zilane-BeeideD ,

1642, bl. 448.

Laagh, laeghe. 1) Bedekte plaats, uit welke de viand besprongen
wordt. U. W. en NIL.
Zie ook HOOFT, Nederl. Hist. fo. 356 , 4.
2) Aanslag. U. W.
3) Gelegenheid, stand der zaken. Ibid.
Laeg. Eenvoudig. De Mantuaen dan , die zijnen mont zoo lieflijck aen
het dunne riet zette , en den nachtegael door weeligheit en rijckdom van
klancken overtreffende , in zijne HerderQzangen den 1 a g e n , in zijn Lantgedichten den middelbaren toon hielt. VONDEL, door v. L. V, 19.
Laagh (Te) of te laach liggen. Te kort schieten, onderdoen, het
onderspit delven. Wdb. op HOOFT. Zeeker zoo wel in ervaarenheit van
waaterkryshandel en in voorraadt van vuurwerken , die daar maghtigh te
staade koomen , als in kloekheit van scheepen , 1 a g 's Koninx vloot t e
la a g h. HOOFT, Nederl. Hist. fo. 347, 12.
Wat ! is myn broer so sot, dat by sou durven dencken
Een soo mismaackten mensch by sulcken beeldt te schencken ,
By sulcken creatuur ? Soo kan ick wel bevroen ,
Dat by te la a c h 1 e y t, en daar niet op sal doen.
BREDERO , Moortje , 1622 , bl. 23.
Ligging. niL.
Laeghe.
2) Plaatsing naar rang en orde. Ibid.
Laeghe van touwen oft coorden. Rol touw of koord. Ibid.
Laeghe van 't bedde. Onderstel of schraag van het bed. Ibid.
Laeghe. De bindlaag onder eene zoldering. Ibid.
Laeghe. Strik , ook allerlei middel om te verstrikken. Ibid.
Laegh- of laaghleggers. Sluipmoordenaars. Wdb. op HOOFT.
Laegh- , lach- of laachlooper. [emend die op een ander mans zak
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LAEGIL—LAEC.

loopt , die zich onttrekt om zijn deel aan eene gemaakte vertering te betalen.
En nam eene hoope gelts en gingher mee na buyten
Daer yevers in een kroech , daer hem de vrouw van 't hays
Wel blydelijek ontfingh met al heur snoot gespuys
Van laechloopers, speel-luy , van hoeren en van snoeren.
BREDERO , Moortje, 1638 , bl. 64.
Sehraepers en laeg h-1 ooper s.
BREDERO , Boertigh Liedt-Boeck 1622, bl. 67.

Zie nog NOOZEMAN, Bedrooge Dronkkaart , 1679, bl. 19.
Laey, laeye, lave. 1) Gloed, vlam. Een heyl-grage ziele moet een
heyrt-stede zijn , daer een eeuwigh vuyr, , in voile 1 a e y staet , geduyrigh
sparkelende , en naer om hooghe rijzende. DE BRUNE, Banek.-Werek , II, 112.
Gherecht vier heten wi hier
Die lay e, die dat hout uut gheeft.
Lsp. B. I , C. 17 , vs. 39 , var.

2) Vonk. Wanneer een keens op het tipjen staat van uit te zullen gaan ,
zien wy haar dikwils ettelijke laay en geven. J. DE BRUNE, Wetsteen ,
1665 , bl. 413.
Vergelijk hiermede CATS, door Dr . v.
I, 308, a, reg. 2. v. o.
Laey, laey`e. Lade. JUL.
Men sal hier in dese 1 a e y e leggen
Alsoe veel boonen, enz.
SMEKEN.

Tspel vanden U.S. vs. 684.

Laeyen., laaijen., laeden. Gloeien, vlammen. KIL. MEYER. Zoo haest
de vlamme het opper heeft , en 't hout beghint te laeye n. DE BRUNE,
Banek.-Werek , I, 64.
Laeien (Ter). Quid ?
Alse si soe langhe dese ordene hayen
Ende haer clederen oec ontnayen ,
Ende si ghene nuwe en moghen copen ,
In Vranckerike gaen si dan drayen
Ende leren daer goet walsch ter 1 a e i e n.
Vaderl. 1Vlus. I, 85, vs. 119.

Laeysse, laesse. Voetboei of blok. KIL.
Laeck, laak. Afkeuring. Lof of 1 a a k. KLUIT , Hist. der Holl. Staatsr.
II, 62.
Laee. Meer. Fr. »lac."
Bi Perreuse , in ene lake
Es een eylant.
Lev. van St. Franciscus , vs. 4454.

LAEC.—LAES.

3

Int zelve la e c ende daer beneven
Was hem een levende visch gegeven.
Ibid. vs. 4481.
Zie ook op Lac.
Laeckaedsie. Vermindering in waarde, verlies, winstderving , wederzijdsch verlies bij koop en verkoop.
Laecke. Bloedzuiger. Ibid.
Laecke. Gebrek , feil, iets dat niet cleugt , ook schande, smaad , oneer.
Ibid.
Laeekinghe. Hetzelfde als Laeckaedsie. Ibid.
Laemte. Leemte, gebrek. Ibid.
Laen. 1) Laten, overlaten.
Hi sprac: * Lief, wiltu mijns ghedincken ,
Dinen orlof willie ontfaen ;
Mijn hertebloet willic u scineken ,
Dijn guetlicheit willic di 1 a e n.
Dr. VERWLTS , Bloeml. III , 127.
2) Laten, nalaten.
Ic most miden ende laen
Menich dine doer arghen waen.
HILDEG. Ged. bl. 32 , vs. 21.
De gebiedende wijs , tweede persoon enkelv. heeft lack, als:
Doen sprac andries , sunder waen :
" Egeas ! 1 a c h varen dafgode
Ende houti an die gods gebode."
Der Ystorien Bloeme , vs. 2187.
Laening. Haagappelboom. De verdwaelde wijf lens der stinckende
mannekens zoecken onbeschadight , door het veilige wont, dichte 1 a eningen en tijm. VONDEL , door v. I.. VI , 417.
Laar , laer. Ledige , onbebouwde pleats, vrije weide.

MEYER. TOL.

Laar , laer. Dun , schraal.
De gruysigen Herrefst vol-lyvigh , la a r en vet
Van al de druyven dien by op-gegeten het.
BREDERO , Groot Liedt Boeck , 1622, bl. 3.
Volgens sommigen , en ook volgens Rm. , had dit woord nog dezelfde
beteekenis van het Hoogd. »leer". het oud Eng. »leer", bet Angels.
»gelaer", dat is ledig, Adel. Van daar verder het werkwoord
Laeren. Ledigen , ledig maken, ruimen. JUL.
Lass. Imperf. van lezen, voor plukken , uitzoeken, verzamelen. Wdb.
op HOOFT.
1*
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Laat, last. Boer, huisman. MEYER.
Laat, laet. Voetrechter voor vonnissen van tichten aard, omgcLande
rechter. Ibid.
Laat, last. Lijfeigen , onvrije , slaaf , dienstbare. HA. Sachsen Spiegel
nach der raren Goudaischen Ausg. von 1479, bl. 8.
Si doen den laten seldeu wel.
KAUSLER , Denkmhler II , 574 , vs. 388.
Aengaende die eyghen lieden oft Laten leze men

VAERNEWIJCK ,

Inst.

van Belgis, 1574, fo . 46, a.
Laat, last. Vrijgelaten eigenhoorige.

NUR.

Ged. II, 66. Wellicht is

dit hetzelfde als boer of huisman.
Laat, last. Inwoner , tandzaat. Km.
Laat, last. Iemand die tot het rechtsgebied eener laetbanck behoort.
Laat, last. Gelaat. Km.
Last (Doers en). Doen, en laten.
De wet uws woordts is klaer :
Wie ist die sonder haer
Ontwijfelijck verstaet
Hoe dickmaels by wel feylt.
En op een dwael-streeck zeylt
In al sijn doen en laet.
cAMPR. Ps. XIX , vs. 12, ed. 1630.
Laat- of laetbanek. Vierschaar of rechtbank voor zaken van lichten
aard.

KIL. MEYER.

Laetbusse. Kopglas. Km.
Laetduncken. Boogmoed, trots.
En is 't 1 a e t-d u n e k en van een Mensal' soo hoogh geresen ,
Dat Mensehen konnen, daer toe God, in alien schijn,
Niet Knnsteuaers genoegh, niet Scheppers wilde zijn ?
TWIG. Korenbl. I , 273.

Laetse. Leis, leisel waaraan de jagers de honden koppelen , koppelsnoer.

PL.

Laatste. Hoogste , belangrijkste, gewichtigste. Wdb. op 110OPT , en id.
op bl. 475.
Labaar. Groote linnen halsdoek.
Kniertje gas jy non — — — myn lab aar haaleu ?
De gelyke Tvvelingen , bl. 17.
Labay. Snapster. Daer vind ik die twie I a b a yen moytjes by menkander zitten. T. ASSELYN, De Stiefmoeder, 1684, bl. 8.
Labaybroodt, labbaeybrood. Wit brood . lijn brood. Des sater-
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daechs den lesten dach van Julio was te bruessel tghewochte van den
broode verdobbeleert, soodat het pricxkens broot also swaer woech als
daechs te voren d 1 a b a y b r o o d t gheweghen hadde. Nieuwe Chronycke
van Brabandt, 1565 , fo. 369 , C. 2. Zie ook

KIL.

Labaster. Albast.
In die camere van lab as tr e
Genas hi Hectore den Here
BLomm. Troj. Oorl. bl. 48 , vs. 523.
Maria , die heet Magdalene
Hadde ene busse van L a b a s t r e.
Rymb. vs. 24959.
Labbaeye. Gastmaal.

KIL.

Labbaeyen , labbayen. 1) Smulpartijen houden of bijwonen. Ibid.
2) In eene herberg samenkomen om zich te vermaken. Het labbayen
was een samenkomen van jongmans en jonge dochters in herbergen, om
te praten en te drinken. Belg. Mus. I, 316.
Labbaeymaerte. Tafelschuimster, snoepster , die op lekker eten gesteld is. Km.
Labbaeymaertken. Werkmeid. Ibid.
Labbay. Zeker Vlaarnsch stuk geld. Belg. Mus. I, 319 en

KIL.

Labbe. Tong.
Nu on-laughs, als de zone' was van ons verst gheleghen ,
Dat d'aerde was verkorst, het water stijf als glas ;
Een jonghman , anderzins niet onbequaern , gheneghen
Te vveten , op het nauwst , wat van de koude was :
Gingh , met een zoet bedrijf, een yzer-stave lecken,
Waer aen by een groot vel van zijne tonghe liet.
'T was kluchtigh om te zien zijn lab b e zoo te recken.
DE BRUNE , Emblemata, 1624, bl. 350.
Labbe. Hui of wei. L a b b e is lebbe of lab, geronnen melk , anders
ook hui of wei geheeten. Dr. DE VRIES in zijne uitgave van CATS D. V ,
bl. 291, noot.
Labbekaek , labbekaeck , labbekak. Snapper, snapster. Hoe na ,
denckje dat ick jou sou slachten asje een Kraemvrou gaet vanden, jou
diefachtige labb e-k a e c k! VAN SANTEN, Snappende Sijtgen, 1620, b1.1 4.
0 daer ien Labbekak in de buurt woont, dat komt de Duivel zo wel.
Klucht van Oeue , 1662, bl. 10
Maar ze was ien lab bekak, die alle buure bakhuizen begaapen wou.
Ibid. bl. 17.
Labbekaeken , labbekaken. Snappen , kletsen. Met d'eene slons-
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moor of de andere wat te ataen l a b b e k a k k e n aan de deur. T. ASSELYN, Eehtsch. van Jan Klaasz en Saartje Jans, 4685, bl. 5. lk zel je
dat lab b e k a k k en aan de deur noch iens zo heerlyk betaalen. Ideno,
De Stiefvader, 4690 , bl. 5.
Labben. Kletsen, babbelen.
Wat is hier weer te labbeu ?
Swols Margrietje. 1639 , bl. 3.
Van d'eene winekel Mt en d'aerre in te lopen la b b e n en kaken.
VAN SANTEN , Lichte Wigger , 1617, bl. 33.
Mijn Liefjen , laet ons met soenen en sabben
One leven verslijten , dewijl het ons lust,
En niet daer op achten wat dat sy lab b en,
Die haren brandt nu al hebben gheblust.
ROEMER VISSCHER , Brabbel. 1619 , bl. 82.

Labben. Lekken, likken. KIL. MEYER.
Labben. Klappen , klikken , kwaadspreken. MEYER.
Labberen. Snappen, kletsen , snoeven, zwetsen. KIL.
Labberer. Snapper, snoeve r, zwetser. Ibid.
Labbermulen. Zoenen , kussen.
Laedt ons deen dandere lab b ermuleu
SMEKEN , Tspel van der H.S. vs. 1320.

Labbesoet, lab-soete. Slons , sloerie, slordige vrouw. PL. KIL.
Labbesoet. Flauw zoet , even als hui of wei.
Wat geeft men aen het volek het la b b e-s oete man ,
Dat ons geen rechte kracht of berth geven kan !
cam , door Dr. v. vt. II, 337, b.

In eene figuurlijke beteekenis komt dit woord ook voor , als : Flauw,
laf,, zonder geestkracht.
Wie welberaden vryen wil ,
Die soeck een eerbaer, hupsche dil ,
Die niet te arm is, niet te ryck ,
Maer hem ten naesten by gelyck ;
Niet al te sacht en la bbesoe t.
BEAUMONTS Ged. bl. 81.

Labbigh Snappend , klappend, beuzelachtig , babbelachtig.
e hoop, die lachender hiel scheets om ,
Siet deuse lab b i
Als ick en reys quansuys met melck te marckt kom.
BREDERO, Griane , 1616, bl. 30.
Een lab b i g h e hoop van afgunstighe buuren ,
Die ginghen hymen Vrouw.
BREDERO , Jerolimo , 1618, bl. 19.

LABBR.—LABEU.
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Labbrigh. Zack.
So langh als 't hoort de groene telghjes beven ,
En laughs 't gheboomt een labbrigh koeltje swevee
GROEBE , Versch. Ged. II , 195.
Labes , lapes , lapis of labia (Vrye). Vrj drank. Daar de v r y e
PAFFENRODE , Hof-

1 a b e s is , daar loopt alderhande slag van yolk na toe.

man Ulrich, bl. 53. In eene andere uitgave, namelijk in die van 1670,
bl. 60, vindt men 1a b i s.
0, 'k hou te lydig veal van v r y l a p e s.
De gelyke Tweingen, bl. 2.
Ik heb 'er vast menigmael v r y lapis deur ehad
De geest van Tengnagel , 1642, K, y.
Labeur , labuer, laboer. 1) Arbeid , werk , bezigheid. Eng. »labour."
Dos souden die broeders laten
Hare bidden ende hem ghematen ,
Ende leven bi haren Iabuer e.
KAIJSLER , Die Rose, vs. 10441.
Alsic ben te miner labure,
So hebbedi wel uwen wille ter cure ;
Ilan gadi baleren eude springhen ,
Ende als eene merminne zinghen.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 7997.
2) Akkerbouw , veldarbeid. PI,.
In eeuen oest het hem ghevel ,
Oat hi mede ginc also wel
Alse dandere broederen ten lab u r e.
MAERL. Sp. H. 413 . ed. I P. VII B. LXXVIII , vs. 11.
Bore mi no, dorpmau,
Ende legt hier dinen sin an
Du die leves op dinen acker ,
Ende te dinen la b or e best wacker, enz.
Jans Teesteye, vs. 3445.
3) Moeite.
Si toner plaesteren wel ter cure
Sonder eneghe grote 1 a b u r e.
Vaderl. Mus. I, 327.
Labeuren. , labueren , laburen. 1) Landbouwen. Esculapius labeu rde
VAN VAERNEWIJCK , Hist. van Belgis , 1574,

nu eerst dlant van Epidaurus.
fo . 19, d.

Ben man was te Mont Gargaen

LABEU.—LADE.
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Ende sonde lab lir en bestaen
In sinen wijngaerd.
Lev. van St. Franc. vs. 9688.
2) Werken , arbeiden in het algemeen.
Adam seit tot sinen kinderen.
,Och lieve geminde kinder vercoren !
Wi hebben de gracie Gods verloren ,
Des moeten wi alle, als erme slaven ,
L a b u e r e n, lnken , dersschen ende graven
Ende winnen in regen , in couden met sere
Daer wy bi leven."
Belg. Mus. IX, 81, vs. 621.
Lace, laece. Strop, strik , lis, boei • koppel- of snoerband ont de
jachthonden te koppelen, of vast te houden. Zie ook leise.
Lacen ! Helaas!
Lace n! lieve amie ,
Dat u mijn oghen saghen nie.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 71 , b.
Zie ook lase en lasen.
Laciest Gebiedend woord, door de herauten in de steekspelen gebezigd , om, wanner het tornooi een aanvang zou nemen, den Ridders of
strijders te kennen te geven, dat zij hunne helrnen, die vrij zwadr waren ,
actra het curas zouden bevestigen.
Lucie riep daer meneeh yraut :
Bidders! hets tijt, lacies! lacies!
Ferg. naar het HS. vs. 5165.
Zie hierover na

J. H. HALBERTSMA,

Naoogst , I , 32.

Lade, laede. Plank , balk , spar , rib , lat. Km.
Dus ist den voghelen grosen scade
Tzo tymmeren uph en wankel 1 a d e.
Dr . VERWMS , Van Vrouwen ende van Minne ,
bl. 106 , vs. 58.
Lade, laede. 1) Koffer , kist. Km.
2) Arke des verbonds.
De heerelijcke 1 a d e ,
't Blijck Sijns Verbondts , het teycken van genade.
CAMPH. Ps. LXXVIII , vs. 38, ed. 1630.
Ende die leviten setteden gods arke van den waghen , ende die lade,
die neven haer was, daer die gulden vaten in waren. Bijb. van 1477,
I Con. VI, vs. 15.

LADE.—LADEN.
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Lade , laede. Winkel , kraam. KIL.
Lade of laede (Wevers). Kam van een weefgetouw. ibid.
Lade of laede brieven. Brieven van dagvaarding. NUB. Ged. II, 57.
Laede , laede. Vlam. KIL.
Laden , laeden. Noodigen, oproepen, dagvaarden , ontbieden , op
doen dagen. KIL. Onse Heer 1 a e d t ons ende roept ons. D r . v. vL. Prozast.
bl. 181. De Raet op huijden gelad en ende vergadert wesende om enich
goet middel to vinden , enz. Resolutie van 1578 , opgenomen in SCHELTEMA,
Letterk. Mengel. I, 2de St. bl. 175
Mach men wol den duvel to sik laden?
HOFFMANN , Theophilus , vs. 408.

Zie nog NIJH. Ged. IV, 326.
Laden, laeden. Bevelen, belasten.
Binnen then quam lucius
Vore parthonopeus , ende sprat met staden
Die bodescap , die heme was gel ad e n.
Partonop. and Mellor, bl. 101, vs. 32.
Doen ontboet hi twee ammirale
Dien hi sine bodscap 1 o e d.
Limborch , B. VIII, vs. 285.
1

Zie verder KAUSLER, Reimehr. vs. 698 en vs. 836; Limb. B. XII, vs.
985 ; Renout , vs. 960 ; MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VII B. LXI1II , vs. 23.
Laden. Bezwaren.
Ic vraech : welt is meest g h e la den,
Die sijn lief bi vrienden rade
Laten moet in swaer verdriet ,
Of die de sijn van hem sceyden siet ?
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne , bl. 38.

Laden. Opleggen, opzamelen , bjeenbrengen.
— tcoren in die scure lade n.
Rymb. vs. 23394.

Laden. Kwellen, plagen.
Maer wye mit liefte is gh el a d en
Elide ymmer der minnen dienen wil ,
Dien radio tbest in alien til.
Mloep.
vs. 188.
B. I,

Miede doet , bi haren scouden ,
Dat deep lief dander baedt ,
Bode dat tkint den vader 1 a e d t.
Vaderl, Mus. I , 92 , vs. 50.

LADEN.—LADEN.
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Laden. Ten taste leggen , volgens Dr.

VERWIJS.

Wat sy heymelyc lade n.
Bloeml. III, 73, vs. 102 , aangeh. nit

In

HILDEG.

Ged. zelven verklaart dezelfde geleerde dit laden, door inladen , ophoopen, verzamelen, (Zie het Gloss.) doch ik meen ten onrechte.
Laden. Dragen.
HILDEG.

— enen boom , die sonderlinghen
Voer enich ander aertsche dinghen
Gheminnet wert van desen man ;
Hi en meender niet te scheiden van ,
Lieten God in sinen staden ,
So goede vrucht plach hi te laden
Van smake ende oec van aenzien.
HILDEG. Ged. bl. 193 , vs. 30.

Laden (Hem) met scout. Zich in schulden steken.
Want hi hadde h e m sere geladen
In desside der zee met groter scout,
Die hi met desen goede gout.
Belg. Mus. IV , 366 , vs. 2010.

Laden (Straffe). Straftvaardig worden , gestraft worden.
Maer wie sijn broe'r verfoeyt sal s t r a f f e laden,
Snicks als geschiedt voor d'hoogste Joodsche Raden.
HUGO DE GROOT , Christel. Ges. 1652 , bl. 120.

Laden. In zich opnemen. Ende soe laden selke onbehoede menschen
quade humore , die vervullen de maghe , ende maken onghesonde , ende
menigherhande siecheit. RUUSBR. Brul. bl. 93, reg. 21.
Van daar de uitdrukkingen:
Laden (Het of dat water). Het water in zich opnemen, de waterzucht krijgen. Van quaden humoren ontaerden selke mensche, ende laden
d at water daer si langhe of quelen ende sommighe of sterven. Ibid. bl.
94, reg. 2. Alse de mensche aldus in onghesontheden ende in vercoutheden valt, soe laet hi bi wilen d at water. Ibid. bl. 95, reg. 6.
Zie nog Lsp. B. I, C. 28, vs. 41; ibid. B. III, C. 4, vs. 399.
En:
Laden (Den dood). Op sterven liggen , gaan sterven.
Nu let wet , in 't byzyn van yolk moet gy niet anders doen als maar zuchten
en steenen ,
Eu heffen uw handen zo con hoog , en klaagen van gedurige pyn in armen en
in beenen,
Ja , als of gy de dood gelaaden mocht hebben en stervende laagt.
T. ASSELYN , Gusman de Alfarache , 1693 , bl 12.

LADEN. —LAFFEN.
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Maar waartoe met zulk een kranken mensch , die men zou oordeelen dat d e
dood heeft gelaan,
Zo een swaaren reis van heel uit Spangien , hier tot Roomen toe gedaan ?
Ibid. bl. 18.
Zie vender nog ibid. bl. 25.

VONDEL ,

door v. L. X, 317, vs. 1335.

Laf. Lafbek, sukkel , lafaard.
Uw proef-stuk , jonge 1 a f ! en zult gy hier niet doen.
J. DE DECKER , Rym-Oeff. II , 32.
Men steldt vaak jonge 1 a f f e
van kinderlijk verstandt ,
Of wulpsche dartle balgen tot vooghden over 't landt.
VANDER TEEN, Zinneb. bl. 143.
En kiest geen jongen 1 a f in weelden uytgelaten.
CATS, 1828, I, bl. 392, a.
Zie nog ibid. bl. 223, c ;

VANDE VENNES

Belacchende Werelt , bl. 20.

Laf. Lebbe of stremsel. mt.
Laf. 1) Lauw.

NIL.

2) Lui, traag , vadzig.
Vraeght ghy waerom ons hert een nest des duyvels wort ?
't Is dat het leegh en 1 a f zich tot geen werck en port.
J. DE BRT.TNE , Emblemata, bl. 101.
3) Kwijnend , zwak, teeder. KIL.
4) Flaw, moedeloos. Ibid.
Van Corydon, die op Phyllis verliefd was, maar geen troost van haar
kon verwerven , leest men :
Corydon gin& suffen , draelen ,
Corydon was mat en 1 a f.
D. HEINSIUS,

Poemata , 1616 ,

28.

5) Loom, krachteloos..
Een bleekgedane flaauwt bekruipt mijn' I a f f e leden.
HOOFT , door BILD. I , 115.
6) Afgemat, vermoeid. Wdb. op

BREDERO.

Helaes ! siet mijnen geest al dwynende beswticken ,
Siet my , hoe moe , hoe 1 a f.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT bl. 61.
Laffen. Praten, snappen, babbelen.
Hoor wat deusen slocker raast ,
L aft en roffelt , fleemt en blaast ,
En al leugens ken stoffeeren.
VANDE VENNE,

Belacchende Werelt , bl. 32.

LAFFEN.—LACH.
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Het
Vleyigh
Schreyigh
TraenSlaen ,
Daer ick
Swaerlick
Af
L a f.
HUYGENS , Korenbl

1 , 486.

Lafferij. Lafheid, zwakheid. U. W.
Laffigheid. Alietigheid , ijdelheid, flauwheid.
Geen grooter la f f i g h eid ik ken.
S. VAN DER CRUYSSEN ,

Ezopus , 1697 , hl. 14.

Lafheyd. Flauwheid.
Dees' lucht mijn la f hey d grager maeckt.
VONDEL , door V. L. II , 638 , vs. 17.

Lafm.oedigh. Bloode , kleinmoedig. U. W.
Lech. Feestvreugde.
Die rechte blyscap bneren mach ,
Dat sijn sy die om thoghe lac h
Dencken vast van daghe tot daghe.
HILDEG. Ged. bl. 83 , vs. 22.

Lech, lagh. Gelag , vertering.
Elc moet self syn lac h betalen.
Ibid. bl. 216, vs. 262.
Warnar had een lagh verlooren ,
En by kon geen munten slaen.
WESTERBAEN , Ged.

1657 51. 46.

Lech, lagh. Gezelschap, samenkomst.
Off sy enighe dinghen saghen
Van hoirre mannen in enighen la g h e n.
1VIloep. B. IV, vs. 1654.
Dans ick soo wel als yemand danssen magh,
Wat hebt ghy my to stooten uyt het 1 a g h ?
HUYGENS Korenbl. I, 635.

Lech. Tweede persoon der gebiedende wijs van het werkw. laten.
Nu 1 ach, here ! na clijns selfs woort ,
Dinen knecht in paise voort.
Lsp. B. II , C. 36 , vs. 1211. var.

LACH.—LAGE.
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Doe op dine poorten , die noch zijn toe ,
Lech in der glorien coninc.
Ibid. vs. 1669, var.
Doen sprac andries sonder waen
,,Egeas lac h varen dafgode
Ende houti an die gods gebode.
Der Ystorien Bloeme , vs. 2187.

Lachaam. Lijf, lichaam.
Hi was beide te semen
Scone ende groet van I a c h amen.
Lane. II , vs. 9412.
Na messe men dan vortbrochte
Dat corperael , daer men toesach ,
Daer die lachame Gods up lach.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XII , vs. 56.

Laehaehen. Luidkeels lachen. KIL.
Lage. Afdeeling , troep, part.
Ende des ander dages harde vroe
Stonden die .XV. op alsoe ,
Ende reden wech , doet begonde dagen ,
Ende deilden hen in tween lag e n.
Lane. III , vs. '26023
Doe quam die andere 1 a g e nadat ,
Ende reden op hem te samene alle.
Ibid. vs. 26033.

Lage , laghe. Legerstede.
Doe si gelogeert waren ,
Ginghen si sonder sparen
Eten , drincken , slapen doe ;
Maer si bewaerden hen alsoe
Dat si daden in der naehte
Doen al te sconen sciltwachte
Goeden lieden , diese in haer la g h e
Wel behoeden totten daghe.
Dr. VERWITS , Bloeml. II , 110 , vs. 108.

Lage. 1) Hinderlaag.
Ende weken , doe si dat saghen ,
Aldaer hare laghe laghe n.
Deer die Romeinen niet of en wisten.
MAERL. Sp. H. 40 ed. III P. V B. LII, vs. 66.
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LAGE.—LAGEL.
Neemt die beste uwer maghe ,
Ende schict n heymelic finder lagh e.
Mloep. B. I , vs. 3100.

2) Bende, die in hinderlage ligt.
Sinte Fransoyse —
Die enen wech gins harde spade ,
Daer eve 1 a g e lach bi rade
Om enen doot te slane.
Lev. van St. Franciscus , vs. 8226.
Die I a g e es up gesprongen dare
Eude waende dat hi de viant ware.
Ibid. vs. 8231.
Geloof niet dat dees 1 a e g h zich lang in 't moortbosch houdt.
VONDEL , door v. L. IX , 683 , vs. 733.

Laghe, laeye. -Ram, gloed, en, bij uitbreiding van beteekenis , misschien het helsche vuur.
— — der boesheit is beschaert
Int leste te varen hinderwaert
Totter vreseliker laghe n.
HILDEG. Ged. bl. 136, vs. 235.

Laghe (Nauwe) leggen. Nauw toezien , op middelen bedacht zijn.
Doe ghinc Walewein ter selver stede
Daer die rudder lach ghewont
Ende sere siec ende onghesont ,
Ende dede hem den helm of ende sach
Of hi yet jeghen hem spreken mach.
Hi lach in ommacht van dien slaghe.
Walewein leide nauwe laghe
Of hine yet mochte ghenesen.
Walew. vs. 3912.

Lagel , laghel. Lederen zak , waarin de bijbelmannen hunnen win
bewaarden, ook aarden pot, vat , enz. Wij volden dese 1 a g h e 1 e mit
nyewen wijn. Bijb. van 4477 , Josua IX , vs. 43.
Pit bariseel , alse ghi moghet scouwen ,
Hietti mi halen vol waters doe ,
Pair is noit sint en conste comen toe ,
Noehtan hebbict ghesteken met crachte
In diepen putten ende in vollen grachten ,
In lopende water ende in staende fonteinen ,
Gheprueft hebbict int nat, ende int riven ,

L AGEL. —LA GEN.
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Ja in den winter in see (1. snee) elide in hagel ,
Maer emmer bleef droghe dit laghe 1.
Vaderl. Mns. I , 55 , vs. 200.
Zie nog Rymb. vs. 7591.
Laeheliek. 4) Belachelijk. KIL. PL.
2) Lieflijk toelachend. Wdb. op BREDERO, bl. 503.
Lagheling. lemand , die in eene hinderlaag den viand opwacht. U. W.
Als men iemandt , na de manier der lagelingen, plotzelik overrompelt. J. DE BRUNE , Wetsteen , 1665 , bl. 364.
Lageloos, laageloos. Zonder bedrog of list. U. W.
Laghen! Interj. Verraad ! Ende seide : l a g h e n! laghen! Bijb.
van 1477, II Chron. XXIII, vs. 13.
Lagen., laaghen. Verlagen , verminderen. U. W.
Lagen, laeghen. Belagen , lagen leggen.
Doe gine hi predeken openbaer
Dat kerstijn gelove den Jeuden.
Aldaer leeddene die quade reuden.
Die borghers waren in die port ,
L a g h e d e n e ende haddene vermort ,
Ne inner dattene die Jueden thanden
Over den muur met eere manden
Nederlieten , ende hi ontginc.
mallan. Sp. H. 4 0 . ed. I P. VII B. XLVI , vs. 60.
Dese woorde machmen draghen
Toter moeder Gods 1VIarien ,
Die den duvel , met siere partien ,
Altoes dwinghet code jaghet ,
Al eist dat hi die hare 1 a g h e t.
Rymb. vs. 730.
Si laghen nae die ghene die hem niet en hoeden. Pass. Wijnterst
1480 , I e . xxij , c.
Lagen, laghen 1) Dalen , ondergaan , zinken.
Hoe die zon beghint to 1 a g h e n.
HILDEG. Ged. bl. 231 , vs. 82.
2) Verlagen, vernederen.
U hoecheit sal noch sijn gelage t.
Dr . VERWLTS , Bloeml. II , 98 , vs. 166.
3) Nederleggen.
Die prins wert inden stal gelaech t.
Ibid. III , 152 , vs. 43.

46

LAGEN.—LACHI.
Lagenoot. Drinkebroeder. Waer by by onse lagenoodts in de

kroegh komt.

R.

vIssenER , Brabb. Voorrede.
Wie isser doot ?
F. Ariaan — — jou ouwe lag hen oo t.
BREDERO, Ierolimo , 1618 , bl. 8.

Zie nog

COSTER ,

Tijsken Vander Sehilden , 1613, bl. 6 en Wdb. op

BREDERO.

Laehelyk. Lieflijk toelachend. Wdb. op
Laehen. Vroolijk zijn, zich verheugen.

BREDERO ,

503.

Maer dies louch hi al in een ,
Dat van sinen lieden gheen
Gheslegen was noch verloren ,
Die sinen met daer wilde horen.
MAERL. Sp. Hist. 40. ed. III P. IV B. XXIII , vs. 119.
In Justiniaens XVste jaer
So gesciede eene sterfte zwaer
Te Constantinoble indie port.
Omme die boete van dier mort
Was onser Vrouwen feeste geset ,
Also alsoe (als zij) in doude wet
Haren Sone inden tempel drouch ,
Deer doude Symoen omme 1 o n c h.
Ibid. III P. VI B. XXXI, vs. 8.
Laehghere. Lachlust.
Hoer blijscap ende la c h g h e r e met
Es ghetimpert met selcker maten ,
Dat , enz.
Brab. Yeesten B. V, bl. 461 vs. 78, var
Lachersse. Lachster.

IlL. PL.

Lages-broer. Gelags-genoot, drinkgenoot , drinkbroeder.
Laehieren. Vastrnaken, bevestigen.
Hi sach waer quamen verlaisiert ,
Viere dieve , die helme g e l a c h i e r t.
Ferg. naar het HS. vs. 518.
Hi sach daer oec menigen seriant ,
Cousen gebonden , glavie in die hant ,
Menigen ridder coene ende stout.
wout ,
Die glavien waren alse
Hare helme g el a c hi e rt.
Ibid. vs. 3903.
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LACHT.—LACHT.
Lachter. 1) Laster. KIL. MEYER.
In soot hem sciere doen becant ,
Den lach te r dien ghi hem tyet ane.
Walew. vs. 5813.
K' en ding gheen eer , dit weet ; dos treft mi ook gheen la c h t e r.
SPIEGHEL , Hartsp. 1614 , bl, 3 vs. 14.
Verwondert watter naeckt tot Gods of menschen 1 a c h t e
VONDEL , door V. L. II, 678.
Zie ook

ANNA BYNS ,

Ref. 1548, bl. 116.

2) Droefheid , smart , verdriet , letsel , beleediging.
Dit v ernoy ende menich la c h t e r
Moste meuich man verdraghen.
NEM STOKE B. V, vs. 1194.
3) Sehande , oneer.
Het waer l a c h t e r ende seande ,
Soude is sijn lant berechten.
Ibid. B. III, vs. 1354.
——
lc sal winnen
Sijn ors ende dat hi hevet an,
Ende doen hem met lachter keren den.
Caerl ende El. vs. 351.
Dat waer lach ter,
Sprac hi , soudemen in deser noet ,
Sonder slach ende sonder stoet
Tlant up gheven.
MELIS STOKE,

B. VIII,

vs.

1090.

4) Misdaad , ivandaad , sehuld , schanddaad.
God quam te hant daer
Ende seide
Adaem , waer sidi ; waer ?"
Als hi Gods stemme hadde ghehoort ,
En dorste hi niet comen voort,
Also noch trecken achter
Die hemselven kennen in den l a c h t e r.
Lsp. B. I, C. 23, vs. 28.
Bessus ende Narbesines ,
Die alder valscheit sijn gewes ,
Quamen voer Darise seen ,
Om dat si eem wooden vaen ,
Ende Alexandere seinden dan.
Met hen quam menich man.
IV.

2

LACHT.—LACHT.
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Om te doen sulken la chter
Volchden si dien coninc achter.
Alex. VI , 33 , vs. 944.
Als yemant een wijf neemt ende hare moeder ooc daer toe, die heeft
eenen lac ht er gewrocht. Bybel van 1542. Levit. XX, vs. 14.
5) Berisping , opspraak.
Her comae ne sijt niet te gier
'Pe doene daer lachter ane leegt.
BILDERDISK , T. en D V. IV , 131, vs. 143.
Zie nog Taalk. Mag. III, 175, vs. 169.
, schimp, hoon.
Al selken vrient en achtic niet
Daer mi lachter bi geschiet.
Belg. Mns. VI, 186.
Hi horde liever in alre wijs
Hem la a h t e r seggen dan prijs.
Lev. van St. Fr. vs. 2824.
7) Bestraffing.
En smeect u wijf in ghere wijs,
No en geeft haer lac h t e r no prijs.
Doctrin. bl. 131, vs. 1918.
8) Nadeel , schade.
Augustus voelchde eem achter,
Ende dede eem groten 1 a c h t e r.
Alex. V, vs. 1148.

6) Sin

9) Schande , veroorzaakt door horendrager te zijn.
Vulcanus , zijne vrouw in de armen van Mars vindende, riep de Goden
tot getuigen,
Die wijdden ende bredden sinen lac h t e r.
Dr. DE SAGER, Taalk. Magaz. III, 179, vs. 250.
Lachteren. 1) Lasteren, een blaam werpen op, schandvlekken.
Ic hore hier la cht er en harde sere
Den getrouwen grave Gelloene.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 3379.
So menich quaetspreker — — —
Lachte r t sulken metten monde.
MELTS STOKE, B. X, vs. 768.
2) Laken, berispen , bestraffen , afkeuren.
Dat sine minde yore alle man ,
Sine venter niet to la ch terne an.
Limborch , B. III, vs. 194.

LACHT.—LACHT.
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Soe wie datten anderen mint
Omdat hire ghenoechte in vint
Van eneghen arghe , des hi pliet ,
En es seker sijn vrient niet ;
Maer hi es sijn viant bat,
Om dat hi hem nien la c ht ert dat.
Doctrin. B. II , vs. 106.
Some sijn si also verdoert
Dat sift l a c h t e r e n, al eest goet.
Alex. I , vs. 5.
3) Bespotten , beschimpen.
Wiste hi doch hoet met mi es ,
Ende icken 1 a c h t e r d e so sere,
Hine minde mi nemmermere.
Ferg. naar het HS. vs. 1401.
Hens gene meesterie te seggene quaet.
Besiet ane Keyen den drossate,
Die fel was ende harde ongemate ;
Bi sinen scerne , dies hi plach ,
L a c h t e r d e n n e so wie dattene sach.
Dr. VERWIJS , Die Rose,

vs.

2034.

4) Smaden.
Dus setten si hem alle te samen
Jegheu die papen van der kerken ,
Te la cht er en der papen werken.
Brab. Yeesten , B. V, vs. 5037.
Lachterer. Lasteraar.
Laehtering. Lastering.

MEYER.

Lachterleec, lachterlijck. Schandelijk , tot schande strekkende, op
eene schandelijke wijze.
Ic segge dat die coninc Yoen
Lachterleec es gevloen,
Karel de Gr. Fr. II , vs. 3235.
Ende als si denckende wart omtrent,
Hoe si hoer selven hadde ghescent ,
Ende so lac ht erl ij c k was voirdoert,
So heeftsi eersten tkiut versmoert.
Mloep , B. I , vs. 873 , var.
Zie nog Beatrijs , vs. 923 ; Rein. door D r.
vs. 347.

JONCKBL. vs.

1387; Alex. III,
2'

LACHT.—LAC.
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Lachternie toespreken.

Beschimpen, bespotten.

Ende om dat lc sinen drossate ,
Keyen , (dattene God verwate)
Daer met enen knive • stac ,
Om dat hi mi lachternie toesprac.
Lancelot , III , vs. 24499.

Lay. Lei , schalie. U. W.
Lay. Zie Lao*, laoye.
Layse. Band , boei , blok, kluister.

Zie

Laeysse , laesse, en Km. op

»leysse".

Layd.

Droevig , treurig.
Gaat , klaacht an myn beminde
De la y d e bootschap van myn onghemeene smart.
BREDERO a G1'19:fie, bl. 25.

Layse.

Dat ick met lay de klachten
Trnerde weemoedelyck.
Ibid. bl. 27.
Helaas.
Ach acme keytijf ! Layse wats mi !
Lane. III , vs. 2826.

Laitiere,

laytiere. 1) Draagkoets , drattg- of rustbed, draagstoel.
Ende hem dochte daer hi lath ,
Dat hi enen riddere cornea sach ,
Al siec in enen lay tier e.
Ibid. vs. 2689.

2) Legerstede.
Die erde sonde sijn hare 1 ay tier e.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P.II B. XXXII, vs. 73.

Lak. Strik. Van daar »verlakken" voor »verstrikken". Wdb. op HOOFT.
Lack. Gebrek , fout.
Elck heeft sijn 1 a c k.
R. VISSCHER

Brabb. bl. 48.

Gheen lack of gebreck. nun. Ged. V , bl. 86 , reg. 7 v. o.

Lao, lak, lack.

Meer , stilstaand water. U. W.

Somwijlen voer ick met een schuytje over 't 1 a c k. Den ghepredestineerden Dief. 1619 , bl. 7.
Die monster steet op enen berth al ,
Ende ouder die monster staet een dal ,
Ende daerin een 1 a c.
Lane. II , vs. 11381.

LAC.—LAC.
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Lac, lak, lack. Smet , vlek. U. W.
Hi sal op groyen sonder 1 a c.
Belg. Mus. IX, 85.
Zoo haest by hoort maer yemants 1 a c k
Hy preeckt terstond dat op het dack.
J. DE BRUNE , Nieuwe

wyn , 1636, bl. 385.

Zie nog Belg. Mus. V , 78, vs. 78 ; VAN BEAUMONT , Ged. M. 74.
Lac, lak, lack. Laster, valsche beschuldiging.
Hy weet een vreemde 1 a c k , hy weet een maer te vinden ,
Hy weet het jonge dier yet op de mou te binden.
CATS , 1828, I, 259, a.
Lac, lak, lack. Verachtelijk mensch.
Balotides , die valsche 1 a c k.
Mloep , B. II, vs. 1506.

Lac, lack. Lek, opening, waar rook, gas, water, enz. doorvioeit. KIL.
Lack, lacks. Zalm. Km.
Lac, lak, lack. Weelderig , dartel , wellustig. Km.
Het aengename beeld , dat met zijn lack e treken
Soo menig hoog gemoet met liefde konst ontsteken ,
Wert leelick , ongesien , berooft van geest en zin ,
Geen schoonheyt isser /neer , geen voetsel voor de min.
ZEVECOTE , Ged. uitg. 1840, bl. 8.
Twee aeremen hy siet , wit sacht , en dun gheaedert ,
En duysent schoonicheen daertoe by een vergaedert ;
Een vriendelijck ghelaet, een Leven altijt bly,,
Een 1 a c k e lackicheydt , een soete toovery.
HARDUYN , door SCHRANT , bl. 10.

Lae, lak, lack. Hol , ledig.
Mer en eten unse prelaten nicht de vaker,,
to weren dei kinnebacken des de 1 a k e r.
THEOPHILVS, door HOFFMANN VON FALLERSLEBEN , VS. 137.

Lae, lack seggen. Zich honend en smalend uitlaten.
Waluwein antworde ende sprac :
"Wat s egh es tu den Bertoenen 1 a c?
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P , V B. LII, vs. 56.

Zie nog VELTH. Sp. H. 10, 314.
Lac, lack. Imperf. van leken, d.

druipen, vloeien, vervloeien, ver-

stuiven.
Vort Bach die ridder ouder een dac
Sitten , dat altemale do rel ac,
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LAC.—LAKEN.
Een wiif magher ende crane.
Limb. B. X , vs. 262.
Sijn seip brae ,
Also datter water in 1 a c.
Lev. van St. Fr. vs. 9164.

Zie Wapene Martijn , coupl. 55; Rein. door WILLEMS vs. 808; Mloep,
B. IV , vs. 338.
Lac (Bonder). Zander smet of vlek , zonder feil of gebrek , zonder
erg of argeloos , zonder kwaad , dus oprecht , goed gemeend.
Ende oec die worde , die hi spree ,
Meindi int herte , so nder la c.
VELTH. Sp. H. fo. 308.

Lao (In genen) verstaen. In goeden , welgemeenden zin opvatten.
En v erstaet hier in en genen lac.
Ibid. fo. 334.

Lake. Poet , meer , uitgedroogd meer.
Van Aspaltas die lake vorwaer
Staet deer bi tarabien waerd.
Ibid. naar het HS. fo. 15.
In Romeo lath een drake
In een hol, gheheten een I a k e.
Lsp. B. II, C. 48, vs. 2.

Lake. Pekel , zout water. KIL.
Lakeloos. Onberispelijk.
Schepp Paulen onder haer,, die Saulen willen heeten ,
En , vele , niet en weten
Hoe lakeloosen recht,
Hoe du verdedight wordst door David dijnen knecht.
HOLD.

Koreabl. I , 7.

Laken , laeken, laecken. Zeil , zeildoek. Wdb. op

UOOFT.

Gaet Griecken gaet, u roept een vaylge wegh to rugh :
Ontvoat het 1 a e c k en, maeckt uw hooge stevens vlugh ,
En spout de zee.
VONDEL , door V. L. II , 289 , vs. 1667.

Laken, laecken. 1) Lijnwaad. KIL.
2) Doek , ook tafeldoek, tafellaken.
So come is lieflic alte hant
Bereyt mit drueghen blancken lake n,
Dijn zuete leden druuch to maken.
Mloep. B. II , vs. 223.

LAKEN.—LAKEN.
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Van vroechden was daer groot ghelayt.
Men reyde disch , 1 a k en ende dwalen.
Ibid. B. IV , vs. 1231.
Laken, laecken. 1) Lasteren. Rm.
2) Af keuren.
Dat lecker-soet des avonds smaeckt ,
Wert 's morgens quabs , en weer gelaeck t.
VANDE VENNE ,

,

1634, bl. 31.

3) Berispen. NUR. Ged. II, 131. 6, reg. 5 , van boven.
Laken, laecken. 1) Verminderen , in tvaarde afnemen. Dat koren
la k e t van lang te liggen. PL.
Ende daer of soude sere la ken
Mijn lof ende mijn ere.
Belg. Mus. VI , 97.
— — — het wyf werd hem een quellingh ,
Een ballast op zyn bed , en zuyr bier op zyn stellingh ,
Een slechte koopmanschap , die alle dagen la e c k t,
En daer men op geen mart met voordeel afgeraeckt.
WESTERBAEN , Ockenburgh , bl. 82.
2) Verminderen in getal of in hoeveelheid.
Wy maken dat Didoos Groot-moeders gheldeken 1 a e c t.
Handel der Am. bl. 10.
3) Verergeren en, daardoor te niet gaan.
Alle vleesch is hoy , dwelck verdort en 1 a e c k t.
HOUWAERT , De Vier Wterste , bl. 53.
Laken, laecken. Ontbreken.
Dat siin seven poente van eren ,
Die wel voeghen landsheren ,
Ende soe Wien datter een la e c t,
En es niet landshere volm sect.
Lsp. B. III , C. XII , vs. 203.
Gheen dine nes eersam no volmaect ,
Daer gherechtecheit iet in la e c t.
Doctrinale , B. III , vs. 54.
Zie nog Limb. B. III, vs. 256.
Laken. I.) Lekken, druipen, vloeien.
0 groote zon ! wat zal ik van u maaken ?
Een adem Gods, die uit den hemel 1 a a k en
Komt in een hart wel keurigh toegericht.
HOOFT , Ged. fo. 304.
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LAKEN.—LACKE.
2) Voortvloeien, voortkomen.
Daerom , soude men lose kativen
Geloven , van al dat si spraken ,
Daer sonde veel misval of lake n.
Rein, door WILLEMS , vs. 4674.
Laken , laecken. Minachten, onteeren , honen , vernederen.
Last ons crucen desen man ,
Die ons al dus sere 1 a e c t,
Dat hi hem Gods sone maect.
Zie Die Bediedenisse van der Missen , bl. 61.

Lakenboom, laeckenboom. Weversboom.
Lakinge. Vermindering, Lakinge des koorns, 1 a k i n g e des
goets.

PL.

Lackeyen. Loopen , draven , rennen. RIL.
Lacken. 1) Likken , lekken. Ibid.
Men vinter soe vele die aent cantken lacken
Van luthers leere.
ANNA DYNS. Ref. 1548 , II , 65.
Sy

souden naer tclooster broot haer vingeren lac k e n.
Ibid. bl. 129.

Die honde quamen ende lakden sine wakle. Lev. van Jezus, bl. 131.
2) Drinken , namelijk sterke dranken.
Dronckaerts die gheerne lack en en suypen.
Belg. Mus. IV , 87.
Lacken. Hetzelfde als Lackeyen. Zie wat

BACKHUIZEN VAN DEN BRINK

daarover zegt in »De Gids" van 1843.
Lacker. 1) Lakei , knecht , bediende. U. W.
Doet open 1 a cker, flues — — —
En haalt ons den ontbijt.
BREDERO 2 Jerelime , 1618 , bl. 38.
2) Scheldwoord , zooveel als lekkerbek , vraat , en wat dies meer zij.
Ik ik heb t' Antwerpen voor hofmeester gedient over dertigh jaeren ,
En zoude nu eenen 1a k k e r my doen dees hoon ?
Dr , DE VRIES , Warenar, bl. 27.
Laeker. Lekker. Rm.
Lackerding. lets goeds , iets lekkers. Wdb. op

BREDERO.

dat ick kasen broot sel eten en 't sel lack e r ding zijn.
Claes Kloet, 1619, III , 7.
Lackerisse. 1) Zoethout. JUL.
2) Geneesmiddel , likpotje. Ibid.

Hy meent

C. BIESTKENS
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Lacketter. Kaatsbaans-jongen. Ende een groot deel van die beminnaers zijn van weelige jongelingen snoode verachte 1 a c k e t t e r s geworden , en geven de bal op in de baen. R. VISSOHER, Sinne-poppen , bl. 8.
Lackieheydt. Vadsigheid , ledigheid , wellustigheid, zingenot.
Een vriendelijek ghelaet , een leven altijt bly,
Een lecke lac kicheydt, een soete toovery.
HARDUIJN , door SORRANT , bl. 10.
Hoogd. »Lachs".

Lacks. Zalm.

Lacktouwe. Kropsalade. mt.. PL.
Lactuare. Likpotje, artsenij , geneesmiddel.
Si hadde gereet een 1 a c t u a r e
Die si hem gaf eten daer nare.
Lane. II , vs. 12837.
Lactwerge. Zeker geneesmiddel, zoowel vloeibaar, als in den vorm
van een likpotje. nIL.
In het Duitsch komt dit woord in die beteekenis nog voor.
Lalijk , laelijk , laelyk. Leetijk. U. W.
Oock ben ick niet zoo 1 a 1 ij c k.
VONDEL , door V. L.

VIII,

146 , vs. 29.

Deze spelling is tot in de achttiende eeuw blijven voortleven ; men vindt
die o. a. in : De Wispelturige Minnaar 1705, bl. 15; De gelijke Tweelingen , 1715, bl. 63; De Spyt der Verliefden , 1708, bl. 82, enz.
Leelijkheid.

Lalijkheid ,

Die elle la elik h eid tot schoonheid weet to maaken.
S. VANDER CRUYSSEN Ezopus , 1697, bl. 95.
Lanett. Lellen, snappen , praten.
Elc mochtmer van then kallen ,
Op street' en poort' met schamp'ren laster-praet ,
En by den dranek den sechers hooren lalle n.
CAMPII. Ps. 69 , vs. 3. ed 1630.
Lam. Zwak , kwijnend.
Ende over een stic , als hi bequam
Was hi in al sijn lede 1 a m ,
Dat hi met pinen op gesat.
Parton. and Meliore , bl. 34 , vs. 17.
Niet en weetmen sekerleken
Wat si hadden daer bestaen
Heade die hertoge ander gegaen
Want si hilden deer else 1 a m
Tot dattie hertoge boven quam.
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LAM.—LAMMA.
Doen sloegense inden strijt met sporen.
VELTFI. door Dr. JONCKBL. B. III, C. XV , vs. 79.
Lamaey. Vreugde, lust , genoegen, pleizier.
Ick hebse beklipt , 't welck myn lamaey is.
aouw. Handel der Am. bl. 105.
G-hy prinskens fraey ,
comdy spaey,
Men sal u niet wech iaghen ;
Des alfkens draey , om u lamaey
Sal u seer wel behaghen.
Antw. Spelen van Sinne 1562, Y iij.
Lamaye. Vierdedeel van een os. KIL. PL.
Lamb. Lam. Eng. »lamb". Pat es dat gods I a m b. Lev. van Jezus , bl. 26.
Daer vernam hi een magedekijn saen
Die lambere hoetde.
Lane. III , vs. 14808.
Lambrucen. Soort van druiven, ik mean wilde druiven. Ende hi

ontbeide dat hi druven maken (voortbrengen) soude, mer hi maecte sure
lambruce n. Bijb. van 1477 , Jes. V , vs. 2. Ofte dat is ghebeit
hebbe dat hi druve maken soude, ende hij lambruc en heeft ghemaect.
Ibid. vs. 4.
Lame. Gebrek , zedelijk gebrek.
Wi slechten den boesen dieren ,
Wi hebben allen 1 a m e ,
Hoe sere ics mi scame.
Vaderl. Mus. IV , 90 , vs. 873.
Lamen. Verzwakken , verminken. KIL.
Lamm lemand iets geheel of gedeeltelijk kwijtschelden of vergeven.
Ibid.
Maer denckende — —
dat ghy wt liefden ons menscheyt aannaemt,
So weet is wel dat ghy den sondaer laem t.
ANNA BYNS. Ref.
Lamen. Besehermen , waken tegen beleediging. KIL.
Lamere. Snapster , babbelaarster. Ibid.
Lamóren.. Snappen, babbelen, praten , kouten. Ibid.
Lamertijnsteen. Barnsteen. Ibid.
Lammaeyen. Vervroolijken, vergenoegen.
0 Goddinne Venus wilt my beraeyen ,
Doet myn herte lammaey en , dat daer is belaeyen
Met minnen.
Handel. der Am. bl. 400.
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Lammaris.

kleeren- of etenskas. JUL.
Lammekens leven. Wellustig , behagelijk leven. Ibid.
Lammen. Een of meer lammeren werpen. Ibid.
Dat tscaep 1 a m t tweewerf ten iare.
Der Naturen Bl. B. II, vs. 3171.
Lammer. Bindernis, hinderpaal , belemmering. Ku,. MEYER.
Lammer. Harst, runderharst. RIL. op »lemmer".
Lammery. Nietige laf held, vodderij , beuzelarij. Wdb. op

Wdb. op

HOOFT

en

BREDERO.

Lammerierwerker. Bontwerker. Zie Belg. Mus. IV , bl. 41.
Lammerin. Van lamswol of lamsvel.
Ic segge u in warger dine,
Dattie mantel , die daer hint,
Met bonten gevodert nine was ,
Maer die vodre , geloeft mi das,
Was lammeri n, out ende swart ,
Swaer te dragene ende hart.
Dr. TERWIJS , Die Rose, vs. 231.
Lammertiende. Heffing van het tiende lam. Als men de I a m m e rt i e n d e ghadert, so es de meyere schuldech te hebbene een lam, no
't beste , no 't quaetste.

HALBERTSIVIA ,

Aanteekeningen, P, 124.

Lamoen. Limoensap.
Ick souse laten stoven met cyter en 1 a m o e n.
BREDERO , Schijn-Heyl. bl. 19.
Lamp, lampe. Vlam,
Dar quam een claw lamp e, die sceen
Derdewerf ende virdewerf op hen tween ,
Op hem ende sinen enen geselle.
Nu hoert, dits wonder dat is telle ,
Dat di lampe keerde saen
Ende wart van eenre wolkeu ontfaen.
Lev. van Ste Lutgardis B. III, C. 2, vs. 35 en 39.
Lamp. Lam.
Hi wijcte , hi was saechte als .i. 1 a m p.
Vanden Levene ons Heren , vs. 2351.
Onse here was sachte als een 1 a m p.
Ibid. vs. 3057.
Waer weltu dat wi di ghereiden tetene dyn pasehlam p. Lev. van
Jezus, bl. 199.
Lampde. Lamp. Dan sal hemelrike ghelijk syn tin magden, die
namen hare lampden in hare hant. Ibid. bl. 194.
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Lampe. Konijn. BILDERDIJK Goa op »Lamprei".
Lamper. Doek , ook lamfer. U. W.
Lamper. Rammelaar, het mannetje van een konijn.

BILDERDIJK

Gesli. op »Lamprei".

Lamper. 1) In het algemeen lam fer , krip , dundoek.
2) Sluier.

PL.

KIL.

Dan gaet zy blaten
Met gefronsten halsdoecken , lampers en floers.
Belg. Mus. IV , 85
Onse Lieve Vrouwe met ghecrolt hayr,, met schoone vergulde cleederen ,
met hare lampers ende doecken. MARNIX Bienkorf , 1569 , bl. 216.
3) Slip.
Komt herwaerts , ziet hoe Hiob zo lydzaem en gheduldigh
lle lydzaemheyd uytbeeld , en voor elm( aeughezicht
Zijn gouden zetelstoel van eenen misthoop sticht ,
En zit behanghen noch met zy' , noch purp're kleeren,
Maer met een mantel rijek van rooven en van zeeren ,
En puysten ghebordnurt , ghemytert met een hoed
Van schurft , wiens lamper is slechts etter en vnyl bloed.
VONDEL , door v. L. II , 91 , vs. 8.
Krippen haisdoek. KIL.
Lampet. Handwaschvat. Ibid.
Lampet. Vuurpot , toorts, fakkel, flambouw. Wdb. op HOOFT.
De heyl'ge Poesy verscheen daar in den vleesch' by toersen en lamp et ten.
S. COSTER, Isabella, 1627, bl. 5.
Hier blaecken fackels Licht en klaer,,
Hier glinstren wieroockvat , 1 a m p e t.
VONDEL , door V. L. V , 769, VS. 51.

Lampraes. Jong konijn.

KIL. PL.

Lestmael greep ick een l a m p r a e s,
En daer toe een jongen haes.
CATS , 1828, I, 548, c.

Lampreel. Kon,ijn. KIL.
Lampte. Lamp, hetzelfde ais Lampde.
Die viant — —
Ontstac hem ene lampt e.
MABEL. Sp. H. 40 . ed. III P. III B. XX XVIII , vs. 39.
L a m p t e n ende lanternen bernden daer.
Lap. B. II , C. 56, vs. 91.

Lamsuehtigh. Lam, beroerd, geraakt. KIL.
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Si ghinc ten core, daersi dare
Lampten sach berren.
Beatrijs , vs. 837.
Lando. Lang. KIL.
Landbedrieger. Oplichter. Ibid.
Landbedriegherij. Oplichterij, bedrog bij koop en verkoop. Ibid.
Landdwang. Dwi,ngelandij, geweld in den staat. U. W.
Landdwinger. Straatschender.

KIL. MEYER.

Lande (Te). Huiswaarts , near het vaderland , near eigen heard.
Si keerden te hant te land e.
MELIA STOKE ,

B. II ,

vs.

341.

Dien sijn herte te lan de droech ,
Dien gaf hi gem orlof.
Alex. VI , vs. 797.
Zie nog ibid. vs.

678 , 774 en 786 ; Limb. VI, vs. 204 ; Vanden levene
6; Fl. ende Bl. vs. 2606.

ons Heren , vs. 489 en 824 ; Lsp. B. II, C. 20, vs.
Landen. Aan land brengen. Wdb. op HOOFT.

Land- of lantjuweel. Feestelijke intrede van Rederijkers uit vreemde
plaatsen , bij gelegenheid dat verschillende Kamers uitgenoodigd waren ,
om door tooneelvertooningen naar eenige prijzen te dingen. In meer beperkten zin beteekent het feestvreugde.
Meer als ons sieckte quelt dan heerscht ons beste deel ,
En wenscht te moogen sien het eel/wig Lantjuwe e 1.
CATS , 1828 , I , 22 , b.
Land- of lantjuweel. Land bfj uitnemendheid of, zooals men wel
eens zegt , juweel van een land.
Geluckigh Asie, betreden
Van Godt, den hovenier in Eden,
En engelen , en Godt den Zoon ,
Ghy zijt het grootste van dry deelen
Der aerde , en onder lantjuweelen
Spant ghy met reden d'eerste kroon.
YONDEL , door V. L. X , 531, vs. 905.
Landkaerte. Charterboek van een gewest , bevattende de beschrijving
van keuren en privilegien.
Landlooper. Kwakzalver , rondreizend geneesheer. KIL. Van wegen de
zalven en olien, welke hij voor allerhande kwalen aanbood , noemde men
zoo iemand vroeger een oliekoop.
Landmanganeel Krijgsgevaarte , muurbreker. U. W.
Landmate. Landmeter. Km.
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Landonium. Zekere drank. Sy moghen daer van disputeren als sy
onder de Roose sitten met een canne goeden rijnschen wijns, want den
Landonium en moghen sy doch niet. MARNIX Bienkorf, 1569, fo. 205, re.
Land- of lantontheisterij. Landverwoesting.

MEYER.

Landpol, lantpol. Boer , boerin. Ibid.
Landplegher. Landvoogd , landbestuurder.

KM.

Landsert, lantsert, lansert, lantser , lantst. Lansier te paard,
ruiter, bij uitbreiding van beteekenis, krijgsknecht in het algemeen. Later
kreeg de uitdrukking »mijn, lansert" de beteekenis van kameraad , makker,, Bezel, goede vriend , en, in den mond van een meisje , beteekende
zij: zoetert lievert , beminde. Men vindt dit woord ook gebruikt in de
beteekenis van jonkman, borst , kwant.
Wat visor land serts, wat voor knechten
En dapper volck het was , waer mee wy moesten vechten.
D r . DE JAGERS Archief, I , 220.
Een paert en gelt en goet latijn ,
Dat brenght een 1 an t s e r over Rhiju.
CATS , 1828, I, 457, b.
Hon daer Ian s ert, daer is voor de hongden een moye stock.
van de Koe bl. 7.
BREDERO ,
Of mient ghy mijn lan s e r t , dat niemandt jouw en kent ?

Id. Het daghet , enz. b1 46.
HOOFT

geeft in zijne gedichten aan dit woord de beteekenis van voet-

knecht. Zie Wdb. op

HOOFT.

Landruymigh. In ballingschap verkeerende. ML.
Landscheede. Grens. Ibid.
Landschei. Landscheiding.
En out den Ian dschey s twist te mijden , soo begaf
Hy 't Oosten , en vertrock in 't Westen van hem af.
VONDEL , door v. L. III, 257, vs. 1243.
Landscheyder. Landmeter. ML.
Landtrefant , landtrouwant. Landlooper. ibid.
Landtzaam. Langzaam. MEYER.
Landtzatelijk. Nationaal. Totdat men door een' Algemeyne oft ten
minste 1 a n d t z a at e 1 y k e kerken zaamening de strydende meeninge
vergeleeke. HOOFT Nederl. Hist. fa . 580 , 37.
Lantzatinne. lnwoonster des lands. MEYER.
Men moet een' vreedzaem Heer zijn lusten Islet besnoeien ,
Maer liever queecken. Op zoo eng een leest te schoeien ,
Zijn' zin te zetten slechts op eene lantz at in,
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Verveelt de Majesteit.
VONDEL ,

door V. L. V , 731, vs. 940.

Landvaerder. Reiziger , waarschijnlijk voetreiziger. Km.
Lantvlughtigh. Uit zijn land gevlucht.
Kadmus, die lantvlughtigh,
Goden offren wil.
VORDEL , door V. L. XI , 131 , vs. 705.
Lan.dwin , lantwin , landwinner , lantwinner. 1) Akkerman,
landman, landbouwer. mi.. en

PL.

Abel was een herde van scapen ende cayn een lantwinr e. Bijb.
van 1477 , Genes. IV.
2) In egipten ghinc mijn vole om dattet Baer 1 ant winre wesen soude.
Bijb. van 1477 , Jes. LII , vs. 4.
In den Statenbijbel staat hiervoor vreemdeling.
Lantwinnen. Landbouwen,
Van desen leerden die Gallen mede
Eerstwaerven tucht ende zede,
L an d e winnen ende wijngaerde.
3/IEHL. Sp. H. 4 0. ed. I P. II B. XLVI, vs. 15.
Landwinninghe , lantwinninghe. 1) Land- of akkerbouw. Km.
Tweerande neringhen
—
Die op corten tijd groet ghewin
Dicke wile moghen bringhen in ,
Dits landwinningh en endc comenscap.
Doctrin. B. III , vs. 2625 , volgens den var.
Smeden ende lautwinninghe.
Lsp. B. III , C. 14 , vs. 115.
2) Broodwinning volgens Dr. VERWIJS.
Die arme lieden hebben verloren al
Hare lantwinninge groet ende smal.
Bloeml. I , vs. 174.
Landtwinninghe. Vrijgeleide , vergunning om uit zone ballingschap
MEYER ;
W ; WAGENAAR AMA. I, fo. 117 , b.

terug to keeren.

Laugh. Slap, waterig , aangelengd.
Weet ghy wat uw schenckagie schort ?
De wijn is Ian gh, de tonn is kort.
HUYG. Korenbl. II , 170, Sneld. 120.
Laugh (Eer iet). Weldra binnen kort. Passim.
Langde. Lengte. De langde van dezer brugghen was twee milen.
Dr. v. vL. Prozast. bl. 18. V maten hoeeh , dat is eens menschen la ng d e.
Ibid. bl. 50 .
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Ende doe si thout aldus toghen
Ghinct staen also houde
In die langde, alst zijn sonde.
Lsp. B. II, C. 29 , vs. 30, var.
Langduirigh. Langdurig. Wdb. op

HOOFT.

Langhe. Lengte.
Doe namen si spaden in de hande
Ende dolven twee mans Ian g h e diep.
MELIS STOKE , B. IV , vs. 451.
In vijf iaren, alse Aristotiles telt ,
Heeft tkint sire Ian ghen die helt.
Nat. Bl. B. I, vs. 24.
Der arcken la n g h e sal sijn van drie hondert cubite. Bijb. van 1477,
Gen. VI.
Langhe roede. Lange-roededrager , , Officier van de lange roede,
Amptman. VAN HASSELT op Km.
Langen. 4) Verlengen, langer maken.
Die coninc dede sinen hof 1 a n g e n ende widen. Dboec vanden Houte.
Bijlage A. bl. 54 , reg. 241.
Laet ons trecken mit ghenende,
Of wijt yet Ian ghen moghen.
Lsp. B. 11 , C. 29 , vs. 27, var.
Zie ook

HILDEG.

Ged. bl. 449, vs. 52;

HUYG.

Korenbl. II, 131 , reg. 3, v. b.

Daer na sprac God tAbrame, den bouden :
"Ic sal dijn gheslachte menechfouden.
" Al hietstu teerst Abram,
,Du salt nu heeten Abraham;
,Ende dijn wijf, die heet Sarray,
"Sal heten Sarra ooc daer bi."
Dus Ian gede God sine name dare ,
Ende hi cortte ooc die hare.
Rymb. vs. 1759.
De Heer

D. VAN KALKEN

heeft in de Taalgids van 1860 op bl. 113 dit

woord ook besproken, doch hij verklaarde het door het hieronder voorkomende »geven." Ik vermeen dat het hier zulks niet beteekent. Abram
heeft twee syllaben, Abraham heeft er drie, Sarray heeft drie syllaben,
Sarra slechts twee, daarom zegt

MAERL. :

Dus verlengde God then zijnen naam
En verkortte dien van Sara.
2) Langer doen voortduren.
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Int lant van Seres roast , seggic u ,
Een dine an borne , die es al ra ,
Daer men mede lan get tlijf.
Rymb. vs. 77?.
.X V. jaer,, dans gheene saghe ,
Langhic dine daghe hier na.
Ibid. vs. 14365.
3) Langer worden.
Als hi (de boom) op gheheven was ,
Seamen datti emmer scheen
.V. voete to cort al in een ,
Ende alsmen leide neder
Ling di vijf voete weder.
Dboeck vanden Houte , vs. 576.
4) Uitstrekken , reiken. U. W.
5) Bereiken. mt.
6) Ter hand stellen, toereiken, aanreiken , overreiken.
Waer door als by , verstout , u doet syn brieven langhen,
Sult ghy op 't lest , na veel geweyghers , die ontfanghen.
GROEBE , Versch. Ged. II , 76.
Doe seyde hi : ,L a n c t mi myn ghereyde."
Dr . VERWITS. Van Vrouwen ende van Minne ,
bl. 86, vs, 287.
7) Verlangen.
besie haughen ,
Een vos sach
Ende hem begonster omme langhe
Esopet , bl. 305.
— — — Alexander
Sere lan g de na den wige.
Alex II, vs. 850.
Zie nog Limb. B. I , vs. 2741 ; Lsp. B. III , C. 3 , vs. 911 ; Bediedenisse
van der 1VIissen , vs. 317 ; Heim. der Heim. vs. 1038 ; Rein. door D r. JONCKBL.
vs. 1960.
8) Als geschenk toereiken , geven.
Datje wist hoe wy dit aen souden vangen ,
Ik souje bylo tot een vereering een hoet lange
NOOZEMAN , Lichte Klaartje , 1681 , bl. 6.
Ey , langet hem een wetsteen , dat by die ogen droege.

MEIJER,

Nederl. Spr. bl. 30.
9) Nalaten, doen nablijven, na den dood achterlaten.
IV.

3

Oude
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— 't blad vol majesteyt , dat ick myn uaezaet 1 a n g h.
voNnEL , door v. L. II , 64.
'mgen (Weer). Den bat terugkaatsen, met dezelfde munt betalen,
betaald zetten.
San , by 't gepeupel , Hans den Langen ,
Verweet sijn' Buermau kleine Klaes ,
Hy was niet hooger als een Kaes.
Klaes was voor dat gat niet te vangcn ,
En wist het hem soo w e e r te 1ang en;
"Uw' Moer is wel bekent in Stadt ,
Ick heb maer eenen Vaer gehadt."
RUYG. Korenbl. II , 110,.
Langhen in tween borden. Zeker spel der 14e eeuw, dat met
schijven gespeeld werd. Zie cinder Pisten.
Langhenesse , langhenisse. Verlangen, begeerte. MEYER.
Men screef dusent seventich ende sesse ,
Ms Dideric hadde grote langhenesse
Dat lant te hebbene weder algader.
MELIS STOKE , B. II , vs. 2.
Langer (Van) hand. Langzamerhand, van lieverlede. U. W.
Ink sagh van Ian g e r hant haer droevigh afscheyt komen ;
Sy reysde naer het graf,, maer met een tragen ganek ,
En stoat op haer vertreck wel twintigh maenden langk.
CATS , door Dr. V.
II , 866, a.
Siet , hoe de veyle klim komt aen de boomen kleven :
Het weet van langerhant sich om en om te weven.
Ibid. I , 320 , b.
Ged. door SCHRANT bl. 84.
Zeer
Lang man, lunge sleeplende. Km.
Langhlenter.
Langkheit. Langwijligheid, omslachtigheid. Dit zouden ivy breeder met
Zie nog

HARDUIJN,

reden stereken , maer vermijden de 1 a n g k he it.

VONDEL , door

v. L. X , 364.

Lanehieren. Zwenken, ter zijde uitwijken.
Syn ors dedi lanehieren.
VELTH. Sp. H. fo. 254.
Langhsaem. Geduldig , lijdzaam. Van een bekeerd Christen sprekende ,
HUGO DE GROOT , dat hij is:

zegt

Barmhertigh , heyligh en rechtvaerdigh ,
Ootmoedigh , vriend'lick , vreedsaem , soet ,
Verdraeghsaem , matelick , goedt-aerdigh ,
Godtsaligh , Ian g hsaem van gemoedt.
Christel. Gesangen , 1652 , bl. 132.
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Lanesen. Verlangen.
Sere Ian c s t hare om dien yacht
Te doene dat soe hadde ghedacht.
Oudvl. Ged. II , 78 , vs. 269.
Langsinnigheydt. Geduld , bedaardheid, het tegenovergestelde van
overhaasting. Die een kous (die vast om 't been sluyten sal) aentrecken
wil , die moet met langsinnigheydt te wereke gaen.

R. VISSCHER

Zinnep. lste Sehock , L.
Langst. Kameraad. Hetzelfde als Landsert , enz.
Wel, sei hy, 'angst,
Hebt vrees nocht angst.
VONDEL , door v. L. II , 628.
Langwerpt , langworpt. Langwerpig. U. W. MEYER.
Met gladde schubben , ende harde huit gedeckt
Met blaeuwe spicklen , en zijn burst vooruit gestreckt ,
Beginnen alle bey de beenen te verdunnen ,
En scherp en langworpt aen elekandere te runnen.
VONDEL, door v. L. XI, vs. 793.
Langwijlig, langwylig. Langdurend , een, langen tijd.
De treurige Orfeus , als by zyn beminde vrou
Langw ij ligh heeft beschreit , durf entlijck zich verkloecken
Haer doodschen geest in 't rijck der schimmen op te zoecken.
VONDEL , door v. L. XI , 620, vs. 17.
Gy wenscht met groten ernst van my te sien hesehreven
Den gantschen ommeloop van mijn langwyligh leven.
CATS , 1828 , bl. 1.
Langworpig. Langwerpig. VONDEL , door v. L. V, 234.
Laying. De verdwaelde wijfkens der stinckende mannekens zoecken
onbeschadight , door het veilige wout, dichte laninge n. Het Latijn heeft
hiervoor »arbutos" , d.

»Haagappelboomen."

VONDEL,

door v. L. VI, 417.

Lanek , laneke. 1) Zijde , lende.
Een knape dreefne met ere roeden ,
Dat heme die lanken gingen bloeden.
Ferg. naar het HS. vs. 326.
Doe stac Ydier den bere daer naer
Sijn swaerd in die kele saen
Soe dipe , dat quam ute gegaen
Ten Janke.
Lane. III , vs. 13915.
Zie nog Rein. door WILLEMS, vs. 875; MAERL. Sp. H. 8 0. ed.
vs. 21; Lane. II, vs. 36893; Fl. ende Bl. vs. 216.

I, 274,
3*
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2) Buik, ingewand , de dunne darmen.

MEYER.

Lane (Over). Lang daarna.
Doe sprac Reinaert over Ian c.
Rein. door Dr. JONCICBL. vs. 547.
Lane. Op wijn toegepast beteekent hot bij

HUYGENS

slap , waterig ,

aangelengd. Zie Laugh. In de onderstaande aanhaling verklaart
WIJS

D r . VER-

het door dik, drabbig.
Die wijn bereiden of maken claer
Die droeve is , lane ende swaer ,
Si dooden die lade ende maken crane.
Bloeml. II, 197, vs. 264.

Lane eer. Onlangs eenigen tijd geleden.
Noit en sagen wi hier wijf no man ,
Sonder allelic den tyran ,
Dien gi versloeget lane e r e.
Ferg. naar het HS. vs. 3637.
Ie sprae tot u lane e e r.
Belg. Mus. V , 78.
Lane heden. Voor lang , tang geleden.
Maer berecht mi noch bet voort
Van dat is u vraghede lane he de n.
HILDEG. Ged. bl. 184 , vs. 74.
Lane (In) so meer. Hoe langer hoe meer.
Sijn name ende sijn ere
Die wies emmer in lane so m e r e.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. IVB. XXXVI , vs. 26.
Lanekensuchtigh. Lijdende aan lende- of buikpijn.
Lane-evel , lanekoevel. Fin in het lijf , steek in de zijde , koliek. Ibid.
Tnachs quam hem eeu evel toe ,
Dat men d 1 a n c-e v el noemt.
VELTII. Sp. H. fo. 204, a.
Een maget sere sieck van den I a n c k o e v e 1. Van Brab. die Exc.
Cronike, Antw. 4530, cap. xxvij.
Zie nog der Nat. Bl. vs. 14415 ; Rein. vs. 5401.
Lancheit. Lengte, lange duur. Rymb. vs. 45 en vs. 34480. Inf. bl. 2,
en bl. 165.
Lancliveeh. Langlevend.
Dat wi vader ende moeder selen
Eren met herten fijn ,
Soe selen wi lanclivech sijn.
Doctrin. bl. 117 , vs. 1588.
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Landiveeheit. Lang leven.
Nu merct hoe onse here God
Sonderlinghe in dit ghebod
Gheloeft laneliveche de.
Ibid. vs. 1591.
Lana. In de vertieale lengte.
— tfensterkijn dat met yseren banden
Dwers ende lanx was bevlochten.
Beatrijs , vs. 103.
Lankzaamlyk. Nauwelijks , met moeite. Wdb. op

HOOFT.

Lansem. Langzaam , op zijn gemak. Dat men wel ete ende leckerlike ende lansem. Dr. v. vL. Prozast. bl. 164.

Lanseep , lantseep. Land, landsehap.
Doch dat lanscep al to samen
Hilt doude name noch an hem.
Rymb. vs. 22984.
Sulke ere hem die coninc dede ,
Dat hi hem gaf die voogdie
Van .j. deel des lantsceps Surie.
Ibid. vs. 18616.
Lansje, lanst. Hetzelfde als Landsert. Zie Wdb. op

BREDERO,

Lanskn.eeht. Hetzelfde.
Lanskneehten. Zeker kaartspel. Wdb. op BREDERO. Fr. »lansquenet".
Lanspesaet. Krijgsman die van de ruiterij tot het voetvolk was overgegaan , en in die betrekking dan den laagsten onderoffieiersrang bekleedde. U. W.
Ik by 't Princenhof komende, noch binnen, noeh buiten, vant
Corperael of Lanspesaet, Kapitein of Luiteuant ;
'T yolk past niet op haer tijt.
Dr. DE viuts , Warenar , bl. 14.
Mat. Aarde, grond.
Onse Here seidem bispele
Van enen man die zieu Goren,
Dat driersins bleef verloren.
Som eist bider straten ghevallen ,
—
Dat wart vertorden met alien ,
Som vielt in goeden 1 ande,
Ende brochte vrucht menegherande.
Rymb. vs. 23363.

Lantaarn, lanteirn. Blikken sehrootbus , en bij uitbreiding het
schroot zelf. Wdb. op

HOOFT.
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Lantern. Vuurbaak.

KIL.

Lantern. Sluitbalk. Ibid.
Lantgeseeet. Land- of grensscheiding.
Sint dat die diluvie ran ,
Ende meer sint, alsic verstaen can ,
llat lantghescheet opquam,
Ende met heren wert gherecht ,
En ghebrac strijt no ghevecht.
Het Boec vander Wraken II , vs. 114.
Lantgifter. Ontvanger der landtvinning , dat is van hetgeen de dienstplichtige landen onder het Hof van Delft bij vervreemding verschtddigd
waren. Zie Inf. bl. 666.
Lantnering. Bedrijf van den boar, zoowel veeteelt als landbouw. Ibid.
Lantroeringe doen. Land aandoen , met een schip landen. Item
wair dat sake, dat yement vanden Vriezen in onsen lande I a n t r o e r i n g e
d e d e van noits weder of scepe verlore , of dat yement van onsen onderzaten
lant r oeringe d e d e in Oistvrieslant van noits weder of scepe aldair
verlore , die soude veilich wesen siins liifs ende siins goets. De Oorl. van
Hertog Albr. bl. 552.
Lantsehot. Algemeene benaming voor verschillende ongelden, , die op
het morgen warden omgeslagen. Inf. bl. 666.
Lantteling. Hetzelfde als Lantnering. Ibid.
Lap. Klap. Wdb. op

HOOFT

Lap van den sehoen. Schoenzool.
Lap. Rank, juist.
Al is de schutter knap ,
Hy schiet niet altijds 1 a p.
DE BRUNE ,

Banck.-Werek , I , 196.

Het is altijds geen 1 a p wanneer de schutter schiet.
WESTERBAEN , Ged. 1657 , I , 411.
Lapaert. Iemand in lompen gekleed.
Een vuytgheloopen munck oft seleken cappaert
Crijcht nu wel een hoelken ,
Een hackelaert oft een lap a e r t.
Belg. Mus. IV , 87.
Lapaten. Zeker kruid. Lat. »lapathum." L a p a t en ende tsop van
poreyen. Pass. Somerst. 4489, fo. exl , c.
Lapen. 4) Leppen , drinken. Lapen als een hondt. PL.
Siin hande waren lane elide dicke ,
Wel ere groter plancken gheinicke ,
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Sine harme groet ende ongescapen ,
Soe hol sun rugghe , daer mochten wt lap en
.XX. ossen tenenmale.
Limb. B. VIII , vs. 70.
Door deze twee voorbeelden geleid , rneende Mr . L. PH. C. VAN DEN BERGH,
dat dit werkwoord alleen op beesten betrekking had, zie het Gloss. op
Limborch, maar het wordt ook ten opzichte van menschen gebruikt , als :
Mijn tong en 1 a a p ten noyt de bron van 't vlugge paerd.
BREDERO Poemata, bl. 47.
Van den avondt tot den morgen doet Hans niet dan lap e n.
R. VISSCHER , Quicken , Seste Schock , no. 55.
2) Slurpen, opslurpen , slabben , lekken, oplekken.
Doe men mi spaende vander mammen ,
Ginc ic spelen metten lawmen ,
Dor te home dat ghebleet ;
So langhe , dat ic een verbeet :
Ten eersten lapedie dat bloet :
Het smaecte so wel , het was so goet.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 2085.
Daer mochten honde ut 1 a p e n
Vanden wonden diese ontfingen.
VELT.D. Sp. H. fo. 256.
Zie nog Rymb. vs. 7549 ; Der Naturen Bloeme, bl. 47, vs. 171.
Lap-hoer, lappenhoer. BILDERDIJK zegt hiervan : Smadelijke benoeming voor eene gemeene Uitdraagster,, nog voor vijftig jaar te Amsterdam
in sommige buurten in zwang ; echter maar alleen voor die rondloopsters,
die daar aan de kelders der geringe lieden linnen en wollen vodden te
koop vroegen voor de papiermolens.
Mijn vollen inboel is niet waerdigh om te mijnen ,
Ala 't voor de L app-hoer quam.
Korenbl. I , 385.

Lappen, Leppen , drinken. PL. Hetzelfde als Lapen.
Lappen. Tegen jets aanstooten, jets voortdrijven , iets slaan. Km.
Lappen (Deur de Verkwisten , verbrassen , doorbrengen,.
Ibid. Deze uitdrukking wordt bij de mindere volksklasse somtijds nog wel
gehoord.

Lapsack.

Quid? Gelijk op , quitte , of leer om leer
Hendrick , dit sende ick u tot uw nieuwe jaer
Houdt het my ten besten , offer yet gebrack :
't En zijn niet dan woorden : seght ghy , dat 's waer :
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Maer betaelt my met woorden, soo is 't laps ac k.
B. VISSCEIER , Quicken , Sevende Schock , No. 43.

Lapsmout. Vet uit afval van leer bereid. KIL.
Lappersse. Lapster. Ibid.
Lapsacken. Van tad tot tijd van eenigen drank drinkers, proeven ,
leppen. Ibid.
Lapsalven. Den kwaksalver spelen. Ibid.
Lard. Spek. Ibid. Fr. »lard."
Lardeeren. Besteken.
De planeken — — —
Met bouten gelardeert.
VONDEL ,

door V. L. II , 170.

Lardiere. Bewaar- of rookkamer , voorraadplaats van vleesch of
seek. mt.

Zie de Oorl. van Hert. Albr. bl. 379.
Largenten. Onbekrompenheid, ruime inkomsten hetzij door eigen,
goederen , hetzij door giften of milddadigheden.
Dierste jaer laet mense (aangekomene kloosterbroeders) spelen,
Na hare ghenoechte, met haren renten ,
Ende alst jaer es nut, dan gaen si guelen;
Dan soe sijn si povers van I a r g en ten,
Ende dan leven si vanden covente ;
Dan gam si broeders sijn met alien.
Vaderl. Mus. 1, 82 , vs. 23.

Lare , laere , laerie. Dwaze , ijdele, onwijze snapster.
Lariekoeck. Laf-zoete koek.
Gy wout, naer dat ick hoor,, een nieuwe liefde maken,
Die soo als lariekoeck of honigh sonde smaken.
CATS , 1828, II , 164, a.
Een 1 a r ij koek, de beste die men vint.
Ibid. bl. 180.

Larien , laerien , laryen., larryen. Snappen, klappen, kletsen ,
KIL. en Wdb, op BREDERO.
Laryser,, laeryser,, laryster. Snapster, babbelaarster, praatwiff,,
klappei. Wdb. op HOOFT , en op BREDERO.
Lark. Lorkenboom. BILDERDIJK, Gesil. op Lork.
Larck. Leeuwerik.
Larve. 1) Spook , spooksel , schim, nachtgeest. Ook bullebak voor
kinderen. KIL.
2) Heks , tooverkol. Ibid.

zotte laffe praat praten.
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Larve. Tong. Ibid.
Larven. Lepperend, slurpend drinken. Ibid.
Las. Helaas. Wdb. op HOOFT;
Lazarie , laserij, lazerie. Melaatschheid, lazarusziekte. mt.
Des webs Constantijns lede
In der vonten, ter selver stoat,
Van l a z a r i e n worden ghesont.
Lsp. B. II , C. 45 , vs. 20.
Al kreegh uw wederpaer de witte lazerye — — —
Hy blijft uw man , uw vooght.
CATS, 1828, I, 257, b.
Zie nog

KAUSLER

Reimchr. bl. 484; Doctrin. bl. 26, vs. 515 ;

MEIJER ,

leven van Jezus, bl. 52.
Lazarije. Leprozenhuis.

KIL.

Lase , lasen. Helaas!
Lase! wat sals gescien
Partonopeus uud Melior,, bl: 1i6, vs. 29.
La s e n! wi voeren tonsen scanden.
Ferg. vs. 3662.
Lazery. Melaatschheid.
God smette — — — myn hant met 1 a z e r y.
VONDEL , door V. L. I , 68 , vs. 580.
Laserisch. Melaatsch. ML.
Lazers , lasers , lazersch. Hetzelfde. Ende een I a z e r s mensche
quam ende vil vor hem op sine knin. Lev. van Jezus, bl. 52.
Vandien berghe gingen si mettien ,
Ende ghenas daer eenen laser s e n man.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. X , vs. 11.
Zie ook Lane. II, vs. 5124; Lsp. B. II, C 35, vs. 56; Dboec vanden
Houte , vs. 457; Lev. van St. Fr. vs. 416.
Laserscap, laserscep. Melaatschheid.
Die melt ende visch heten to cameo
Moghen vruehten die mesquamen
Van laserscepe.
Heim. der Heim. vs. 1259.
Die in ene siecheit gevallen es van 1 a s e r s c a p e.
Lane. III , vs. 9293.
Zie nog

MAERL.

Sp. H. 80. ed. I, 2 , vs. 32; Rymb. vs. 13318.

Lasch. Zahn. JUL.
Lasch. 1) In- of tusschengevoegd einde van een aarden wal. Wdb.
op

HOOFT.
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2) Ontbrekend of weggelaten stuk of brok van eenig geschrift. Ibid.
Lasehen. Ophouden , eindigen.
Sine slage en la schten niet.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 439.
Vergelijk hiermede

ZIEMANN,

Mhd. Wb. op »leschen".

Lazoer , lazuer. Blauw , vooral in de heraldiek.
—
— ene baniere
Van laz or e.
Limb. B. II, vs. 655.
Zie nog Mloep B.

vs. 3128; Biblioth. v. N. L. II , 1869,

50,

vs. 1288.
Lasschelwoord. Lasch- of koppelwoord. MEYER.
Merkt yemand 1 assehe 1-w oords of herder vaarssen fell ,
Tzi hem ten bake nut volmaakters lets to diehten.
SPIEGHEL , Hartsp. 1614 , bl. 3.
Laschwoord. Woord dat uit eenige deelen is samengelascht. Wdb.
op

HOOFT.

Lastaadje, lastagie. 1) Ballast voor schepen.

KIL.

2) Scheepstimmerwerf. U. W.
3) Plaats , waar men vroeger to Amsterdam schepen kon laden en
lossen. Ibid.
Lastbaer. Lastdragend.
T' Langoorigh lastbaer dier , jaloers om al de weelde
Des Honda, die in den schoot zijns meesters daeglijcks speelde,
Werd eyndelijck beraen enz.
VONDEL , door v. L. I, 451 , vs. 1.
Lastelie, lastelijek. 1) Lastly, bezwarend, drukkend.
Minne is een las telic last.
Mloep. B. I , vs. 183.
Minne is een last elic guet.
Ibid. vs. 207.
2) Hinderlijk.
Is 't u niet lastel ij c k den staet van myn gerechten
Te hooren overslaen enz.
HUM. Cluys-Werck , vs. 229.
3) Schandelijk.
Ende als si denckende wart omtrent
Hoe si hoer selven hadde gheschent
Ende so l a s t e l i c was voirdoert
So heeftsi eersten tkint veramoert
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Ende hoir selven na verhanghen.
Mloep. B. I, vs. 873.
Op een tijt so is ghecomen
Pymalion, die hoer broeder was,
Verlaechde den conine op een pas
Ende heeften daer ter doot ghesleghen
L astelic , als verraders pleghen.
Ibid. vs. 1034.

Lasteloosheden. Ontheffing , vrijdom van lasten. U. W.
Lasten Benoemen. De Koning zoude eenen Vorst tot d'Algemeine
Landtvooghdy I a s t e n.

HOOFT ,

Ned. Hist. fo . 667 , 40. Dat zyner Majesteit

gelieve den zelven aan te houden oft op nieuw te last en onder den
voorgemelden eedt en verbintenis. Ibid. fo. 679, 21.
Lasten. Volgens

WETLANDS

groot Taalk. Wdb. op taster" beteekende

dit werkw. oudtijds ook beleedigen , Lat. »laedere."
Laster. Schande. Nochtans was si blide , dat si dien I a s t e r van
ondrachticheden derven soude. Passion. Somerstuck , 1489, fo . 68, c.
Dat mi god den taster onste ,
Bat is te stelen begonste.
Carel ende Elegast, vs. 81.
Verder heeft het dezelfde beteekenissen als lachter.
Zie

VONDEL

door v. L. IV , 574 , vs. 422 ; Ibid. VI , 272, vs. 1567 ;
HOOFT Nederl. Hist. fo. 340, 21 ; Taalgids ,

Staten-Bijb. Neh. IX , vs. 18 ;
zesde Jaargang , bl. 109;

YPEY,

Taalk. Aanm. bl. 49.

Laster. Euvel, misdaad. Schoon ick niet stuurs van gelaet of trots
van opzicht ben, myn naem evenwel is zonder smet ; en tot uogh heb ick
zonder last e r gedeunt : en geen overspeler heeft roem op my.

VONDEL,

door v. L. IV , 244.
Lasteren. Dit werkwoord heeft dezelfde beteekenissen, als lachteren
VONDEL , door v. L. IV , 346 , vs. 90 ; St. Bijb. II Cor. VI,

en komt voor in

vs. 3 en VIII, vs. 20; Passion. Wijnterst. P. 80 aangeh. door
Taalk. Aanm. bl. 48 ;

HOOFT

YPEY,

Nederl. Hist. P. 224, 25 ; enz.

Lasteren. Lasteringen.
—
— Wat 1a st er en
Bestonden niet Godts lippen te verbasteren !
VONDEL , door v. L. IV, 487 , vs. 909.
Lasterigh. Kwaadsprekend , lasteraehtig , beschuldigend. U. W.
Soo laugh , tot dat ick brack zijn last erich ghemoedt.
HARDUIJN , Ged. door SCHRANT , bl. 40.
Dus hadden wy te deel dien onverdienden segen
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Des wreveligen Volcks , lien brood en quackel-regen
De 1 as t e r ige lip tot swijgen brengen most.
HUM Korenbl. I, 85.

Lasterlijk, lasterlyk. Schandelijk, misdadig, zoowel bijv.nw. als
bijw. U. W.
— — — — Geen burgers trecken nut
Uit 1 a s t er 1 ij k e pracht.
VONDEL , door v. L. VII, 48, vs. 99.

Lasterlykheit. Schandelfjkheid , misdadigheid. U. W.
Lasterstuk. Schenddaad, gruwel , schelmstuk , wanbedrik U. W.
Waer na de vader zijn eigen kint met zijn sabel onthoofde , dies by van
den blixem getroffen, dit 1 a s te rstuck boette.

VONDEL , door

v. L. IV , 294.

— — — dat zoo een onverzetbre ziel
In Vestaes reine kerck , by 't ecuwigh vier most waecken ,
En 't schendigh las t e r s tuck des Christendoms verzaecken.
Ibid. IV, 301, vs. 58.
Lastertaal. Taal van afkeuring. Wdb. op HOOFT.
Lastigen. Bevelen.
— — van de Majesteit gel as tigt, nit genade ,
Zich op te heffen.
OUDAAN , aangehaald in Dr. DE JAGERS Proeve , bl. 212.

Lat. Traag.
Si niet to haestich , si niet te 1 a t.
Heim. der Heim. vs. 360.
Maer . in weldoene sijn si 1 a t.
Wapene Martijn , Coup'. 61.
Zie nog

KAUSLER ,

Die Rose , vs. 3256 en vs. 10985; Walewein, vs.

5502 ; Mloep. B. IV, vs. 358.

Lat. Glad. Km.
Ged. III , 109.
Late. Vrijgelatene hofhoorigen.
Late. Cijnsgenooten. Ibid. I, 363.
Laten, laeten. 1) Verlaten, begeven. Daer om sal een man sinen
vader ende sijn moeder lat en, ende aen sinen wive hangen. Liesveltsche Bijb. Gen. II. Ms xps in sijnre martelien ghelaten was van sinen
vader. Dr. v. Prozast. bl. 45. Ic en sal die niet laten noch ofgaen.
Bijb. van 1477, Josua I, vs. 5.
Zie nog VAN HEELU , vs. 654 ; Belg. Mus. VI, 170 , reg. 19 ; ibid. IX,

420, vs. 65 ; Rymb. vs. 28020 en vs. 30415.
2) Laten gaan, wegzenden. Km. Laet mi dat is varen mach tot mijnen
here. Bijb. van 1477.
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3) Ophouden, van iets allaten. Km.
4) Overlaten.
So sere sloechsi ende staken ,
Dat sine uten gate traken ,
(Doe ghedoghedi vele onghevals)
Ende bonden hem an sinen hals
Enen steen , ende lieten gaen ,
Ende liet ene then honden saen ,
Diane ghinghen bassen ende jaghen.
Rein. door Dr. Joricion. vs. 1596.
5) Nalaten, staken. Van de kruisiging van Christus handelende , zegt de
dichter van den Lekenspieghel :
In sine zide wart hi ghewont
Met enen spore ter selver stout
Tote in sine herte soe diep
batter water ende bloat ute liep.
Derde beefde inder pinen ,
Ende die zone liet hoer seinen.
B. II , C. 53 , vs. 64.
Want ter zonnen opganghe
Sullen si opt were sijn ,
Ende alsi 1 a e t haren schijn ,
Sullen si vanden werke beten.
Ibid. B. III , C. I , vs. 40.
6) Nalaten , verzuimen , nalatig zijn. Wdb. op

HOOFT

en U. W.

Laten, laeten. Het zwermen der been. Km.
Laten, laeten (Ben bli.jf). Achterwege laten.
Maer lietti dese vaert e en bl ij f,
So dadi ale die vroede doet.
Biblioth. 1868 , 1 ste aft. bl. 100.
Laten weten. Doen verstaan, to kennen geven , doen merken.
Och edel here es dat trouwe ,
So sal ic u minen naem 1 a t en wet en:
Sandrijn so ben ic gheheten.
Lansloot , vs. 434.
Doen lie ten si den Conine we ten,
Dat si thus werd willen varen.
vmati. Sp. H. fo. 115.
Hier na quam die dochter voert.
Die ander clere wert becoert
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Met hare minnen ende beseten ,
Ende hi en dorste haer niet la ten wete n.
Dr. VERWUS , X Goede Boerden , bl. 12.

Laten, laeten (Hem). Zich gelaten, zich houden als , schijnen. JUL.
Laten, laeten duncken. Zich was maken, zich trachten te overtuigen. Ibid.
Laten , laeten wt-gaen eenen boeck. Een werk , een boek uitgeven. Ibid.
Laten, laeten (Het lijf). Het leven verliezen , sterven.
Die crone haddehi te sinen doeue
jaer ghedreghen , eerhi t 1 ij f lie t.
Rymb. vs. 27233.
Later, laeter. Latierboom, boom in de stallen , ter afschutting der
paarden. Ook boom op een hooiwagen , om het hooi op den wagen
te bevestigen.

PL.

Laterne. Lantaarn. JUL.
Latijn. Taal , spraak.
—
— hi verstont
Wat hanen craien ende honden bilen
— — — in haer 1 a t ij n.
Caerl elide Eleg. vs. 770.
David spreect in sijn I a t ij n.
BLOMM. Oudvl. Ged. III , 126 , vs. 178.
Lieve kint , verstaet mijn L a t ij n :
Een wijf en sal niet milde sijn.
BABBLER , Die Rose , vs. 12739.
Zie nog Ferg. vs. 3788 ; Rein. door

WILLEMS

bl. 288, vs. 21 ; Seghelijn

van Jher. P. 36 , d.
Latineerre. Tolk.
Maer alst coemt teeneger stede ,
Daer Griexe tale noot sal wesen ,
Een la tine er r e si te desen.
mAERL. Sp. 11. 4 0. ed. I P. III B. XXXVII, vs. 42.
Latoen , lattoen. Koper van Corinthe , bij de Ouden een kostbaar
metaal.
Mar daer waren horneke viere
In elke pilaer scone ende diere ,
D'een was gemaect van i. latoene,
D'ander van enen jaspre groene.
BLOMM. Ond VI. Ged. I , 49 , vs. 576.
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Hy schiet daerna een pantser,, blinckende van gout en lat t o e n, aen
't lijf. VONDEL , door v. L. V , 396.
Zie ook Alex. VII, vs. 812.
Latoenen. Bijv. nw. Van latoen , van geel koper. Item — — —
inder Hage betailt van enen 1 a t oenen zadel mitten 1 a t oen en gereyde — — vij oude vranken. D r.

VERWIJS ,

De Oorl. van Hert. Albr.

bl. 170.
Latsure. Strik.
Ghi sijt so vaste in sine la t s u r e.
BILDERDIPE N. T. en D. V. IV, bl. 162.
Latte. Ring zonder edelsteen , den vorm eener maan hebbende. KIL.
Latten. De daken der huizen waren tijdens de rondwandelingen van
Jezus zoodanig gevormd , dat men er op vertoeven kon, hetwelk voor
zieken of ongestelden , die de vrije lucht wilden genieten , zeer aangenaam
was. Men kon die zieken van boven nederlaten, hetgeen in de volgende
regels wordt voorgesteld.
Boven clommen si uppe thuus,
Ende lietene voor die voete Jhesus
Neven den fatten neder ward.
Rymb. vs. 22947.
In Cafernaum keerdi weder.
Doe lietmen eenen juchtegen neder
Dordie fatten voer sine voete
MAERL. Sp. Hist. 40. ed. I P. VII B. X, vs. 43.
Wat men nu door lat t en to verstaan hebbe , moet natuurlijk vrij
onzeker zijn. Men wil het door balk, dakpan enz. verklaren , doch de
prozavertaling heeft daarvoor dak.
Lattier. Rosbaar,, draagbaar,, draagstoel.
Latuwarie. Likmiddel.

KIL.

Voer die kercdore sach hi staen
Eene vrouwe wel ghedaen ,
Die eene busse hilt indie haat,
Daer soe latuwarie uut prant
Ende gaefs elken een deel inden mont.
MAERL. Sp. IL 40. ed. I P. VII B. LXXIX, vs. 16.
Ende soe gaf hem mildelike
Der latuwarien van hemelrike.
Ibid. vs. 34.
Latwerge. Hetzelfde als Latuwarie , en beiden zijn niets anders dan
eene verbastering van het Latijnsche »electuarium."
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Laulike. Op eene onverschillige lauwe wijze.
Dat men la alike
Sine bedinge niet doe.
Lane. IV , vs. 22.
Lauter. Zuiver , onvermengd.
— — den alder-hooghsten throon ,
Ghevrocht uyt tauter gout.
HARD1JYN Ged. door SCHRANT , bl. 34.
Lauw. Traag. Wdb. op BREDERO bl. 503.
Lauw. Louwmaand. Up den derden dach in l a u w e. Die Exc. Chron.
van Vlaenderen , fa . 166.
Sy is aen Karen man en al het Mips , sy is
Gelijck een sachte lauw omtrent de siecke vis.
CATS , door Dr, v. va. I , 448 , b.
Lauwdaete. Lui vrouwmensch.
Lauwe. Wet. lin,. Eng. »law", Angels. »lah".

CATS ,

door

Dr. v.

vL.

I, 448, b.
»slije."
Lauwe. Zeelt. Bij
Lauweit. Uehtend- of morgengezang voor iemands huis , aubade.
KM. MEYER.

Lauweit. Voorspel, preeludium. Km.
Lauweiten. Groot gebaar maken, potsen of kluchten bedrijven. Ibid.
Lauwen. Hetzelfde als Ghelouwen , d. grijpen, aangrjpen, aantasten , pakken , deelachtig worden.
Meer dicke ghevalt dat selc turret ,
Als hi sijns sells niet nemet ware,
Metten helschen spereware ,
Diene metten clauwen 1 a u w et
Als hi pijpt , blaest ende mauwet.
Nat. Bl. B. III , vs. 2145.
Hie (Mugilus) entie snoeck onder hem beden
Sijn to wintre in veden ;
Te somere so ist al vergheven ,
Dats omdatsi bi proien leven ,
Ente wintre de proie nauwet ,
Daer elc gherne omme lauwe t.
Taal- en Letterb. 1872 , bl. 144.
Zie nog Nat. BI. B. V , vs. 730.
Dit lauwen komt zeer dikwijls voor , maar meestal in den vorm ghelauwen , ghelouwen en louwen.
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Lauwer. Pleiter , rechtsgeleerde. JUL. MEYER. En
g. »lawyer."
Latimer , lauwersack. Pleitzak.
Lauwer. Reiszak. Ibid.
Latimer. Laurier.
Op haer hoot stoet alsijt wilde
Een hoedekijn van lauwer blomen.
D r . VERWIJS , Bloeml. I, 155, vs. 65.

Lauwer. Kleine vuurplaats, fornuisje , vuurpotje, komfoortje. Rm.
Lave. 1) Zot , dom , onhebbelijk , onbescheiden vrouwmensch. Ibid.
2) Vrouw, die op eene dwaze of belachelijke wijze vleit. Ibid.
Lavey. Uitspanning , tijd van vermaak en verlustiging , vacantie,
vrije tijd. Soo haest Samson het hoofdt nederleydt in de schoot van Dalila ,
soo is 't lavey by de Philistinen. J. CATS 1828, I, 61 , a.
Ick come te la vey e.
Constth. Jaw. 51. B iiij. v°.

Laveyen. Zich verlustigen, zijn vermaak buitens huis zoeken, ledig
loopen.

Maer hoe ! sal dan het wijf haer in de jeught vermeyen ,
Of als de jonckheyt lacht met haeren man 1 a v e y e
CATS , 1828 , I , 349 , b.
Een slot dat op de grensen stoet ,
Een wijf dat uyt laveyen gaet ,
Een sehoone , jonge , vlagge maeght ,
Gekust , geleckt , gestreelt , gevraeght ,
Zijn Bingen die een handigh man ,
Met toesien niet bewaren kan.
CATS , door D r. v. VL. I , 718 , b.
Zie nog WESTERRAEN Ockenburgh, bl. 79 ; Vaderl. Mus. 1,322, vs. 27.
Laveyen. Schoften , rust nemen op bepaalde tijden van den dag. Ku.,
Laven. Bestrijken , misschien ook gladmaken. Ende die tafelen daer
of en sijn niet g h e 1 a v et mit harse of met pec. Pass. Somer Stuck,
1489, fo . lxxxviij, b.
Lavesche , lavetse. Zeker kruid. Lavas. Km.
Lavetse. Traag , vadsig vrouwmensch. Ibid.
Lavetter. Nietig mensch , beuzelaar,, lafbek.
Naectelijc siet men u tegen den 1 a v e t t e r scrijven ,
Die vreeseude de lucht , nu in secrete preect.
a. BINS. Ref. 1548 , II , 173.

Laviet. Ontlastingplaats in eene gevangenis.
Eu om dat de L a vie t en te meer souden stincken ,

IV.
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En hebben sy het mest niet uytghedaen.
Soo dat wy som liever ter doot hadden te gaeu ,
Dan laugher te blijven in sulcken dal van weene.
HOUWAERT Die vier Wterste , bl. 4.
Lavoer , lavoor. VVaschbak , waschvat , bekken, kom. ML. Bij ROQUEFORT »lavoer." Die suls oec maken een coperen 1 a v o e F. Bijb. van 1477 ,
Prozast. I,
Exod. XXX, vs. 18. Water to halen int 1 a v o e r. Dr. v.
299. Ghi suit maken een eren lavoer met siere bascen , inne te dwane.
RUUSBR.

Tab. I , 189 , reg. 11.

Zie ook Rymb. vs. 11681.
Lavuit. Gezang dat op Pauli-dach en op sint Martijns-dach in de
kerk gezongen werd.
Zie Dr.

DE JAGERS

Oudh. I,

VAN HASSELT.

186.

Archief III, 366.

Lavuit. Beuzeling , zotternij , fopperij. KIL.
Lavuit , lavuyt geven. Misleiden , om den tuin leiden , foppen.
Toen Ulysses, geheel onbekend, ten zijnent was teruggekeerd , vcrlangde
Penelope, door hem te ondervragen, van den toestand haars mans onderricht to worden. Intusschen vertelde zij hens hoe zij met het bekende kleed
gehandeld , en daardoor hen, die naar hare hand dongen , misleid had.
So wist ict hun te seggen , dat ickse doen verbad ;
S' daechs sat ick en weefde de webbe groot en rad ,
By nacht lost ick die weer, opt lichten vande lamp.
Dit duerde heel dry jaren , dat ickse 1 a v u y t gaf.f.
COORNIT.

Odyss. 1605 , II , 100.

Quistgoet
Nu ghy my so veel segt , nu moet ick u naem vraegen ,
Hoe zijt ghy dock geuomt ? segtet dock vry recht uyt.
Vreckheyt
Wat soot u helpen , dock ick g a e f 't lavuyt?
Constth. Jaw. bl. 180 , of Y ij , vo.
Zie nog

MARNIX

Bienk. 1569 , fo. 57 , vo.

Lavuiten. 1) Misleiden, boerten , kortswijlen. ML.
2) Schuimloopen door middel van vleien of pluimstrijken. Ibid.
Lavuiter. 1) Schuimlooper, pluimstrijker. Ibid.
2) Beuzelaar, lafbek. Ibid.
Lavuytgever. Bedrieger, misleider. Valssche munters , panneleckers
schuyffelschappraeyen , Lavuy t g evers ende speckvogels. MARNIX Bienkorf, 1569 , fo. 353 , vo.
Laweit. Zachtheid , lauwheid. Volgens
Die goede man hevet verstaen

TIDEMAN.
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LAWEIT —LEBBI.
Biden helegen geeste zaen
Die boosheit vanden viant ,
Hoe dat hi hem dies bewant ,
Hoe hive ter la weit dade keren.
Lev. van St. Franc. vs. 2359.
Volgens D r.

VERWIIS

beteekent dit woord in dezelfde aanhaling vermaak,

leven van lust en genot. Zie zijne B11. II, 53, vs. 175, en het glossarium.
Ook D r. DE JAGER is van hetzelfde gevoelen , en to recht.
Zie zijn Archief III , 367.
Lawen. Grijpen, vatten , pakken, aangrijpen, naar iets reiken. Zie
Ghelauwen.
Lawerke. Leeuwerik.
L a w erk en, die den dach so minnen ,
Ende droeven daer sijt donker kinnen.
Lev. van St. Fr. vs. 7717.
Aldus sat hi in die sale
Slapende toten sconen daghe ,
Ende vergat al siere maghe
Tote die la w e r k e scone sane,
Ende die dach uten hemel spranc.
Walew. vs. 6776.
Lebben. Lubben.
't Soetste leven suit ghy hebbeu
Seyse , ist dat ghy mijn troud.
'k Liet mijn Bever (sey hy) le bb e n.
Eer ickt dee.
G. VAN SANTEN Epigrammata , 1626 , No. 29.
Lebbieh , lebbigh elders leppieh. 2) Spijtig, boosaardig , wrevelig ,
knorrig. Wdb. op

BREDERO.

Lieve , dent doch om den spijt ,
Om het leppigh steeds verwijt ,
Dat men staegh en over al
U in 't aensicht wrijven sal.
cars , door Dr. v.

VL. 1,

590, c.

2) Smalend, honend.
lc ben verouwt van treuren ,
Verdriet mijn hert doet schearen,
Ick Balm niet uyt als klacht,
Om dat mijn vyant spijtich
Soo lebb i c h, dreats , verwijtich ,
4*

LEBBL —LE DE.
En schamper my belacht.
Zeeusche Nachteg. bl. 16, b.
3) Leelijk, onaangenaam , walgelijk , plat.
Soud men dat 1 e b b i g h e Brabants siften
Of wannen , gelijck de Kruyeniers haar kruyen.
BREDERO , Jerolimo, 1618, b1. 5.
Lebbicheit. Leelijkheid, onaangenaamheid , platheid. De Brabantsche
Tale heeft also wel haar 1 e b b i c h e d e n, als de botte Hollanders.
DER()

REE-

Jerolimo, 161 8 , voorrede , bl. 3.

Led. Lid.

MEYER.

Ledder. Ladder. Nae acht dagen hadde den Heere van Egmont weder
een nieuwen aenslagh op de Stadt , en zijn vole quam by nacht dicht
onder de Westerwal , en meende de selve to beclimmen; maer soo de
wacht haer ghewaer wert, en de Burger flucx int geweer was, trockense
terstont weder of , latende veel van haer l e d d e r s inde gracht.

VELIOS

Chroniick van Hoorn, bl. 60.
Lede. Trap, tred, tree. !(IL.
Lede. Leed , verdriet, smart. Zie Leet.
Lede, leyde. Waterleiding. KIL.
Zie verder

NUR.

Ged. I , 90.

Lede. Har eener deur. RIL.
Lede. Houding , volgens HALBERTSMA. Zie zijne Aant. op

MNERL.

b1.133.

Maer die ridder was ghehertich ,
Gherust sine le de eude ghepertich
Ende slouch dat yore hem quam.
Limb. B. III, vs. 386.
Lede: Bijv. nw. 1) Onaangenaam.
Doe quamen den Grave led e gaste.
MELTS STORE , B. V , vs. 1282.
2) Kwaad„ verachtelijk , hatelijk , boos.
Dit heeft beraden die 1 e d e nijt.
Fl. ende Bl. vs. 755.
Si riepen : ,ribaut, pautenier,
Die le e d e duvel droech u bier.
Ferg. naar bet HS. vs. 520.
Zie nog ibid. vs. 4736 ; Vanden Levene ons Heren , vs. 473 en vs. 4424.
3) Smartvol , droef,, droevig , teed aanbrengend.
Sint quam die I e d e dach
Dat men maect tuschen ons een ghesceet.
Fl. ende BI. vs. 3110.
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Lede doen. Leed , sinart , onheil veroorzaken.
— — — wildi saen
Der joncfrouwen beteren hier te stede
Dat gi hare hebt gedaen te lede?
Lane. III , vs. 25293.
Hoerre minne, die mi soe lede
Heeft ghedaen al desen qt.
St. Geerden Minne , vs. 338.
Ledech, leedeeh, ledig. Vrij , los , ongebonden. Ende alsoe saen
daer na so salmen die ghevangenne, die sijn ghevaen op die van Mechghelne , van shertoghen weeghen, sonder beiden commerloes ute doen ,
los ende 1 e e d e e h. Brab. Yeesten, D. I, bl. 708.
Zie nog Die .X. Plaghen, vs. 562 en Dr . VERWIJS Bloeml. II, 194,
vs. 154.
Ledech wijf. Ongetrouwde vrouw , ook weduwe en hoer. Wie op
ledeghe wive leefde oft goet van h en nempt , by waers op twee pond
grote. Stadsordonnantie van Brussel , van 1360. Zie Belg. Mus. VII, 307.
Ledeghen. 1) Bevrijden, verlossen.
Doe pijnde haer echter de vrouwe das ,
Hoe sise mochte ledeghen van der doot.
Fl. ende Bl. vs. 583.
Den rouwe dien gi draecht so groat,
Sal meneghen le deghen vander doot.
Vanden Levene ons Heron , vs. 282.
2) Voldoen betalen , afkoopen.
Si ghingen ledeghen haren chens.
Ibid. vs. 332.
Leden. Leed doen, vijandelyk bejegenen.
Nu waendic sijn daer toe comen ,
Datic die brulocht hadde benomen
Van Lodewike , maer is en can ,
Want hi moet emmer sijn haer man ,
Wedert mi lieft oft 1 e e t.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 705.
Soe en hoert het niet te sijnre edelheden ,
Dat hi den hertoghe soude 1 e d e n.
Brab. Yeesten , B. V , vs. 2054.
Aidaer leeddene die quade reuden.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. XLVI , vs. 58.
Loden. Vergezeld doen gaan.
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— — — Valsche materien — —
Die si subtijllijc connen cleden ,
Ende met sconen woorden lede n.
Lsp. B. III , C. 15 , vs. 124.

Leden. Regelen , besturen.
Twi torment hine met slaghen
Ewelike , sonder versceet ?
Dit en scijnt to pointe niet ghelcet
Tordeel.
Dr. VERWIJS , Wapene Ilartijn , bl. 10 , vs. 206.

Leden. Leiden. Fr. Conduire.
Jhesus, die was zoete lam
Ende dor ons de pine an nami ,
Enter doot hem leden liet
Om der zondaren verdriet.
Lev. van St. Fr. vs. 4323.
Die blende die souken al
Ledere, diese leden sal.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VIII B. LXVI, vs. 28.

Leden. Leiden. Fr. Mener.
Want hermitagie wilde hie
Pleglien ende nauwer leven leden
Dan die cloestre besceden.
Ibid. III P. IV B. XXVIII , vs. 15.

Leden. Den tijd doorbrengen.
Ander heeren sijn van selken ambachte ,
Dat sy riden ghewapender hant ,
Elide halen die rike liden opt lant
Verradelijc nut Karen huze,
Bode siaense in stocken met groter confuse
Op haer casteelen oft op haer borghen ,
Daer sy dan sitten ende le den in sorghen.
Dr. VERWIIS , Bloeml. II , 199 , vs. 356.

Loden. Benijden of haten.
Ende (Cain) leedde sinen broeder Abelle.
Rymb. vs. 863.

Leden (In voile). Volledig , ten klaarste , ten duidelijkste.
Soo dat ick uyt de daet in volle leden sag ,
Hoe weynig dat de kunst tot onse troost vermag.
CATS, 1828, I, 19, b.
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Geluckig is de mensch , en dat in voile leden,
Die Godt ontrent hem vint , alwaer by komt getreden.
Ibid. I , 29 , b.

Leden (Met volle). Aanhoudend.
Mijn siel 1 hoe zijt gy dus ontrust ,
En sucht gestaegh met voile le de n.
Ibid. I , 583 , b.
Leder. Scheede. KIL.

Leder , leeder , ledre. Ladder, Een leeder was gestelt op der
aerde. St. Bijb. Gen. XXVIII, vs. 12.
Hi dede wapinen sine man
Ende engine ende le der en setten an.
Lane. IV , vs. 8292.
Zie nog Belg. Museum, III, 112, vs. 155; Lev. van St. Fr. vs. 4729.
Leder- of leederbome. Ladderstfjlen.
Die leederbome waren so lane.
Rymb. vs. 2440.

Leder , leeder , leyder. Leidsman. Zie boven op Leden.
Paulus doet ons weten :
Sonder 1 e y d e r e en gaet te geenre stout
Den wech die u niet en es cont.
Meliboeus , vs. 1101.
Ghi sift feeders al staer blent.
Rymb. vs. 25524.

Leder (Te) hebben. Verachten, minachten , of deer hebben van.
" En h e b t mi" seitsoe , " niet te l e d e r
Om mine aerme yule cleder."
MAERL. Sp. H. III P. III B. XLV, vs. 51.
Al eest dat men oude cledere
Om haer outheit he eft te leder e.
Doctrin. II, vs. 1184.
Hier omme hadde hi twijf te le de r.
Rymb. vs. 8066.
Zie nog Beatrijs , vs. 266.

Leder (Te) worden. Hatelijk , veraehtelijk warden.
Nu wortstu emmermeer te leder.
cueNrrt , Bydr. bl. 198,

vs. 20.

Ledergarwer. Leérlooier. KIL.
Ledertouwen. Ledrlooien. Ibid.
Ledig , leedigh. Vrij, los. Hetzelfde als het bovenstaande »ledeell".

LEDIG.—LEDICII.
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In deerst zegghe wi, dat dy gevanghen van beyden siden, dy omme
dis twists wil gevanghen siin , quiit ende 1 e e d i c h soelen ziin op oer
oerveede.

NIJH.

Ged. I, 182.

Ledig, ledigh. Ontbloot. Welcke nedricheydt daer in bestaet, dat
wy ledigh zyn van alle goedt ende gherechtigheydt. Ghepredestineerden
Dief, 1619, bl. 11.
Ledig. lfdel in eene fig. beteekenis. Van alien led i g e woerden — — —
die die menschen spreken , daer sullen si reden of gheven in den daghe
des oerdels. Sp. der Vole. fo . '229.
Ledig, leeg. Niets doende , traag. Gherassche moeders hebben 1 e g h e
dochteren.

MEIJER

Oude Nederl. Spr. bl. 80.

Ledigh. Onverrichter zake.
Men seyt haer dit bevel van 's Koninghs wegen aen ,
Sy last des niettemin de boden le di gh gaen.
CATS, 1828, I, 105, b.

Ledigh. Zeer , bij aitnemendheid , elders vii digh."
En vertrouwt ghy , dat uw kind ,
'T welck ghy teer en ledigh mint,
Zonder yets daer toe to doen ,
Kan ontfangen goed fatsoen ?
DE BRUNE , Emblcmata , 1624 , bl. 203.

Ledig, leedigh. Gemakkelijk , zonder ?melte. Wdb. op II0OFT.
Ledigh. Ongehuwd. Rif,. Van daar ledighe vroaw , voor wedetwe en
ook lichtekooi.

Ledich zijn van iets. Vrjj zijn van iets, er niet van kunnen beticht
worden.
Die goet van aerde sijn ends zedich ,
Ende alre zwacheit scande z ij n ledic h.
Mloep. B. IV , vs. 2280 , var.

Ledighe daghen.. Vrije dagen , vacantiedagen , feestdagen. KIL.
Ledich (Hem of sich) houden. Zich onthoaden , rich er niet enede
bemoeien. Wy sullen

ons

ledich houden van dat ons niet toe en

hoert ende ons luttel onderwijnden van der dinghen , die ons niet bevolen
en sijn. Stemm en , bl. 63.

Ledich (Hera) maken van. jets. Zich van iets afmaken , ontslaan
ontdoen , bevrijden.
So suldi u des maken ledic h.
Mloep , B. I , vs. 1012.

Ledich staen. Onzijdig blijven. Omme dan deser vrientliker genaden
ende doechden wille, van rnijnen lieven genedigen here bier mode nu aen
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mij geneyght ende gekeert, en oich omme sandedinger gonsten ende
lieffden wille , die ich tot synen furstlichen genaden hebbe, hebbe dairomme
gelaefft ende gelave sijnen genaden vurscr. mit desen brieff, offt sake were
dat hij mit Henrich van Wisch te veden off to onmynnen queme, des
soulde ich 1 e dich stae n.

NIJH.

Ged. IV, 89.

Ledig of leedig staan aan. iemandt. Gelegenheid geven aan iemand,
iets aan iemand gemakkelijk vallen. Wdb. op IIOOFT.
Ledichen., ledichgen lietzelfde als Ledegen, nam. bevrijden , verlossen.
Ic l e d i c h d e u van groten sere.
Vanden Levene ons Heren , vs. 1169.
Ende dat hive quame besien
Opdat hi mochte hem ledichgen te dien.
Lane. II , vs. 14140.
Ledicheit, leedigheit. 1) IJdelheid.
—

— truffe ende ledichede.
Vanden Levene ous Heron, vs. 20.
Die ledichede soude wi laten
Van deser werelt.
Ibid. vs. 69.
In mi was alle 1 ediched e.
Ibid. vs. 1433.

Pit laatste vers vindt men cok in het Belg. Mus. IV, bl. 266 , vs. 71,
waar WILLEMS het woord 1 e dichei t door luiheid verklaart.
2) Flauwheid , laf heid , onnoozelheid. Wdb. op

HOOFT.

3) Eleingeestigheid.
Voorwachte di selven in alre wijs :
Dine armoede si suverhede ,
Diju sparen sonder lediched e.
MAERL. Sp. tl. 40. ed. I P. VIII B. XXXVI, vs. 52.
Lediger. Lichter, , bekend vaartuig om de ladingen der schepen aan
land te brengen. Km.
Ledichlick. 1) Onbekommerd volgens D r. VAN YLOTEN. Dat is dat wi
al onse werken van buten also 1 e dichlic werken sellen , dat ons onse
inganc in reden altoes ghereet si. Prozast. bl. 55*.
2) Gemakkelijk , zonder moeite. Km.
Ledung. Lostating , bevrijding , vrijlating. NIJH. Ged. V, 201.
Leebraken. Radbraken. MEYER.
Leed, leet , lede. Deze woorden hebben alien dezelfde beteekenis ,
wij verwijzen dus uaar lede , leet.
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Leede. Trap, tred, voortgang.

MEYER.

Leede. Zwak , drank. L cede palen staen alder langest.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 31.
Leedeliek. Leelijk. iun.
Leeden. Walgen. Ibid.
Leedengieren. heed doen, beleedigen.
laidangier." Zie Rein. door

WILLEMS,

ROQUEFORT.

bI. 125 en Dr.

Fr. »laidanger ,

DE JAGER,

Taalk.

Mag. II, 296.
Leedgetal. Het tegenovergestelde van »liefgetal", dus: walgelijk, verafschuwbaar.

KIL. MEYER.

Leedkretig. Walgelijk, onaangenaam. Km.
Leedren. Tenten van dierenhuiden of vellen. Wdb. op

HOOFT.

Leedsaem. Afkeerig , spijtig, bits, barsch.
Leedse. Loods , getimmerte.
Hi hadde doen rechten , sonder sage,
Ene lee d s e in die middewerde
Van dien pleine daer hise begerde ,
Daer was sijn wijf in , ende met hare
Ander vrouwen , die quamen dare ,
Dat si den tornoy souden sien.
Lane. II , vs. 3077.
Leedschap. Zie Leetschap.
Leedsman. Zie Leetsman.
Leedtoghe. Hertog. JUL.
Leefaehtigh. Levendig. Ibid.
Leefbaer. Kras, sterk, van levenskracht vQorzien. Hekuba, haren
ouderdom overdenkende, zegt :
Maer ouderdom die sijt te le e f b a er! waartoe 't weenen P
VONDEL , door v. L. II, 239, vs. 57.
Leefbroot. Waarschijnlijk vast gebakken brood. Ende liet hem des
daechs een 1 e e fb root gheven ut der backerstrate. Bijb. van

GAILLIAERn

van 1578, Jerem. XXXVII, vs. 20.
Zie ook HOEUFFT , Bred. Taaleig. bI. 354.
Leef-, lief-, lijfkoek. Honigkoek , zoete kook. Km.
Leeflich, leeflick. Levend , levendig. Ibid.
Leeftoght. Vruchtgebruik.
Leeg. Laag. Hoe dat een boemken volre gheladen is, hoe dat sijn
teigheren l n g h e r nederhangen. Stemmen, bl. 59. Semiramis wert ge,seydt met een sonderlinge schalckheyt uyt een gantsch l e e g h ende
slecht geslachte tot het koninckrijck te zijn gekonaen. CATS Thooneel van
de Mannelycke Achtbaerheyt, 1632, H. 3.
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HEINSIUS :

Niet voelende de pijn , en gevende de geest ,
Die vliegend' uyt het lijf , wiert dadelick verheven
Int midden van de locht daer al de helden leven.
Van daer keeck by om leech, en sach de weerelt staen
Hamden, onder hem , die by was om gegaen.
Poemata , 1616 , bl. 4.
Leeghbaar,, leeghbaer. Rustig, zonder te handelen, zich gedragende als niet to doen hebbende. U. W.
Wie leeghbaar wenscht erft wel verdiende spot ;
Slaat hand an, helpt uw zelf,, zo helpt u God.
SPIEGHEL Hertsp. 1730 , bl. 158.
Zie nog Wdb. op

HOOFT

bl. 475.

Leeghbaarlijk. Rustig. Wdb. op
Leeghde. Dal , vallei.

HOOFT.

TUL.

Leecheit. Ledigheid. Leecheyt is nioeder van alle quaethede.
Oude Nederl. Spr. bl. 92.
Leegheyd. Laagheid , rage stelling. NIL.
Leeghen.. Vernederen, verlagen , onderwerpen. Ibid.

MEIJER ,

Leegher. Ligging, gesteldheid. Wdb. op HOOFT.
Leegerkerk. Legerhoofdplaati. Ibid.
Leeghliek. Lichtelijk volgens P. vLAMING. L e eghlik in 't verzinnen
(begrijpen).

SPIEGHEL ,

Hertsp. 1730, bl. 95.

Leee. Ongeleerd, dom. Ook ongeletterd.
Men vint simpel liede so 1 e e c ,
Elide int ghelove so weec ,
Dat sift houden in haer verstaeu ,
Dat God is alse mensche ghedaen.
Lsp. B. I, C II , vs. 1.
Die dese worde verstaen wale
En sijn niet 1 e e c.
Doctrin. B. III , vs. 1948.
Leekmoes. Lakmoes. Inf. bl. 177.
Leelijk , leelbje , lelijc. Smadelijk, schandelijk,slecht,ongeoorloofd ,
verachtelijk, deerlijk. Wdb. op

HOOFT.

Want hi zinen breeder le ell i k e,
Numtore , stiet uten rike.
Lsp. B. I , C. 42 , vs. 143.
Oec seit die wise Socartes :
Dine die I el e c te doene es ,
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Dat die oec in alre stout ,
Lel lc luidt, in den mont.
Doctrin. bl. 65 , vs. 390 en 302.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. V , vs. 52.
Leelicken. Bijw. Op eene sehandeliike
Leelijoheyt , leelicheit. Beleediging , verguizing , hoon , veraehting,

Zie nog

beschimping.
Daer ginc si biten , slam ende steken ,
Ende hare leel ij chede wreken.
CLIGNETT , Bydrage , bl. 326.
Keye , hi moet hem boeten ,
Dat hi hem seide leeliehed e.
Ferg. mar het HS. vs. 2903.
Leelicheit doen. Beleedigen, kwaad doen. Soe wie enegen scepene oft
rentmeester van der stad van Bruessele qualike toesprake, oft 1 eelic heit
d a d e, oft dreychde , enz. Stads Ordonnantie van Brussel van 1360, to
vinden in Belg. Mus. VII , 307.
Leemate, leenmate. Lemmet , of de stof daarvoor. Item so heeft
die proefst Pilgrim, — — gelevert tot drien stonden , dair hi mode
copen soude turken , le e m a t e n, ende smeerkairsen toter reyse behoif.
Dr. VERWIJS , De Oorl. van Hertog Albrecht. bl. 382. Betailt by Jorgel
van anderhalf hondert pond leenmat en , enz. Ibid. bl. 12.
Leembendt, leenbendt. Pit eener kaars, lemmet.
Leem.de. Verminking. NIJH. Ged. IV , 418.

KIL.

Leeme , leemer. Lemming, zijnde een viervoetig diertje , in Noorwegen zich ophoudende, en de grootte hebbende van eene muis.
Leemen. Met teem toesmeren. Ibid.
Leemen. Bemorsen , bezoedelen , volgens

WILLEMS.

Si antworde : "hare en beteemde
Hem to houden enege woert ,
Want si haer ere daer in leemd e.
Beig. Mus. VI, 419,
Leemen, lemmen. Aanhoudend van, hetzelfde onderwerp beuzelen.
Ach ! de starrekijcker die leemt staegh van Aries.
BREDERO Schyn-Heyl. 1637 , bl. 5.
Leeraig. Zacht , voor indrukken vatbaar, even als teem of klei.
Hoe komt doch dat de tocht van dit hartvochtich beet
Niet door den tijt en meuckt nosh leemiger en wert.
BREDERO , Het daghet , 1638 , bl. 4.
Lempt , lempte. Verminking.

NIJH.

Ged. I , 226. en 236,
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Leemte. 1) Ongemak, ziekte , kwaal, zoowel lichaams- als zielsgebrek.

W.
Ghy hebt den teugel in de hand
Van voor'ge lee mt en wel genesen.
GROEBE , Versch. Ged. I , 215.
Elck seydt , sal Trijntjen die Hoer-jager trouwen?
Soo mach sy Sint Job wel outsteken cen kaers ,
Hy sal haer wel besparen met ander Vrouwen ,
Eu am pocken en leemt en helpen binnen 's Jaers.
R. VISSCHER, Brabb. 1669, bl. 85, N o. 48.

Zie nog

HUYG.

Korenbl. I, 274 , reg. 11 ;

VONDEL ,

door v. L. II , 391 ,

vs. 432.
2) Verwonding , verminking.
Dat een man sloeghe siju wijff
Doot off dat hise verleemde ,
So waert rechte ende beteemde ,
Batmen tlijff mitten live betale ;
Mer die 1 e ern t e machmen wale
Betalen mit alsulken lede
Off ghelt daer voir na slants zede.
Mloep , B. IV , vs. 760.
Leemtigh, lemtig, lemptig. Behept met gebreken , voornamelijk
met zielsgebrehen , sleeht , mood.
Die d'eerbaerheyd, van moorders uytgetogen ,
Verstickt in bloed , sagh schenden voor sijn' oogen :
Een le e m t i g h schuym , een handvol overschots
Verkrachten en schoffieren , met veel spots.
III , 129, vs. '79.
VONDEL door v.
Maar wat zal ik van Tiberius zeggen? wiens gemoed tot alle verfoeylijkheit is verettert , zoo dat 'er noit yets bedrieglikers , schadelikers , of
schandelikers ter wijder wereld heeft geleeft. Zeker men zou van hem
— — — konnen zeggen : Een overgevenen , eerloozen , 1e m pt i g e n
boozwieht. DE BRUNE , Jok en Ernst , bl. 141.
Leen. Zeis, zeisen.

KIL. MEYER.

Leen. Leengoed, en , bij uitbreiding van beteekenis , bezitting. Vanden
Levene ons Heren , vs. 3013 en vs. 3595.
Leen. Heerschappij.
Nae dat zyn af komst , die ghehoopt hadde op zyn leen,

Voor hem ghesneuvelt viel in 't yzer der eilaideen.
VONDEL , door V. L. II , 80 , vs. 23.
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Leen. Steun. In eene disputacie van onzer vrouwen ende van den
M r . L. PH. C. VAN DEN BERGH in de Nieuwe Werken

Heiligen Cruce, door

der M. v. N. L. wordt, van het kruis sprekende, gezegd:
An welken houdewi- onse 1 e e n.
D. V , 2de St. bl. 42.
Leen. Contractie van Leeden, dus 1) Leiden.
Neerlant — —
Dat soo lang heeft stil geseten ,
En verdregen haer verdriet ,
Tot de mate vol gemeten
Haer geen tranen meer en liet :
Heeft veel jaren achter een ,
Haer als schapen laten 1 e e n.
Moufe-schans , hi. 409.
2) Leiden, doorbrengen.
Dat by (God) den wortel heel uytroeye tot den gronde
Van die daer 't leven 1 e e n in gruwelycke sonde.
HARD1JYN , Ged. door SCHRANT hl. 125.
Leenen. Geven.
Want sy him schone woerden 1 e en d e
Die sy int herte Met en meende.
Mloep , B. I , vs. 2805.
Sy vant den ridder wel geraect
Sitten daer hi hoers verbeyde.
Si dructen in Koren armen beyde ,
Ende I e e n de him den roden wont
Meer dan vijff ende twintich stout
Seer vriendelic , ende sprat him an.
Ibid. vs. 2959.
Zie nog ibid. B. II, vs. 1001.
Leenen of lienen (Hem). Zich leenen, tot, iets gereed zijn.
Wyen ghi wilt dat is dien ,
Tis recht dat is my daer toe 1 i e n.
Ibid. B. IV , vs. 1218.
Leengeluidt. Accompagnement. Wdb. op HOOFT.
Leenigheit. Zachtzinnigheid. Ibid.
Leenmijt. Lemmet, pit, Dat leenm ij t dat in dat was verborghen
is. Pass. Wijnt. fo. ccxi, a.
Leep. Leepoogig. Km.
En sal my yemant noch onstadigheit verwijten ,

LEEP.—LEERL.

63

En kostelicker boord verbieden te verslijten ,
Dan hier een' Scheele Truy , dan Baer een' 1 eep e Trijn.
HUYG. Korenb. I, 86.

Leep. Ongunstig dreigend uitziende , donker.
De paerden zaghen nau one d'onweers stormen 1 e e p ,
Den voerman hoefden toom , noch breydel , nochte sweep ,
Sy vloghen even dul.
YONDEL , door v. L. 1, 74 , vs. 779.

Leepen. Leepoogig zijn. JUL.
Leer , leere. Leering , onderrichting , onderwijs.
lc heb ghelaten vader ende moeder
Mijn lant , mijn rijcheit ende vrende ,
Eude moet hier sterven in ellende
Om dat ick volchde uwer 1 e e r.
Mloep B. I , vs. 1615.
En es gheen dine so quaet
Alse die clapper , dat verstaet ,
Die sine clappage wille keren
Boven der wiser ler e n.
Meliboeus , vs. 1022.

Leeraren. Onderwijzen. MEYER.
Leerbaar. Bevattelijk.
De 1 e e r b r e jeught leert stryen
En worstelen op 't voorbeelt van Natuur.
VONDEL , door Y. L. VII , 598 , vs. 5.

Leerer. Leeraar.
Ghi sult alines begheren
Die alre beste le r e r en
Fisiciene ende Surgyne.
Meliboeus , vs. 896,
Die suete God , des zijt gewes ,
Die een ghetrouwe le e r e r es ,
Hi leert ons alleu ten eersten mael ,
Datmen aen Hem gheloven sad.
Dit syn die .X. Plaghen , vs. 162.

Leerigh. Leerzaam. JUL.
Leerlijek. Leerrijk, onderrichtend.
Doen sprack den Wijsen 'Ulysses met woorden leerl ij e k.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II , 86.

Leerlykheidt. Geschiktheid om te onderrichten ,te onderwijzem U. W.
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Leerre. Hetzelfde als Leerer. Augustinus die die meiste leerre
van allen 1 e e r r en is.

D r.

v. yr.. Prosast. bl. 292.

Want Jhesus Kerst , de meester goet ,
L eerr e van rechter omoet — — —
Sprac :
Lev. van St. Fr. vs. 3070.
Zie nog Pass. Wijnt. fo. lxxxiij , c; Twijspraeck der Creaturen , Dyal. 52.

Leersen. Laarzen aandoen. KIL.
Lees. Leizeel , koppelsnoer, koppelband bij jagers , ook de gekoppelde
honden zelven.
Wanneer ghy dan een Iiaes suit in sijn legher vinden ,
So hest hem achter her een lees gestreckte winders.
cnoEuE , Versch. Ged. II , 104.

Leese. Spoor , tvagenspoor , yore. PL. op »kerren leese en varen."
Leest. 1) Laatst. Bijv.nw.
Dat men elken dach sal vresen
Als oft die lees te sonde wesen.
Doctr. bl. 291 , vs. 1434.
2) Onlangs. Bijw.
Paeschdaghe , die leest was.
Lane. Ii , vs. 31524.

Leesten , leysten. Betvijzen , betoonen , volbrengen, doen, verleenen
nakomen , in een woord wat men door »presteeren" verstaat.
Doe 't mijn' beurt is geweest den Mann te roer mijn' handen
Te leenen , daer by quam te schepen of to landen ,
Ded' ick het yverigh , en met de selve trouw
Die 'ek noch het Vaderland , als 't zijn most, lees ten souw.
HUYG. Korenbl. I , 398.
In historien ende in geesten ,
Pie die poeten van hem leest e n.
Mloep , B. IV , vs. 1336.
Si mochten le y s t en al hoir lusten.
Ibid. B. III , vs. 493.

Leesten , leysten. Pit bestond in vorige eeuwen hierin , dat men bij
de eerste aanmaning eens schuldeischers , op eigen kosten , tot zoo lang
in eene herberg moest vertoeven, totdat aan eene aangegane verbintenis
voldaan ware. En degeen die daartoe verplicht was, werd Leghebaer genoemd. Zie Tweede Proeve van 0. T. en D. bl. 190.

Leesten. Duren. KIT.
Leesting. Het voldoen, de nakoming van lets. U. W. Leesting
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ofte gemoedhebbing is opbrenging van iets anders in plaetse van 't gent
iemand schuldig is , met den inschulders wille tot schuldlossing.

HUGO DE

Inl. tot de Hon. Rechtsg. 1631 , bl. 180.
Leet, leyt, leed. 4) Haat , wrok. MAERLANT , van een jodenkind

GROOT.

sprekende , verhaalt hoe het met Christenkinderen omging, met hen ter
hunner kerke ging en Gods Iichaam ontving, waarop de vader zoo woedend werd dat hij
Hevet enen hoven geheet ,
Om te wrekeue sijn 1 e e t.
Sp. H 4 0. ed. III P. VI B. XXXIIII , vs. 12.
2) Lichanzelijk lijclen , pijn , smart.
Entie zonne seeen up hem heet ,
Die hem pine dede ende 1 e e t.
Ibid. LV , vs. 40.
Hi dancte Gode dine geboet ,
Ende Moriane hondertvout mede ,
Dat hi was bracht ut sinen lede
Fade hi vertroest also was daer.
Lane. II , vs. 45154.
3) Moeite, verdriet , smart.
Elk jode sloech op hem ende Met,
Si daden hem onsachte eude 1 e d e.
Vanden Levene ons Heren , vs. 2349.
Mi doet lee de.0 grote seer.
Ibid. vs. 3553.
4) Ziekte, ongestetdheid.
In die vasen van sinen clede
Ghenas menech van groten 1 e d e.
MAIM.. Sp. H. 4°. ed. III P. H B. XXXII'', vs. 45.
5) Nadeet, schade , teed.
Loth sprat te, hem : Svighet stille ,
" poet minen ghasten Met te le e de ;
',Dade neemt mine dochtren beede , enz.
Rymli. vs. 1876.
6) Wangunst. Zie ibid. Gloss. op vs. 49800.
Leet, leyt, leed hebben. Haten , verachten.
Die grave was stout , iouc eude wreet ,
Dade alle valseheit hadhi 1 e e t.
MELTS STOKE.
Om dat hi Origenes seer hate ende leet h a d d e. Pass. Wijnt. fo. xclv, , c.
JONCKI3L. vs. 2007.
Zie nog Esopet , bl. 14; Rymb. vs, 19902; Rein. door
IV.

5
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Leet gewinnen (Enen). Iemand vijandig worden , beginnen te haren,
Doe sette hine int bisseopdoem ,
Maer al sijn here ghewanne lee t.
Rymb. vs. 19899.
Nu hadde kindere die ghone
Bi ere vrouwen , die was verstorven ,
Ende hevet een ander wijf verworven ,
Die sine kindere so leet gewan,
Dat soere toe brochte haren man,
Dat hi sinen sone Segerike
Ontliven dede jammerlike.
REARM,. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. XIIII , vs, 37.

Leet sijn (Enen). Afschuwelijk voor iemand zijn ,
Want hi wilde met ghewelt ,
Dat soe ware Arriane ,
Ende daer soe plash ter kerken te gane ,
Dedise bewerpen met alike ,
Ende hi slouchse so dorperlike ,
Dat hare dbloet ran uten monde.
Dat sende soe ter selver stonde
Te lijctekene in een elect,
Omdat den broeder ware leet,
Ende bat hem van deser sake
Jammerlike omme wrake.
Ibid. XIX , vs. 18.

Leet

SijD.

met. In geene goede verhouding of betrekking zijn met, de

gunst ontberen van.
Al wisti gereet
Dat hi met Gode ware leet.
VELTH. Sp. H. fo. 76.

Leet- of leedsehap. Berouw,, leedwezen.
An gheloove, leetsc hap wy niet gheraken
Duer Christus lydeu , maer byder Gods goetheyt.
Vaderl. Mus. V , 94.
Maer indien u belieft, den sondaer te verkrincken ,
Doet eerst in zijne siel een innigh 1 e e t-s chap sincken.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT , bl. 42.

277.
DE LAGER, Latere Versch.
Leetsman , leedsman. Leidsman , opleider,, bevelhebber,, aanvoerder.
Zie vender Dr.

Na Josue, alsict verneme,
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Vraegden si omen Here des,
Bideu rade van Finees ,
Wie sonde sijn haer leedsm a n.
Rymb. vs. 7101.
Alse wi daer quamen , wi vonden
Eenen lea aldaer ter stat.
Teersten dat wi sagen dat ,
le ende nAin leetsman diere mi brochte ,
Worden wi vervaert onsochte.
SIAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. IV B. XXIX , vs. 55.

Leeulike. Dapper, heldhaftig , onwederstaanbaar.
Leest de Rose , dats miju raet ,
Wat ghelate dat toghet Dangler,
Of Zorghe , of Scande haer belght bier ,
In dien si hem leeulike varen
Ende alse verwonnen ghebaren.
KAUSLER , Die Rose , vs. 7109.
HUYGENS

past dit woord toe op een geweer, als :
Wiê sal een' Rechter-heer sijn Tabbaerd-eer onthouen ,
Een spijtigh Spies-gesel sip)! schrikkelicke Veer ,
Sijn' wreeden Slayer-lap, sijn leeuwelick geweer.
Korenbl. I, 87.

Leewerk. Leeuwerik. Vaderl. Mus. I, 87, vs. 43.
Let La f. KIL.
Leffe. Ontuchtige vrouw. Ook snapster, babbelaarster.
Ey , vuyl leffe! hoe ben ick met u bedroghen.
Handel der Am. bl. 341.

Leffelen. Zotte praat praten , snappen, klappen , boerten.
Hij soent , hij 1 e f f elt en hij drinkt.
BAARDT , bl. 263 , aaugeh. in E. EPKEMA , Wdb. bl 264.

Leffely. Zotteklap, matte praat, boert.
Oft ander wulpse 1 ef fel y.
Ibid.

Leffen. Primitief van leffelen , dus hetzelfde.
Lechaem. Lijf, lichaam.
Die hareu 1 ec h ame
Gheven omme ghiften.
KAUSLER , Die Rose , vs 7697.
Elc stac andren dor sijn ghegare ,
Als oft dorden 1 e c ham e ware.
Rymb. vs. 31832.

5*
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Legaerd. Leeglooper,, luiaarcl. KIL.
Legaerden. Luilakken , den luiaard spelen. Ibid.
Legaerdije. LuCheid , traagheid , vadsigheid. Ibid.
Leghebaer. remand die, wegens belofte of verbintenis, verplicht was ,
op de eerste aanmaning van den schuldeischer, in eene hem aangewezene
herberg , op eigen kosten, zoo lang te vertoeven , totdat aan die belofte of
verbintenis voldaan was. Tweede Proeve van 0. T. en D. bl. 190.
Leghewagen. Lui mensch. Wdb. op BREDERO.
Legel, lecchel. Vat, flesch, 1 ederen wijnzak , kruik. Hetzelfde al
Lagel.
— — — sonder beide
Dedi .II. leg elen vollen met wine.
VELTIC Sp. H. fo. 363.
Ende hi di salve ontbode aldare
Die int gulden leg el ware.
Lane. III , vs. 21237.
Legel. Hoofdkwartier , leg- of legerplaats, residentie.
Ende maecte haer leg e 1, dats waer ,
Te Genepien.
Brab. Yeesten , B. VI , vs. 6625.
Legelkijn. Vaatje , fteschje , kruikje.
Ene salve , die is u sal wisen ,
Diemen niet en mach velprisen ,
Die daer staet in een kamerk0 ,
In een gulden legelk ij n.
Lane. III , vs. 21185.
Legen. Leggen , instellen , inzetten. , van tollen gesproken. Ende die
becommerde her Johan van Heemsteden , die jonge baliu van Texsel , int
Mersdiep , omme dat zy solden tolle tot Staveren ontfoirt hebben , dair
nee ghiene toile gheleg et noch ghekundicht en was. D r.
Oorl. van Hert. Albr. bl. 355.
in. Loeren , op de loer liggen.
Legg
Been voghelare , die na leewerken
L e g h e t, ende hevet niet so saen ghevaeu
Ene leewerke , noch alsoe saen
Alsi dien steken uten plumen.
Vaderl. Mos. I , 87 , vs. 44.
Legerbaar. Geschikt om een leger te vestigen. U. W.
Leggen. Liggen. Passim.
Leggen. Beleggen , bijeenroepen. U. W.

VERWIJS

De
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Leggen. Overleggen , bedenken.
Hy 1 e g h t en hy herleght , hoe , en in wat mauler ,
Dat hy eens alderbest mocht raecken uyt dit vier.
HARDUYN. Ged. door SCHRANT , hl. 22.
Leggen. Meenen , bedoelen. U. W.
Leggen. Bepalen , aanwijzen. Ende leyde hen plaets ende velt, dach
ende tijt , om tegens hen te strijden. Goudtsch bl. 20. Daer quamt
soo verre , dat Grave Dirck ende den Bisschop malcander doch ende velt
1 e y d e n om te strijden. Ibid. bl. 24.
So sullen si
Enen dach le g ghen daer hi,
Daer si alle vergadren zelen.
Lsp. B. IV , C. 4 , vs. 54.
Zie nog Goudtsch Kron. bl. 72; Lsp. B. I , C. 14, vs. 66; D r. VERWIJS
De Oorl. van Bert. Albr. bl. 82 en 85.
Leggen. Vergelijken gelijkstellen.
Al eest scande te segghene
Man ieghen beesten to leg g h e n c.
Esopet , bl. 7.
Die vlieghe street met groter prie
wilt om heerscepie.
Jeghen
Doe begonste die vlieghe segghen
4eghen mi en dorstu di niet 1 e g g h e
Ibid. bl. 205.
Mer het sal daer tegens te leggen wesen , recht als sta yer tegens
dat gout is. Sp. der minrebr, P. 54 , c. aangeh. in idetn op bl. 11.
Leggen en. Liggen te, gevolgd van een infinitief.
Ghy 1 e g h t altoos e n kijft.
RAEDER° ,

Roddr, bl. 11,

Maar ach! de Teems I e g t ons niet fel genoeg en s a r t.
ANTONIDES VANDER GOES, Ged. door GILD. II, 61.
Leggen aen yet. Zoeken in iets.
Wie arm es ende niet en heeft ,
Ende met goeder spisen gherne leeft,
Ende aen bidden leghet sijn lijfnere,
Die moet sijn een smeker sere.
Jens Teesteye , vs. 3332.
Leggen ane enen. Te koste leggen aan ieinand , be8teden.
Al 1eechttrient ane hem, men heeft weder.
Dr VERWIJS , Roman van Cassamus , vs.

351.
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Al dat .j. coninc gheheel
Bedurste te siere uutvaerd ,
Leidi an hem ongespaerd.
Rymb. vs. 21768.

Leggen op. 1) Toeschrijven. Wdb, op HOOFT.
2) Toedragen , koesteren. Wdb. op

BREDERO.

Leggen geloof. Geloof slaan.
Noch the sy oick ghelove en leyde,
Alsmen seyde dat hi was doot.
Mloep , B. IV , vs. 1426.

Leggen (Een huis). Wet te doen zijn.
Mijn Godt , ick schrick , och wat e e n huis wil ginder le g g e n.
VONDEL , door v. L. III , 793 , vs. 1539.
'k Wil weten wat hier schuilt , wat huis hier nu magh 1 e g g e n.
Ibid. bl. 854 , vs. 1313.

Legghen (In ciaghe). Beschuldigen. Tweede Proeve van 0. T. en D
bl. 80.
Legghen liefde of minne aen. Zijne liefde vestigen of stellen op.
Want die heyden ende die honde
Kavelen even veel die zonde.
Dat is mit beesten omme te gaen
Ende liefden daer te legghen aen.
Mloep , B. III, vs. 162.
Ende Maximus , diet al beriet ,
Omme Etiuse te wrekene niet ,
Maer omme die scone keyserinne ,
Daer hi ane leide sine minne,
Nam dat rike ane met ghewelt.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XXVIII, vs 18.

Legghen over. Overleggen, beramen.
Ick stijgh te wagen : le g h het over met u twee.
VONDEL , door v. L. VI, 242, vs. 666.

Legghen (Prise) an enen. lemand lof toezwaaien.
Sulpicius , gedinct di das ,
Vander maget die selc was,
Die dat niet en liet gescien
Datse man moehte anesien ,
Wat grote prise hi an hare leide.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. ILVI , vs 3.

Leggen (De tafel). De tafel voor het eten gereed maken, hamr op
schragen leggen, dekken.
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Die ene joncfrouwe die t afle leide,
Dandere brochte becken ende dwale ,
Ende hieten dwaen.
Ferg. naar het 11S. vs. 3676.
Ende als hi daer hadde ghesijn
Soe langhe dat hi hoerde segghen ,
Datmen die tafelen soude leggen,
Soe keerde hi weder inwaert scier.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne ,
bl. 82, vs. 154.
Legghen te voren. 1) Voorstellen , voorleggen.
Laet ons dan toten hertoge gaen
Ende laet ons hem dit legghen te voren,
Dan so moghen wi spreken horen ,
Hoe dat hi beraden si.
Mr. MOLTZER , Biblioth. iste All. 1868 , bl. 79.
Zie nog Rymb. vs. 22264.
2) Onder het oog brengen, doen opmerken.
Een ander leidi hem te voren,
Hoe .j. man sieu goed coren.
Rymb. vs. 23384.
Maer sijn vader leidem te voren:
',Sone , dijn broeder was verloren ;
" Nu es hi vonden : dies wes vro.
Ibid. vs. 24077.
3) Te taste leggen, voor de voeten werpen, verwijten.
Men vinkeu als men dander de,de ,
Men vant ghewapent sine lede
Bat dan iemen die daer was.
Men leide hem in dat pallas
Vor den coninc sinen here ;
Des mochti hem wel seamen sere.
Die coninc leide hem vele te v o r e n,
Hi en woudes eon niet horen,
Hi loghende der ondaet.
Caerl ende El. vs. 1128.
Logger. Eaktoor , zaakuitvoerder, gemaehtigde , lasthebber. Wdb.
op

HOOFT.

Legger lemand , die zich ergens ophoudt , om handel te driven. Km.
Legist. Wet- of rechtsgeleerde.
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Den I e g i s t en last is hoer boecken
Over studeren ends vesten
Mit horen codicen ende digesten.
Mloep , B. I , vs. 56.
Lecht. 1) Licht. Znw.
Maer Praxedis keerde hare
Achter haer cellekijn harentare
Ende waende enen droom zien ,
Tote soe riep , ende mettien
Brochtmen hare vort een lech t.
Lev. van St. Fr. vs. 9973.
Elc sach up anders hovel echt
Alse eene tongs gemaect een 1 e c h t.
Doe spraken die nude metten jongen
In alre manieren van tougen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. XLI, vs. 16.
2) Gezicht , vermogen om te zien.
Hi was out .1vi. iaer ,
Alse hi ierst verloes sijn lecht,
Ende over .iiij. iaer dar naer
Wart hi weder siende echt.
Alex. IV , vs. 979.
Doe hi die vonte hadde ghewijt ,
Belesen ende gebenedijt ,
Sprac hi dus den blenden an :
,,God , diet al mach ends can ,
Laet di na dijn gelove gescien
Ane dijn licht ende ane dijn sien."
Doe maecti hem een cruce recht
An sine ogen , ende ontfinc sijn lech t.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. V B. XXXIX , vs. 56.

3) Bijv.nw. Lichtgevend.
Canceudula , als Ysidorus seghet ,
Es een woerm die te sijn pleghet ,
Die claer es bi nachte ende le ch t.
Nat. Bl. B. VII , vs. 387.
Lechten. Het leven, dragelijker,, minder zwaar maken. Dr .
Bloom!. I , 155, vs. 80.
Lechten. Licht of glans van zich afgeven.
Voer hems stout i. tails gerecht ,

VERWIJS,
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Baer op .i. nap , die sere le cht,
Want inden cop stout menech steen ,
Die bi nachte claerre scheen.
Ferg. naar het HS. vs. 802.

Leghwerck.

Pronktapijt of behangsel , pronkkleed voor tafel of bed.

Vyff outaer eleerkens van 1 e g w e r c k. Matth. Anal. 1 , 220.
Leghwercken. Zulke kleeden of tapijten vervaardigen. JUL.

KtL.

Ley. Te huisligging , huisvesting. U. W.
Lei. Weg. WEILAND Gr. Taalk. Wdb. op Leiden.
Ley. Lui , traag , vadsig. KIL. Een 1 e y peert en is niet verlegghens
weert.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 97.

Leyd. In alle beteekenissen hetzelfde als Leet.
Leydbrocke. Lok- of vangbrok. ML.
Leyde. 1) Gang , loop , doorgang , geleiding , doortocht.
2) Waterleiding. Ibid. Zie ook

M r . J.

HOEUFFT,

Ibid.

Bredaasch Taaleigen ,

bl. 355.
3) Pool- of leid-star.
4) Wandelplaats.

KIT..

PL.

Leyde. Slap, tred. KII5. op »lede".
Leyde. Schalie of daklei. Ibid.
Leide. Droevig. Zie Lede
Al eveneens sat Andromaech beneepen ,
Doen sy helaes ! de lei de maere ontfing.
VONDEL , door v. L. III , 151, vs. 10.
— — — ja het moet mijn leven langk
My wroegen , zal ick gaen di en ouden man bedroeven ,
Met zulck een lei de snare.
Ibid. bl. 782 , vs. 1224.

Leide (Te) vergaen.

Tot nadeel of verclerf strekken , slecht alloopen.

Dit spel mach wel vergaen to lei 11 e.
Esopet. bl. 49.
Noch maegt di wel vergaen to leide
Dijn heerschap.
Ibid. bl. 207.

Leiden den ti,jt. Den tad doorbrengen. Wdb. op HOOFT.
Leyden. 1) Onaangenaam maken, verbitteren.
Soe wye des anders liev e 1 e y d e t,
Van menigher vroechde hi hem scheidet.
HILDEG. Ged. bl. 256 , vs. 117.
2) Onaangenaam, hatelijk worden.
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Die liefte en mach oic nymmermeer ley d en
So langhe als si ghe]ike weecht ,
Ende deen des anders wille pleecht.
Mloep , B. I, vs. 302.
3) Verachten , haten.
Als dit Elegast hadde ghesproken ,
Eggheric hadt gerne ghewroken ,
Mer hi en hats die macht niet ,
Daer was menich die hem 1 i e t.
Caerl ende Eleg. vs. 1191 , volgens

HOFFMANN

VON FALLERSLEBEN.

Leider , leyder ,

Leidsman.

Doen audwerdden mijn 1 e i d e r e mi oppenbare , enz.
Lev. van St. Christine , vs. 240.
Paulus doet ons weten :
Sander ley d e r e en gaet te geenre stont
Den wech die u niet es cont.
1VIeliboeus , vs. 1101.
Leyder. Ladder. mt.
Leyder, leider. 1) Droevig , onaangenaam.
Als ick een handvol zie van onze Abrahamyten
Gespaert tot leyder lest haer hert te bersten kryten.
VONDEL , door v. L. I, 681 , vs. 66.
2) Hatelijk , verwenscht.
Ai mi ! ay mi der 1 ei der gheboert !
Die bier nu es comen voert
Van Esmoreit den neve mijn.
Mr. MOLTZER, Bibl. 1868 , bl. 3 , vs. 31.
3) Bampzalig.
Och lei d er ongheval ,
Wat hebdi ons gheweten al.
Dr. vERWIJS , Bloeml. III, 8, vs. 263.
Leyder , leider. Interj. Helaasi och armen.

MEYER.

't wispelturigh volck , dat veel te los van hoofd ,
Genooten dienst vergeet en , le y d e r! 't quaed gelooft.
VONDEL , door v. L. II, 361, vs. 6.

—

Niet en is costeliker dan die tijt , ende leyder! niet en wort min
gheacht. F. H. G. VAN ITERSON, Stemmen, bl. 9.
Leydsage , leitsage. Gids, wegwijzer. Item up Sinte Mychiels avond
inden Hage betailt Nanne van Huysdunen , die mijns heren leidsage
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was tot jut Mairsdiep ende van daen vont in Vrieslant. Dr.

VERW1JS ,

De

Oorl. van Bert. Albr. bl. 19. Item enen scipman van Hoirn gegeven , die
leydsage was voir die wairderobe, enz. Ibid. bI. 33.
Zie nog Lev. van St. Fr. vs. 10534. Zelfs

WAGENAAR

bezigde dit wooed

nog. Zie zijne Beschr. van Amst. D. II , fo. 551 , b.
Leidt. Hetzelfde als Loot.
Leidt. Klaaglied. Wdb. op

HOOFT.

Leye leie. Leek.
Nu sidi finder oefeningh der wapen ,
Isset mit I ey e u ofte papcn.
Mloep. B. II , vs. 264.
Dric papen ende vier 1 e i e.
Lsp. B. II , C 49 , vs. 79.
Leye , leie , leje. Zang.
De naehtegale laet haer 1 e y e ,
Ende beghint haer jonghen to broeden.
Belg. Mus. VI , 312.
Ende cic vogel daer songe
Wel na sijnder 1 e j e.
ELOMM. Oudvl. Ged. II , 115.
Leyfferen. Quid ? Landloopen? Den Bedelaers en sal door tlant to
le y f f e r en niet toegelaten worden.

VAN VAERNEWIJCK ,

Hist. van Belgis ,

1574, fa. 81 , d.
Leicherye (Sunder). Zonder bedrog , in waarheid , zonder liegen.
Verstae gy ju in der nigromantye ,
So segget my sunder leicherye,
Mach men wol den duvel to sik laden ?
Theophilus , door HOFFMANN , vs. 406.
Leyek- of leekbladeren. Allerlei wilde , wrange bijtende zuring. KIL.
Leyne, Leun , steun , stut , steunsel. Ibid.
Leyn.en , leinen. Leunen , steunen , rusten.
Des menscen zone ne hevet niet
Baer sijn hooft up leinen mach.
Lev. van St. Fr. vs. 3481.
Leyns. Troost , verzachting van teed.
Der minnen liden is menichsins ,
Weder,, voert , haer ende ghins,
Dat mach een merken tallen tyden.
Minne maect wel zwaer ghepeyns ,
Mar nyemant en weet daer zekerer 1ey ns,
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Dan (lie hem set om Gode te lyden.
manse. Ged. bl. 129 , vs. 137.
VERWIJS

teekent hierop aan : »een merkwaardig nergens elders voor-

komend woord, samenhangende met het bijv.nw. »lins , lijns". Eene nadere
verklaring en etymologische ontwikkeling van dit zeldzame woord vindt
men in de Nalezing op bl. 326.
Leise, leisse , leysse. 1) Koppel- of snoerband voor jachthonden
ook leiband of leisnoer.
Dien sies , dien hi bider leisen hilt ,
Dien liet hire te hander toe
Partonopeus end Mellor , bl. 5 , vs. 19.
Sijn honden by ontbind en maect de ley s s e los.
SCIUVERIUS , Out Batavien , 1612 , bl. 27.
2) Hand- en voetboei , ook blok aan de pooten van weidieren , om het
wegloopen te voorkomen. Km.
Lessen. Kersliedje. Ibid.
Leyssenen. ICersliederen zingen. Ibid.
Leyssenen., Boeien , binden , kluisteren. De menschen zijn veel-tijds
g h e 1 e y s s e n t of geketent aen 't ghebruyck: ghelijck de een doet, zoo
doet oock Wander.

J. DE BRUNE ,

Banck.-Werck. 1I, 152.

Leystborch , leyster. Hetzelfde als Leghebaer.
Leysten. Zie Leesten , en Belg. Mus. X, 103.
Leysten (Daghe). Bijeenkomst houden. Vort so hebbe wi overdraghen
eendrechtehke , weert dat yemant, in manieren also vorscr. is, den coman ,
den pelegrim , papen , clerke, ridderen ende die ander° varende ende comende
Jude, op ter straten, in den lande ende op ten water, vienghe , rovede ,
bernde of moerde, ende mitter verscher daet enich na volghde van ens
verbondenen, alse vorscr. steet, dat men dan mit dien ghene d a g h e
leyst en noch hauden en sal, hi en hebbe yerst die ghevanghene quijt
ghelaten, ende den reef, brant ende name wederdaen ende ghebetert.
NIJ 11.

Ged. II, 115.

Leyster. Hetzelfde als Leghebaer.
Leysting. Eene bijzondere , thans geheel onbekende wijze om schuldeischers , ten aanzien der gereede betaling van hetgeen hun wettig toekvvam , zekerheid te verschaffen, was de verplichting, welke , zoowel de
hoofdschuldenaar, als zijne borgen , op zich namen, om , wanneer aan de
gemaakte overeenkomst niet voldaan wend, in 1 eist i n g te komen.
Men zie het volgende.
Leisting (In) komen of gaan. Aan de eerste aanmaning des schuldeischers voldoen , om de aangewezene plants of stad in to rijden en op
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eigen kosten daar te blijven , totdat de verbintenis was nagekomen.

Nuift.

Ged. I, LVII en CXXI.
Leisting (Brief van). Maanbrief. Dr.

VERWLJS ,

De Oorl. van Hert.

Albr. N. 386.
?
Leysure. Waarschijnlijk zeker metaal , niaar
Eer het prime was van den dage ,
Waren daer geslegen vele slage ,
Also groat ende also sure ,
Dat die sale van ley sure
Seurden , die waren stare genouch.
BLOMM. Oadvl. Ged. II , 95 , vs. 223.
Leit. Zie Leet.
Leytier leitier. Voertuig , dat door dienstbaren gedragen werd ,
draagbed , rustbed.
Hierbi mule in deser maniere
Soe yule in dese leitier e.
Lane. Ii , vs. 23713.
Sarras sciet van Lancelote ends quasn
Daer hi euen ridder comers vernam ,
Die in sue leitiere lash.
Ibid. vs. 25888.
Ende dede in ens leitiere
Die daertoe wel gemaeet was ,
Waleweine voren.
Ibid. IV , vs. 9664.
Leits. Snoer,, koppelband voor jachthonden.
Hy bint syn windeu aen de 1 e y t s.
s. COSTER , Ithys. 1615 , bl. 17.
Ick heb in 't hoogh geberght met u geweest ter jaght,
En honden uyt mijn 1 e ij t s aen menigh wild gebraght.
WESTERBAEN Ged. 1657 , I , 176.
Lek , leek. Meer. U. W. Wdb. op
Lukrijn.

VONOEL ,

HOOFT

bl. 475.. Het I e c k van

door v. L. VI , bl. 473.

Leke. Lek. Km.
Leken. Een lek krijgen , lekken.
Ick kloste nu en dan twee kruycken tegen een , — —
—
een onbesuysde jongen
Komt loopeu uyt het dorp , en tegen my gesprongen ,
Die stoot te bijster hart , soo dat mijn kruycke leeck t.
CATS , 1828 , I , bl. 437, a.
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Leken. Zen water loozen.
Voer die dore ginc hi staen 1 e k e n.
Dr. VERWIJS , .X. Boerden , bl. 14 , vs. 103.

Lekheid. Mildheid.
De quist-ghoed brast en pronckt boven zyn staat heerlyck ,
En ydelt zyn borze door stroyende le ck h e y d.
COORNHERT , Recht Gebruyck , 1585 , bl. 7.

Leckaerd. Tafelsehuimer , pannelikker. iw.
En went (waant) nyet dat si sija na-volgeren
Der cuscheit , ocht dat si dier begeren ;
Maer si sbu onreyne yule leck a r de
Ende poityire ende gholiarde.
Lev. van Sinte Lutgardis , bI. 49 , vs. 837.

Lecke. Zeepziedersloog. JUL.
Lecke. Verschaald bier of verschaalde win. Ibid.
Lecken. Likken , glad maken. Wdb. op BREUER') bI. 503.
Lecken. Sinullen , brassen , schuimen. RIL.
Lecken of leken den wijn. Den goijn door een zak van de moer
a fscheiden. Ibid.
Lecksack. Zak daartoe. Ibid.

Leckvat. Recipient of ontvanger. Ibid.
Lecken. Laaghartig vleien.
Ende alse Gelloen dat vernam
Dat na sinen wille niet quam ,
Ende hi u hebben sach den sege
Warp hi dat valsce teken wege
Ende quam u smeken ende lecken,
Alse di sine quaetheit woude decken.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 3362.

Lecken , lekken, lakken. Loopen , draven. Wdb. op
Wdb. op

BREDERO,

en

HOOFT.

Lecken-baert. Bij ons beteekent Iikkebaard een smuller, een lekkerbek , doch in de onderstaande aanhaling beteekent het smullerij , iets
lekkers.
De tafel-vrunden zijn zoodanigh oock van aerd :
Zy troetelen de weerd om eenen lecke n-b aert;
Maer als ten eynde loopt het brassen en het smeeren ,
Zoo wil de v yandschap flux in vyandschap verkeeren.
VONDEL , door V. L. 1, 481 ,

vs.

16.

Lekker,, lakker. De algemeene beteekenis dezes woords is knecht,
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dienaar, bediende, van het bovenstaande I e k k en , la k k en, d. i. loopen ,
van welk »lakken"
DERO

BILDERDLIK het

woord lakei afleidt. Zie Wdb. op

BRE-

en op Hoorn. Bij uitbreiding van beteekenis , gebruikte men dit

woord ook voor:
1) Dartele , moedtvillige knaap en voor jongen.
De boomen onder dies die steyl en hooge staen ,
Daer komt geen dertel kint , geen stoute lecker aen.
CATS , 1828, I, 529, b.
Siet wat het weligh hof voor snoode leck e r s heeft ,
En al om dat de jeught daer onbekommert leeft.
Ibid. I , 334 , b.
K. Wat duyvel segje daar,, wijf! schelje me voor een jongen ?
N. Wat benje meer als een lekker?
K. Ik ben een getrouwt man.
J. ZAMMERS , De moetwillige Bootsgezel , 1697, bl. 8.
Zie nog VONDEL , door V. L. 1, 609.
2) Door vele dichters van vorige eeuwen wordt Cupido met den naam
van »lekker" bestempeld, als knaap bij uitnentendheid. Zie Wdb, op BREDERO

en Wdb. op

BOOM

Lekker , lecker.

Smaller , lekkerbek , era at , gulzigaard.

Een begin sonder lief ,
Fens backers huus sonder vier ,
Fen dobbeleere niet putier
Ends eenen woekereere wel ghecleet ,
Eenen leek e r die hem soe beleet
Dat hi niement sculdich en si ,
Pit vint men selden , gheloves mi.
Belg. Mus. X , 118 , vs. 20.
Die lea k e r s voedet, hi verdoemt sinen vader. Bijb. van 1477, Spr.
28, vs. 7.
O wach ! ghi leckers, die vleesch en bloet
Meer ontsiet , ende diet al verdoet ,
Ende nwen bake schtnt soe vrient.
Vaderl. Mus. III, 262 , vs. 819.

Lecker,, lekker, quade lecker. 1)

Boostvicht, beef. ML.

O Judas! qua de leckere!
Fel , onwert , gierich treckere ,
Hoe dorstu nie wesen soe bout ,
Dattu dinen here verrieds om gout.
Vanden Levene ens Heren , bl. 70 , vs. 2106.
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Houdstu die wandelinge dijn ,
Metten gheneu , die 1 e c k e r siju,
Oft met andren quadien ?
Doctrin. vs. 952 var.

Zie nog ibid. II, vs. 928.
2) Sehandjongen. Julium de derde , die sick niet alleenlick tot hoererijen
begaf, maer oncierhiel openbaerlick een Jonge L e c k e r, ghenaemt Innocencius, tot syne schendighe , onnatuerlicke ende Sodomitische oncuysheyt.
NLARNIX

Biencorf, 1596, bl. 322, v0. Dese Lutius Quintius hadde altijt

in zijn gheselschap. ende voerde met hem ten oorloch een jonghe 1 e c k e r,
daer by van joncx op vleeschelick mede verkeert hadde.

ZUYLEN VAN NYEVELT

Plutarchus , 1644, f°. 149 , a.

Lekker,, leeker. Bijv.nw. Week, weelderig , onbehrompen. iur.; Wdb.
op

HOOFT.

Lekker , leeker. Kieskeurig.
Hier sooghse , als eene 1 e c k r e By
Het sap van uytgelesen geur.
VONDEL , door V.

L. III,

313 , vs. 12.

Dat soeter dau al 't Afrikaensch baucket
De tong , haer 1 e c k r e sinnen smaeckte.
Ibid. bl. 332, vs. 12.

Leckerbeetje. Kok , pasteibakker. uiL.
Leckeringe. Slechtheid , boosdadigheid.
Gi sijt al to coene in uwen moet ,
Dat gi dorst u 1 e c k e r i n g e toegen ,
Daer is toesach met minen oegen.
Lane. II , vs. 7819.

Leckerisse , leckrits. Zoethoul. JUL.
Leckernie , lekkernye. Gulzigheid , vraatzucht, smulzucht. Wdb.
op

HOOFT.

Breidelle dine golternie,
Werp van di die leckernie;
MM dan sat et , radic di mede.
Drinc min dan dronken in elke stede.
MAEEL. Sp. H. 40. ed. I P. VIII B. XXXVI, vs. 16.

Leckernie , lekkerny. Kinderachtigheid. Wdb. op HOOFT.
Leckernie, lekkerny. Lust , vreugd , genoegen. Ibid.
Leckernie , lekkerny. Smakelijkheid der spijzen , lekkerheid. Ibid.
Leckernie , lekkerny. Wulpsehheirl , brooddronkenheid, somtijds
zelfs sehaamteloosheid , sleehtheid.
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Ten eerste lapedic dat bloet :
Het smaecte so wel , het was so goet ,
Dat ic dat vleesc mede ontgan.
Deer leerdic I e c k e r nie an
So vele dat ic ghine ten gheten ,
Int wont, deer icse horde bleten.
Rein. door Dr. JONCKBL. VS. 2088.
Hets die nature van den wive
Dat si horen arde gherne
Leek ernie encle lodders scerne.
KAUSLER , Die Rose , vs. 3852.
Leckertand. Lekkerbek. JUL.
Leckertonghe. Hetzelfde. Ibid.
Leckfrite. Koek van kaas , eieren , honig , enz. Ibid.
Leckmarand. Schuimlooper , panlikker. Ibid.
Leckplateel. Smuller , vraat. Ibid.
Lecksel. Soort van stroop. Ibid.
Leckspit. Lekkerbek , smuller. Ibid.
Leckspitten. Smullen , lekker eten. Ibid.
Leckwijn.. Verschaalde wijn , en ook voorloop. Ibid.
Lel. Eigenlijk strotklepje, doch bij uitbreiding tong. Wdb. op

HOOFT.

Onse koc , die zijn 1 e 1 aen geen nagel to beleggen was. Comoedia Vetus ,
1718, bl. 3.
Na deze rede rijstze uit 's hemels hoogen stoel ,
En in een goude wolck verborgen stil en koel ,
Genaecktze Semels huis , en schuift de wolck niet open ,
Of is een best gelijck, die lam komt aengekroopen ,
Met eenen grijzen kop en zoor gerimpelt vel ,
Gekromt en bevende. Zy gilt met hare 1 e 1, enz.
VONDEL , door v. L. XI , 387 , vs. 358
Lelick , lelik. Bijv.nw. Afschuwelijk, boos, schandelijk.
Dus lere ic mannen , wiven , kinden ,
Dat wy I elik e sonden vlyen.
Mloep. B. III , vs. 1241.
Welc den heilighen Job geslegen had — — — metten alder le licste
lazary. Passion. „Somer Stuck , 1489, fo. xli , a.
Bijw. Onbehoorlijk , schandelijk , op eerie
Lelick , lelik ,
schandelijke wijze.
Hets den lerare leell ij c zere
Dathi selve niet en hanteert
IV.

6
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Doghet die hi enen andren leert.
Lap. B. III , C. 15 , vs. 230.
Want hi zinen broeder leellik e,
Numtore , stiet uten rike.
Ibid. B. I , C. 42 , vs. 143.
Waleweins doot es ghevurst
Tote dat die hertoghe weten mach
Hoe hive 1 elich st, souder verdrach ,
Mach doen sterven.
Walew. vs. 9060.
Lelike sien up enen. Iemand vergramd aanzien.
Den bisscop was te moede onsochte
Van sinen portren tferlies ,
Ende bat ghenen Crosus dies,
Dat hi die porters vander stede
Dor ons Heren wille vermede :
Voer hem selven en bat hi niet.
Crosus lelike up hem siet,
Ende sprac hem an met wilder tale.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. V , vs. 52.
Leliken. Leelijk worden. Die segghen dat dat aensichte van den
wenen lelict, si lasteren onsen here. Passion. Wijnterst.

xxix , c.

Alse cleine sijn hare ionghe
Sijn si scoonst ten eersten spronghe ;
Maer si lelik en emmer voort.
Nat. Bloeme , B. II , vs. 258.
Lelicheit , lelycheit.

Kwaad , hoon , schimp, smaad.

Want mi grote lelycheide
Otte ende Gelloen beide
Hebben gedaen na harer macht.
Karel de Gr. Fr. I , vs 1171.
2) Gruweldaad , gruwelstuk , schandaal. Wdb. op miknlEno.
Om soo van stonden aen den coninck te verconden,
D'afgrijse leelick he y d t van zijn moordaede sondeu.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT , bl. 44.
Lelicheit wreken. Aangedanen hoo p of smaad wreken.
Daer gins si biten slaen ende steken ,
Ends hare leelijchede wreken.
Esop. bl. 326 , vs. 20.
Lelicheit seggen. Met sninachting toespreken.
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Here ! alle die ridders , die hier sijn,
Hiet hi mi harde sere groeten ,
Sonder Keye , hi moet hem boeten ,
Dat hi hem seide le'elichede.
Ferg. near het HS. vs. 2903.

Lelle.

1) Borsttepel.
2) Lel van den haan. Ibid.
3) De huig in de keel. Ibid.
4) Voorste uiteinde der tong. Ibid.

Lellen.
Wdb. op

Praten , snappen , en, bij uitbreiding , een woordenstrijd voeren.

BREDERO.

Lellen.

Zuigen. Km. Hy (God) heeft borsten van goedheyd , die hem

steken en zeer doen , zoo by die over ons niet uyt en stort , en den tepel
in de mond geeft. Laet ons niet verzuymen , daer aen te 1 ell e n.

J. DE

Banek.-Werek , I , 444.
Lem. Staal , lemmer.

BRUNE ,

Om in uw geyle borst dit koude 1 e m te steecken.
JAN ZOET , Clorinde en Dambise , 1640 , M. 41.
Maer 1 e m , bewaect uw' schee.
nuvo. Korenbl. I , 153.

Lem. Faam , gerucht. MEYER.
Lem , leme , lemte , laemte.

Gebrek , leemte.

Hi seide : ,dlelich man , sonder 1 e m ,
Ic hebbe verstaen die boodscip scoone , enz.
Lev. v. St. Am. I , vs. 2271.
— — — si hebben een groot 1 e rn ,
Bi dat si sijn van Abrahams gheslachte , enz.
Ibid. vs. 2864.
Zie nog ibid. II , vs. 692.
Lembind , lembed. Pit eener kaars. Km.
Lemde. Faam, gerucht.
Zie ook SCHMID , Swab. Wtb. op »lumbd".
Leme. Belemmering , ook vischgraat. KIL. PL.
Leme. Stroovezel , stroostoppel. rim. Men zeght dat van werck en
1 e e rn e n noyt goed hemd en quam. J. DE BRUNE , Banck.-Werck , 1660,1,5.
Wasch hem sijn hoeft ; met gerste cave
Soutu dan sijn ham. wel wriven ,
So datter die 1emen vast in cliven.
VELTH. Sp. H. B. III, door Dr. JONCKBL. bl.

58, vs.

68.

Zie nog Rymb. vs. 6489.

Lemelt.

Lemmet , pit voor de lamp. Van desen vellen ofte wo1le ,
6'
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maect men oeck lemelt en, diemen in die lampen barnt. Twijspraec
der creaturen. Dyal. cxvi.
Lemen. Verminken. Mer slaet of lee m t een man sijnre buer beest
mit voersaet , hij sal die beest metten boeten Belden, mer so wye een
mensche 1 e e m t an nose , ogen , tonge , — — — daer , enz.

M r . EYKE

Den Spiegel van Sassen, id, 46.
Doe gingen si slaen ende nemeu ,
Ende deep den anderen lemen
Met groten slagen ende sure.
Lane. II , vs. 44044.
Lenient. Hetzelfde als Lemelt.
Ja veel deu slaep d'ooghschelen maect ontwent ,
En knoopt den dach aen nacht met vet lemen t.
K. VAN MANDER Olijf-Bergh , 1609 , bl. 39.
God en sal t' ghequest riet niet breken , noch clooven ,
Noch de glimmende lement van licht berooven.
HO uwaEar , De vier Wterste , bl. 63.
Zie nog Sp. der Vole. f°. 275 en 276.
Lemiere Opening in het vizier van den helm.
Ende Kagani die here
Geraecte enen stouten man ,
Die geheten was Bosan ,
Recht in die lemiere yore ,
Dat tspere vloech ten hersenen dore.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 327.
Lemijt. Lemmet , pit eener lamp of hears. Inden wasse sijn drye
dinghen , flat is dat was, ende le m ij t ende dat vuyr. Pass. Wijnt. f o . ccx , d.
Lemle , lemmel. Lemmer , kling.
Die 1 e sn I e en wilde u niet sniden ,
Si was hovesch bi mire trouwe.
Ferg. vs. 1816.
Sijn swert leide hi ter rechter hant ,
Deer hi hem sere toe verliet ,
Al bloet ghetrect ; ende hi siet
Up die lemm e 1 e van stale.
Walew. vs. 6749.
Zie nog Drab. Yeesten , I, 203, vs. 3846; D". vEnwus , Van Vrouwen
ende van Minne , bl. 73 , vs. 120 ; HILDEG. Ged. bl. 63 , vs. 198.
Lemmen. 4) Vleiend praten , vleiend afsmeken. U. W.
') Awn de ooren lellen , door aanhoudend gepruat lastig vallen. Wdb.
op

IIREDERO.
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Lemmer. Hindernis , hinderpaal , belemmering.

Zonder grooten

1 e m m e r oft moeyte. VAN VAERNEWIJCK , Hist. van Belg. 1574 , f°. 71 , a.
Lemmer. Harst, runderharst , door Km. shaes" genoemd, zoo als
men heden nog algemeen hoort zeggen.

Lempe. Verdraaiing , scheef heid in het aangezicht.
Lempe. Quid ?

KIL.

Had& ick pocken , lem p e n, zeeren
Dan sou Lijaje mijn dus niet
Laate staan in dit verdriet.
A. VANDE VENNE Sinne-Mal. 1623 , bl. 21.

Waarschijnlijk beteekent dit woord hetzelfde als het volgende lempte.

Lempele. Lemmer , kling.
Siju hilte was van yvore ,
Die appel beril , alsict hore ;
In den appel stont also
Ons Heren name Alpha ende 0 ;
In die le mp el e stoet van goude
Een cruce.

I B. XXVI , vs. 25.

MAERL. Sp. H. 4°. ed. IV P.

Dezelfde regels vindt men in de Brab. Yeesten , B. II, vs. 3842 —3847,
doch voor le m p e 1 e staat daar »lemmele".
Lempig. Zwak, gebrekkig. Volgens BILDERDIJK »grijnzig".
Graf-schrift.
De Ziel die in dit lijf begonnen hadd to sweven ,
naer 't graf ,

Sagh dat het 1 e m p i g h was , en liep 'er
En trock naer 't eewigh leven.

Hurt. Korenbl. II , 196.

Lemte , lempte. 1) Leemte , gebrek , zeer. Wdb. op

BREDERO.

Ick heb geen 1 e m t e , sieckt noch zeer.
WESTERBAEN Ged. 1667 , I , 120.

Indien 'er eeuigh zeer komt aen de bocken groeyen ,
Hy is 'er vaerdigh by en laet een yser gloeyen ,
Hy brant de lemp ten uyt.
CATS, door

2) Jicht , kramp , podagra.

Dr.

V. VL. II, 21.

PL. KIL.

3) Verminking , verlamming. Voirt willen wij , wie die tempt e slae ,
tegens ons verbuere thien pont gelts. NIJH. Ged. I , '236.
4) Beletsel , belemmering , hinder paal. MEYER.
Lemteloos. Gaaf , gezond , zonder gebreken.
't Hooge loon dat ick beslaeve ,
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Slaev ick oyt om helm en kruyck ,
Is het lemteloos gebruyck
Van gesonde Ziel en leden.
mire. Ged. I , 246

Lemtigh. 1) G-ebrekkig , door kwalen of gebreken aangetast, maar
vooral wet kwalen, ziekten , ongesleldheid of gebreken veroorzaakt.

MEYER.

Wilt met die vuile braid ,
Die lemtige doch langer niet boeleren.
DE DECKER , 1726 , I , 326.

Zoo hun natuur,, door den ouderdom , niet verminkt en l e m t i g h geDE BRUNE , Wetsteen, 40. ed. 1665, 402.
Zie nog DE BRUNE , Etnblemata , 172 ; OUDAAN Poezy , I, 49.

maakt was.

2) Verminkt. KIL.
Londe. Linde , lindeboom.
Dos wonic onder dese 1 en de,
Allene in dese wilde woestiue.
Walew. vs. 5300.

Len.de. Nagebuur , aanpalende of aangelande. Vijrden halven morghen lants — — — dair nu ter tijt lenden off sijn Dirck Johansz an
die Oestsyde , ende die Regulieren van Amstelredam an die Westsyde.
Tweede Proeve van 0. T. en D. bl. '192.

Lane. Stut , schraag. KIL.
2) Steun , steunsel. Ibid.
3) Leuning. So stilt ghy op u dack een lene maken. St.-Bijb. Deut.
XXII , vs. 8.

Lenement. 1) Windsel. Verbonden met lane in eaten ane voete
ende ane handen. Lev. van Jezus , bl. 173.
2) Omgording , omheining. KIL. en VAN HASSELT,

Lenement. Lemmet , pit eener lamp of kaars. Tote iegewelker
lampten behoren van noede dese .iij. dinge , dat es, dat vat , die olie
rude .j. berrende lenem en t.

RUUSBR.

Tab. I , '157 , reg. 8.

Lenen. 1) Leunen. KIL.
2)

Rusten. Dat doch een weynigh waters gebracht worde, ende was-

schet uwe voeten , ende lenet onder desen boom. St.-Bijb. Genes. XVIII , vs. 4.

Lengde. Lengte. Dit landtschap — is in de I e n g h d e groot
drie dach reysen. Guic. P. 281 , a. Zoo heeft ons Leven maer dertigh jaren
I e n g d e. J. DE BRUNE , Banck.-Werck , II , 347.
Zie nog St.-Bijb. Matth. VI,

vs.

27 ;

VONDEL ,

Lenghe. Hetzelfde.
Elide doe si thout aldus toghen ,

door

v. L. V ,

78 , b.
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LENGHE. —LENTIJN.

Ghinct staen also houde
In die lenghe daert in sijn zoude.
',sp. B. II , C. 29 , vs. 30.
Lengen , lenghen.. Verlengen. U. W.
Lengen , lenghen. Vermengen , wij zeggen , van vochten sprekende ,
nog aanlengen , dat inderdaad niets anders is, dan mengen , vermengen.
Hier siet gy blincken 't good met silver-draed vermenght ,
Hier vindt gy 't hemels-blauw,, hier 't wit met swardt gelengh t.
Strande , bl. 10 , vs. 224.
Daer aen meende ick te melden andere mindere besigheden yap gestolen uren binnens huys , als daer zijn den Hof, de Musike , het Seidlderen , Teeckenen , Boetseren , Gieten , Draeyen , ende diergelijcke veel ;
yeder oock met ondagelicksche opmerckingen min of meer gel e n g h t.
HUYG.

Korenbl. I , 250.

Lenk , lenok. Striem , blauwe vlek.
Iek sie noch de blauwe strepen
In mijn armen diep ghenepen ,
En de lencken in mijn scheen.
S. VAN BEAUMONT ,

Ged. bl. 28.

Het geheele gedicht , waartoe deze regels behooren , vindt men ook in
de Zeeusche Nachtegael , bl. 39, maar onderteekend H. V. D. Is dit aan
eene drukfout, of aan plagiaat toe te schrijven ?
Lensen. Ontnemen , ontstelen , ontrooven , uitplunderen.
Blijfje daar staan , en komter yemant nyt ,
Least hem by den vijf menten tot de veeren toe in sen huyt.
S. COSTER , Isabella , 1627 , bl, 21.

Lensen , lentsen. Ontsluiten , losmaken. MEYER. ML.
Lenstoel. Leuningstoel. Km.
Lenten. Linzen. Ende du neem di die tame ende die gherste ende
bonen ende 1 e n t e n. Bijbel van 1477 , Ezechiel 1V , vs. 9.
Lenteren. Dralen , talmen , iets langzaam en lui ten uitvoer brengen. Rth.

Lenterer. Draler , talmer. Ibid.
Lentijn , lentin. Lente.
Ende menighen zomer ende lent ij n
Hebbicker pelegrijm in ghesijn.
x.s.usLER , Die Rose, vs. 7323.
Lent ij n is heet ende wac.
Broeder Gheraert , Natuurk. bl. 145 , vs. 1181.
De spelling van lent in vindt men in
Zie ook Linton en Linter.

HALBERTSMA

Aanteek. bl. 86.
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LENTS.—LEPPIG.
Lents. Loom, traag. ML. MEYER.
Lentseh. Wat tot de lente behoort.
Eer tel ick 't oeversand en al de lentsche bloemen.
VONDEL , door v. L. III , 269 , vs. 34.
De lentsche Bye.
Ibid. I , 147.
Lep , leppe. Lip.

ML.

Wi vinden lesende van hem
Dat hi ghelecht was te voren
Eer hi ie was gheboren ,
Ende hi cume spreken conde,
Doene God met sinen monde
Profete hiet wesen , ende dede ,
Sine hant an sine leppe mede.
Rymb. vs. 14572.
Andere hebben haer onderste leppe soo lanck hanghende , dat zy
haer gheheel aensichte daermede bedecken ieghens de zonne , als zy slapen.
Hist. van Belg. 1574 , fo. 12, d.
Lepelaer. Drinker , zuiper,, zuiplap.

VAN VAERNEWLTOK

'k Moet het Lichte Wigger fins vraghen — —
Want die heeft meest al de lepel a er s aen sijn ling.
VAN SANTEN , Lichte Wigger , 1617 , bl. 11.
Lepelblaadjes. Zekere drank.
Stinkende Lavas , Jenever , ellefrank ,
Met lepelbl a a dj es of met andre soort van drank.
Het ingebeelde Fortuin , bl. 9.
Lepel- of leepelstuk. Zekere soort van grof geschut. U. W.
Lepelsucht. 1) Krankzinnigheid , dwaasheid. Wdb. op BREDERO.
2) Vermagering , verkwijning door te vasten of honger te lijden. Ibid.
Leperen. Lepperen , met kleine teugjes drinken. Ibid.
Lepijn. Lampet , waschvat. NIL.
Leppig.
Bijv. nw. Wrevelig , knorrig , wars, onvergenoegd , kwaadsprekend , bits.
Ey en maeckt toch Been gekijf
Met een 1 e p p i g h hoenderwijf ,
Die terstont wel lelijek siet,
Soo gy niet genoegh en biedt.
CATS , 1828 , I , 552 , b.
De liefde voed den pays en haet het leppigh spreken.
Ibid. I , 42 , a.
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2) Bijw. Smatend , honend , kwaadsprekend.
Tenn hanght sijn' tough soo wel als tough wel hangen kan
Dat ga soo wel als 't will , ick kander niet by dueren ;
Soo I e p p i g h spreeckt by staegh van vrienden en gebueren ,
Neen , een quaed sprekend vriend is geen welsprekend man.
nuYG. Korenbl. II , 121.

Lepsen. Zuigen , slurpen , met kleine teugjes drinken. KIL.
Lere. Lering. Christus die ewighe waerheit hevet selve ghesproken
in sire 1 e r en op menighe stat. nuUsBn. Brul. bl. 183 , reg. 10.
Zie nog Rymb. vs. 180.

Loren.

Gebruikt in den zin van lezen.
Na Noes doot maecten die heren
Enen toern , daer wi of ler en,
So groot , so wijt , dat nu ter stonde
Niemen wel gheloven comic.
Ibid. vs. 1422.
Leeraar , zedemeester.

Lerere.

Een ander 1 e r e r e seit aldus
Dat men gheen dine en sal wreken.
Doctrin. B. II , vs. 3348.
Maer men heeft in ouden stonden
Valsche ler e r en vonden , enz.
Ibid. vs. 3442.
Zie nog

RUUSBR,

Tab. I , 106 , reg. 16 ; ibid. bl. 201 , reg. 8.

Lerch, lerck. Leeuwerik. PL. KIL. MEYER. Eng. »lark".
Lerghe. Wijd , ruim.
Hi (Luther) maeckt den volcke consciencie le rghe,
Hi stellet hen. soetkens , si saghen van den merghe ,
Maer tvenijn is bedect.
ANNA BINS , Ref. 1548 , R. 14.

Lerp. 1)

Zweep , geeselriem. U. W.

2) Lederen riem of reep. Wdb. op HOOF. T.
Lerpen. Geeselen met een wind, of liever scherp blazen of aanblazen. U.

W.
Lerre. Leeraar,, hetzelfde als Lerere. Zie MEIJER , Lev. van Jezus, bl. 307.
Lerve. Larve. KIL.
Les , lesse. 1) Leer.
Te striden tegens God of tegens 't 1 e s der kerckeu.
STALPAERT VAN DER WIELEN , 't Cieraet enz. 1822, bl. 113.
2) Verhaal , vertelset , sage.
Dit hebbic hier bidi gheset ,
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Omme dat ic wane bet
Dat ghelijc es waer te sine ,
Dan vanden savage Merline
Ende van anderen toveressen ,
Daermen of leest in Artuurs lessen,
Ende in anderen bouken mede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. MX , vs. 120.
3) Gebed.
Ic seide ooc , in waren worden ,
Neware het ware ons te lane,
Wie doer der siele vers sane ,
Ende wie die s i e l e l e s s e las.
Rein. door D r.

JONCKIIL

vs. 449.

4) Onderricht.
Sanders avonts bet oestwaert dan ,
Hierbi machmen verstaen ,
Dat si (de planeten) oestwaert willen gaen ,
Also doen die ander sesse ,
Daer ic of segge dese less e.
Broeder Geraert , Nat. vs. 386.
5) Het gelezene , wat voorgelezen , of besproken werd. Genoeghzaam
bleek den Prinse de noodt der beleegherden uit de 1 e s s e deezer punten.
HOOFT ,

Ned. Hist. fo. 348 , 45.

Zie Lsp. Gloss.
6) Schrift.
Doe David in elke aide
In rasten was van allen stride ,
Maecte hi den Souter , sonder waen ,
Daer .c. ende .1. zalme in staeu
vaers .0.c en zesse,
Ende
Dns eist gheseit , in waerre less e.
Rymb. vs. 10664.

Les (Eene) lesen. Wat was maken , verschalken, voor den gek
houden.
Want si mi seker een Jesse las,
Dat hi met siecten was bevaen ,
Ende brocht mi in den stric ghevaen.
Lansloot , vs. 302.

Lose , lease. Groeve , yore , spoor. Van daar: »wagenlese" voor
»wagenspoor."

LES —LESEN.
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Soe hadde int voerhoeft menage 1 e s e.
Dr. VERWLIS , Die Rose, vs. 150.
Soo haest als de Widen voorts draeijen , soo rotten deze klonten oock
nederwaerts , somtijds in , somtijds neffens de lees e. CROON , Moy-al ,
bl. 330, aangehaald in Dr.

DE JAGERS

Latere Versch hi. 410.

Lesen. 1) Bidden.
Hi riet hem goat te wesene ,
Te waken ende te lesen e.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 1684.
11 soudemen voor zijn siele hit openbare lase n.
Constth. Juw. bl. 536 , a.
Zie nog Wdb. op BREDERO ; Rymb. vs. 8477.
2) Verhalen.
Gi sulter vinden tfelste dier ,
Daer noit man of horde lese n.
Lane. If , vs. 48607.
Nu salic zwighen van desen ,
Ende van den graven Diederic lese n.
KAUSLER , Reimchr. vs. 4717.
Zie ook Lane. III, vs. 19948; vELTH. Sp. H. P. 253; ibid. P. 266:
Handel der Am. bl. 26;

HILDEG.

Ged. bl. 53 , vs. 51.

3) Uitzoeken , verzamelen, inzamelen , plukken. Nog heden in zwang.
4) Zeggen , spreken.
1)at die man erghent heeft gheweest ,
Also hem die clapper leest,
Dat ghelooft sy wael te gronde ,
Als oft in die ewangelie stonde.
Mloep. B. IV , vs. 1642.
Ende Baruch seyde tot hen : Uyt sijnen mond 1 a s by tot my alle deze
woorden. St.-Bijb. Jerem. XXXVI , vs. 18.
Wouter , sal is die waerheyt lese n.
Jana Teesteye , vs. 952.
5) Kiezen , verkiezen , uitkiezen.
— — — si sal ear iet lanc
Keyserinne van Rome wesen
Deer toe so wart si gelese n.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1158.
6) Leeren , onderwijzen.
Die ystorie seget aldus ,
Dattie cosine Neptanabus
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Sij ineester daer of sonde wesen
Ende hen van astronomien l e s e n.
Alex. I , vs. 376.
7) Als sehrOver aanhaten, vermelden. Wanneer Scyron —

Sinis gel e z en worden. VONDEL , door v. L. IV , 167.
8) Verzinnen , uitdenken.
lc wane wet dat men noit ne vant
Cleder die waren also diere.
Dat wonder was so menighertiere ,
Dat andie cledre stont ghewrocht ,
Men hadse om dusent pont niet ghecocht.
Hen es gheen clerc in al Parijs
So wel gheleert no so wijs ,
Diet adde ghelesen oft gheraect
Dat andie ceder was ghemaect.
Walew. vs. 975.
9) Melden.
Te Lonnen — — —
Daer was hi sekerst na syn verstaen ,
Want hi was daer eerst ontfaen ,
Doen hi ongeweldech was
Synes lants als ict hier voren 1 a s.
VELTH. Sp. IL fo. 98.

Lesen na. Onderzoek doen.
Op een ure is hi (God) over al ,
In hemel , in zee , in berth , in dal ;
Sijn diepheit is sonder grout ,
Sijn hoocheit en is nyemant cont ;
Sijn grootheit is onghemeten ,
Ende nyemant en is die can volweten
Sijn maniere ende sijn wesen.
Die ghene die daer meest nae les en,
Die dwalen vast weder ende wey ,
Als die blinde die slaet nae tey.
HILDEG. Ged. bl. 100 , vs. 18.
Hoe God syn hemelrijc wil meters
Of wyen hi hoochste wisen sal ,
Dat heeft hi ons verborghen al.
Si sijn oeck sot die daer n a lesen.
Ibid. bl. 155 , vs. 167.
Zie nog Jans Teesteye , vs. 1571.
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Tegenspreken.

In wilre nodan niet j egh en lesen,
Want het mochte wel weer wesen.
Walew. vs. 11109.

Leserinn.

Lezeres.

De sehrtjver van dit Boeck , beschrijver van dit blad ,
Bad Roemers oudste kind sijn' L e s e r inn te wesen.
HUYG. Korenbl. II , 156.

Lesig.

Leeszuchtig , teesgraag.
— — — mijn gemoecl
Dat selden vrolick is als 't niet met all en doet ,
En niet altoos gesint tot Stemm' of Snaer , of 1 e s i g h.
Ibid. I , 398.
Dirck , denekt wat een Juweel is guide xniddelmaet
Doet all het uoodige maer weest niet all te besigh ;
Leest vry en sehrijft , maer niet te schrijvigh of te 1 e s i g h.
In laten , als in doen , is oock sell' overdaed.
Ibid. II , 300.

Lesken. 1)
1 e s k e t.

Lesschen. So was aldijt wier (dat is : al dit vier) g h e-

Dr. V. VL.

Prozast. IA. 99.

2) Verminderen bevredigen , sullen.
Als hoer gauze ende hoer hinnen
Broeden ends kuken winnen :
Soe sijn si blider dan te voren :
Groet ghewin doet 1 e s k en toern.
HILDEG. Ged. bl. 31 , vs. 80.

Lespen.

Lispen , stamelen. Van het te veel drinken van wijn spre-

kende , zegt de dichter dat hij de, oorzaak is van
Qualec rieken nase ends monde ,
L esp en 'oec inder spraken ,
Ende die oghen leep maken ,
Luxurie can hi bringen toe.
Doctr. III, vs. 1035.
Lespere. Stamelaar.
Lodewijc die Lespere hiet die man ,
Die dlant hilt ene Corte stonde ,
Ende hadde ene quade faconde.
BLOMM. Oudvl. Ged. 1, 87 , vs. 174.

Lesse. Strik, strop. Km. Zie ook Letse litse.
Lessehen. Dom ophouden, verminderen, verzachten, blusschen.
op

HOOFT.

Wdb,
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Wert een nieu creature ende wilt wtlesschen tvier.
ANNA BYES , Ref. 1602, III. 47, vo.
Helpe ons nu ende 1 e s s c h e t die felle pijne. Pass. Somer Stuck ,
1489, P. iiij,

C.

Gode gheeft hijt rode hant ,
Die wel mach 1 e s s c h e n onse deren.
HILDEG. Ged. bl. 197 , vs. 144.
Zie nog CATS , 1828 , I , 93 , b.
Lessehen (Zich). Van licht gesproken, uitgaan. U. W.
Lest Bijv. nw. Laatst.
Eggheric quam ghevaren
Al metter 1 e s ter scaren.
Carel ende Elegast , vs. 1117.

Lest. Bijw. Laatst, eindelijk , op het laatst.
Hoort hoe God die werelt stichte ,
Eaten troen metten sterren verlichte ,
Ende hoe hi lest maeate den mensche.
Rymb. vs. 61.

Lestent.
Wdb. op

Onlangs, laatstinaal , niet Lang geleden. Wdb. op

HOOFT

BREDERO.

Let. 1)

Lid.

KIL. MEYER.

Een le t en dorsti niet verroeren.
Ferg. naar het HS. vs. 318.
'Bien ick , my nu in etter vloeyen ,
En voel heel mijn gheraemte , laes !
En al mijn letten t' saemen groeyen.
HA RDUYN , Ged. door SCHRANT , bl. 73.
2) Gelid.
't Sijn brieven van bevel, om hem to moeten setten ,
Ghedurende den slach in de ghebroken let ten.
Ibid. bl. 30.

Let.

Verwijl , uitstel.
Die papen ende die van der wet
Wouden Snzannen sonder 1 e t
Ghesteent hebben buten der stat.
Mloep , B. II , vs. 2544.

Let.

Hinder, sehade , letsel.
Willen sijt ymmer anders vueghen
Dant God selver heeft ghes et

en
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Soe moeten sy bij wilen 1 e t
Ende grote onghevueghe lijden.
Ibid. B. IV , vs. 784.
'Pis een herde groet 1 e t ,
Dat een sijn herte dair toe set
Te doen dat hi laten mod.
Liet hijt te tyde , het wair him guet.
Dr. TERWIJS, Van Vrouwen ende van Minne , bl. 41

Let.

Vrouwelijk schaamdeel.
.1. man gheboren van Levy ,
Ende nam .j. wijf , ghelovets my ,
Van sinen gheslachte , hiet Jacobet.
Nochtan swuwede hi hare 1 e t :
Hi wilde sonder kint bliven.
Rymb. vs. 3440.

Letbrief.

Brief eens pastoors om jonge lieden in staat te stellen in

eene andere parochie te trouwen. Belg. Mus. H , 162,

Lets , letse.

Lis , strik.
Die onderste waren dus ghedaen
Te ghader ghehecht , sonder waen ,
Met knopan ende met letsen van goude.
Rymb. vs. 4867.

Ook figuurlijk.
Dus hadden wy synen wille in 't 1 e t s.
Handel der Am. bl. 98.
Dus meen ick Echo noch te beringhene
En in 't lets der desperatien te bringhene.
Ibid. bl. 192.
Fooi. PL. Zie Letste.

Letze.
Letsen.

Vastmaken , hechten , vastbinden.
Den helm so let s t e hi wel sehiere.
Ferg. naar het HS. vs. 463.
Want noyt Herte en mocht my alzoo g h e 1 e t s t zijn.
Handel der Am. bl. 156.

Letsken (Een). Een weinig , een luttel. Wdb. op BREDERO.
Letsoen , litsoen. Uitschot , verworpen en bedorven waar. nit.. MEYER.
Letste. Fooi. Km.
Lette. 1) Hindernis, beletsel , storenis , verstoring. Ibid.
Met grater eren , sonder lette,
So leedde hi alte mael sijn leven.
MELTS STOKE ,

B. II , vs. 70.
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Die mi doe le t t e ochte deere.
Karel de Gr. Fr.

II ,

vs. 125.

2) Lichamelijk gebrek , ongemak.
Merct , die daer toe was bekint
Hine moeste doof sijn no Mint,
Noch crepel , noch bochus ,
Noch mane , nochte camus ,
Noch gheerande let t e merle
Van den hoofde tote benede ,
Maer van lechamen al ghesont.
Rymb. vs. 5243.
Tkint toont al ghemene
Dattie moeder is maghet rene ;
Want het van gheenre snnette ,
Teeken en heeft noch I e t t e.
Lsp. B. 11 C. 9 , vs. 124.
Lette. Oponthoud, tijdverlies, verwiji , draling. Dus s o n d e r 1 e t t e
beteekent onverwijid.
Omdat si wouden , son der let te,
Dat men tlant to vonnesse sette.
Belg. Mus. IV, 308 , vs. 179.
Daer en was let t e nochte merre.
MA.ERL, Sp. H. 40. ed. IV P, II B. LXXII , vs. 33.
Si onbeten een lettel ende reden
Wech met groter haesticheden.
Daer ne was ghene 1 e t t e.
Renout , vs. 268.
Lettel. 4) Luttel , klein , gering , weinig. Ook een weinig. Passim.
Doe droech stile , alst niemen sach ,
Up siuen vrient , daer hi doot lath ,
Metter hant j. 1 e t t el erden.
Rymb. vs. 30319.
2) Nauwelijks.
L et t el yemen es die smaect
Dlicht , daer mijn oge op waect.
Dr, VERWIJS ,

Bloeml. II , 96 , vs. 90.

Lettelijek. Weinig. Den verstandighen behouft le t t e l y c k e woirden. Vaderl. Mus. V, 370.
Lettelgoet. Weinig.
Oec liep daer menich ors goet
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Sonder here achter velde ,
Daer men let t elg o e t op telde.
Grimb. Oorl. D. II , vs. 4796.
Lettel wiste ieman wat hi woude
Doen hi daer inder borch quam :
L et telg o et ieman ware uam
Wie hi was , oft wat hi wilde
Lane. III , vs. 22832.

Zie nog Limb. B. II , vs. 1031 , en B. V , vs. 1116 , en zie ook Luttelgoed.
Lettelkijn , littelkijn. Een weinigje, ook weinig tjds.
Hi moet hier merren eeu lett e I k ij n.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 3202.
Nu swiget alle , hier seldi horen
Ben let t elk ij n van hier te voren.
Ferg. naar het HS. vs. 4892.
Zie nog Rymb. vs. 15364.
Letten. Meervoud van let , lid , dus leden.
Letten.. 1) Hinderen , letsel doen, hindernis te weeg brengen. U. W.
Ic en weet niet wat haer 1 e t.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 956.
Sij en sach niet an dat grote deer ,
Dat hoir selven kenlic I e t t e.
Mloep , B. IV , vs. 461.
Zie nog Floris ende Bl. vs. 1875; Lsp. B. II, C. 36, vs. 861 ;

CATS ,

1828, I , 356 , b.
2) Beletten , tegenhouden. Wdb. op

WIEDER°.

Oec seide hi dathi vernomen
Hadde , dat die keyser comen
Sonde entie borch ontsetten ,
Dat hi gerne sonde lett e n.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1030.
Want daer te voren waren
Die keysere soe machtech , twaren ,
Datmen ghenen pans mochte setten
Daert die keyser woude let te n.
Lsp. B. II , C. 50 , vs. 86.
Zie nog Alex. VI , vs. 158 ; ibid. III , vs. 36 ; Brab. Yeesten , B. VI ,
vs. 9374; Lev. van St. Fr. vs. 2599 ; Rymb. vs. 6270 en vs. 17846.
3) Kwaad doen , aanvallen met slechte bedoeling , vijandig behandelen.
7
IV.
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Wi souden enen ridder over settee ,
Iudie zee wilden wi niet l e t t en,
Maer wilden hem nemen sine gewade.
Ferg. near het HS. vs. 4912.
4) Schade toebrengen. Wdb. op HOOFT.
5) Deren , teed doen. Wdb. op BREDERO.
Wel wat magh ons buyrman letten ? selden heeft hy goeden deegh ,
't Is nu wel de vierde sieckte , die hy in drie menden kreegh.
Maer soud' niet wat enders wesen , den wy meynden dat hem 1 e t ?
VAN BEAUMONT Ged. door TIDEMAN , bl. 118.
6) Kwetsen , treffen.
Vaeck een vervlogen punt (pijl) kan d'aldervroomste oock lett en
VONDEL , door V. L. 1 , 689 vs. 295.
7) Toeven , vertoeven , zich ophouden , wachten. TeIL.
Doe ne lette niet
Die knecht , maer haestelike hi sciet
Van den abt.
Lev. v. St. Am. B. II , vs. 3699.
0 rode mont , is hebbe ghenoech
Hier g h e I e t, is wille gaen varen.
Esmoreit , vs. 549.
Meer voorbeelden van dit woord in deze beteekenis vindt men in Carel

ende El. vs. 988 en vs. 1152 ; Lanc. H , vs. 1534 en vs. 2681.
8) Ophouden , iemand van zijn tijd berooven , ook vervelen.
Die cnape seide : ',Hen holpe jou niet
Dat ghi mi let tet, laet mi varen.
Walew. vs. 1433.
Van sulken discorde , van sulken twiste
Mochtic u menieh exempel setten ,
Waendic u niet to lange lette n.
Dr. DE JAGER, Taalk. Magaz. III, 171.
Die Troyne sijn vercoevert ;
Al daert fosseit steil was gheoevert
Hebben si die Grieken bestaen.
Deer was menech doot ende ghevaen ,
Bider daet, die her Hector dede.
Twi soudic u laten (lees lette n) bier mede ?
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 37 , vs. 3134.
9) Talmen , traag zijn , dralen. Niet letten is dus voortmaken , geen
tad verliezen
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Godevaert en waende oec niet letten
Hi en woude heer sip int selve lant ,
Dat hem die keiser gaf wetter Kant ,
Ende ghinc orloghen op Heinrike.
Brab. Yeesten , B. IV , vs. 28.
Letten (Sonder). Aanstoncls, onmiddellijk.
Si vertrocken hem sonder letten
Haer lieder beclachte an beede zijden.
Dr . YERW/JS , Bloeml. III, 29, vs. 20
Te I)amas quam hi sonder let t e n.
Rymb. vs. 20466.
Zie nog Belg. Museum , VI , 425.
Lettenesse. Nalatigheid , vertraging. Soe geloven wi eh: den anderen
dien commer ende last te helpen wederstaen met onse live en goede ende
met al onser macht , sonder eneghe 1 e t t e n e s s e. Brab. Yeesten , II ,
bl. 474.
Letter. 1) De Heilige Schrift.
Die let tere seght dat hi in blies
Hem den levendeliken geest.
Rymb. vs. 428.
2) Geschiedenis.
Daer na berechten raetghevers die poort
Tote Julius tiden , die was vermoort
Dat was .rtCt. ende
jaer ,
Dat seit die let t re over waer.
Ibid. vs. 20628.
Letter. Weinig, weinigen.
Den ouden enghen wech daer Christus of vermaendt ,
Es te scherp , te enghe , toneffen gheplaendt ,
Letter gaender duere.
ANNA BYNS , Ref. II , 56.
Letteren. Schriften. Wdb. op HOOFT bl. 475.
Letteren kinnen. Geleerd zijn.
Dit wonder en was noit ghesien ,
Dat dese , die gheene let t r e en kint,
Dese wijsheit in hem vint.
Lsp. B. II, C. 35, vs. 43.
Letterlaseh. Voeging of samenvoeging van letters tot woorden.
0 kunst-voebare vond , veruuftelijk bedacht,
Die eerst de woeste stem in schikking hebt gebracht,
7*
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hebt duydlik konen schildren
Die na (met let t e r 1 a se
Wat smenschen tong al klapt , hoe zeer die magh verwildren.
SPIEGHELS Hartsp. 1614 , bl. 26.

Lettier , letier. Draagbed , rustbed.
Doe gins hi nederleggen saen
Op een l e t i e r, gemaect van stroi.
Rein, door WILLEMS , vs. 3925.

Lettinghe. Oponthoud tijdsverloop.
Bedi die le t tinge es mi leet ,
Dat hi die niemare noch niet ne weet.
Lane. II , vs. 11831.

Zie nog Rymb. vs. 21573.
Lettinghe (Sender). Onophoudelijk, voortdurend.
Dat niemen so ghelukech en waer ,
Die sonder lettinghe aventure
Hebben mochte altoes ter cure.
Ilex. II , vs. 382.

Lettren. 1) Brieven.
David hem let t r en ghaf,,
Ende screef Joabbe daer of ,
Dat hive sette in den zwaersten stoot ,
Daer hi emmer dan blive doot.
Rymb. vs. 10287.
Doe sendde hi let t r en tote Ezechias.
Ibid. vs. 14287.

Zie nog Lev. van St. Fr. vs. 1974.
2) Geleerdheid.
Ende na dien datti 1 et t r en verstoet.
Lev. v. St. Fr. vs. 152.

Letuarie , letuwarie. Likpotje.
Ene let u w arie inaecti daer.
Ibid vs. 1882.
Letwerok. Beletsel. Km.

Len. Leeuw.
Ritsarde di — —
— recht als een 1 e u geberde.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 4265.
Des es leden menech jaer,,
Dat een 1 e u ende een aer
In discorde laghen tsamen.
Belg. Mus. VI , 422.

LEU.—LEUR.
Zie verde'.

MAERL.
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Sp. H. 8 0. ed. I , 123 , vs. 26 ; Lane. III, vs. 18671 ;

ibid. vs. 20684 en vs. 21204.
Leugheliek. Leugenachtig.
Het luyt lueghelick,
Ten heeft cracht noch viertuyt.
SMEKEN Tspel van den H.S. vs. 378.
Leugen wraken. Zie Logenwraken.
Leuiff. Luifel.
k Liep onder de 1 eui f f staeu.
VAN SANTE ,

Lichte Wigger,, 1617 , bl. 2.

Iemant had de le u i ffe van sijn huis met allerlei guichelspel en
narren laten bemalen.

J. DE BRUNE,

Leueke. 1) Hegge, omheining.

Jok en Ernst.
KIL.

2) Luifel , uitstek. Ibid.
Leuken. Lengtemaat voor groote afstanden. Eng. »league." Die Hispaniers achten een 1 e u k e n op den water voor vier mylen ende op
tland voor drye. VAN VAERNEWIJCK , Hist. van Belg. fo. 9, a.
Leuken. Leuk of lauw worden of doen worden
Een flapjen aan den Haart ,
Wel op zyn pas gel e u k t , dat spel is pryzens-waart.
S. T. VAN DER LUST, De kindermoord, 1644, bl. 65.
Leukeren. Freq. van leuken. Wdb. op

BREDERO.

Leun. Steun. Wdb. op HOOFT.
Leuven (Sieh). Leunen. Wie is sy , die daer op klimt uyt de woestijne , ende haer lieflick 1 e u n t op haren liefsten. St.-Bijb. Hoogl. VIII,
vs. 5.
Leur. Beuzeling, nietigheid, lor. Wdb. op HOOFT en Wdb. op
Als ick klop voor mijn Liefjens deur,,
En sy wel bereydt is my te laten in ,
Soo komter altijdt een lap of een 1 e u r ,
En stoort my van mijn goet begin.
R. VISSCHER , Brab. bl. 45.
Maer 't is een beter vrient , die met gegronde reden ,
En door een sedigh hert, en met bequame seden ,
Het swacke vrouwenbreyn soo konstigh heeft bewracht ,
Dat sy een rijcken steen maer als een steen en acht.
Dat sy het joffer-tuygh en al de moye 1 euren,
Weet met een hoogh gemoet voor dat 'et is te keuren ,
Dat sy het gansche kraem , en al het poppe-goet ,
Kan stellen uyt den sin en treden met de voet.
CATS , door Dr. v. vr.,. I , 411 , b.

BREDERO.
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Leure. Bdrieglijk lokaas, bij de valkenjacht gebruikelijk.
Zie CATS , door D r . DE VRIES , 11 , 43.
Leur (Van) maken. Verliezen. Wdb. op HOOFT.
Leur, leure. Teeken , dat in de lucht wordt opgeschoten, om de vatken te lokken om terug te komen. Zie WEIL. Gr. Wdb.
Leurefoos.
, treuzelaar. Brabantsch.
Nouw go foirt , leu r efoOs, wen hebbe geenen tayt.
HurG. Korenbl. I , 578.
Leuren, lueren. Verdraaien, verminken, draaien , zoowel figuurlijk
als wezenlijk.
Want soo een Prins begint te leuren met sijn woordt ,
Elck oiiderzaet Licht volght in 's Princen voetstap voort.
Mr. G. VANDER EEMBD , Sophonisba , 1621, bl. 3.
Hy (Jezus in den ouwel) en wort gemorselt noch gheschuert ,
Ghedeylt , ghesneden noch gheluer t.
MARNIX, Bi5nkorf,, 1569, f o . 124, ro.
Want deuangelie werdt nu ghereckt en g h e 1 u e r d t.
ANNA BYNS , Ref. II , 85.
Leuren. Bedriegen, bedotten , oplichten, afzetten.
Men derf niet restitueren , laet lortsen en 1 u e r e n.
Ibid. Ref. 1548 , II , 144.
Leure pijpen. Het fluiten om vogels te lokken.
— — — als ick meen te grijpen ,
Dan is het enckel droom en niet dan le urep ij pen.
CATS , 1828 , I , 86 , b.
Leurer. Loerer, spion. Dat loon van den waickers, poorters ,luerers
ende waickers mit haechbussen. Inf. bl. 388.
Leurerij. Beuzeling , nietigheid.

Dr . DE VRIES, Warenar, bl. 97.
Leurig. IJdel , nietig, van weinig waarde. U. W.
Leuzig. 1) Lui, traay,, vadsig , slof.

Ghy Rod en Griet , dewijl ghy bey
Sijt even sot ende even key ,
En bey hoe langer word hoe gecker ,
Bey even leusich, lily en lecker.
VAN BEAUMONT ,

Ged. door TIDEMAN bl. 68.

Men zeght , dat als de wijn in 't vat to wild is, datmen hem met de
water-roe gheesselen moet ; ma er als de boden te waterigh en to 1 e uz i g h zijn — — — dient men ze wel een brandende schoof aen de steert
to binden.

DE BRUNE

Banck.-Werck , 1 , 332.

2) Niets doende , niet bezi g , werkeloos.
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Ghy , 1 e n sic h, leert het wont, en 't groene loots gedril
Na-bootsen uwen sangh van de schoon' Amaril
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN , bl. 30.
Denckt niet dat haer handen ledigh of haer backhuys leusich is.
Ibid. bl. 97.

Leusigheyt.

Ledigheid , werkeloosheid.
Verlies van geld en goed is to beklaghen
Maer meerder het verlies der jonghe daghen ,
In leusigheyt onnuttelijck verquist.
Ibid. bl. 238.

Leuteren. Bewegen , in den zin van drijven. Wdb. op HOOFT.
Leuteren. Zich tang over iets bedenken. MEYER.
Leuterigh. Licht beweegbaar. U. W.
Leuterkay. Losse, schuddende kei in het hoofd.
Wel sijnse aen de blaeuwe steen
Niet van de 1 e u t e r k ay gesneen ?
VONDEL , door V. L. IX , 692 , vs. 5.
Men leze over k e y en I e u t e r k e y vooral
bl. 190 en vv,

Leutier.

Dr.

DE VRIES ,

Warenar ,

Braagbed.
Van vellen maken si leutiere n.
Alex. X , vs. 791.

Leve. Lie fde.
Love. Imperf. van lever ,

dus teelde.

Dertien iaren , een lettel mee ,
Was hi Keyser, ende 1 e v e voer waer
Min dan twee ende tseventich iaer.
MELTS STOKE , B. I

, VS. 263.

Ende dat hi ontervet bleve
Alle de daghe de hi 1 e v e.
Ibid. B. III , vs. 1270.

Level.

Lederen flesch, vat. Eenige regels vroeger komt het voor onder

de namen van barise el en cowarde.
Doen peinsde hi dat hi wilde gaen soeken
Een scone fonteine, een water staende ,
Baer hi doe sciere op quam gaende ,
Ende stacker in sijn level open ,
Daer niet en twint in en wilde lopen ,
Maer emmer bleef droghe die flessehe binnen.
Vaderl. Mus. I, 54 , vs. 147.

LEVEN. — L [NEN.
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Leven. 1) Leefregel.
Ander wostine , uiet menege mile
Vander groter rivieren Nyle ,
Sijn vele cloestre , daer in een covent
Sijn C moenken of daer omtrent.
Haer overste leven so es dat ,
Dat si houden daer ter stat
Hem onder den abt.
MAERI Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XX VIII, vs.

5.

2) Lee fwijze.
Het was onder tJodsche diet
Van drierande levene lieden , enz.
Rymb. vs. 22043.
3) Tijd.
Tien tiden , in den ouden 1,e v en e ,
Hiet mense papen , heren van steden.
Ibid. vs. 3622.
4) Daad, bedrijf.
Maer nie sidert men vant
Artuurs gelike van stonten 1 e v en e.
MAERL. Sp. H. 40, ed. III P. V1 B. XXX ,

vs.

81.

Leven. Lieven. JUL.
Leven. Beleven. U. W.
Leven. Naleven, beoefenen. Ende hier omme , wildi leven die ghebode Gods. RUUSBR. Tab. II, 139, reg. 1. Ende alse wi die .x. ghebode
1 e v e n, dan hebbe wi dat lam binnen onsen huuse. Ibid. bl. 155, reg. 14.

Levendaegh (Sijn). Gedurende zijn leven.
Klaes dorst s ij n l e v e n d a g h den Bibel niet meer nadr'en ,
Ais ick hem dronckaerds straf daer in bewesen hadt ;
Wegh , seid' by , met dat Boeck , enz.
HUYG. Korenbl. II , 240.
Wie heeft s ij n 1 e v e n d a e g h van sulcken dingh gehoort
Ibid. bl. 250.

Levende water. Brandewijn. Km.
Levendelic. Levendig.
Die lettere seght dat hi (God) in blies
Hem den levendeliken geest.
Rymb. vs. 429.

Levendich. In, zijn of in haar leven.
Enen man uut vreemden lande ,
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Den si le y en d i c h niet en kande.
Mloep. B. I , vs. 2276.

Leventheit. Leven , levenskracht.
Want hets wortele der le v en thei t.
Lsp. B. II , C. 24 , vs. 127.

Lever zee. In vele oude romans wordt van de leverzee gesproken ,
edoch zonder aan te geven, waar zij bestaat. Merkwaardig is daarom de
volgende plaats , waar zij voor de Roode Zee gehouden wordt.
Die lever z e e ontploec jegen ons
Alse ons jaghede there Pharaons ,
Hy maeete ons wech sacht,e ende zoete ,
Wij leden die zee met droghen voete.
Vanden Levene ons Heren , vs. 1130.
Men leze over deze Lev e r z e e verder

BLONININERT

Oudvl. Ged. I, 93.

'Lie ook Walewein vs. 5955.

Leverey. Levering. FL.
Levereye. Livrei. Heynric van Groesbeke , goudsrnit inden Hage, betailt by mijns heren bevelen van zulver, dat hi gewrocht hadde voir Helmichs rock van mijns heren Levereye, D r . vErcwirs , De Oorl. van Hert.
Albr. bl. 169.

Leveren. 1) Overgeven.
Om datsi in haren live
Der luxurien bedrive
Le ver den haer leven lane.
Lsp. B. I , C. 14 , vs. 33.
De zin is: »omdat zij hun geheele leven aan het bedrijf der onkuischheid
overgaven." Dr.

DE VRIES.

2) Afbetaten. Item gecoft — — — coeyen ende scapen casen , dair vijf
vischdage of g e 1 e v e r t wort, die costeden — — te zarnen , enz.
Dr.

VERWIJS ,

De Oorl. van Hert. Albr. bl. 209,

Leveringe. Livrei. Ibid. bl. 304.
; Wdb. op BREDERO.
Leverling. Leverbeuling.
Leversmout. Levertraan. mt.
Levesche Lavas. Ibid.
Leving. Leeftocht, voedsel , voorraad van spas. Ibid. ; U. W.
8002 , 16530, 16818, 18953 en 21011.
Lewe. Leeuw. Rijmb.
Lewerk. Leeuwerik.
Die locht was scone ende goet
Ende die le w e r k e sane wale.
Jans Teesteye , vs. 124.
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Lewerk en ende nachtegale
Singhen dan scone ende wale.
Dr. VERWIJS , Bloeml. II , 71 , vs. 17.

Ly. Laan.
Niet en haeck iek weer te hooren
Dan soo schoonen Tempes naem ,
Komt u ergens een te vooren ,
Die mijn Linde-I q beschaem.
HUYG. Korenbl. I , 90.
Lyael. Getrouw , oprecht, rechtschapen. Zie

ROQUEFORT

op »Male".

Siet des herten woert is voldaen , ende doe is dat scuwen woude och soe
hebbe ict al voldaen, mer liale suster blive nu met gode. Pass. Wijnt.
fo. Cxcv , a.
Lyaerd , lieart , Herd (Ors). Appelschimmel.
Doe brochtemen hem een ors lieart,
Daer hi met haesten op sat ter vart ,
Ende vragede waer sine drie kinder waren.
Dr. VERWIJS , Roman van Cassamus , vs. 703.
Zie ook Dr.

VERWIJS ,

Die Rose, vs. 12861 en 12864.

Libaerd , lybart , liebaert. Luipaard. Km. en Partonopeus , bl. 39, 7.
Leeuw. Dr .

VERWIJS.

Daer stont ooc dorenture
Vanden lybart die aventure ,
Die es wonderlike groot.
Bloeml. I , 150 , 42.
Doe sprac sijn broeder Adelaert ,
Die coenre was dan een liebaer t.
Renout van Montalbaen , vs. 1349.
Zie nog

SPIEGHEL,

Hartsp. 1614, bl. 28.

Libbe. Lebbe. Km.
Van den Bever sprekende , zegt

MAERLANT:

Sijn libbe es nuttelijc , die hi draghet ;
Want het gheneset , als men ons callet ,
Dat evel daer men of vallet.
Nat. Bl. bl. 77 , vs. 797.
Liberie , librije , libry. Boekerij, bibliotheek. Die boeken — — —
al onbesmet of si in een Iiberie gelegen hadden. Pass. Sower St. 1489,
fo . cxxxv , c. Oech seghet men , dat daer een: grote liberie in eenre
cameren is, daer die doctoers toe pleghen te gaen. D r. v. vL. Prozast.
bl. 74. Zie nog GUIC. fo. 266 , a, en Dr . DE VRIES Warenaar,, bl. 186.
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Lyberlick. Vrijelijk. T' ontfanghen tot vier ponden gr. tsjrs , die by
1 y b e r 1 i c k zal moghen heffen up zekere 's Comparants pachtgoet. Vaderl.
Mus. V , 411.
Libraris. In vroegere dagen afschrijver en verkooper van afschriften
of boeken.
%Vat librarise diene beginc ,
Mindene vor alle dine.
REAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. IV B. XXXVII , vs. 17.
Librier. Boekhandelaar.

PL.

Licion. Blaasinstrument van schellen klank.
Monocorden , chore , licion,
— instrumente van musike.
BLomm. Oudvl. Ged. I , 50 , vs. 699.
Lide. 1) Omgang, ronde.
Doen dede die bottelgier sine lide
Daer , ende sach ten selven tide
Dat thomas en at no en dranc.
Der Yst. Bl. vs. 2855.
2) Doortocht, passage.
Ende beleiden die borghe in alien siden ,
Al daer wech was ende 1 i d e ,
Si reden vort , si reden weder.
Fl. ende Bl. vs. 125.
Lide (Ter) laten. Laten begaan.
Hoe moghestuut l a t en dus ter lid e,
Dat dat vole vermaledide
Zo verre ghepaelt heeft ende ghemeten
Dr. VERWIJS Bloeml. II , 101 , vs. 33
Lide (Ter) slaen. Ter loops een klap geven.
Als u bode heeft misdaen ,
So en suldine niet slaen ,
Maer ghi suit temperen uwen moet ,
Ende sparen u selven ende ooc u goet ;
Want men waent in grammen tide
Slaen sulcstont ter Lide,
Ende slaet den mensche dont.
Lsp. B. III , C. 3 , vs. 466.
Zie voor Terlide , ter loops, nog

MAERL.

Sp. H. 40 . ed. IP. VII B.

LXXIIII, vs. 59.
Lide (In die) vallen. Afvallen , niet ter zijde staan.
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Al sijn die vremde met u blide
Om dat ghi hem doet of hebt ghedaen ,
Ter noet vallen si in die lide,
Als vrient ter noet sal bi u staen.
Belg. Mns. X , 76, vs. 7.
De zin is : »Ofschoon vreemden u hunne vreugde toonen over hetgeen
gij hun doet of hebt gedaan, komt gij in den nood , dan vallen zij u af,
doch een waar vriend staat u bij.

Lidelick , lydeliek. 1)

Ljdelijk , lijdzaam. Die doerninghe bosch was

sijn lidelike bedructe rnenschelike natuer. Stemmen bl. 152.
2) Dragelijk , wat kan geleden worden.
Mijn lijden waer een 1 ij delic toot.
Mloep. B. II , vs. 321.
Dat ander punt wil is di nomen:
Dat hiet : vrolic sijn in harten ;
Deer saltu seer mede verdomen
Alle lidelike smarte.
VERWIJS , Van Vronwen ende van Mime, bl. 67.

Lidelieheyt.

Lijdzaamheid. Ontganc den toernighen mit lid elichey t.

Stemmen bl. 122.
Liden. Ongesteldheden, ziekelijke gebreken, kwalen. Ende doe deze
ionghelinc dus utvoer, soe quamen hem to ghemoete lazersche ende een
blinde. Ende doe hise sach, sue verwonderde hem ende hi vraghede hem
wie dat si waren ende wat si hadden. Ende die knapen seiden : »Dit sijn
liden, die die menschen pleghen te gheschien. Pass. Wijnt. 1480 ,
fo. 55 , d.

Liden. 1)

Gaan, trekken , tjgen.
Al soude een waghen over hem liden,
Hine keerde hem niet besiden.
Lsp. B. I , C. 32 , vs. 75.
Mi geviel dat is te dien tiden
'Per selver stede soude lide n.
Rein, door

WILLEMS ,

Zie vender Limb. B. IV , vs. 817.
2) Voorbjgaan , passeeren.
Staphuns quam daer die man ghereet
Ende vragede of .i. wolf daer 1 e e t.
Esop. bl. 316.
Sijn huuskijn stout ander strate :
Daer lach hi ende bat der karitate

vs. 150.
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Vanden lieden, diere lede n.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P , VII B. LXIX, vs. 37.
Die nacht 1 e e t.
Vanden Levene ons Heren , vs. 415.
Zie verder Limb. B. IV, vs. 793 ; Beatrijs , vs. 244;

VAN HEELU

hl. 75,

vs. 1918.
3) Doortrekken , doorreizen , doorgaan.
Meneghe stad ende menich lant
L e e t die ridder vaeliant ,
Eer hi ten gheberchte quam.
Limb. B. III , vs. 22.
Wij leden die zee met droghen voete.
Vanden Levene ons Heren , vs. 1133.
4) Overtrekken, overgaan.
Ende eer si leden die Jordane
Ontmoeten si drie moriane.
Dboec vanden Houte, vs. 445.
Wi selen saen die Moselen liden
Limb. B. II , vs. 1095.
5) Weggaan , scheiden. Jhc. die wale wiste dat sine ure nakende was,
dat hi soude liden van derre werelt ten vader wert. Lev. van Jezus ,
hl. 201.
6) Duren, aanhouden. Noch sal een lettel tyds liden ende dar na
en sal mi de werelt nemmeer sien. Ibid. bl. 206.
Hondert jaer zoudet liden ooc wale ,
Eer hi neder quame te dale.
Lap. B. I , C. 3 , vs. 41.
7) Doorbrengen.
Dien dach heefti daer led en
Met sonder laugher vroylicheden.
Lev, van St. Franc vs. 515.
Om den qt, sijds ghewes ,
Die inder ieghen worden es ,
Sal hi dinken ende ordinal=
Hoe hine lide met eren.
Doctr. III , vs 1302.
8) Voorbijstreven, overtreffen.
Hets ene wonderlike aventure ,
Die nembermer te gere ure
Geen man te hoefde bringen sal ,
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Sonder die in ridderscap sal 1 i d e n al
Die ridders vander tafelronde.
Lane. III , vs. 10116.
Wi sijn alle vroet das
Dat dit sitten , dat hier steet ,
Om even riddere was gereet ,
Die van ridderscape li den sal
Ende van doeghden die ghene al,
Die waren van sullen daghen ,
Elide wapene hadden gedraghen.
Ibid. II , vs. 31596.
Hi hadde wapene die le den
Allen anderen van doechdecheden.
Ibid. III , vs. 8633.

Zie ook Ibid. II, vs. 27970.
9) Plaats hebben.
Ende op dat dese brooch led e ,
So ware hi elide sijn geslachte met
Ewelike achter geset.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 10:38.

Liden. Lijden , pin of smart laden, ondergaan.
Ghi en selt te dien male
Ghenen arbeyt no quale
Aen dien daeh niet lid en,
Op dat ghi wilt miden
Des almachtichs Gods hat.
Die .X. plaghen , vs. 588.
Hoort hoe die vierde plaghe si.
Daer was veel grote sericheit bi.
Het quamen so veel hoots vlieghen ,
Dat voor hen moeste neder sieghen
Wilt ende tam , ende I i den quale.
Ibid. vs. 615.
De Heere die lied de doot.
Lev. van St. Am. 1, vs. 1026.

Liden. Doorstaan.
Wi hebben drie joesten gereden ,
Ende hi heefse herde sirlije 1 e d e n.
Lane. III , vs. 19261.
Gheen dine nes haer te haert ,
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Si lidet al onvervaert.
Doctr. B. III , vs. 1172.
Liden, lieden. 1) Belden, verklaren.
Bat is mi liden moet verwonnen.
Belg. Mus. V , 80 , vs. 142.
Ende li de we/ al te hant
Dat beter ware die kerstene wet ,
Dan die Mameth hadde gheset.
Brab. Yeesten B. II , vs. 3125.
Zie nog

"TH.

Sp. H. f'. 133 en Rein. door Dr.

JONCKBL.

vs. 3093.

2) Uitleggen.
Aldus hebbic horen lyen
Someghen prophetien.
Jans Tee.steye , vs. 3710.
Dat sevende poynt wil is a li de n.
Het Boec vander Wraken , III, vs. 1368.
Liden (Laten). Laten varen, laten loopen.
Mar alle dandre
Liet en die goede zeden lide n.
Lsp. B. I , C. 29 , vs. 67.
Want si om scat 1 at en li den
Die waerheit te menighen tiden.
Ibid. B. III , C. 16 , vs. 73.
Sorghen liden laten.
Doctr. B. III , vs 1089.
Liden (Die trappen) De trappen afgaan.
Doe Cassamus was die trappen led en
Ende op die riviere quam beneden ,
Riep hi lude , enz.
Dr. vEawus , Roman van Cassamus , bl. 18, vs. 451.
Liden (Te) zyn. met. Medelijden hebben met, deel nemen in het lot
van iemand. Don Johan toonde des droef en te lyden te zyn met
de Staaten. HOOFT Nederl. Hist. P. 514, 47.
Lydell (Hem.) Zich vergenoegen , zich behelpen , zich te vreden stellen. U. W.
Lidenen. Doortrekken.
Tusscen Engelen , seggic di ,
Ende den Bossce , aldaer hi
Meinde te lidenen met sinen lieden.
Brab. Yeesten, B. VI , vs. 9867.
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Lidenesse. Slof held , werkeloosheid.
Want lidenesse maken can
Vanden riken een arm man.
Lsp. B. III , C. 3 , vs. 1013 , var.
Lidentheit. Hetzelfde. Ibid.
Lydich. Woord van versterking, zooveel als : zeer, zeer goed, bij uitnemenclheid. Wdb. op BREDERO.
Lidinge. Onderhandeling. Voert alse male van ons in des anderen
hulpe comen is, soe en sal noch en mach en ghene van ons buten den
anderen, enighe swoene, vrede, vurwarden, bestant of 1 i d inge — — —
maken of anegaen. NIJH. Ged. II , 117.
Lidloon. Belooning , fool, huur , arbeidsloon.

KIL.

Lid-maete. Lichaamsgestalte. Ibid.
Lidzaart , lidsart , lidsert. 1) Schalk, looze vos. Wdb. op
en Wdb. op

HOOFT

BREDERO.

Lidseever , lidwater. Stinkende etter.

ML.

Lydster. Lijderes. Wdb. op HOOFT.
Lye. Doortocht , passage. PL.
Lie , lye. Lieden. Wdb. op HOOFT.
Ende is sie wel alle dese 1 i e
Die hier sitten al omtrint.
Lippijn , vs. 122 ; Horae Belg. VI, 45.
Liebaerdinne. Leeuwin.
Doen sach hi corner' ute eeure haghen
Ene vreselike liebaerdinn e.
Dr. VERWIJS , Bloeml. III , 5 , vs. 169.
Liede. Volk.
Menegen dat si tleven namen ,
Eer si bedwongen die lied e.
MAERL. Sp. H. 40 ed. III P. VI B. XLI, vs. 71.
Liede. Meerv. van Man , dat is leenman.
Die heere van Heimsberge hadde gelet
Den hertoge gherne met amen liede n.
VAN WEELU , vs. 5997.
Lieden. Liederen. Wdb. op
Lief. 1) Lijf , lichaam.

HOOFT.

JUL.

2) Geliefde.
Ic vraech : welt is incest gheladen ,
Die sijn lief bi vrienden rade
Laten moet in swaer verdriet ,
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Of die de sijn van hem sceyden siet.
Dr. VERW , Van Vrouwen ende van Minne , bl 38.

Lief. Bijv. nw.

Aangenaam.

Soe behoerter dan sinlicheit ,
Opdattet lieve niet en werde leyt.
Mloep , B. I , vs. 2100.
Chine selt niet allene ane Bien
U selfs baten in desert in dien ,
Meer oec andere liede gherief ,
Op dat ghi wilt wesen 1 i e f.
Doctr. B. II , vs. 1548.

Lief doen. Streelen. U. W.
Lief gewinnen. Lief krijgen.
Die den helegen armen man
Gherne eerde ende lief g e w a n.
Lev. van St. Fr. vs. 3746.

Lief spreeken.

Door zachte en zoete woorden tot iets overhalen ,

door zachtheid overreden. Wdb. op

HOOFT,

bl. 476.

Liefdoom. Voorwerpen van genegenheid.
Liefgetal , liefghetal. Aangenaam.

U. W.

Deze yraude was liefghetal
Ter heren hove over al.
Lap. B. III , C. 4 , vs. 193.
Maer schoon ick met beraed was in het ampt getreden ,
En was oock lief g e t a l aen al de Zeeuwste steden.
CATS , 1828 , I , 12.
Hi es gheert over al
Ende met vronwen lief geta I.
Ferg. naar het HS. vs. 3140.
Zie nog Lsp. B. III , C. 2 , vs. 159 ; VONDEL , door v. L. VI , 130, vs. 26.
Het aangenaam zijn , het gezien zijn bij de menschen.

Liefgetalhede.

Ende uut der goedertierenhede
So coomt liefghetalhede.
Lsp. B. III , C. 2 , vs, 36.

Lief hede.

Lie fde.
Hope can maken mede
Gods minne ende sine lief h e d e.
Doctr. B. I , vs. 569.

Liefkensdranck , liefkenskruyd. Liefdedrank. Kn.
Liefkoeck. Kruid- en honigkoek. Ibid.
IV.

8
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Lieffaf. Gevlei , getroetel , lief kozing , pluimstrijkerij. Ibid.
Liefiaffen. Vleien , lief kozen , pluimstrijken. Ibid.
Lieflie , lieflije. Bijw. 1) Vriendelijk , voorkomend.
— — — wijff ende man ,
Die malcander lieflic dienen.
Mloep , B. I , vs. 269.
Si groetene lieflike weder ,
Vor sine tente beden si neder.
Karel de Gr. Fr. IV , vs. 119.
2) Op eerie aangename wijze , vroolijk.
Ende elken donct , dat hi een grael
Van grote salde ghewonnen heeft ,
So dat hi lieflic 'ende vrolic leeft.
Mloep, B. 1I , vs. 1206.
3) Met lie fde , met lust.
Seneca die meester seyt :
" Men sal versmaden niemans dwaesheyt ,
Ende die wijsheyt altoes begheren ,
Die onthouden ende voert leren.
Dat ghi coot ende hebt ghehoert
Suldi liefl ij c leren voert.
1VIeliboeus , vs. 590.

Liefioeken. Lief koozen , met zachte en vleiende woorden tot zich
trekken , opk troetelen. U. W. ,

MEYER , PL.

Cydippe door een brief , op d'appel-schors geschreven ,
Gelie f-1 o c k t, heeft haer trouw onwetend' wegh-gegeven.
GROEBE , Versch. Ged. II , 19.
Men zeght dat de gramschap de wetsteen van de kloeckheyd is. Daer
mede wert die zonde gelie flock t en gevleybeckt.

DE BRUNE,

Banck.-

Werck I , 17.

Liefnere. Levensonderhoud , broodwinning , verkeerde schrijfwijze voor
lijfnere.
Enen man , die daer met crocken sat ,
Ende om almoessene daer bat
Om die mimic van onsen here ,
Daer hi of earn sine lie fner e.
Lane. HI , vs. 10744.

Lieffnissen. Vrijwillige giften , gunstbewijzen. Lieffnissen na noitdruffte to geven as tot vorderinge der saicken dyenen sail. NUR. Ged. VI , 83.
Zie nog ibid. bl. 35.
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Lief-oogen. Toelonken. Wdb. op BREDERO.
Liefsehap, Lie fde , minne. tut. , MEYER.
Liefate. Wat iemand behaagt. Km. »placitum".
Lieft, liefte. Lie fde.
Also heeft Aurora Orions lief t wat ghenoten.
COORNHERT , Odyss. 1606 , I , 31 , vo.
Op datsi leren moghen dair by,
Wat liefte is ende wat minne sy.
1Viloep , B. I , vs. 134.
Zie nog ibid. vs. 1728; Doctr. B. I, vs. 369; Dr. VERWIJS , Van Vrouwen
en van Minne, bl. 89 , vs. 20.

Lieftal. Hetzelfde als Liefgetal. Aangenaam , welgevallig , bemind.
Gy waert laugh by den Turck , als keyserlijck gezant ,
Maer saeght noyt wederom uw lief t al Vaderlant,
CATS , 1828, II, 364, b.
Wilt gy met wel to doen bij Godt u. lief t a l maken ?
Ibid. bl. 612 , b.

Lieftalen. Zoete woordjes praten , vleiend toespreken.
Wel hoe ! ick mien 't soo niet, maer dat ghy selt 1 i e f-t alen,
En geven de beste woortjes.
J. S. ROLM , Malle Jan Tot's boertige vryery,, 1662, bl. 6.

Lieghen. Verschillen. KIL., MEYER.
Lieghen. Haperen , ontbreken.
't Schijnt datter wat aen lieght
Als Joncker niet en lieght.
HUYG. Korenbi. I , B. X , Spaensche Wysheit , no. 1127.

Lieghen. Liggen. U. W. Het lieght aan u. Het ligt aan u, het
hangt van u af. Ku-

Lieghen of liegen door den hals of kraag. Onbeschaamd grof
liegen. So moesten dan door har en hals liegen alle die H. Vaders
ende Pausen. MARNIX Bienkorf, 1569 , bl. 74 ,
Den schelm lieghter ave deur sijn diefs craghe.
ANNA BYNS, Ref. II, 67.
Zie nog

GROEBE

Versch. Ged. I, 137 ;

BREDERO

Schyn-Heyl. 1637 , bl. 23.

Lieghen. Bedriegen.
lc soud a lieghen harde node.
Mloep , B. IV , vs. 1730.
Reinsert es fel ende quaet
Hi sal u smeken ende lieghe n.
Rein. door Dr. SONCKBL. vs. 485.
8'
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Lieghen. Op eene leugenachtige wijze verzekeren. U. W.
Lieghen. Tegen verwachting uitvalten, te kort komen. Dat de voorn.
kercke van Schiedamme waert (d. waarborgt) 40 2 groten, dat hem jaerlicx wel B e c ht omtrent 4 2 groten. Inf. bl. 476.
Lieghen (Zich zelven toe). Zich diets maken. U. W.
Liecht. Licht. Km.
Lyeltick , lyelik. 1) Meelijdelijk , met medelijden.
Hy sal u. eerlangh 1 y el ij c k
Aenschouwen.
BREDE&O Stomme Ridder , 1638 , bl. 26.
2) Te dulden. Daar de middelmatigheid bykans in all' andere konsten
gedoogt wort, is zy in Poeten 't allerrninst niet 1 y el i k. DE BRUNE ,
Wetsteen , 4°. ed. 1665, bl. 201.
Lyemen. Lijmen.
Want si 1 y e m e n sonder eleven.
RILDEG. Gal. bl 173 , vs. 162.
Lien , lyen. Leen , leengoed.
Ridders of knechts , die lien of lant
Versetten om ghelt in anders hant , enz.
Dr. VERWLTS , Van Vrouwen en van Minne ,
bl. 94 , vs. 13.
Doen condt alien luden, want ons Rayner Eppinga van Werlds , menighen
truwen dienst in voirleden tide ghedaen heeft , dan welken wi ghegheven
hebben tot enen rechten 1 yen — — — een monichuys , geheten Juringhuys , mit sestien morghen tants dair toe behorende. D r.

VERWIJS ,

De

Oorl. van Hert. Albr. bl. 553.
Lien , lyen , lijen.. 1) Belijden, erkennen.
Want ic kenne ende 1 i e wel ,
Dat sonder redene was , dat ic fel
In begrype te huwaert was.
Lev. van St. Am. B. II, vs. 447.
Mi es leet dat ie waer lye.
Wapene Martijn , 2e coupl.
Zie nog RUUSBR. Brul. bl. 177 , reg. 25 ; Caerl ende El. vs. 1220; Lane.
II , vs. 4540 ; MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. IV B. V , vs. 72 ; Die Oorl. van
Hert. Albr. bl. 324; D r. vEavic us , Die Rose , vs. 621.
2) Zeggen.
Sal ic liden mijns namen.
Caerl ende El. vs. 418.
3) Vermelden, verhalen.
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Selc boec oec des I ij t
Dat hi sterf in enen strijt.
Brab. Yeesten , 13. 1, vs. 587.
Yrtacus selve , die quade tyran ,
Die dor-stac den heilegen man ,
Wart ghequelt met laserien,
Alsoe ale one die boeke 1 i e n.
Der Yst. Bl. vs. 3518.

Lien of lyen (Hem of sich.). Zich vergenoegen , zich tevreden stellen ,
zich behelpen. Wdb. op

BREDERO.

Ick sel mijn wel 1 y en allienich met de schapen bout.
BREDERO. Kl. van de Koe , bl. 16.
Zou 't ingekrompen erf van Vaders heerschappyen ,
Daar zich, met kleener deel, een jonger noon moet lyen,
Niet wel de oorspronck zyn , enz.
OLTDAAN , Paezy, I, 284.

Lien. Samentrekking van liden , dus, gaan , trekken.
Tmoet hier al lien
Dat vanden geslachte van Adame
Es comen , dat blijct aen Abrahame
Ende Melehisedech.
Belg. Mus. IX, 86, vs. 745.

Lien , lyen an iet. Zich voegen bij iets, er partij voor kiezen , iets
gestand doen.
Sullen wi iets gedien
Wi moeten hier an lie n.
Verkeerde Martijn , 2e Coupl.
Doe wort den ridder therte zwaer ,
Nochtan en conde hijs niet vertyen ,
Hi en moest an sine woerden lye n.
HILDEG. Ged. bl. 145 , vs. 222.

Lien met enen. Het met iemand eens zijn , zich b jj zone partij voegen.
Nu willic u alien openbaren
Waer off dat quamen dese partyen.
Die een wilde mit ter vrouwen lyen
Ende dander byden hertoghe bliven , enz.
HILDEG. Ged. bl. 122, vs. 58.

Lien up of op. 1) Zich beroepen op.
Riddere , oft u gevile noet ,
Ende gi quaemt in Arturs lant ,

118

LIEN.—LIER.
Ic waent u es al onbecant ,
L ij t o p ons tween , die gi hier siet ,
Men sal u anders doen niet
Dan ere ende hoveschede
Waer gi comt , telker stede ,
Indien dat gi onsen name noemt.
Lane. II , vs. 43417.

2) Vertroawen volgens Dr .

JONCKBL.

Gloss. op Karel den Gr.

Ende ic sal mi ane u houden also ,
Dat ic op u lien sal emmertoe ,
Weer dat ie come , talretijt ,
Here , dat gi mijn lief sijt.
Ibid. vs. 13026.

Lien (Loefs of loves). Zich afgemat en daardoor verwonnen verklaren.
Ende sloegene so int leste deer neer ,
Dat hi 1 oefs moeste lien deer.
Ibid. vs. 37712.
Soe dat deen van ons tween
Emmer sal loves lyen.
Limb. B. III , vs. 93.

Lienen. 1) Bewijzen, toonen , verleenen.
Die malcander lieflic dienen
Ende onvoirbroken liefte lien e n.
1VIloep , B. I , vs. 270.
Den derden li en de si den oghen brant.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen en van Minna,
bl. 58 , vs. 202.
2) Leenen, to leen geven. Dat sy elc wt der rijcsten van horen steden
setten wilden up xxv scilden, mynen here to lienen jegens der Vriescher reysen , enz. Dr. VERWIJS Oorl. van Hert. Albr. bl. 147.
Wat wy borghen , wat wy lien e n,
Als die daghen sijn gheleden ,
Nae wercken loon, dat staet op reden.
HXLDEG. Ged. hl. 90 ,

Lier , Here.

vs.

34.

Wang, wangen.
Hem liepen die tranen over sine 1 i e r.
Fl. ende Bl. vs. 482.
Want bleec werden haer die li eren
Die root waren als een rose.
Seghelijn van Jherusalem , fe. 25 , b,
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Sine lier bloeiden als ene rose.
Walew. vs. 1411.
Zie nog 13e1g. Mus. III, 233; Esop. bl. 77; Rein. door D r.
745; Alex. 1, vs. 502.

JONCKBL.

vs.

Lier. Zekere boom, waarschijnlijk de lariks- of lerkenboom. Wdb. op
DREHER°.

Lierde. Appetschimmet. Van eenen hengst sprekende , zegt

HEIN VAN

AKEN :

Ende dit en es noch truffe no sage,
Niet aliene jegen grisen ,
Dat hise sonde vor dandre prisen;
Jegen hem allen loept hi gemene ,
Niet sonderlinge jegen ene ;
Maer loept te blassen ende te lierde.
Ende salse elle willen aneverden.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 12861.
Liere-lauw. Eenigszins lauw.
Lierwanghe. Wang.
Dat hem de mont entie lier w a n g h e
Met eenen zwaren evele langhe
Verrot was.
Lev. van St. Fr. vs. 836
Ben zwert nam hi in sine hande ,
Ende ginc daer sine kindere sliepen.
Bedichte hem die tranen liepen
Over elke lierewanghe.
MAERL . Sp. H. 40. ed. III P. VIII B. -LXXX ,
Si hebben home seer langhe ,
Die hem neven der lierwanghe
Toter herden neder slaen.
Nat. Bl. HS. f0, 25 , d.
Lies, liesch. Lisch, bies. Wdb. op

HOOFT.

De Waterscharen beuren
Hun pruiken van koraal , van liezen, mos en gray
'Mt het deurbloede nat , om niet in pain , noch as ,
Beneeden in hull vloen , noch lijken te versmooren.
J. vos. Ged. D. H , bl. 58.1.
Marius vloe ater stede ,
Ende hem volgede vole groet mede ,
Dat mettem al daer ontliep.

vs

17.
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In liesschen, in modren sloep hi ende sliep ,
Al deer in wart hi ghevaen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. V B. LXIX , vs. 4.
Liese. Middenschot. Kyr,.
Liese. Onderbuik, vet of speklaag uit den buik der varkens. Ibid.
Liese. Inwendig dun vlies. Ibid.
Liesen. Verliezen. Ibid.
Liesche. Vlies. Ibid.
Liesse. Het dunne leder van den buik van rundvee. Inf. bl. 382.
Liesten. Hetzelfde als Leisten en leesten.
Liestentje. Lieve, liefste. Wdb. op

BREDERO.

Lietse , elders lijdse , lijtse , litse of lytse. Verschansing.
Ende hi trac daer na sijn swart
Ende liep op tsgraven lieden doe ,
Ende jaegetse toten li et a en toe.
Lane. II , vs. 3240.
Lieve. 1) Lie fde.
Si sende om den ionghelinc
Baer si toe hadde grote liev e.
Beatrijs , vs. 83.
Die groete lie v e, die ons Here
Droech sue menschelike nature.
Die Bediedenisse van der Missen , vs. 240.
Zie nog Lsp. B. I, C. 22 , vs. 25; Rein. door D r.
nLOMM.

JONCKBL.

vs. 2748 ;

Oudvl. Ged. II, 14, vs. 997.

2) lets goeds, iets aangenaams. Die waende , dat hi mi lieve boetscapte
BO. van 1477 , II Samuel IV , vs. 10.
Nu vaert dat u lieve gescie.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 1476.
Her Bisscop dat u lie v e gescie.
Limb. B. II , vs. 1344.
3) Welbehagen , wit , believen.
Doe sprat ten Juede de viant
" Last Marien ende hares sone ,
Want is haetse beede die gone ;
Ende doe mi seker met brieve
Te doene vort al mine 1 i v e."
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. XXXV , vs. 70.
Eer dese paues was gecoren ,
So plachmen langen stont to voren ,
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Dat alse die kerke enen panes coos ,
Datmen to Constantinobele altoes
An den keyser screef , of hi woude ,
Dat hi den panes loven sonde ;
Ende so onboot hi sine lieve
Ende sinen wile met sinen brieve.
Ibid. III P. VI 13. L, vs. 19.
4) Lust, trek, begeerte.
— — — om die liev e van der spise.
Heim. der Heim. vs. 928.

Lieve doen (Even).

lemand genoegen doen , doen wat iemand aan-

genaam is.
Men d o e t hem gherne lieve code ere.
Lsp. B. III , C. 5 , vs. 60.
Om hoir lieve ende eer te doen.
Mloep. B. IV , vs 343.
Ende alsemen ginder niet en vint
Dat kint te heffene gem wijf,,
Riet Vredegont , dat valsce lijf,,
Der coninginnen , dat soet hieve ,
Soe dader an den coninc lieve.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. MARI , vs. 74.

Lieve.

Gaarne , waarvan ons liever.
Si Went lieve al dat si peinst.
Doctr. B. II, vs. 368.

Lieve (Toe).

Voor lief. Die ene nabuer moet mit den anderen een
brandtvuyr toe lie v e nemen. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 15.
Lieve kisten. Lijkkisten, doodkisten van hen, die hun lief en dierbaar waren.
Dien plukt de droeve doodt zijn vrienden at by risten ,
Dien wandelt zijn gedacht in koor vol lieve kiste n.
ROOST Ged. fo. 299.

Lieve (De) tijdt hebben. Den brui hebben. Wdb. op BREDERO.
Lieven. Lief, welgevallig , aangenaam zijn, behagen.
Die in sinen liden vroude toent ,
Hi scoenter al sijn wesen mede ,
Ende die hem voeghet to serichede ,
Dat lieft sinen vianden wreet ,
Maer den vrienden saelt wesen leet.
ommai. Oudvl. Ged. III , bl. 106 , vs. 126.
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Want hi moet emmer sijn haer man ,
Wedert mi lief t oft leet.
Karel de Gr. Fr. I, vs. 706.
Zie over deze beide plaatsen na Dr.

DE VRIES ,

Lieven. Beminnen. U. W. en Dr.

Taalz. .bl. 114 en vv.

VERWIJS ,

Van Vrouwen en van

Minne bl. 66, vs. 5.

Liever. Geliefde , beminde , minnaar. U. W. De lange mylen hebben
twee lievers ghemaect. MEIJER , Oude Nederl. Sp. bl. 74.
Zie nog Mloep. B. I , vs. 740.
Liever lade. Dit woord beteekent , volg ens BILDERDIJR hetzelfde ale
ons tegenwoordig 1 i e v e r 1 e d e, dat is, zegt hij (Gesll. op Slade") :
met zachte afschuiving , ongevoelige hening , en uit dit algemeen begrip
Adoeien weder de volgende bijzondere begrippen voort , als : met zachten
gang , op zijn gemak , kalm , bedaard , zonder hartstocht , op eene beleefde
teijze. Op deze verklaringen zijn de volgende aanhalingen van toepassing.
Die Conine de wort des to rade ,
Dat hi screef , met liever lade,
An heren Kaerle, den riken Grave ,
Dat hi der disc wilde staen ave ,
Ende oec niet onderwinden das,
Dat met rechte niet sijn en was.
MELIS STOKE , B. Ill ,

vs.

Sine hadden in enen daghe dat here
Niet ghesleghen met lie v er lade,
Al hadden sijs ghehadt goede stade.
Ibid. B. VIII, vs. 806.
Due voermen met goede staden ,
So datmen quam met liever laden
Tote in Scarden an der warf.
Ibid. B. IX , vs. 626.
De vloet gine, seide men mi ,
Ende quamen seilende , bi lie v e r la de,
Verbi alt here, sonder scade.
Ibid. vs. 1243.

Vier cnapen quamen ende houden
Em ene tortijtse scone ende groot ,
Alsoot hem die coniuc gheboot ;
Si brochtse nut ere kemenade ,
Si hiltse wel bi liever lade
Deer Waleweins bedde ghemaect was.
Walew. vs. 2600.

1282.
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Der Walewein , die hadde sijn swaert
Liever dan Me noit eer dede
Hi ruste hem ende volghede mede
Al scoenkine bi liever lad e.
Ibid. vs. 6329.
Ale Walewein was bin siere hoede
Trae hi sinen helm of ter stede
Ende ruste hem ende droghede mede
Al scoenkine bi liever lade n.
Ibid. vs. 6549.
Nu es der Walewein die vrie
Gheseten bi siere amie
Up die fonteine bi liev erela de n.
Ibid. vs. 9641.
Si behoetdene ende leedene sciere
Tenen pauwelioene wel diere ,
Daer sine voren beten daden ,
Ende ledene in bi liev erla de n.
Ibid. vs. 10362.
Liever de laver de bock. Kinderspel,. bekend onder den naam van :
Bok , bok , sta vast , hoe veel horens heb je op , je bast? Wdb. op BREDERO.
Lieverijen.. De kleuren welke de soldaten droegen , als onderscheidingsteeken. Volgens de Navorscher van 1869, bl. 466. In het Wdb. op
HOOFT is

dit woord dus onjuist verklaard.

Lyf. Leven. Zie Lijf en Wdb. op

HOOFT

bl. 476.

Lyfhoeder. Lijfwacht. Ibid.
Liffelaffen. Vleien , loven , prijzen.
Klaes , weet ghy wat sy doen , de Menschen die u loven P
Sy setten u ale Goud of Silver in den oven.
Staet ghy de proev daer nyt , en raeckt u altemael
Dat 1 i f f el a f f en niet , soo zijt ghy goed Metael.
Miter , meent ghy dat ghy schoon , en wijs , geleert en groot zijt,
Om dat men 't u soo seght , weett dat ghy Blink of Lood zijt.
HUYG. Korenbl. II , 354 , n o . 79.
Litlaffer. Vleier , pluimstrijker en bij uitbreiding : laffe , flauwe ouders,
die in hunne kinderen geen kwaad zien , en hen steeds lief koozen. Voowaer het is to beklaegen , dat wy in onse verbasterde eeuwe soo veel
I i f-I a ffe r s van ouders vinden. POIRTERS , Hof van Theodosius , bl. 87.
Lillie° , lyflick. Lijfelijk , lichamelijk. Hunne hande op de heilige
evangelie gheleit ende 1 i fl i e c gheruert. Drab. Yeesten , D. I , bl. 841.
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Ick hebt mit mynen 1 y flick en ogen gesien.
bl. 34.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr.

Zie ook op Lijfiec en
Lyflzaaklyk. Lijfstraffelijk. De plakkaaten
z a a k 1 y k e keuren.

HOOFT ,

— — samt de 1 y

Ned. Hist. fo. 476 , 19.

Lyfschatten. Brandschatten, ook het opleggen van belasting op verbeurte van het Leven. U. W.
Lyfschutten. Lijfwachten. Ibid.
Lyfwaarder. Hetzelfde. Ibid.
Lichaem. 1) Bulk. KIL.
2) Lijk. Doe vragden hem sine yongren , warwert souden varen die opghenomen worden. Ende hi antwerdde hen weder aldus : »So waer de
licham e sal syn , daer selen verghederen die are. Lev. v. Jezus, bl.
193. Vele lichamen der heileghe lieden , die begraven waren stonden
op ende ghinghen ut haren graven. Ibid. bl. 231.
Lichaem (Licht). Open lijf. mt.
Lichaem (Rood). De roode loop. Ibid.
Liche, lytche. Verschansing, versterking.
Laet ons buten lichen varen
Ende bestaen die Insche scaren ,
Dat wi doch Alexanderse togen ,
Hoe wi in stride ende in orlogen
Ons connen hebben ende bedragen
Met steken ende met groten slagen.
Dr. VERWIJS , Roman van Cassamus , bl. 43.
Laet ons varen met onser proien ,
Tot binnen 1 y tchen van Phesone.
Daer sullen wi beiden alse riddren cone
Claerwijs dien here.
Ibid. bl. 35 , vs. 877.
Liggen. 1) In leisting kosnen of gaan. Zie dit.
2) Vervat zijn.
Ghelije dat int boecskijn lee c h t.
Lsp. B. II, C 57 , vs. 3.
3) lnvatten , van dagen gesproken.
Opten vijfende twintichsten dach
Die in die maent van Maerte 1 a c h.
Ibid. C. 7 , vs. 140.
4) Verblijf houden.
Silla , die steeds int pallas 1 a c h.
Mloep , B. I , vs. 2222.
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Tusscen Tours ende Boerges was
In dien tiden een trepas ,
Daer ene kerke stoat, daer indien dagen
Vele heilegher liede in l a g h e n.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XLIIII , vs. 120.
5) Studeeren, op studie liggen.
Al heath. in Serifturen blent ,
Daer om en twivele niet een twent.
Dijn simpel ghelove dare
Es voer Gode also mare
Alse Bens clercs , des benie wijs ,
Die 40. iaer lach te Parijs.
Jans Teesteye , vs. 3429.
6) Bevallen, verlossen.
Daer stout oec in welker wise
Eve van Caym gelach ,
Daerna 1 a c h si van Abele.
Alex. IV , vs. 443.

Liggen en.

Liggen te , gevolgd van eene onbepaalde wijs.

Als 't yser ley t en gloeyt te midden in de kolen.
CATS , 1726, D. I , 73.
Ach ! 't is een beter greep , een jonge vrouw te lieven ,
En my en uwe jeugt met eenen te gerieven ,
Als wel te blusschen uyt , door enckel onverstant ,
Dat in u l e y t en smooekt , en in my 1 e y t en brant.
Ibid. fo. 198 , b.
Dat is »ligt te gloeien , te smoken en te branden. In het Magazijn van
taalkunde D. I, bl. 161 en 162, is dit geheel onjuist door naij verklaard.

Liggen an of aen.

Aan gelegen zijn , er van af hangen.

Smenschen gheboorte , alsmen seecht ,
A e n die planeten vele leecht,
Weder hi gheval ate ongheval ,
Of gheluc of ere hebben zal.
Lap. B I , C. 10 , vs. 62.
Hem en roect niet wat yement zeecht
Van dien daer sijn wasdom an leech t.
Ibid. B. III , C. 16 . vs. 62.
Daer en ley d t niet a n.
SMEKRI , Tspel vanden H.S. vs. 336.

Liggen an of aen even. 1)
bonden

zijn

In iemands bezit of aan iemand ver-
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Ine mochte volprisen sine gedane
Noch die scoenheit die a n e hem. 1 a c h.
Dr. VERWLTS , Roman van Cassamus , hl. 47 , vs. 1183.
2) Gelegen zijn aan iemand.
Groet dine legt ane goet man ,
Die hem in doegeden hebben can.
Ibid. bl. 14 , vs. 319.
3) Verbinden , vereenigen met.
Want is hebbe so vromen lijf ,
Soudic dat legghen aen een wijf,
So wane emmer buten kere.
Gloriant , vs. 156.

Liggen op. Op de loer liggen van , bedacht zijn op.
Die vyant la c h op felle wraken.
HILDEG. Ged. hi. 180 , vs. 96.

Liggen van kinde.

In het kraambed liggen , bevallen , verlossen.
Wat node hadde dese vrouwe dat
Si vier hondert milen van daer ,
Op een velt woeste ende blaer ,
In conde ende in winde ,
Ligghen zoude van kinde?
Lsp. B. III , C. 15 , vs. 172.

Ligghende geld. Renteloos liggend geld. KIL.
Ligghende goad. Onroerend goad. Dewiji op die tijdt niemand
te Romen Ridderlijcke ear ende waerde hebben mocht , of by moest thien
duysent Croonen aen leggende g o e d e r en hebben , enz.

VONDEL,

door v. L. I, 494.

Liggher. Loogeergast. KIL.
Liggher. Leger of nest van sommige dieren. Ibid. Goth. »ligr."
Liggher. Zeker boek , dat tot vraagbaak dient of tot eenig gebruik
bewaard wordt. Ibid.
Liggerigh. Hoedanigheid van jets , dat , door tang te bewaren of
ongebruikt te laten , door bederf wordt aangetast. Ouders , die manbaere
kinders hebben, mogen wet toe-zien , dat haer tarwe niet liggeri h en
werde. DE

BRUNE ,

Banck.-Werck , I , 20. Ghy slacht dan het koren. dat

door de groote veytheyd ligger i g h wort. Ibid. I, 43.
Lichjes. Oogjes. Wdb. op HOOFT.

Licht. 1)

Oog , gezicht. Ibid. en Wdb. op BREDERO.
Zy lagh in 's voesters schoot en sloegh de tedre lichten
Op d'ommestaenden Rey.
volitIEL ,

door v.

L.

II , 209.

LICHT.--LICHT.
Zie nog ibid. bl. 94 en bl. 556;
Groebe , Versch. Ged.

I,

WESTERBA.EN ,
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Ockenburg , bl. 81 ;

195.

2) Als de bron van het licht. De zon. Ghelijek het lieht, dat over de
nacht heerseht , niet naer en laet haren loop to vervolgen , zonder zich
to kreunen van al het gene , dat onder haer grolt en grommelt , enz.
BRUNE ,

DE

Banck.-Werck. I, 268.

Licht.

Bijv. nw. Brandend , lichtgevend.

Gelijck een lie h t e torts , staend' ad/ter 's kamers schot ,
Waer van de door seer dicht gesloten is in 't slot ,
Het genstrich blinckend' licht doet laugs de spleten raken ,
Dewijl door 't dicke hoot haer vlamme niet kan blaken.
BARTAS Weken , bl. 77.

Licht,

Onstandvastig.
Leda was licht ende onghestadich.
Mloep , B. 1, vs. 2500.
Wilt u der lichter mannen ontladen ,
Die wanckel sijn in horen moet.
Ibid. vs. 3254.

Licht.

Vtug. Km.
Scerpe ende palster omme den hals ,
Ende die scoen als ende als ,
Die hi droech an sinen been
Ghebonden , so dat hi scoen
Een pelgrijn licht ghenoech.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 3013,

Licht.

Lichtzinnig , dwaas. Wdb. op

HOOFT.

Die met den mondt is aller menschen vriendt ,
En daer elck een van hoort wat hem wel dient ,
Heeft kleynen danck , ale in 't doen valt gebreck ;
En wert voor licht gehouden , of voor geck.
VAN BEAUMONT God. door TIDEMAN , bl. 189.
Nu hoert , Wouter , lieve gheselle ,
Ende verstaet dat is u telle :
Wijfs nature , alse men leest ,
Heeft oyt crane ende broesch gheweest ,
Ende onghestadech elide licht,
Ende op crane fondament ghesticht.
Sans Teesteye , vs. 800.

Licht.

Effen, vlak.
Men gaet rechter,, date waereit ,
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Den wech op tlichte lant geleit ,
Dan men op dat hoghe trede ,
Ende dan van boven neder Riede.
Dr. YERWIJS , Bloeml. H , 207 , bl. 28.

Licht. Liehtvaardig , onbezonnen.
Hi en was to licht niet in die tale ,
Maer hovesch ende ghesedech wale.
BLOMM. Ottdvl. Ged. I , 30 , vs. 2553.

Licht. Bijw. Gemakkelijk , liehtelijk.
Doe warp hi mul in sijn aensichte ,
Dat menne niet ne kende licht e.
Rymb. vs. 12730.
Met here sendde hine in Surien ,
Want hi wonde met siere partien
Lichte winnen Jherusalem.
Ibid. vs. 20561.

Licht omziende. Opmerkzaam , spoedig in het opmerken. Wdb.
HOOFT.

Lichtaersken. Groote drinkbeker. KIL.
Liehte. De long. KIL. PL.
Lichte. Help- of hennepzeel van een kruier. PL.
Lichte. Wellieht , missehien.
Dan nemen si ons in hare hoede
Ende deelen ons van haren goede ,
Dat hem verleent onse here,
Daer si liehte om pijnden zere
Met anxten ende zorghen groot.
Lep. B. III , C. 19 , vs. 54.
Die coninc andwaerde dan
Alse een seer bedruct man :
” Ghi heren weet dat mi es leet
Dat onse sake niet bad en geet.
L ichte is hebbe verdient des
Dat mj daventure jegen es."
Belg. Mus. IV , 360 , vs. 1817.

Lichte liede. Licht gewapende krijgslieden.
Licht e lie de sendde hi voren
Ende stutters vele untvercoren ,
Te besiene of yewer laghen
In rootschen , in busschen , ende in haghen

op
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Joeden , die hem mochten scaden.
Rymb. vs. 28399.
Licht wijf. Lichtekooi.
Samson , die niet was vervaert ,
Ghinc daer na te Gasen waert ,
In dat land van Philistien.
licht w ij f heeft hi versien ,
Ende hi es gheghaen te hare , enz.
Ibid. vs. 8144.
Lie h t e w i v e n, die cm een wenich ghewins haer lijf in sonden
gheven. D r. v. vL. Prozast. bl. 163.
Lichtelic. 1) Met sullen tred, onopgemerkt.
Odolyas te hant daer quam
Lic htelic, dat mens niet en vernam.
Mloep , B. I, vs. 2872 , var.
Ende als die weert vermoede , dat
Alle man te bedde waer,
So ghinc hi lichtelic aldaer.
Ibid. B. IV, vs. 1988, var.
2) Lichtzinnig.
So hadde hi hoer doch trouwe ghesworen ,
Die hi lichtelic heeft vergheten.
Ibid. B. I , vs. 1571.
3) Onnadenkend , onbedacht.
My dunct dat sij behoeven
Leren , troest ende gueden raet ,
Die leven inder minnen staet ,
Al wort si diewijl begonnen
Licht eli c ende onversonnen , enz.
Ibid. B. I , vs. 1668.
4) Wag, spoedig , Auks.
Nu lichtel ij c, hets meer dan tijt ,
Ic wil gaen varen metter spoet.
Esmoreit , vs. 128.
Lichtel ij c nu, comt hier naer.
Lippijn , vs. 47.
Lichten. Wegdragen.
De leck're schot'len nu gelicht nae 't dralen laugh ,
De dans vanght aen te gaen , in 't wyde en ruym bevangh
Eens zaels.
VONDEL , door v. L I , 372 , vs. 793.
9
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Liehten.. Afdanken. Item des anderen dages dair na Pieter Philpsz.
gesent mit mijnre vrouwen brieven anden bailiuwen van Riinlant , Aenasterlant , Kenemerlant ende Medemleec , roerende van mijnre liever vrouwen lude , die uter bailiuscip van Wijck ende van Noirtich tot Staveren
lagen, dat si die gairn gelicht sage.

D r. VERWIJS ,

De Oorl. van Hert.

Albr. bl. 475. Item tsaterdages na onser Vrouwen dach Purificacio Airkin
gesent mit miinre vrouwen brieve anden capiteyns tot Staveren, roerende
van horen ondersaten diemen licht en soude. Ibid. bl. 477.
Liehten. 1) Verlichten , van last bevrijden. Andere, die ongetrouw
geweest waeren , werdden gelicht, ende zy bezwaert. Inf. bl. 103.
Seggen , dat zy zoe arm zijn , dat , indien zy niet gelicht en wordden,
zoe en mogen zyt aldaer niet houden. Ibid. bl. 295.
2) Verminderen.
Nu es die tijt comen , hopic sere ,
Dat biden wille van onsen here
Mine pine nu 1 i c h t en sal.
Lane. III , vs. 10335.
3) In pros dalen, afslaan , goedkooper worden. JUL.
Liclaten (Hem). Zich ontdoen , ontlasten , verlichten.
Alse Perchevael lange hadde alsoe
Gelegen , hi dede of doe
Sinen helm ende warpene neder ,
Die te broken was wech ende weder.
Ili lichte hem van wapenen mede.
Lane. II , vs. 364.
Lichtenis. Vermindering , verlichting , verlossing , opheffing. U. W.
Wat lichtenis verwacht uw harte
Uit Teed , dat niet te boeten is.
VONDEL , door v. L. III , 493, vs. 150.
Seggen voorts , dat die van Dordrecht hem belooft hebben I i ch tenisse
527.
te doen in de contributie. Inf.
Lichter. lemand die iets leeg maakt.
Ick ben aendiender van de verdrijver van rotiw ,
Meer word ick gesoent dan eenige Vrouw ,
Voort ben ick een lichter van de Kan ,
En die dit schreef was mijn genan.
Brabb. 1669, bl. 123, op een
roemer of wijnglas.

ROEMER VISSCHER,

Lichter. Kandelaar. JUL.
Lichter. Lichtgever en bij uitbreiding de zon,
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Ala de heet' en snelle stralen
Komen van den lich ter dalen ,
Op den ruymen Over-al.
A. VANDE VENNES Sinne-Vellek ,

1631, bl. 60.

Lichter. Doodbaar , lijkbaar. KIL. PL.
Lichteren. Een lijk op de lijkbaar brengen. Ibid.
Lichtese. Fakkel. Een lichtese dat behouden wort in der riker
ghepeyse. Bijb. van 1477, Job XII, vs. 5.

Lichteschoy. Die licht heenschooit of heengaat.
En daermen nauwe een biese , oft daermen nauwe een lamp
Ontstack , wanneer daer 's nachts quain t' een oft t' ander ramp :
En daer noch niettemin t' Genoegen wert gevonden ,
Aldaer lagh d'Avonthuur , die Licht e-s choy, gebonden.
VONDEL , door v. L. I, 195 , vs. 18.

Liehtgevoet. Snel.
U licht-gevoete waan.
BREDERO ,

Angeniet , bl. 22.

Lichthaer. Lichtekooi.
Wat meent de Graef , dat is een lichthaer ben P
STARTER , Timbre de Cardone , 1618 , bl. 19

Lichthartich. Onbezonnen. Wdb. op BREDERO.
Lichtheit. 1) Lichtuaardigheid , ijdelheid, loszinnigheid.
Al was hi in lichteden
Metten jongelingen vander steden
In sire jueghet up gevoet.
Lev. van St. Fr. vs. 149.
— — — logenlike saken ,
Die mi de lichtheit dede maken.
Vander herten ende vanden zinne ,
Ende vander wereliker minne.
Ryinb. vs. 70.
2) Onstandvastigheid.
Grote lichtheit leecht in die oghen.
Dr. VERWILS , van Vrouwen ende van Minne,
bl. 58 , vs. 214.
3) Vlugheid in beweging.
Hem corner of vele baton,
Cracht , lichtheit, ende sconeit mede ,
Ende menigherande salichede.
Heim. der Heim. vs. 887.
9*
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Lichtich. Lichtende , glansende.
Maer comt Kier een Godt uyt heur lichtighe gordijnen ,
Dat heeft wat anders inne.
COORNHERT. Odyss. 1606 , I , 44 , r°.
Liehtiehheit. Liehtzinnigheid , woestheid , loszinnigheid. U. W.
Een greet deel graeuw (waer by sijn lichtigheden blijeken)
Verfoeyt het schellemstuck.
VONDEL , door V. L. II , 287, vs. 1620.
Liehtmugge. G-limworm. KIL.
Liehtsehere. Snuiter. Ibid.
Lichtsehuyt. Losbol , wildzang , hekkenspringer. Wdb. op

BREDERO.

Liehtsehute. Platboomd vaartuig om de goederen uit de schepen op
te laden, en aan wal te voeten; lichtgr. De OorI. van Hert. Albr. bl. 208.
Liehtsinnigh. Wakker , vroolijk , opgewekt. Km.
Liehtsirmigheit. Vroolijkheid , opgewektheid. Ibid
Liehtstok. Kandelaar. Ibid.
Liehtvaardye. Lichtvaardigheid.

MEYER.

U. W.

Liehtvaerdigh. Snel , voortvarend , zeer vaardig. Wdb. op

BREDERO.

Hy is geen slaef dos rijcx , of staende na rijcxstaeten ,
Volgt ydele eer en schat , lichtvaerdigh in 't verlaeten.
VONDEL , door V. L. II, 723.
Liehtvaerdigh krieghsman. Lichtgewapend krijgsman.
Zie ook Liehtveerdieh.
Lichtvaerdieheyt. Snelheid, vlugheid. Mannen die in sterckte van
armen , licht v a erdick e yt van voeten , ende gheheele cracht van
lichaem de ghemeene sterckheyt van andere menschen overtreffen.

ZUYLEN

VAN NYEVELT Plutarchus, 1644 , f0. 2 , a.
Zie nog ibid. fo. 297 , a.
Liehtveerdieh. 1) Niet hecht, in overijling gebouwd , licht en dicht.
Daer setten sy de Kerck , een slecht en 1 i c h t v e e r di c h werck , maer
van hout ende riet , soo dat hy binnens jaers noch gemaeckt en ghewijet
werdt.

VELIUS

Chroniick van Hoorn, 1617 , bl. 9.

2) Onbeduidend , van weinig belang. De hoochste ende heerlijcste daden
zijn altijt niet de gene die beter betoonen het gebreck ofte de vromicheydt
van een mensche, maer geven dicwils een 1 i c ht v e e r di g e saecke,
een woort of een spel klaerlijcker to kennen de natuere van de luyden,
ZUYLEN VAN NYEVELT, fo. 293, a.
Liehtveerdieh van voeten. Vlug ter been. Overmits dat hy seer

enz. Plutarchus door

sterck en wonder lichtveerdich van voet en was. Ibid. O. 294 , a.
Liehtvink. Scheldwoord , losbol , enz. Wdb. op BREDERO bl. 503.
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Lichtvlieg. Glimworm. Ka.
Lij , ley. Verkwikking; versnapering , en bij uitbreiding van betee,kenis een goed, genoeglijk leven. Wdb. op HOOFT.
Lijbaerheit. Gewaarwording, waarbij men lijdelijk is.
Geen hartstoght is in Godt natuurlikker t'aenschouwen
Dan liefde en blijschap bey , hoewelze zich ontvouwen
Geensins als 1 ij baerheen in Godt , die nimmer lijdt.
VONDEL , door v. L. IX , 466 , vs. 1261.
Lijbert. Eigenlijk leeuw , maar somtijds, waarschijnlijk door vergissing,
ook voor luipaard, ja zelfs voor panter gebruikt. MEYER en KIL.
Lijd , lijdt. Doorgang , doortocht. Fr. »passage." KIL. Ontrent het jaer
1400 placht Vlissingen niet anders te zijn dan een pa.ssagie ende 1 ij d
op Vlaenderen. awe. fb . 269 , a. Want het is sub eenen 1 ij d t , dattet
wel met recht ende reden de sleutel van dese Nederlanden mach heeten. Ibid.
Lijd-den-tijd. Lui mensch, lediglooper. Km.
Lijde. Tocht, trek , vaart.
Die vogel vlooch ende nam zijn 1 ij d e
Op enen boom, die hi dair vant.
Rein, door wthLziets , bl. 43 , vs. 1052 , var.
Lijdelic. Wat geleden kan worden , dragelijk. KIL. voorbijgaande.
Mijn lijden waer een 1 ij deli c noot.
Mloep , B. II , vs. 321.
Zie BILDERDIJK Gesll. op Leed.
Lijden, liden, lyden. 1) Belden, ontdekken door te belijden. Km.

Heimelijcheit die u ghesciet ,
Die en seldi verseggen niet,
Niement dien ghi soe orient sijt ;
Want als ghijs hem hebdt ghel ij d t , enz.
Belg. Mus. VI , 210 , vs. 770.
Sij 1 ij den daer alle haer opset.
Mloep, B. II, vs. 2577.
2) Erkennen , betuigen. Wdb op

BREDERO.

Wat sal geringe lieden ,
Wat sal een slechten bloet na desen tijt geschieden ,
Indien de Koninck selfs met stommen monde 1 ij d t ,
Dat hem een quetter wijf in sijnen scepter bijt?
CATS , door Dr. V. VL. I , 319 , a.
3) Zeggen , mededeelen. Wdb. op HOOFT.
Lijden. 1) Gaan, doorgaan, voorbijgaan , voorbijtrekken. Ka.
Ben groot steen noch aldair steet
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Daer alle man 1 ij d t ende gheet.
Mloep. B. I, vs. 2614.
Die roschen sijn aen beiden sijden
So hoge , die daer onder 1 ij d e n
Hem dunken si ter wolken staen.
Alex. IV , vs. 17.
Zie nog Mloep , B. II , vs. '1662 ; Goudtsch Kronycxken , 1663 , bl. 72
en bl. 81.
2) Betreden , begaan.
Doe leyt dees plecke achter veel groote rivieren gescholen ,
En achter die diepe zee , die en 1 ij d t niemant met zolen.
COORNHERT Odyss. 1606 , I , 71 , vo.
3) Omgaan, om iets heengaan
Begheerdi hier in te comen yet
So 1 ij d t die haghe , ne laets niet.
KAUSLER , Die Rose, vs. 2834.
4) Omgaan, omgang hebben even als wandelen.
Zedige mannen , die tallen tijden
Entelick mitten vronkijns I ij den.
Mloep, B. II , vs. 1152.
5) Doorloopen , voortgaan , zich uitstrekken. De linie die men heet de
suchtere van den driehoecke , daer of es

flu

te spreken , — — — alsi

1 ij d t aide hant, dit bediedet cortheit van levene , enz. Belg. Mus. X , 272.
6) Duren. , aanhouden.
Siet daer een eygen beelt voor dese losse gasten ,
Die sonder na-gepeys in alle schotels tasten ;
Sy zijn te byster graegh , maer siet ten 1 ij t niet lang ,
De grijper is gevat , de jager wort de yang.
OATS, door Dr. V. VI, I, 49, a.

Lijden. Achterstaan , minder begunstigd zijn, te kort schieten.
Wat zijn de kleeren warm , die stomme Dieren dragen ,
Hoe schuttense de Son in 's Somers houdsche dagen ,
Hoe zijnse sonder dwangh haer' leden aengepast ,
Hoe sonder sleet gebruyckt , gedragen sonder last
Wat 1 ij d t de Mensch daer by, de Koningh eller dingen ,
En aller Dieren.
Korenbl. II , 375.

Lijden (Henen). Wegvloeien. Wdb. op BREDERO.
Lijden (Hem). Zich vergenoegen , zich tevredenstellen , ook zich
behelpen. Wy moeten o n s met slechten kost 1 ij den.
1569 , fo . 209.

MARNIX

Bienkorf,
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Indien ghy u kundt 1 ij d e n
Met my in znlken staat.
HOOFT , door BILD.
36.
Daifilo dits mijn raedt leydt mij terstondt van hier ,
Een harderinnen cleedt , in plaets van goudt en syde ,
Ben jck vrolijck getroost ; Indien ghij u cundt I ij d e n
Met mijn in sulcken staet , sou vlien we' eer dat het daecht.
FIOOFT Ged. door LEENDERTZ , II , 181.
Lijden (Te) sijn met. Medelijden hebben met.
En Cloris (so het scheen) was selfs met my t e 1 ij den.
GROEBE Versch. Ged. II , 162.
Weest, 6 Hoer met my te lijden.
CAMPHITYZEN , 1630 , Ps. CXLIII, vs. 5.
Lijdende. Geduldig , lijdzaam , verdraagzaam. Km.
Lijdende. Gaande. Ende si quamen I ij d e n d e door een hint. Van
Brab. die Excell. Cronike , 1530, B. II , C. II , d.
Lijdigh. Dragelijk.
Lijdigh. Vrij wel , wet.
Maer 't zou wel noodigh zijn met eenen steen te proeven ,
Of oock de duistre grunt met water sta bedeckt ,
't Welck van dees heuvelen by wylen herwaert leckt.
Hier leit een kay , zoo zwaer als eenigh man kan heffen ,
Nn mannekracht , hef op : die steen wil lydigh treffen.
VONDEL , door v. a. III , 758 , vs. 624.
Lijdig. Versterkings woord, gelijkstaande met ons zeer,, bijzonder,
uitermate, sterk, geweldig.
De vent , a1s je wel ziet , is te 1 ij d i g verstoord.
J. VAN PAFFENRODE , Filibert, 1657 , bl. 12.
Twe gekken , die — — —
Malkander 1 y d i g brussen.
De Schilder door liefde , bl. 2.
Sy is to lij digh slim
CATS , 1828, I, 526 , a.
Lij deamich. Lijdzaam.
Mit goeden I ij dzamighen sinnen
Machmen alte veel verwinnen ,
Dat men niet en mach begaen
Mit overmoedighen wederstaeu.
Mloep. B. IV , vs. 1283.
Mer hi was altijt 1 ij dsamic h.
Gesta Rom. C. 15.
De hope , dat is lijdtsamige verwachtinge. St.-Bijb. Rom. V , Kantt. 4.
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Lijdse. Verschansing. Zie ook Lijtse.
Si wilden se upten velde gemoeten ,
Ende vor hare 1 ij d s e groeten.
swim. Oudvl. Ged. II , 95 , vs. 203.
Lijen Belden , erkennen ; zeggen , verhaten ; gaan, voortgaan. Hetzelfde als Liden , lyden , lijden.
Lijen. Gaan , voortgaan. Ook hetzelfde.
Lijen (Hem). Zich behelpen. Hetzelfde als Hem lijden , lyden , enz.
Lijf. Lichaam.
Oec hebdi wel verstaen
Hoe Gelloen nam die maget to wive
Ende wan bi haren 1 i v e.
Twee scone kindre , des sijt wijs ,
Beligande ende Marcilijs.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 88.
Doe hi wiste dat sijn vader
Leefde , ende hi sach Benjamyn ,
Al sijn 1 ij f verroerde hin
Rymb. vs. 3132.
Lijf. Leven.
Hi , die Adame t 1 ij f in blies.
Wapene Martijn , Coupl. 11.
Die ridder heft menegen t 1 ij f genomen.
Ferg. naar het HS. vs. 1314.
Dattie bloem van alien wiven ,
Die coninginne , Daris wijf ,
Van ruwen verloes eer 1 ij f.
Alex. IV, vs. 26.
Zie nog Brab. Yeesten B. I , vs. 731 en B. VI , vs. 3900.
Lijf. Baarmoeder. mt.
Lijf. Buik. Ibid.
Lijf. Geboorte, oorsprong.
Tien tiden dat keyser Otte trike
Berechte sere vromelike ,
In sijn XXste jeer , so sat
Te Rome panes indie stat
Die XII panes Jhan ,
Ende was sijns 1 ij f s een dorper man.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. IV P , II B. XVII, ye. 6.
Lijf. Persoon , en ook minachtend vrouwspersoon.
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Hoe hire alder best wederstaet ,
Soe en wetic daer niets beters teghen ,
Dan dat ghi soect in alien weghen
Enen goeden heymeliken vrient ,
Daer ghi off moecht werden ghedient ,
Tsy eneu man off een wijff,,
Mer liever eens goeds mannes 1 ij f f
Up dat ghi des sijt van stade.
Mloep , B. II , vs. 3836.
Doe Sarra versprac hare jonewijf
Niet in quade , hare dulle 1 ij f
Ne mochte dat ghedoghen niet.
Rymb. vs. 15376.
Ende alsemen ginder niet en vint
Dat kint te heffene geen wijf ,
Riet Vredegont , dat valsce 1 ij f ,
De coninginnen , dat soet hieve.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. XLIIII , vs. 72.

Lijf. Lief, waarde vriend. Km.
Lijfdinghe. Lee ftocht. Ibid.
Lijfeynde. Endeldarm. Ibid.
Lijfhaftigh. Levend.
Om soo haers schoonheyds glans vol hemelscher vermogen
Op 't vaylighste te sien 1 ij fhaf tigh voor mijn oogen.
STARTER , Daraycle , 1621 , bi. 41.

Lijfhaoht. Verbintenis om, in geval men zijnen schuldeischer niet betalen kon , hem te dienen. Km.

Lijfyser. Harms.
Die speren ontstoeden tien tiden
Op haer I ij f-y sere, die waren vaste
Ende braken.
Grimb. Oorl. II , vs. 2064.
Ende stacken op sinen scilt
Dat hi scoerde ende ongelet
Scoerde lyfy s e r ende plate met.
Ibid. vs. 2484.

Lijfkoeck. Hetzelfde als liefkoek , dus kruid- of honigkoek. KIL.
Lijfkoop. Maaltijd , bij gelegenheid van een koop. Ibid.
Lijflee,
1) Persoonlijk. Ibid en De Oorl, van Hert. Albr. bl.
524 en 536.
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2) Stoffelijk , lichamelijk , en bij uitbreiding zichtbaar.
Hi dede aen hoere een 1 ij flee deed ,
Ende toende aen hoere dat teken.
Lev. van Ste Christina , vs. 638.
Want zijnde het Fransche pondt gelijk de Hollandtsche guide , geen
1 ij f f e 1 ij k e , maar slechts ingebeelde ende in naam bestaande munt.
ROUT

Hendr. de Gr. 1671 , fo. 153, 38.

3) Van het lichaam voorzien , met het lichaam.
— — want si dat vast gheloefden ,
Wanneer si him hoirs lijffs beroefden ,
Dat si dan 1 ij f flick alte samen
In een ander werlt quamen.
Mloep , B. I, vs. 507.
Lijfmoeder. Baarmoeder.
Lee ftocht , levensonderhoud.
Deer omme salmon daertoe keren
Kindren , dat si consten leren ,
Deer si hare 1 ij f n are nemen awe ,
Waert dat hen tgoet begave.
Doetrinale B. III, vs. 245.
God hevet mi mine spise ,
Ende mine 1 ij f nare
Ben meer dan .C. jaer
Op dese zee ghegheven.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 109 , vs. 1180.

Lijfnare ,

Ende nu gebrac hem 1 ij fner e.
Lane. II , vs. 45377.
Zie nog MAERL. Sp. H. So. ed. II , 219 , vs. 4 3 Walew. vs. 9180 ; Lana.
II , vs. 8661 ; Belg. Mus. VI , .413 , vs. 56 ; BLOMM. Oudvl. Ged. 46 ,
vs. 9403.
Lijfneringhe. Hetzelfde. KIL.
Lijfpensie. Lijfrente. Item — enen bode gesent tot Leyden
ende ten Brie' , ende voirt snit brieven an heren Hugen van Heenvliet
ende heren Clais van Cortekeren , roerende datsi sonder virtreck senden
souden sulc gelt , als sy sculdich waren toter I ij fp e n s i e n behoif van
Bruessel , enz. De Oorl. van Hert. Albr. bl. 465.
Lijfachnt. Lfjfwacht. Wdb. op BREDERO, bl. 503.
Van

CANDAULES

sprekende , zegt

CATS :

Hy stoft op haren glans by al sijn beste vrienden ,
En die hem aen den dis en in de kamer dienden ;
Hy weyt geweldigh breet , by seyt het Gyges aen ,
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Een die in sijn gevolgh voor 1 ij f-s c h u t plagh te gaen.
CATS , door Dr. V. VL. I , 309, a.
Lijftocht. 1) Levensonderhoud, lee ftocht.
— die sijn 1 ij ft ocht moet winnen
Met aernste wide mit hantarbeyde.
Mloep , B. I , vs. 216.
Wanneer sal die nieuwe mane overgaen , dat wy 1 ij f t o c ht mogen
verkoopen ? St.-Bijbel , Amos VIII , vs. 5.
2) Vruchtgebruik. Km.
3) Jaarlijksch inkomen. Ibid.
4) Bruidschat. Ibid.
Lijfverwe. Vleeschkleur. Ibid.
Lijc, Wok. Lichaam , mensch.
T 1 ij c dat gi brocht maget vort.
Nieuwe Werken v. d. M. v. N. L. V , 2e St. bl. 20.
Hoe sprack hy tegens hen , die door 't lang vasten kreeten ,
En toonden 't mager 1 ij c k , al rasende en beseten.
VONDEL door v. L. III , 74, vs. 24.
Lijc , lijck. Uitvaart. KIL.
Gwen lijk blijft zonder 1 ij k.
HUGO DE GROOT , aangehaald in IIUYDEC. Proeve II, 18.
Verneem ic van zijn doot , ic keer terstont in mijn vaderlant ,
Om hem een heerlijc graf te bouwen , ooc een I ij c k al voren
Rijokelick , voor -sulcken vader vast in mijn herte geplant.
COORNHERT , Odyss. 1606 , I, 9 , v°.
.Lije , Wok. lets, dat ap iets anders gelijkt , gelijkenis , evenbeeld.
Machtige Coningh ! ale God sick wat 1 ij c k s ging wenschen ,
Greep by vier, water, lucht en aard' en bootsten menschen.
s. COSTER , POlyXella 1644 , bl. 15.
Lijek , lick. Kleine tijdruimte , oogenblik. So haest als hy het yerste
woordeken dit ghesproken hadde, so soude hy van stonden aen , op eenen
lick , twee dingen te samen denckeii. MAHNIX Bienk. 1569, bl. 125. Hy
wijst op het lichaem Christi, het weicke aldaer wesen sal op eenen 1 ij c k,
soo haest als hy de leste sillabe uyt sal hebben gesproocken. Idem , uitg.
van 1645 , bl. 74 , r°.
Lijc , Welt. Gelijk , effen.
Maackt teffens 1 ij c k en vast de strompel losse wegen.
S. COSTER ,

Polyzena , 1644 , bl. 19.

Lijken , Woken. Een lijk ter aarde bestellen , iemands uitvaart
houden. KIL.
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Lijkklauvee , lijokklauwe. Blijkteeken of schraam van nagels Mauwen, ook van geeselslagen. Rm.

Lijokkoop. Rouwkoop. Ibid.
Lijeklaecke. Bloedzuiger. Ibid.
Lijksene , lixene , lijxem , licsem , lixem , lijcksen. Litteeken
bifikteeken. Ibid. en MEYER.
lixenen van den wonden mijn
Stonken.
Nieuwe Werken v. d. M. v. N. L. V , late St. bl. 201.
Die

Bubalus es dinne van hare ,
Ende hi mach pine doghen aware.
Sijn Lunt es te hoorne pine ,
Ende sine galle es medicine
Te 1 ij xemen van swaren wonden.
Nat. BI. B. II , vs. 504.
Herts vleesch te pulvere verbrant ,
Ende met pecke gheminct thant ,
Doet in licsemen wassen haer.
Ibid. vs. 1810.

Lijckstede. Hetzelfde.
Schep eens water uyt den Rhijn ,
Geene 1 ij ckst e salder sijn.
Ergens in Thyrsis Minnewit.

Een teecken of strieme of I ij ckst e e. St.-Bijb. Kantt. Jesaia I , 6.
Lijcteken , lijotekijn , licteken , liteken , litteken , litteiken. ,
littekiin., lieteyken. Blijk , blijkteeken , mer'kteeken , waarmerk , herkenningsteeken , bewijs , teeken in het algemeen.
Hanibals joie en was niet clene.
Te 1 ij ctekene van sinen zeghe
Senddi te Cartago enwege
III mudden vingerline van goude
Die hi afwan met gewonde.
MAEEL. Sp. H. 40. ed. I P. V B. XXXI , vs. 37.
Ende alse hi quara , so sprac die man
Hovescelike ane die joncfrouwe,
Ende brochte haer 1 ij c t. e k ij n up trouwe
Dat was sijns heren vingerlijn.
Ibid. III P. VI B. IIII, vs. 34.
Oec seide soe mi sulke I ij ctekine
Die is kende.
Rein. door Dr. JONCIBL. vs. 2302.

LIJCTE.—LIJMERY
Zie nog Lev. van St. Am. vs. 1236 en vooral
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Dr. DE JAGER ,

Nieuw

Archief bl. 59 en vv.
Lijkwel , lijekewel. Evenwel. Wdb. op BREDERO.
Men zeit altemet , daer komt niemant van uitzien ,
Maer 1 ij k w el zie ik Ritzert daer ginder komen.
Dr. DE PRIES , Warenar, bl. 73.
Het gheen voor vrienden is ghemaackt ,
Wat schaad dat oft den vyant wraackt ,
Het blijft 1 ij ekewei in sijn ghestalt.
BREDERO , Roddr. 1638 , bl. 46.
Zie nog

SPIEGHEL 'S

Hertsp. B. VI, vs. 439 en vs. 491 ;

CATS ,

I , 573 , b.
Lijm. Leem, klei.
Hi maecte den menthe , twaren ,
Vanden lime vander aerden.
Lsp. B. I, C. 15 , vs. 7.
Hort van Adam dat besceet :
God maectene , alst Kier voren steet ,
Vander erden , vanden I i m e.
Rymb. vs. 423.
Lijm. Wjze van. zingen.
Want als de Vogelaar weet lieflijek na te apen
Der vog'len rechte I ij m , om 't vogeltjen te drapen ,
Zo speelt by met ziju tong.
S. COSTER , Iphigenia , 1617 , bl. 3.
Lijmen. Zemelknoopen. Wdb. op BREDERO.
Lijmen. In overdrachtige beteekenis voor kussen.
Kust , sabbert , revel-kalt , en leeft naer u behaghen ,
So laugh tot dat ghy word dit 1 ij m e n selven moe.
GROEBE , Versch. Ged. II , 116.
Met Bingen en met rijmen ,
Met sommen en met 1 ij m e n ,
Met sitten en met gaen.
BUYG. Korenbi. I, 513.
Lijmen. Op eene dartele wijze feestvieren , vroolijk zijn.
Lijmery. Dartele feestvreugde, vroolijkheid.
— — — het wijf in huys gebleven ,
En siet noyt hoe de man by wijlen placht te leven
Wanneer by door den wijn , ontrent eel vollen dis ,
In vreemde 1 ij mery gansch uyt-gelaten is.
CATS , door Dr . V. TL. l , 308, a.

1828 ,
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Lijmery. Vleiende en fleemende woordjes.
Nogh seyt men hier to zijn geschiet
Dat een sijn lief aldus verriet :
Hy seyd' haer vreemde 1 ij mery, enz.
CATS , 1828 , I , 215 , c.
Lijmigh. 1) Langdurig , langwijlig.
O aerdige waerdige Meysken kleen ,
O Vrouwen hert Soo hart als Steen ,
Waerom martelt ghy mijn gedachten,
Met een 1 ij m i g h verdwijnigh waehten ?
R. VISSCHER , Brabb. 100.
2) Smachtend.
Nu , 1 ij mige verlangh ,
Weest viermael dertigh nachten
Uyt alle mijn' gedachten :
Het onverwacht verbly
Vlieght alle Ty verby.
HUYG. Korenbl. I , 512.
Lijmstang. Iemand die zich met dwaasheden bezig houdt. Wdb. op
BREDERO.

Lijmatang (Met de) loopen. Zotheid, dwaasheid , kinderwerk uitvoeren. Ibid.
Lijn. Koorde, touw. Wdb. op

HOOFT.

Mettien liet soese neder dare
Met ere roder linen ghaen ,
Want thous was upten muur ghestaen.
Rymb. vs. 6502.
Lijn. Vlas.

KIL. MEYER.

Lijnd. Lint. KIL.
Lijnden. Linnen , van linnen. Ende een van dien, die twee cleyne
kinderen hadde , lyep nae die 1 ij n d e n hemden. Pass. Wijnt. 1480 ,
ccxii , d. Een snode out I ij n d e laken. Ibid. fo. ccxxxix, d.
Lijndworm , lijntworm. Draak.
I ij ntw orme vreselije
—
Die worpen Callen stouden
Dat vier uten monden.
BLomm. Oudvl. Ged. I , 114 , vs. 1584.
Hoe een leeu yacht teghen die 1 ijndworm, dat een groot serpent is.
Twijspraeck der Creaturen. Dyal. cxl.
Lijnemenger. Lijnwaadhandelaar.
denke aan het Eng. »monger."

KM.

Wat »merger" aangaat , men

LIJNEN.—LIJPEN.
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Lijnen, lynen. Linnen. Ghy suit geen kleet van gemengde stoffe
aentrecken , wollen ende 1 ij n e n to gelijck. St. Bijb. Deut. XXII, vs. 11.
De zyde aen d'Ephod hecht , die moedigh op 't ghesmyde
Den lyfrock deckt wiens zoom met bellen en grauaet
Het 1 y nen onderkleed my voor de schenen slaet.
VONDEL , door v. L. II , 48, vs. 16

Linnen. Meelboom, zekere heester. JUL.
Lijnghen. Verlengen, langer maken. Ibid.
Lijnekse. Straam of striem. Ibid.
Lijnekseme. Litteeken daarvan. Ibid.
Lijnlaken, linlaken , liana laken. Lfinwaad en bij toepassing
ook beddelaken , ook stoffe ale lijnwaad bewerkt.
Die 1 ij n 1 a k e n e wit van zide.
BLOMNf. Oudvl. Ged. II , 79 , vs. 357.
Ala men den lachame van den grave
Ontdecte ende dede ave
Dat linl ak en daer hi in lath.
KAUSLER Reimchr. vs. 4088.
Zie ook Rymb. vs. 26118 ; Mloep , B. III , vs. 200 ; Wdb. op

BREDERO.

Lijn.s , lijse. Langzaam , slof , lui man. Km.
Lijns. Zacht , langzaam, stil. MEYER en JUL. op »lents".
Lijn.saehtigh. Langzaam in handelen en spreken , weinig voortvarend ,
traag. Ibid.

Lijnse. Zacht , maar vadzig , traag mensch. Ibid.
Lijnselick. Zachtkens, stil, langzaam. Ibid. en MEYER.
Lijnvincke. Vlasvink. EIL.
Lijn.waedtier. Handelaar in lijnwaad. Ibid.
Lijnwandt. Lijnwaad. Ibid.
Lijp. 1) Ongeregeld scheef , schuin.
Soo doende wort de kaes aen alle kant gesneden ;
Dan soo het Met en dient en dan eens naer de reden ,
Dan weder 1 ij p en scheef.
CATS, 1828, I, 510.
2) Slap, hangend.
Mijn hooft dat schuddebolt , mijn leaden hangen 1 ij p,
En , met een woort geseyt , de keers brandt in de pijp.
CATS , door Dr. v. VL. I , 564, a.

Lijpserd. Luipaard. MIL.
Lijpen. Druipen. BILDERDIJE Gesll op »leep" en
VRIES

CATS,

door Dr.

IV , 64. Van dit »lijpen" heeft men nog »lijpoog , leepoog."

DE
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Lijs. Bies

BILDERDIJK Ges11. op »lijst".
Lijs, lijse. Bank, tangs den muur. Ibid. Voetbankje. Km.
Lijsachtigh. Hetzelfde als Lijnsachtigh.
Lijsbedde. Draagstoel, draag- of rustbed , rosbaar. Ibid.

Lijse. Zachtjes , stilletjes , langzaam , stil voortgaande. Ibid.
Lijselijk. Zachtjes aan , stil voortgaande. Ibid.
Lijskoetse. Rustbank. Ibid.
Lijsbjek. Zachtjes , stil , ongemerkt. Wdb. op

BREDERO. Doe wort hi
van hem selven getoghen ende hoorden ene stemme , die hem al I ij s s e1 ij c k en riep met sinen name. Pass. Wijnt. 1480, fo.
b ji , a.

Lijst. 1) Rand.

KIL.

Die 1 ij s t e die was sabelijn
Die al omme den mantel hine.
Ferg. naar het HS. vs. 70.
2) Zoom van een kleed.
3) Rouwband. Ibid.
4) Eindpaal. Ibid.
Lijst. Bindnagel , klamp , houwvast. Ibid.
Lijst. Middenschot. Ibid.
Lijst. Behangsel. Ibid.
Lijsten. Hetzelfde als Leesten , leysten. Km.
Lijster. Glans, schittering , luister,, klaarheid. Ibid.
Lijt. Rustbed. Fr. »lit."
ne wiste niemen van der dine
Dan die joncfrouwe. Ende die ghine
Bi den her Waleweine neder sitten
Up ene 1 ij t , die met witten
Sidenen cledren was verdect.
Walewein , vs. 7928.
Lijt. Doortocht, overtocht , passage.
Ay lasen , en es hier maer een 1 ij t ?
Belg. Mus. II, 239,
Lijteken. Blijk , bewijs.
Wat wildi mi werpen neder
Toe enen 1 ij t eke n dat is hier was ?
Alex. IX , vs. 1299.
Lijts. Verschansing , verschanste legerplaats.
Nochtan behilden met gewelt
Die Romeine. entie Vranken tfelt ,
Ende dreven die Hunen met onminneu

vs.

82.

LLTTS. —LIKEN.
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Weder to hareu 1 ij t s en binnen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XXIII' , vs. 40.
Ende God heeftene daer gehort ,
Ende sendde ghinder vor die port
Onder die Syten een ongeweder
Dat hare 1 ij tsen vielen neder ,
Ende hlexeme ende donder so groat,
Dat die Syten slouch to doot.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. III , vs. 82.
Zie ook }mom. Oudvl. Ged. I , 3 , vs. 219 ; Rymb. vs. 28736 en vs.
28827. Zie ook Litse.
Lijtsen. Leuteren , heen en weer bewegen.
Ic each hem beneden op haer staen
Crijtsen , 1 ij teen, steken , slaen ,
Als men pleecht tot sulken spele.
Rein. door WILLEMS , vs. 6312.
Lijveloos. 4) Levenloos , dood. Wdb. op

HOOFT.

2) Levensgevaarlijk. Ibid.
Lijven. Eene lichamelijke gestalte aannemen , lichaam worden
Lick. Likdoren. Km.
Lick. Effen, gelijk , vlak. Ibid. en

PL.

MEYER.

Like (Te) gaen of komen. Ter uitvaart gaan, eene begrafenis bijwonen.
Otte die coninc hi liet wel
Dat op enen tijt gevel
Dat Garijns waerdinne ende nam ,
Ende hi daer ten like qua m.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1760.
Zie nog ibid. vs. 2075.
Likedeler. De naam van zeeschuimers die omstreeks 1389 de Noorden Oostzee door hunne strooptochten onveilig maakten. Zij ontleenden
hunnen naam daaraan , dat zij het gekaapte of geroofde gelijkelijk onder
elkander verdeelden. Zie

YERWIJS ,

De Oorl. van Hert Albr. op bl. 581.

Liken. Vergelijken.
Hoe sonde is dan figurers neemen ,
Die enighen mensche mochte betemen ,
Te liken gyeghen rechte hoveerde
Dr. vzimus , Bloeml. III , 68 , vs. 19.
Liken. Gelijken , aanstaan.
Dat began Ferguut qualic like n.
Ferg. naar het HS. vs. 3240.

IV.

10
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LIKEW.—LICSTE.

Likewael. Hetzelfde als lijkwel , dus evenwel.
Wye dat vuer soe draghen can
Dat hem nyemant en brandet daer an
Mer like w a el blijft indeu brande ,
Die mach billik in elken lande
Root draghen mit ghelimpe.
Mloep , B. II , vs. 2315.
Lyeke. Juist. Rady soe noch eens, ghi radent 1 y c k e opt hooft.
MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 59.

Lieken. FOppen , een rad voor de oogen draaien.
De droes ! hy zou me likk en,
Die Vagebond ! hy zou my 't poeijertje doen slikken.
H. BENJAMIN , De Koppelaar van zyn vrouw , 1698, bl. .34
En nou dat elk het zeidt , zo zel je myn niet likke n.
P. VAN GELEYN , De Sipier van zich zelven. 1678.
Lieken. 1) Glanzen , schijnen , blinken , schitteren , flonkeren , glinsteren. mt.
2) Glad maken, doen glanzen, polijsten.
Verlichte straet en wal , door 't schitteren der steenen ,
En 't kroonengoudt , g eli c kt en goddelijck bescheenen
Van cenigh godlijck licht , dat met een ronden kring
Van tongen , rood ale vier , om 't heiligh halsel ging.
VONDEL , door v. L. III , 609 , vs. 1554.
3) Opsieren , mooi Timken , verfraaien.
En wilt hem (nam. Jezus) niet natreen , (zegt eens hoe .zal dit passim
Op hem die voor u gaet ?) voor dat ghi wel gewassen ,
Gegomt siit en gelickt, gepareld en gekant.
STALPAERT VAN DER WIELEN , 't Vrouwelick cieraet, 1622 , bl. 94.
Die oock een dopjen droug of eens het aenzigt lick t e.
Ibid. bl. 81.
Lieken. Gerken.

BILDERDIJKS

uitgave van

HUYGENS

Ged. V , 413.

Licklawe. Litteeken. PL.
Lickorise , lickorisse. Zoethout. mt.
Licoep. Quid ?
Hoe si bedrieghen elide beloepeu
Elc andren met loeser spraken ,
Op dat si sconen li co ep maken.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, 94, vs. 1719.
Licksel. Soort van stroop. ML.
Licste. List? sehranderheid?

LICSTE.—LINDD.
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Met siere lies t e heeft hi ghedaeu
Dat hise elle buten sloot.
Walew. vs. 6985.

Licteyken , likteken , lyktekijn. Hetzelfde als Iijeteken.
Lictier. Draag- of rustbed, draag- of rosbaar. Km. Zie Litier.
Lilaken. Beddelaken.
Si en hebben bedde noch lilake n.
Alex. X , vs. 790.

Liie. Lelie.
Die ausichten wit else eel). blat
Van ere lilie n.
Partonopeus and Melior , bl. 108 , vs, 19.
Du best so suver ende maget
Boven al dat wapine draget ,
Alse der lylien biome , enz.
Lane. III , vs. 10067.

Lille-beenen. Knikkebeenen , slingerbeenen. Kth.
Limder. Quid?
Aen geender limd e r daer staet een dal.
ZUYLEN VAN NYEVELT, SORtCY

Lied.

38.

Lime. Leem , klei.
Dat die menthe — — —
Gemaect es van der erden 1 i m e.
Broeder Gheraert , bl. 335.
Sidert dat die eerste man
Ghemaket was vander erden 1 i m e.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. B. I Prologue , vs. 15.

Limier. Zie Lumiere.
Limijtseheiding. Grensscheiding. Wdb. op
Lymmale. Lemmer , kling.

HOOFT.

Doet hem of appel ende helte bede
Ende nemt die lymmale allene.
Lane. III, vs. 8644.

Limoge , limogie. Fazant.
Conine , limo ghen ende pertrise.
KAUSLER , Die Rose , vs. 10823.

Limoien. Wijfje van den fazant. PL.
Lyn. Linnen. U. W.
Linddraek. Monsterachtige slang. Volgens Dr. Nun Krokodilachtig
monster. Zie Biblioth. VI, 16.
10"

LINDD.—LINE.
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Want een dier al to wonderlijc ,
Eeuen lind dr a k e ghelijc,
Wilde verzwelgen haren kiel.
BLOMM. Oudvl. Ged. II , 6 , vs. 272.
Baer bute gum een dier wonderlijc ,
Vlieghende , eenen hert ghelijc,
Dat jaghede met ghemake
Den groten zee lind drak e.
Ibid. vs. 282.

Linde.

Lende.
Want het geviel also deer mede ,
Dat scoudren , linden, ende ander haer lede
Verweerden ende verherden als een hout.
Lev. van Ste Christine , vs. 630.

Hebt uwe linden altoes begordt. Lev. van Jezus , bl. 197.
HOUWAERT linderen, als :

Voor het meervoud heeft

Vrouwen does de ghezontheyt verminderen ,
Men krijcht van haer krancke linder e n.
Handel der Am. bl. R. 8 , ve.

Linde , linden.

Linnen , van linnen.

Die safte linde taken ende die siden. Pass. Wijnt. fo. cxcii, b.

Linde.

Zacht , stil , lenig.
Hier binnen wert dat water lind a.
Mloep , B. II , vs. 197.
Die zee was smolt , dat weder was lin d e.
Ibid. B. I , vs. 1546.

Linderen.

Lenigen , verzachten. Km. MEYER.

Leent , laeft , salft , huyst , verlost , breeckt suchten , lin d e r t klachten.
HUYG. Korenbl. I , 83.
Zie nog 2 de Proeve, bl. 202.

Lindwurm , lintwurm , lintworm.
Bij

KIL.

Draak , monsterachtige slang.

Krokodil.
Daer saghen si vreeselike draken
Ende lin d wo r men die gapen.
Dr. BRILL , Brandaen , vs. 1648.
God hevet hier nu int lent
Enen lin t w orm gesant.
Lane. HI , vs. 19444.

Line. Vlas. ICIL.
Line. Lijn , tome koord , dread. Ibid.

LINE. —IANGDE.
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Ende dedem al sonder pine
Om amen hals ene 1 i n e.
Renout , vs. 1061.
Enen witten roc addi an in dien ,
Ende gegort met ere 1 i n e.
Lev. van St. Fr. vs. 8759.
Ende worpen nut , met langhen linen,
Ankers verre to lande waert.
MELTS STORE ,

B. IX , vs. 874.

Hem ontfiel van siere linen
Sine naelde , daer hi mede wrochte.
MAERL. Sp. II. 40. ed. III P. III B. XXXVIII , vs. 34.
Zie ook Limb. B. VI , vs. 275.
Line. Zekere landmaat. Vichtich ymeten ende twe linen lands.
Vaderl. Mus. V , bl. 290.
Line. In den Reinaert komen de volgende regels voor :
Al seghet sine tonghe wale,
Sine herte soe es binnen fel.
Dit wert Tibert ghethoghet wel ,
Eer die line wert ghelesen
Tende.
Rein. door Dr.
De Heer

WILLEMS

JONORBL. Vs.

1081.

begreep to recht , dat line l e s e n eerie spreekwoor-

delijke uitdrukking was, doch Profr.

BORMANS ontkende

zulks (Zie Lev.

van Ste Christina bl. 235), en met eene verkeerde punctuatie verklaarde hij
haar door : het vies uit den grond rukken en inzamelen. Dr.

JONOKBLOET

echter heeft de ware beteekenis aangegeven ; zij is deze : In den kortst
mogelijken tijd , en voegt bij deze verklaring: De redenering van Prof.
BORMANS behoeft

geene wederlegging.

Lynen. Linnen , van linnen.
— — — het good kleeft aende zyde
De zyde aen d'Ephod hecht , die moedigh op 't ghesmyde
Den lyfrock deckt , wiens zoom met bellen en granaet
Het 1 y n en onderkleed my voor de schenen slaet.
VONDEL , door v. L. II, 48, vs. 16.
Lynen. Voorttrekken , met de lzjn trekken. U. W.
Ling. Lin , snoer. Lichte Wigger
laers aen sijn 1 i n g.

VAN SANTEN,

— — heeft meest al de lepe-

Lichte Wigger, 1617, bl. 11.

Lingde , linghe , linghede. Lengte.
Sine grootheit , sine I in g d e beede ,
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LINGDE.—LINGH.
Wanic dat nie man besceede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. V B. XXVI, vs. 9.
Sine ling de ende sine bretheit
En mach gheen mensche weten.
Doctrin. bl. 313 , vs. 1876.

Manheit heet die vierde etaet ,
Die to
iaren angaet;
Dan es die mensche volcomen ,
Ende nature heeft dan ghenomen
Hare grove ende hare lin g h e.
Nat. Bl. B. I, vs. 53.
Zie nog Lsp. B. II , C. 29 , vs. 30 , var. ; Dboec vanden Houte vs. 396 ;
Limb. B. X , vs. 54 ;

VAN VAERNEWIJCK ,

Hist. van Belgis , 1574 , P. 114.

Lingde. Lange tijd , lang.
Ende wie voor die dore
Clopt men latene daer yore
Die lingde niet , men latene in.
Die .X. Plaghen , vs. 301.
Lingelangen. Bengelen.
Hoor , ick hoor al wat getuyt :
't Klockje ling e-1 a n g t en luydt.
VANDE VENNES Belacchertde

Werelt , bl. 277.

Lingen , linghen. 1) Vertengen in lengte uitbreiden.
God hi lin gde eem syn Leven
Dore sine dogt
iaer.
Alex. IV , vs. 853.
Dat hi Gode bidden woude ,
Dat hi sijn lijf lingen sonde.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. III B. XI , vs. 16.
Zie nog Belg. Mus. VI, 197; ibid. IX , 80 , vs. 599 ; Lane. II, vs. 42736 ;
stomm. Oudvl. Ged. I , 106 , vs. 863.
2) Langer warden. Als sinte Lucie comt , linghen de daghen.
Oude Ned. Spr. bl. 76.
Lingen. Uitstellen , den termijn verlengen.
U bid Artur die coninc sere
Dat gi desen camp doet ling e n.
Lane. II , vs. 42011.
Linghen. Verlangen.
Linghene.

KIL.

madder , drek , slijk. Ibid.
Si worpen na hem alle ghemene

MEIJER ,

LINGH.—LINCK.
Lin ghene, stocken ende stene.
Lane. II , vs. 25833.
Zie verder Lingine.
Linghenisse. Verlangen. Km.
Lingine. Hetzelfde als Linghene.
Alse die lodders in die kerre daer
Den ridder sagen , si liepen daer naer ,
Ende warpene met lin gin en code met messe.
Lane. II , vs. 4095.
Die queue nam den scilt ende tswert
Bode sloeehse an haers perts stert ,
Ende sleepse daer mede
Doer goer ende door lin g i n e mede.
Ibid. vs. 16666.
Die ripe pere valt also werde
In die lin ghine als up die scone erde.
KAUSLER , De bout van Seden , vs. 382.
Lyni. Lijn, , linie. Wdb. op HOOFT.
Linine. Linnen, van linnen.
Die ander jonfrouwe , die welghedane
Hadde ene linine jupe ane.
Limb. B. X , vs. 194.
Linck. Linksch. xn..

PL.

Lincke. 1) Litteeken, striem. Ibid.
2) Spleet , insnijding. KIL.
3) Scheur. DE BRUNE , aangehaald in

WEILAND.

Lincken. Sluipen , gluipen , bespiedend loeren.
Wanneer vrou Weelde koomt de rijcke landen streelen ,
Strax wort 'er overdaet verspreyt in alle deelen ;
Men wort terstont gewaer,, dat haer de guile pracht
Voor eerst ter neder set ontrent de vrouwe-dracht :
Sy koomt des Met te min tot in de kamers linck en,
En doet 'et altemael , gelijck een Spiegel blincken.
CATS , door Dr. v. vL. I , 480 , a.
Schout al het dienstbaer volck , geslepen om te lineke rt ,
Sluyp-sielen uytter aert , en rechte luyster-vineken.
Ibid. fo. 494 , a.
Zie nog HUNG. Korenbl. I , 421.
Lincken (Hem of sieh). Buigen , plooien , rich toeluiken.
Die ander twee vinghere , neemt waere ,
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Die hem daer neder sincken
Ende in die hant hen linck en, enz.
Die .X. Plaghen , vs. 426.
Lincker. lernand , die, door behendigheid , in iemands gunst tracht
te sluipen, die slim en listig is om iemand om den tuin te leiden, of
iets was te maken.
'k En magh, o Rozemont ! geen snoode linckers velen.
CATS , 1828, I, 437, a.
't En is geen vrients , maer een lin c kers treck ,
Die deckt met de vleugels en bijt met den beck.
Ibid. I , 505 , b.
Zie nog

CATS ,

door Dr. v. VL. I , 413 , b. en

OUDAAN

Peezy , II , 333.

Linekeren. Met eene mand aan den linkerarm uitgaan om inkoopen
te doen.
Raadsel. (Mand)
Ick ben een schuer voor des bedelaers kooten ,
De Jonckvrouwe met my uyt lin c k e r e n gaet.
R. VISSCI1ER. Brabb. bl. 124.
Linkerman. Apotheker. Zie BILDERD. Gear. in voce.
Linckerny. Loos bedrog, bedriegelijke, onoprechte handel. Van eene
verkwistende vrouw sprekende , zegt etas :
Wat raet in dit geval ? de man wort aengedrongen ,
Tot boose . 1 inckerny en loose buyte-sprongen.
Ed. van Dr. v. VL. I, 490, b.
Soo geeft ons Moses selfa niet weinigh trou gevallen ,
Daer uyt men speuren magh hoe jonge sinnen mallen :
Maer voeghter strenge tucht en Godes wrake by ,
Tot af-keer van de lust en snoode linckern y.
Ibid. II , fo . X , b.
Zie ook

CATS,

1828, I, 204, a;

VANDE VENNE,

Wys-Mal, 1634, b1.52.

Lincksdier. Linx , losch.
Linokse. Straam , striem, litteeken , reet , spleet , scheur. KIL.
Linxeme. Litteeken van stramen of striemen dus hetzelfde als Lijnoksome.
Ende als ene delft markelike linie, niet diep, ghelijc ofte het ware
ene linxeme, cleine dove geet de vorseide linie in de middelt, dit
bediedt siecheit. Belg. Mus. X, 275.
Linetworm. Bij KILIAAN 1 y n x , dat is hetzelfde als Lincksdier.
Lins linse. Hetzelfde als Lijns en lijnse.
Linten. Lente.

KIL.
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Alsoe es djaer,, wildijs lien,
Onderscheiden in vier partien :
Lint en, zomer , herfst , winter.
Lsp. B. II, C. 54, vs. 65.
Alse ons de lint en Wert gheboren ,
Soe es men scoenre tijt in waen ,
Dat bloyen sal gars ende coren.
Dr. VERWIJS Bloeml. III , 118 , vs. 16. v. o.
Linter. Hetzelfde als Linten , dus Lente. Maer in den lint e r ende
in den herfst saltu netten dijn wieke.

YPERMAN ,

Heelkunde , aangehaald

in Alex. D. I, bl. 331. Daer boven een plaester van stoppen genet in
dwit van den eye in den zomer,, ende in den linter ende in den herfst
geminct dwitten metten dodre. Ibid.
Lyntocht. Kuiperij, partijschap , het trekken aan dezelfde lijn. Wdb.
op

ROOFT.

Lintsknecht. Soldaat. Vaderl. Museum , D. III , bl. 42.
Lyoen , lioen Leeuw.
Hi yacht ghelijc enen lyoen e.
Walew. vs. 6513.
Si vochten vans smargens toter none ,
Recht oft waren twee 1 y on e.
Lane. III , vs. 24297.
Zie nog Karel de Gr. Fr. II, vs. 4258; BLOMM. Oudvl. Ged. I, 31, vs. 2672.
Lyoen. Zeker muntstuk, aides genoemd near den daarop afgebeelden
leeuw onder 's Konings voeten, en het eerst in Frankrijk onder Filips
van Valois (1327-1350) geslagen. Zie
en Zeel. 172 , 234. Dr.

VERWIJS ,

VAN DER onus, Munten van Holl.
De Oorl. van Hert. Albr. Gloss.

Lionele. Leeuwenfiguren, leeuwenkoppen of lets dergelijks?
Diere cleeder ende goede
Haddi aen , roc ende sorcoet
Van eenen dieren samite roet ,
Wel gewracht royele ,
Daer in van goude lionele,
Al gevoedert met ermine.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 12 , vs. 946.
Lip. Stronsel , lebbe.

KIL.

Van den haas sprekende , zegt

T lip, dat men vint in sine maghe ,
Stelpt den lichame van siere plaghe.
Nat. Bl. B. II , vs. 2586.
Lyoen. Pruden , bronmen eigenlijk de lip laten. hangen.

MAERLANT :
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Hi knort altoes ende grijnst ende 1 ij p t.
D r . VERWIJS, Van Vrouwen ende van Minns ,
bl. 77 , vs. 233.

Lippe.

Spraak, taal. Mer dat lant was eens lippen ende van ge-

liker sprake. Bijb. van 1477 , Genesis XI. Siet dit vole is een , ende een
lippe is in hem alien. Ibid.

Lippe. Oever. Wdb. op HOOFT.
Lippen. Hetzelfde als Lypen , dus pruiten , brommen , enz. VVdb. op
BREDERO.

Lippenhol. Holte in de ondertip. Km.
Lippenvorken. Groeve, holte aan de bovenlip. Ibid.
Lips. Zwaar ter taal , moeilijk sprekende , stamerend , stotterend.
Noyt sonder snicks te sien en hadt dat stoute volck
Den lip s en Amrams soon gehouden voor Godts tolck.
HUGO DE GROOT, Bewys , enz. 1652 , 131. 12.

Lyse.

Zetel , bank. Hetzelfde als

Lijs , lijse. Ende onder desen boom

saten wiven ende mannen op guldine ende ivooren 1 y s e n. D r. v. VL.
Prozast. bl. 21.

Lise.

Stil , zachtjes , ongemerkt, heimelijk , in de stifle, in stills af-

zondering.
Al lise so quam hi ter stede
Deer Walewein lath.
Walew. vs. 5164.
Dit vernam is ende gins lie e
Tote daer.
VELTH. Sp. H. fo. 285.
Meer voorbeelden vindt men in

MEL1S STOKE ,

B. IX , vs. 742 ; Leven

van Sinte Lutgardis , vs. 968; Leven van S te Christina, vs. 1176 en vs. 1510.

Lise.

Gemakkelijk, licht.
Kemelen , buffelen , drommedaris
die altoes , dat waer is ,

IIx ,

Achter there voerden spise
Die last was Met te telne 1 i s e.
MAERL. Sp. H. I P. IV B.

Lisekine.

XLI , vs.

Op eene zachte, bedaarde, stifle, ongemerkte wijze.
Ends binnen dat hi dit aside to hem ,
Hief hi op 1 is e k i n e te had
Hestors halaberch.
Lane. II , vs. 2761.

Liselijk , liselike , lisenlike.

Hetzelfde.

26.
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Elegast die nam dies goom
Ende croper liselik e toe.
In sinen rechten hantscoe
Ontfinc hijt bloet van der vrouwen.
Caerl ende El. vs. 912.
— — — die ghene ghinc
Ten bedde , ende beganse outdecken
Lise like, dat hise niet sonde wecken.
Fl. ende Bl. vs. 3336.

Zie ook Walew. vs. 9302; Lsp. B. II , C. 56 , vs. 7 ; Ferg. vs. 1451 ;
Lane. II , vs. 36817 ; Mloep , B. II, vs. 1020.
Lisch. Rietgras.
Liseh-Zee. Roode Zee. Ibid.
Lisken. Vliesje, schilletje als van uien.
Sijn Hemde was heerlijek , over t' bloodt lijff ghetoghen ,
Als van een ayjuyn drooch tsubtijle lisk en din.
II, bl. 103.
COORNHERT , Odyss. 1605 ,
Lisp. Hakkelend , stamelend , stotterend. Wdb. op
letterornzetting van 1 i p s.

BREDERO.

Door

List. Lijst , rand , boord. JUL.
Lyst. Lange reeks. U. W.
List. 1) Verstand , wijsheid , wetenschap.
Dat dede gods cracht ende sijn 1 i s t.
Seghelijn van Jherus. fo. 32 , a.
Terde was oec onghewonnen
Anders , dant hadde God begonnen
Ende temaect bi sijnre list e.
KAITSLER , Die Rose , vs. 7811.
2) Wel overlegd middel , schrandere redeneering.
Sone mochten si , bi ghere list en,
Twijfs herte daertoe bringen.
Dr. DE JAGER , Taalk. Mag. III , 168 , vs. 3.
3) Rennis , doorzicht , schranderheid , juist begrip.
Yeve bleef mit kinde gaende ,
Ende droecht neghen maende
Met ante ende mit vernoye groot ;
Si waender of bliven doot.
Maer Adaem , die , mids sijnre list e ,
Yeven staet wel wiste ,
Troostse vrooch ende spade
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Met sinen wisen rade.
Lap. B. I , C. 26 , vs. 5.

4) Geleerdheid.
Doe ontboot hi also houde
Alle die clerke die hi wiste ,
Die wijs waren ende van liste,
Ende scrifturen consten ontbinden ,
Ende der sterren cracht bekinden , enz.
Ibid. B. II , C. 13 , vs. 14.
Als dit Aristoteles aene sach ,
Mercte hi wat an haer gelach ,
Bode ondervant met siere list e
(Want hi veil wijsheiden wiste)
Dat si oit was opgehouden ,
Van haerre ioncheit tot haerre ouden ,
Met serpenten ende met venine.
Alex. I , vs. 1188.
5) Vlijt , overteg.

HOEUFFT

Bredaasch Taal-eigen , bl. 362.

6) Behendigheid, handigheid , slimheid.
Nu ghinc si danen dorden noet
Met even pels al bloet ,
Daer si een dare wiste ,
Die si ontsloet met list e,
Ende ghiucker heytnelijc nut,
Stillekine , sunder geluut.
Beatrijs , vs. 252
7) Kunst.
Die poste van wisen gedochte ,
Die veel nigromansien wiste
Hadse gemaect bi selken liste,
Dat op elken pilaer stuet
Ben gebeelde diere ende guet.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 49 , vs. 587.
Listech , listich. 1) Bijv. nw. Verstandig , wijs , met overleg handelende.
Ghi sijt lis tech elide vroet,
Joncfrouwe ! dit dunct ons alien goet ,
Dat ghi vaert spreken den coninc.
Ferg. naar het HS. vs. 5016.
Pelops, des edelen man Tantalis soen,
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Was listich, moedich ende schoen.
Mloep. B. II , vs. 2730.
2) Bijw. Met overleg, op eene doordachte wijze , kunstig.
Daerin is oec ene borch , die heet Senada , daerin groeven bier te voren
die Philosophen ene borne, die was lx schachte diep , ende was zo 1 i sti ch
ghegraven , dattie zonne sceen opten bodem ende al opten gront. D r. v. In,
Prozast. bl. 17.
Listelic. 1) Op eene listige , behendige, heimelijke wijze.
Noch weet is een ander ganch ,
Die een goet man listelic dede ,
Daer hi ghecreech ene vrouwe mede.
Mloep , B. II , vs. 2703.
Odolyas te hant daer quam ,
List eliken, datmens niet en vernam.
Ibid. B. I , vs. 2872.
Zie nog ibid. B. I , vs. 2944.
2) Valsch , bedriegelijk.
Si gaven haer menich listelic woert.
Ibid. B. II , vs. 2506 , var.
Listeloos. Oprecht zuiver , ongeveinsd.
Aldus op trouw en eer
Besworen en beregelt ,
Betekent en besegelt
Met mond en hert en hand
Voor listeloosen Band.
HUYG. Korenbl. I , 514.
Liteken , lyteiken , litekinene. Hetzelfde als Lijeteken.
Litier. Draagstoel , rust- of draagbed , rosbaar.
Die ridder dedene stappans legghen
In ene litiere.
Walew. vs. 10183.
— — — dat hi hem dede
Bi groeter moilicheden
Voeren van steden te steden ,
Sometijt in eene lit i e r e.
RAUSLER , Reimehr.

van Flandren , vs. 2767.

Litier der beesten. Slaapstroo voor stalvee. Km.
Litierboom. Latierboom , dat is een boom tot afschotting van paarden
in eenen sthl. Ibid.
Lithe. Strijdperk.
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Die Grieken mochtens hem beroemen ,
Dat si ten lit s en [eerst] waren comen.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 29 , vs. 2414.

Litse , lytse. Hetzelfde als Lijtse , dus verschansing , verschanste
legerplaals.
Ende verberrenden aldair doe
Wat sija buiten litsen vonden.
Grimb. Oorlog. D. II , vs. 463.
Si waren met crachte van der heiden
Ende ut haren lit s en gedaen.
BLOMM.

Oudyl. Ged. I , 21 , vs. 1778.

Zie nog ibid. I , 1 , vs. 56 ; ibid. bl. 35 , vs. 2995 ; Limb. B. XII, vs. 291.
Litse. Strik , lus sierband.
— — een moedigh wijf , wanneerse gaet ter feest ,
Dan is het gansche kraem van al de moye dingen ,
Gesmijde , bloem-gewaet , gesteenten , arrem-ringen ,
Gehangen om het lijf , dan koomt 'er aen den dagh
Al wat 'er eenighsins het ooghe locken magh :
Oor-hangsels , veder-bos , hayr-1 itzen, voor-hooftbanden , ens.
CATS , door Dr. V. TT. I , 317 , b.
Daer na maeckte by stricklitsk ens van hemelsblaeuw aen de kant
eener gordijne. St. Bijb. Exodus XXXVI, vs. 11.

Litsert , litzert. Schalk , looze vos. MEYER. Zie ook Lidzaart.
Littel. Weinig. Km.
Littelkijn. Zie Lettelkijn.
Livechtech. Levendig , in voile kracht.
— — dit vier es onder deerde met ,
Ende altoes liv echtech geset.
VELTH. Sp. H. fo. 471 , Cap . XXV.
Zie op Satan.
Lyveloos. Levenloos. U. W.
Livereren. Bevrijden, verlossen.
Arnout ende lucius
Si voren beide wech aldus.
Arnout was ute groter noet
Teliverert ende vander doet.
Partonopeus and Melior , bl. 83 , vs. 11.
Maer en sijt niet te barenteert ,
Ghi Wert van hem te l i v e r e e r t.
Lsp. B. II , C. 61 , vs. 34.
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Livery. Dit woord , voorkomende in het Wdb. op

HOOFT ,

is daar

onjuist gespeld en daardoor ook onjuist verklaard. Ik volgde , om met het
Uitlegkundig Woordenboek van het Institunt gelijken gang to houden, de
daarin genoemde uitgaven van

HOOFTS

werken. De Heer

LEENDERTSZ

schreef

in de Navorscher : In de eerste en beste uitgave van 4630, leest men
liever ij e n en beteekent dus de kleuren, die zij, als soldaten van den
Prins, droegen.
Livesehe. Hetzelfde als Levesehe.
Livrei. 1) Ordekleed.

VONDEL ,

door v. L. IV , Glossarium , waar de

plaats verkeerd is aangegeven.
2) Wapenkleur.
Het vruchtbaerste gewest — — — —
Zend krijghsvolek nit , als mut , en sterckt zich met livreien
Des Konings Valamir.
Ibid. III , 560 , vs. 88.
2) Onderscheidingsteeken.
't Geheimnisteken , dat het menschdom kan herbaren ,
Zal strecken een livrey der weergebore schaeren.
Ibid. X , 72 , vs. 436.
Lywaet. Lijnwaad.
Schoon ly w aet is een schat , van ieder een gepresen.
CATS , door Dr. v. vL. I , 479 , b.
Liwerke. Leeuwerik.
Smargens doe die dach ontspranc,
Entie liwerke sane.
Limb. B. II , vs. 582.
Lobbe. Een op de hand afhangende mouwstrook, hetzij van kant of
andere fijne stof.
Ghy sijt , Hans , groff en groot van lichaem en van leden ,
En wilt in nettigheydt voor proper sijn gheacht ,
Ghy schickt u cierlijck op , en gaet parmantig treden
Voor kreucken ghy u lob b' , voor stoff u schoenen wacht.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN bl. 224.
Lobberen. Plassen , hetzij in water, bloed of iets anders; ook waden.
Wdb. op

BREDERO.

Loddegh. Wulpsch , dartel , hoerachtig.
Te Coelne (lumen si in die stat groot ,
Ernie sloeghen al die Joden doot ,
Ernie braken huus ende synagoghe ,
Ende namen goet , neder ende hoghe ,
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Ende seiden dat si met dien saken
Den lachter Ons Heren wraken.
Lod d e ghe r wijfs was vol haer here.
Brab. Yeesten , B. III , vs. 549.

Loddeghe. 1) Wulpsch , dartel , Licht wijf. KIL. MEYER.
2) Hoerewaardin , koppelares. mt.
Loddeghinne. Lichtekooi, bijzit.
Uwer lo ddeghinne en willic niet.
Horse Belg. II , 24 , vs. 12.
Lodder. 1) Vleier , zonder bijbeteekenis.
Prijs , die in 1 odders tonghe hinc
Was noyt wert ere oghen wine.
Wapene Martijn , Conpl. 31.
2) Fleemer, vleier,, die jacht maakt op zingenot. Wdb. op
3) Liederlijke keret , die rich slecht gedraagt.

BREDERO.

Oec soe willen wi een except maken ,
Dat onse ghilde en sal niement ghenakeu ,
Noch in onse ghilde wesen ,
Die een punt heeft van desen ,
Ala moerdbranders , dief of moerdenaer ,
Zerovers of verraders swaer,,
Boerssniders ende alle lodders meede.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minue,
bl. 100, vs. 219.
De fodder sprinct oec hater haghen.
Belg. Mus. VI , 308 , vs. 19.
4) Potsenmaker , schalknar , speelman.
5) Deugniet , schoft , galgebrok.

KIL. MEYER.

Alse die lodders in die kerre daer
Den ridder sages, si liepen daer naer
Ende warpene met linginen ende met messe.
Lane. II , vs. 4093.
— — ghi her cosine , die nie wrachte
Bi soe quaden 1 o dders rade.
Limb. B. III , vs. 953.
Zie nog I3ibliotheek , 1e Atlevering, 1868, bl. 135, vs. 166.
6) Laag , verachtelijk mensch.
Du waers mi liever eens 1 o d d e r s sone ,
In dien du waers der doghet gewone
Ende wel gheseedt ende wet ghemoet.
KAUSLER , Denkmaler , II, 590 , vs. 866.
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Lodder. Bijv. nw. 1) Laag , onkiesch , wulpsch , gemeen.
Ende ontpluct oec sonderlinge
Uwen mont engene wile
Om te seggene loddre gile,
Nock 1 o d d r e worde , die sera mestaen ,
Dien laet uten monde niet gaen.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 2055 en 2056.
2) Lodderoogig , vriendelijk toelonkend.
Een rijckdom men alsins uytmuutende hier ziet gloeijen ,
De wauden , 't vloersel , en de zolders opgebouwt
Met Ced'ren zijn beplackt , de Ced'ren we'er met gond ,
En al de plaesteringh met loof gevoe'rt van binnen
Met bloemwerck wild kouwoerd en 1 o d der Cherubinnen.
VONDEL , door v. L. I , 380,

vs.

1048.

(Venus) de 1 o d d r e schuymgodin.
KRUL , Wereldthateude noodtsaeckelijck, 1627 , bl. 148.

Lodderaytje. Dit woord komt voor in VONDELS uitvaert van mijn
D. II, 527 en Mr. VAN LENNEP gaf daarvan eene niet juiste

dochterken

verklaring, namelijk die van »aantrekkelijk , bevallig schepseltje" ; doch in
zijne aanteekeningen achter dit deel , bl. 31 , komt hij daarop terug en
stelt, naar aanleiding van eene verklaring des Heeren

WOLFS , voor a y tj e,
oogje , en dus meent hij lodderaytj e voor lief , aanvallig oogje , of, het
gedeelte voor het geheel nemende , lief aanvallig meisje , of kindje te houden.

Lodderbeddeke. Rustbed , canapé. NIL.
Lodderboef. Gemeene kerel , smeerlap , fielt.
Ghy zult daer niet veel meer ontmoeten , als een' sloef ,
Een' doeniet , bedelbrock , een' vuilen I o dderb o e f.
r. DE DECKER , Rym-Oeff. 1726 , I , 148.

Lodderen.

Geil of ontuchtig zijn , ongeoorloofde vereeniging genieten.
1VIiju wijf zy lo d dert, zy bouft ,
Dan es mijn herte zo zeere bedroeft.
Belg. Mus. II , 107.

Lodderen (Hem of sigh).

Zich in wellust , minneweelde , vadsigheid

baden , of zich daaraan overgeven. Wdb. op BREDERO.
Lodderen. Luieren , lui en vadsig zijn. NIL.
Die uit den truggelzack van jougs genegen t'eten ,
Noit hand aen wercken sloeg , maer op Bens anders zweeten ,
En tot zyns naesten kost voor 't deurgat van zyn' ton
Stag g lui en ledig ligt en lod d ert in de zon.
S. DE DECKER , Rym-Oeff. i , 148.
11
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Lodderen. Bran den , vlammen , gloeien. Volgens VAN LENNEP. Zie de
Aanteekeningen achter de Werken van VONDEL , D. II, bl. 32.
Lodderen. Lonken. Zie BILD. Aant. op P. C. HOOFTS Ged. D. III, bl. 5.
Lodderheit. Onkiesche woorden , onkiesche taal.
Hets waer , God maecte , owe here ,
Die dinge , die gi nomet ere ,
Maer die lo d d e rheit, die gi spraect,
God en heeft die niet gemaect.
Dr. YERWIJS , Die Rose , vs. 6525.

Lodderhoutje , lodder-houwtje. Onkiesch woord voor zeker lichaantsdeel.
Doer gater so mennigh uyt dienen , uyt nayen , uyt kraam-bewaren , uyt schuuren ,
Die haar vriendelyckheytje urn een steeck-penuick verhuuren:
Bus wordense altemet al lachende gangs volmaakt ,
En dit doet dotter altemets een kynt int — — — water raakt.
Maar 't is al om niet , sy mooghent Lodde r-h ouwtje niet ontbeeren
BREDERO , Grimm, 1616 , bl. E 2 , v°.

Lodderieh , lodderigh. Teeder , vriendelijk.
Van nooden is 't deer niet alleen van vrees to groeten ,
Met l o d d r i c h oogh-gewenck en vreemt gesleep van voeten.
GROEBE , Versch. Ged. II , 9

Lodderieh, lodderigh. Wellustig , tveelderig.
Hoer vel is poeseligh , het sijne soo verkrompen ,
Datmen een druppel nets nau uyt sijn lijf sou pompen ;
Sy loddrigh, hy verkeert , sy soet , hy stuur en straf ,
Sy rommelt van het bedt , hy mymert van het graf.
BREDERO , Angeniet , bl. 55.

Lodderkoets. Bed van minneweelde of ontucht. Wdb. op BREDERO.
Lodderlijek , lodderliek. 1) Teeder , vriendelijk , aantokkend , aanvallig , hekoorlijk.
De teere min (lie word gequeeckt met soetigheyd ,
Met lodderl ij c k gevley , met een aen-treckend smeken.
GROEBE , Versch. Ged. I1 , 36.
Die met uw soet gelaet en lodderl ij c k gesicht
Een droeve ziel geneest.
CATS , 1828, I , 35.
Siet wat al wonders doet een lodderlck gesicht.
Ibid. I , 118 , a.
Zie nog

HOOFTS

Ged. door

LEENDERTZ ,

2) Lief , minzaam. Wdb. op

D. II , bl. 23.

BREDERO.

3) Well ustig , geil , dartel , hoerachtig. Km.
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4) Zacht , mollig , koestrend.
Wel , Agnietje ,
Wel , men hartje , wel , men lough ,
Hoe beviel je 't leste liedje ,
Dat ick gister avond sough 1'
Heer ! wat stood ick nat bedropeu
Voor je deurtgien in dat weer ,
Daer jy diehgies laeght ekropen
In de lodderlicke Veer.
HUYG. Korenbl. I , 105.
5) Snacks , op eene snaaksche , kluchtige wijze. Km. en

HOEUFT ,

Bred.

Taal-Eig. bl. 363.
Loddernie, loddernije. Wellustig , geil , ontuchtig , liederlijk leven.
Loddernie, — — — dat een zeer vuyl sonde is. D r . v. yr,. Prozast.
bl. 157. Vanden ghenen die 1 o d d e r n i e daden met lichten wiven. Bijb.
van 1477 , Maccab. II , Cap. VI , vs. 4.
Loddernisse. Lokaas tot ontuchtigheden , tot geilheid en wellust. Km.
Lodderooghigh. Loensch , ter zijde of een weinig scheel ziende, Ibid.
Loddersch. Snaaksch , potsig , grappig , vroolijk. Ibid.
Lodderscherne. Ontuchtig gesnap , ontuchtige spotternij , vuile praat.
Hets ens nature in die wive ,
Dat si horen harde gerne
Lekernie ends lodderseerne;
Die sijn paten ende amien
Ends vol van dorpernien.
D r . VERWIJS , Die Rose, vs. :3894.
Loddersieck. Geil , wellustig , wulpsch , verboden mingenot najagende. Km.
Lodderzoet. Aanlokkend. U. W.
Loddig. Onkuisch , geil , hoerig. EPKEMA, Wdb. op

G. JAPICX

Loddige , lodigghe. Bijzit , hoer.
Een man, die een scoop wijf heeft ,
Ende by eer quader lo di g g h en leeft.
Belg. Mus. III , 236.
Lodding. Geile , ontuchtige lust.
Ende soe en daden noit vrouwen
Sunder lo d di ng hen die men scauwen
Mach, die haren lechame
Gheven omme ghiften.
KAUSLER , Die Rose, vs. 7696.
11*

bl. 280.
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Loddinninge. Bijzit, hoer. Elders Loddeghinne. Zie bl. 160.
Die grave sprat in sijn ghevoch
Gheert van Velssen ghy moet trouwe
Ic sal u geven goets genuch
Met Ysabeele miins harssen vrouwe.
Die scande en valt my nummermeer
My selven te bringen in dat verdriet ,
Sprac gheert van velsse tot sinen heere ,
Uwer loddinnin g en en villic niet.
HUYDECOPER Proeve van T. en D. II, 372.

Lode. In het Belg. Mus. V , 365 staat : Loke wil eigenlyk zeggen de
duivel , en schynt verwant te zyn met Lode (de bliksem). De Heer
DARINGS

die dit schrijft heeft geene plaats aangegeven , waarin dit woord

in die beteekenis voorkomt.

Lodemaent. Januari. In der viij maent nae den Mey — — — in
die Lod e m a e n t.

Dr .

v.

Prozast. bI. 324.

Loder. Lokaas.
Dese portieren sijn alle urea
So ontfarmich van naturen ,
Eest dat si u gichte ontfaen ,
So selense u te hulpen staen ,
Gelike dat die 1 o d e r maect
Den valke , alse hi daes gesmaect ,
Diene ter hant comen doet.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs 7007.

Lodinne. Bijzit. BILDERDIJK Gesll. in voce.
Lods. Traag, vadsig.
Nu moedich dan , en wilt u 1 o d s e geest bedillen.
S. COSTER , Polyxena , 1644 , bl. 9.

Lodsigh , lodzigh. 1) Log , loom, lui, vadsig , mat , krachteloos.
Wdb. op BREDERO en Wdb. op HOOFT.
2) In minneweelde verstrikt , tot onkuischheid gedaald.
Zijt ghy , een Heer en Prins , die hebben wil 't gelded
Over 't vereenighd Landt gaet selfs so lodsich vallen ,
En meent door hooghmoet trots noch met dees daed
(Namelijk met de onteering vau V elzens vrouw) te brallen.
J. J. COLEVELT , Graaf Floris en G. van Velzen , 1628 , bI. 37.

Lod de. Spel.
Oec es hi gierich , ende begaert
Altoes winnings in sijn loed e.
Vaderl. Museum I , 342 , vs. 54.
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Aanlokker,, verleider , of ook lokaas.
Si liet conincrike ende stat ,
Vader , suster ende moeder.
Nochtan , daer soe allene sat ,
Wijsde haer redene den rechten pat,
Al volghede soe den loede r.
D r . MMUS , Wapene Martijn ,

52 , vs. 126.

Die magt seide : ,wet vor waer ,
Jonfrouwe , dit es swaer ;
Maer ic selve d l o e d e r vent
Daer ic met come ter hant.
Limb. B. XI , vs. 753.

Loedgijsen.

Huisvesten , verblijf geven , herbergen.
Ick ben hongerich gheweest en ghy
my ghespijst ;
— — — hebt —
Ick was naeckt , en my ghecleet , geloedg ij s t.
Constth. Juweel , 1607 , bl 494.

Loedse.

Loods , opgeslagen tent , hut.
Baer ic yore eene loedse leet ,
Quamer een ridder uut gereden.
Lane. II , vs. 4945.
Si leidene tes hi ter l o e d s e quam.
Ibid. vs. 4961.
In de loedse daer si sliepen.
Brab. Yeesten , B. V , vs. 3280.

Zie nog Lane. II , vs. 4979 en vs. 14288.

Loedseren.

Verblijven , vernachten.
Dien nacht waren si gepijnt sere
Met lo e d s erne buten int here
Ende met siene dire waren gewont.
Lane. II , vs. 33520.

Loedte.

Ovenkrabber , om gloeiende kolen en asch uit den oven to

halen. KIL.

Loef.

Blad. Eng. »leaf". Dat gheluyt eens lo e fs dat vlyeghen sal,
dat salse vervaren. Bijb. van 1477, Levit. XXVI , vs. 36.
Ende stack een ridder dat hem cloef
Den scilt oft had geweest een linden 1 o e f.
Grimb. Oorl. D. II , vs. 2814.
Zie ook

Loof.

Loef.

Roeipen of roeirient. mt.
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Loef. Imperf. van lovers , cereeren , aanbidden. Ende daermen die
veelheyt der afgoden plach to oefenen , daer 1 o e fm en nu die veelheyt
der heylighen. Pass. Wijnt. 1480, fo. 1. d.

Loeffene luden. Ter goeder faam bekende , geloofwaardige lieden.
Waert dat die levende mit groeten armoeden , of mit groeten noet bevaen worde , ende hi dese armoede of noet mit sinen gebueren , die
I o e f f e n e 1 u d e weren , ende dair of swerende bethonen const, so mocht
hi dese erve al vercopen ende becommeren. Keur van 's Hertogenbosch
van 11 Januari, 1330. Zie Brab. Yeesten , I, 783.

Loefs (Eens). Becht toe recht aan , rechtstreeks , regelrecht. Wdb. op
waar men op Jens loefs nog een aantal verbasteringen van

WI DER()

dit wooed ontmoeten zal , en zie ook Wdb. op

HOOFT.

Loeye. Wet , regel ; wetboek , recht.
Dat hem de lieden onderwinden
Loeye of rechten te vinden.
BLOM.L. Oudvl. Ged. II , 67 , vs. 105.
Vonnesse , naer 't recht bescreven ,
In 1 o e y e ende in andren boucken.
Ibid. vs. 96.
Want de ghene , die weten wale
L o e y e, decrete ende decretale.
Ibid. vs. 109.

Loeyen. Looien , leertooien , leer touwen. Van de accijnzen , welke te
Gouda betaald moesten worden , leest men : Van g e 1 o e y et leer , dat
van buyten incompt , van den rugge 1 deuyt. Informacie , bl. 382.

Loeyer. Slecht luazatverker,, knoeier. PL.
Loeyer. Luier , kinderwindsel. RIL.
Loeyer. Leerlooier,, leerbereider,, leertouwer. Ibid.
Loeyer. Lederen rasa, band, snoer. Ibid.
Loeyer, lore. Lokaas voor valken , om hen terug te doers komen. Ibid.
Loeyer. Lor , vodde , versletene lap. Ibid.
Loeyeren. Aanlokk, n , loldren , naar rich trekken. Ibid.
Loeyeren. Binden , boeien , vastmaken. Ibid.
Loeymaent. Januari. HILDEG. Ged. hi. 98, vs. 32 , var.
Loeken. Kijken , zien , gluren. Eng. »to look.".
Hine vantse niet optic strate ,
Noch I oekeu tenighen gate.
Lsp. B. II, C. 7 , vs. 4.
(Si) loecte in hare entare.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 451.
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Die selke loecte doer den vingher.
Dr. VERWIJS X Boerden , bl. 42, vs. 43.

Loelen. Jokken , schertsen.
Pantken laet staen dijn loelen;
Du soolster mede.
Belg. Mus. IX , 193 , vs. 22.

Loeme. But , opening in het us. Km.
Loen. Zie op Loon.
Loon. Lomp , onbeschaafd mensch. Rm. Lummet , sukkel.
Seker dat men n voor wiis siet an ,
En dat men u Loeris acht voor een Man ,
Danckt dat uw Baert die u soo kan vercieren
Maer Loeris , dat ick u acht voor een 1 o e n ,
Voor een Beck , voor een dwaes , voor een mal kapproen ,
Danckt dat , Loeris , uw eygen manieren.
ROEMER VISSCHER , Brabb. 1669 , bl. 107.
Een laf , een mop , een rechte 1 o e n,
Hy wist sijn dingen niet to doen.
CATS, door Dr. V. VI,. I, 350, a.
Voort , jou lompe 1 o e n.
J. Z. BARON,

Kl. van Lichthart , enz. 1653, bl. 5.

Loen. Streek , kuur , trek , lust , nuk.
De spin heeft tot syn min de teed're vliegh bewoogen ,
En op geswooren trouw' haar in syn webb' getoogen ,
Nu is de vliegh in 't net seer jammerlijk verwart ,
Van , die niet als fenyn voedt binnen in het hart ,
En haast syn eedt vergeet , en krijght syn oude loene n.
VANDER VEEN , Zinneb. 1642 , bl. 227.
T. Ja Mewes-buer , o ja , jy meent de minne-greep ,
Ik hoor noch garen , mast, het Idaiipen vande sweep.
M. Soo doe ik seper oock , dan krygh ik jonge 1 oen tj e s.
Al ben ik buyten grys , van binnen ben ik groentjes.
t Hart sprongmen innet lijf doe 'k hoorde dat Margriet
Met Albert trouwen sou.
Ibid. bl. 367.

Loon. Bijv. nw. Dom , bot , traag van begrip.
Vraeght iemant , wat ick voor een vrou
Tot mijn geselschap wenschen sou ?
Gesellen , soo bier wenschen gelt ,
Ick wenscher eene dus gestelt — — —
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Niet al te wijs , niet al te Beck ,
Niet al te rijf,, niet al te vreck,
Niet al te 1 o e n , niet al te gaeu.
CATS , door Dr.

V. VL. I ,

396 ,

a.

Loenie. Stuk vleesch uit eene kalfslende. Km.
Loer. 1) Lummel , botterik , bot , dom , traag mensch.
Al was Atrides hier , ick wees' sijn Vrouwtje vry ,
En sey dat sulcken lo e r had meerder schult als sy.
GROEBE Versch. Ged. II , 44.
De schipper , of de man te roer
Dat is voorwaer een rechte 1 o e r.
CATS , door Dr. v. vL. I , 881 , b.
Sedert ghy het hoofsche vrien ,
Tot Dijshoeck eens hebt gesien ,
En de streken van de stadt ,
Sedert heb ick uyt gehadt ;
Sedert noemt ghy my een 1 o e r ,
En een kiuckel , en een Boer.
Ibid. I , 580 , b.
2) Luiaard , loom , vadsig mensch. Wdb. op

DREHER°.

3) Bedrieger.
Moyael.
Wat kunnen wy hem doen , sottinne ! zydy dol
Dat hy maer eens begon , hy sou ons onder smijten.
Angeniet.
Ick sou hem krabben en die diefeche keel of bijten ,
Dien eer-vergeten 1 o e r.
BREUER° Moortje , Schiedamsche ed. bl. 91.
Loer. Belager, verspieder.

Ongevoelige snoodaard. Wdb. op

Loer. Leerlooier , leerbereider , leertouwer.
Loer.

HOOFT.

HIL.

Lor , vodde , versleten lap. Ibid.

Loer, loeyer,, lore. Lokaas voor valken op de valkenjacht, om op
de hand terug to komen , bestaande in zekere lokspijs of een lederen
vogel , op welken zij dadelijk aanvallen. K1L. Bij uitbreiding ook lokaas in
het algemeen.
Of Zion mogelick den voorspoed harer mum
Ten lo e r e van haer' Buren
Soo sien besteeden moght ,
Dat, euz.
HUYG. Kurenbl. I , 7.
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Loer.
nw. Lui, vadsig traag. Wdb. op
Loer (Ter) setten. Te leur stellen.

BREDERO.

Al worde hi al gheset ter loer.
Mloep , B. I, vs. 1336.

Loerd. Laf , bloohartig, traag, vadsig mensch. Km.
Loeren. Verschalken , bedriegen , foppen. Wdb. op BREDERO. U. W.
HOOFT. Km.
Loeren. Bespieden. Wdb.
Loeren. Door bedrog , list of geweld afhandig maken.
Inmiddels heeft men t'zaam een list
Gesmeed , om Jan zyn kist te lo er en,
En in der stilte weg te voeren.
A. ALEWIJN ,

Jan

1/08

bl. 5.

Loeren , loerooghen. Knipoogen. ML.
Loeren. Het voorhoofd in rimpels zetten, donker of stuursch zien.
Ibid. en MEYER.
Loerer. Bespieder , belager. ML.
Loerisoh, loersch. Laf,, vadsig,, traag, bloohartig mensch. Ibid.
Loerman. Zoute , zeer tang gelegene en gemeene kaas. Ibid.
Loermoorder. Sluipmoordenaar. Wdb. op HOOFT bl. 476.
Loerooghe. Iemand die loensch is , of half scheel ziet. Km.
Loersch. Dorn , bloohartig mensch , botterik. Ibid.
Loershals. Bedrieglijk , ontrouw mensch. Ibid.
Loervoghel , lorevoghel. Havik, valk. Ibid.
Loose. Leus. Nicken is ia, byslapen is die loes e. MEIJER Oude
Nederl. Spr. bl. 46.
Loosen , loessen. Verlossen.
Ic wille varen met u te lande
Ende l o e s e n tkint wten bande.
Limb. B. IV, vs. 1576.
Loest miin kint uter noet.
Ibid. vs. 1734.
Die ons met zinen bloede wilde
Lo es sen van des duvels ghewelt.
Dboec vanden Houte , bl. 34.

Zie nog MEIJER Oude Nederl. Spr. bl 13 ; Nieuwe Werken der M. v.
N. L. V, iste Stuk, bl. 208, vs. 83.
Loesich. Lui , vadsig. Zie Luisig.
Loesten. Verlossen.
Die ter werelt comen es ,
Om die menscheit te vertroostene
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Ende mensche nature to 1 o e s t e n e.
Lsp. B. II , C. 36 , vs. 1580 , var.
Loete. Ovengaffel , kolenkrabber,, pook. km. Wat verwyt de palle de
loete, alsse beede in den ovene moeten.

MEIJER

Oude Nederl. Spr. hi.. 85.

Deer sijn liede met breden voeten ,
Gescepen , alst weren loet e n.
Alex. VII, vs. 955.

Loete , loeten.

Lompert , lomp , onbeschaafd mensal. rim.

Want het is eenen leelijcken 1 o e t e n.
Marieken van Nymegen , bl. 20.
Zie nog Belg. Mus. II , 122.

Loetge.

Loods, hut, kluis.

STEENWINKEL

Aant. op

MAERL. Sp.

H.

III,

IA. 19.

Loetgeren., loetgieren.

1) Tenten opstaan, eene legerplaats maken.

Si daden des conincs gebot al,
Ende lo et geer den daer hi bevel.
Lanc. IV , vs. 10826.
2) Verblijven , rich legeren.
Ende si gingen lo etgier en
Alle deer neven der rivieren.
Ibid. vs. 5685.
Ende die daer waren met Arture
L o e t g i e r den daer Bien dach dare.
Ibid. vs. 5694.

Loeve. Dol of roeipen. KIL.
Loeven. Op zee van den koers aftvijken , op zjde sturen. Ibid.
Loeven. Waarschijnlijk voor lauwen, als dialektverschil , dus grijpen,
aantasten, pakken , en, bij uitbreiding , rukken.
Baer dus die gene yore reet,
Ende die coninc ane hem versteet ,
Bat hi en keert in gere maniere
Reet hi so sere dat hive sciere
Verhaelde ende neven hem reet,
Ende namene in sinen arm gereet ,
Recht tusscen hals ende hoeft ,
End heeften vanden perde geloef t.
VELTH. Sp. H. fo. 180.

Loever.

Bladeren. Ende alse Jhc. totin boerne quam , so ne vant hire

nit op dan allene loeve r. Lev. van Jezus , bl. 148.

Loeveren.

Laveeren. km.

LOEWE.—LOF.

171

Loewe. Looi , run. Ibid.
Loewen. Leerlooien , leerbereiden. Ibid.
Loewer. Leerlooier , leerbereider. Ibid.
Lof. 1) Vreugde.
Op een tijt wast een dach van 1 o v e ,
Datmen die scapen souden scheren
Absolons , des groten heeren ,
Ende op sulke daghen meest
Hilden si werscap ende feest.
Mloep. B. III , vs. 1078.
2) Eer , achting.
Suzanna wart gheleyt tharen hove
Ende bleeff in eren ende 1 o v e.
Ibid. B. II , vs. 2582.
Het gheviel op enen pas ,
Dat die heilighe Gods arke was
Tot Aminadaps inden hove ,
Diese daer hielt in groten 1 o v e.
Ibid. B. IV , vs. 666.
Zie ook Dboec vanden Houte , vs. 481.
3) Eerbewijzing. Van Jozef sprekende, zegt

MAERLANT :

We hi weder quam to hove ,
Om dat hi spelde al durenture
Des conincs droem , met groten 1 o v e.
Alex. IV , vs. 582.
4) Prijs, loon.
Es hier yemen , die omme 1 o f
dienen , hi vande toe gaen ,
Ende desen mordenare vaen.
Walew. vs. 5612.

Lof.

Loof , gebladerte.
Zijt , groote Vorst , gegroet , in uwen zeghewaeghen ,
Wien , bet nae rechte , dan den voerman van de daeghen
Toekomt een krans van 1 o f.
Ged. van DOONT , door LEENDERTZ , bl. 307.

Lof. Verlof. KIL.
Lof. Goedkeuring , toesternming.
Dus wart deerste panes int hof
Ghewijet sonder skeysers 1 o f.
MARRL. Sp. H. 40. ed. III P , VI B. L, vs. 28.
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Lofklank. Gejuich. Wdb. op

HOOFT.

Lofrustig. Op (of of roem steunende. U. W.
Lofsam, loefsam. Prijzenswaardig , eerzaam, loffelgk, ook beroemd.
Doe sprac die Dannois 1 o f s am:
,Nu willic swighen , Roelant es gram".
Renout in Horae Belg. V , 80 , vs. 1192.
Doe die ridder lo is a in
Op siin bedde gheleghen quam ,
Was hi stappans ontslapen ,
Want bi moede was van wapen.
Limb. B. III, vs. 559.
Doe dedemen die vrouwe eerlike
Ter erden , also wale betam
Selker vrouwen loefsam.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 736.!
Loft. Lucht. Km.
Lofte. 1) Belo fte. Ibid. Hy is milde mit woorden ende lo fte n.
MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bI. 40.

2) Trouwbelofte, ondertrouw.
3) Gelofte.
Man ende wijff,, dese edel gycht ,
Die si malcander moeten gheven ,
Trouwe to houwen al hoer leven :
Thouden dat is al die zake ,
Die lof t e gheschiet in corter sprake.
HILDEG. Ged. bl. 108, vs. 58.
Loftenis. Belofte. U. W. MEYER. Kn..
Loftgheld. Handgeld , loon. ML.
Loch, lock. 1) Diepte.
Als dan die Engel Gods zyn zwaren Meulesteen
Zal plonzen in het loch der grondelooze zeen.
OUDAAN , Ged. II, 105.
2) Gat, opening. U. W. ML. MEYER.
3) Hot. MEYER.
Loch. Leugen. Wdb. op BREDERO.
De burgertwist en krijgh, die 't Neerland overtrekt ,
Die 't vollik slecht en recht , tot loch en droch verwekt.
SPIEGHEL , Hertsp. 1730 , bl. 3 , vs. 32.
Voor loch en voor bedrogh Gerechtigheyd most duycken.
VONDEL , door v. L. II, 181 , vs. 409.
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Log. Last , zwaarte , gevaarte , geweld.
Hier tussehen stond de vlyt des Mans aau 't stuur der zaken
Om 't alles op eea hair te wikken , te bewaken ,
Standvastig , laisterscherp , doordringende , en gezwind ,
Om 't minste sluipgeheim , en prons ling , die by vind ,
Hoe listig , hoe door-naait , t' ontdekken , door te bores ;
En onvermoedelyk , navorssende uit te hooreu
Wat macht van yolk het Ryk wil brengen op de been ;
Wat wit , en toeleg men bewikke ; werwaerts heen
Zich d'eerste storm , en 't 1 o g des Oorlogs heb te wenden.
OUDAAN , Ged. I , 251.

Loghe , loge , loech , lochene. Vlasn. Angels. »laeg."
Die l o g h e die dat hout uut gheeft.
Lsp. B. I , C. 17 , vs. 39.
Also gheringhe als daer vuer an quam soe bernedet dat bout an lichter
1 o e c h. Gesta Roman. C. 4 7.

Loge. Loods , tent, hut, kraam , verblijfplaats. So vondense ene
loge van riseren ghemakt. Lev. van Jezus , bl. 43.
Dat hi hem dede leggen doe
In een loge, daer dedi uut tien
Sijn wapene.
VAN HEELU ,

vs. 8749.

Dus wan 't Vlaemsce here groet goet — —
Op wagen , in logen, in alien stonden
Daer die Fransoyse hadden gelegen.
VELTH. Sp. H. fo. 283.
Zie nog

MAERLANT ,

Sp. H. 4°. ed. I P. V B. XXXVI ,

Vs.

45.

Loghe. Zeepsop. Sy sitten niet anders , dan of sy mit loghe begoten sinnen.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 59.

Logelike. Logenaehtig , onwaar,, bedriegelijk.
Het sijn loghelik e wort.
Br. Gheraert , Natuurk. bl. 154 , vs. 1327.
Solider 1 oghelike vlecken.
Dboec vanden Houte , vs. 8.
Dat gi dor ene 1 o gelik e dine
Onsen here den coninc
Begeven wilt.
Lane. III , vs. 18753.
Zie nog Stemmen , bl. 37.
Loghelstijl. Lavas , eppenkruid.
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Logen. Het hooi tot hooiroken opstouwen.

KIL. PL.

Loochenen , logenen , loghenen. 1) Loochenen , ontkennen.
Ic hebbe bevolen , en loghens niet ,
Den Prelaten dander diet
Ende mineu ervelichede.
Nieuwe Werken der M. v. N. L V , 2de St. bl. 34.
2) Verzaken , verloochenen , afzweren , afvallen.
Doen hi (St. Jan) to roeme comen was ,
Alsict in die scrifture las ,
Doen seide die keyser,, dat hi woude ,
Dat hi gods lo ech en en sonde,
Ende swighen van sier predekingen.
Der Ystorien Bloeme , vs. 814.
3) Liegen , logens spreken.
Maer is segghe , in 1 o ghens twint ,
Diese alle viere gheelemmen can ,
Dat hi alre serste mint ,
Wie hi es , eest wijf of man.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne,
bl. 22 , vs. 577.
Het getal vier heeft betrekking op vier trappen of Braden van minne.
4) Heeten liegen.
Ghi hebt u qualike hier ghewroken ,
Dat ghi goede liede hebt versproken ,
Ende gheloghen t voer onsen Here.
MELTS STOKE , B. VI ,
HUYDECOPER merkte

VS.

511.

hierop aan , dat hem die beteekenis elders niet was

voorgekomen.
Logengoot , leugengoot. Logenaar,, leugenaar. Elders »gietiogen".
De mond van God-vergeeten boeven ,
Van laateraers en lenge n-g oo ten
Die heeft men tegen my ontslooten.
WESTEBBAEN , Ps. CIX ,

vs. 1.

Logenheit. Logentaal.
Ic segge u dat valsch ende quaet
Ende yule logenheit
Van mi Ritsart heeft geseit.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 3438.
Loghenier. Onwaarheidschrijvers.
Jacob van Maerlant , die vader
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Is der Dietscher dichtren algader,,
Schelt zere die logh enier en,
Die valsche materien visieren.
Lsp. B. 11I , C. 15 , vs. 121.

Loghenhje , loghenlie. Onwaar,, valsch , logenachtig.
Maer nu suldi zonder vursten
Gode met mi bidden mede ,
Dat hi mi , dur dese waerdigheide ,
Die ic dichte van siere wet ,
Vergheve , dat ic mi besmet
Ebbe in logenliken saken,
Die mi de lichtheit dede maken.
Rymb. vs. 69.
Dine woerde sijn ongheware
Ende oec lo ghenlije.
BLOMM.

Oudvl. Ged. 11,24, vs. 1883.

Logen.strepen, logenstroopen, logenstroopen. 1) Heeten liege» ,
van leugens beschuldigen. KIL.
Ghi lout ontgelden teser tijt ,
Dat gi mi dus logenstreept.
Karel de Gr. Fr.

III , vs

7.

2) In eene Keur van '1284 en in eene van '1292 komt dit woord, mijns
erachtens , voor , in de beteekenis van verwenschen , vervloeken , als Wie
anderen 1 ogenstre ept, ochte seget : »godsat hebdi" ochte »geonneerd werdi" , ochte »ghi sift een quaet" met felheiden , hi es om v. sc.
Lovenscher munten. Belg. Mus. VI , 293 Dezelfde regels vindt men terug
in eene keur van 1292 , in VAN HEELU , en wel in den Codex Dipl. bl. 542.
alleen met dit onderscheid dat bier logenstroopste, in plaats van
logenstreept staat.
Loghentap. Aartsleugenaar , die zooveel leugens vertelt , alsof hij ze
uit een vat tapt. mL.

Loghenwerek. Werk van een architect , dat slechts den uitwendigen
of oppervlakkigen vorm aangeeft , van hetgeen het worden moet. Het
aangeven van de doorsnede van een gebouw. Ibid.
Logen.wraken, leugenwraken. Voor onwaar houden , ook van
onwaarheden beschuldigen , eene waarheid ontkennen , tegenspreken , logenstraffen.
Die met d'Opstanding uit den dooden spot en lacht ,
En 1 o g enwr a a k t aldus Hen , die deez' ous verkonden.
OTJDAAN , Pazy , I , 109.
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Ofschoon by willens zyn geweten lenge n-w r a a k t.
Ibid. bl. 117.
Logeren. Verblijf houden in loodsen, tenten , hutten , enz.
Doen en woude hi niet voort tien ;
Maer hi dede sijn vole lo g e r en,
Ende lietse hen verposeren ,
Ende ghereet maken ten stride.
VAN HEELU , VS.

377.

Logesijn , loghisijn sijn. De redeneerkunde verstaan.
Gi sijt ter wijsheit noch te bleat,
Dat gi mi aldus wanet vaen ;
Gi ontcoppelt u honde te saen
Om te vane den hase mijn :
Gine sijt noch niet so goet loges ij n.
D r . VERWIJS , Die Rose , vs. 5532.
KAUSLER

heeft , vs. 5480 , 1 o g h i s ij n.

Logge. Bier- of melkkan.
Is 't niet beter dat men eet ,
Daer men van geen knorren weet ?
Daer hee teyltje niet en leeckt ?
Daer de logge niet en breekt ?
CATS , door D r.
Logie. 1) Huge. Km.

v.

I , 586 , b.

2) Overdekte galerij. Ibid.
3) Vergaderhuis of plaats eener bepaalde natie en verzamelplaats van
kooplieden. Ibid.
Logieren. Verblijf nemen in opgeslagen loodsen , hutten , tenten, gelegerd zijn.
Hi 1 ogierde savonts daer.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 634.
Doe de haveue wag verslagheu ,
Ende de dam over ghedraghen ,
Ghinghen si lo gier eu op dat velt ,
Ende sloeghen daer haer ghetelt.
MELIS STOKE , B. IX , vs. 161.
Zie nog

VAN WIJN

op VAN HEELIJ bI. 110 ; Roman van Cassamus , vs.

289 ; VELTH. Sp. H. f°. 452 , C. III ; Rymb. vs. 6000.
Logijs , logijst. Verblijf , hut , tent of loods tot verblijf.
Daer was een busch van soeter Juste ,
Daerin wart him 1 o g ij s t ghemaect.
Mloep. B. I, vs. 1511.

KIL.
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Item vij m yseren hamers om de 1 o g y s t en te makene in de steenrochen. Belg. Mus. III, bl. 381.

Logyeke. Logica. HILDEG. Gloss.
Logiken. Hutje. KIL.
Lochjes. Oogholletjes. Wdb. op HOOFT.
Lochs. Lynx , los. KIL.
Lochs. Scheelziende.
Dangler was fel , stuer ende loch s.
Dr. YERTNLIS , Die Rose , vs. 13221.

Locht.

Lucht. KIL. U. W.
Aerde water ende loch t.
Lsp. B. I , C. 8 , vs. 6.
Ernie dat die in een mande
So hoghe hinge inder 1 o c h t e
Datten elc mensche scouwen mochte.
Ibid. B. III , C. 4 , vs, 43.

Locht. Licht. KIL.
Logt. Verdieping. Alle Huysen in de stad , die twee 1 o g t hoog
op het woord Laeghe.
waren. VAN HASSELT op
Locht. Aanzien , uiterlijk , volgens BILDERDIJK.
een paer Zielen , een , en maer een' Ziel te achten ,
Of ick vertrecken moet , en voelt sich niet verkrachten :
Sy lijden min als breuck , sy werden maer gereckt ,
Gelijck men 't smedigh Goad tot locht van bladen treckt.
HTJYG. Korenbl. II, 552.
Ons

BILDERDLIK zegt in zijne Aanteekeningen, D. VI, bl. 368. Locht v an
bl ad en , 't aanzien ('t uiterlijk) van bladen. L ocht en is zien , waarvan 't nude lochter (luchter), voor kandelaar,, enz.

De vader hem antwoorde met een tranende locht,
Hier zijt ghy seker gast , int lant daer ghy na speurt,
Dan tself wort nu beseten van die het recht verscheurt.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II, 174.

Locht.

nw. 1) Luchtig , vluy. KIL.
En klieven met syn vlercakens locht
Den blauwen Hemel.
YONDEL , door v. L.

I ,

95 , vs. 1420.

2) Snel , lustig , levendig , kwik. Km.

Locht. Bijv. nw. Linker , linksch. Ibid.
Locht van geeste. Wakker , vroolik. Ibid.
Lochtader. Slagader. Ibid.
IV.

12
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Loehten. Zien. Km. en zie Loeht.
Lochtenc. Zie Lochtinck.
Lochter. Linker.
Dat derde sach hi ten selven tiden
Tot zijnre lo c h ter ziden staen.
Dboec vanden Houte , vs. 313 , var.
Daer nam Ayoth die loch ter hant
Ende trac uut sijn swert al dare ,
Rude stac Eglonne dor sijn smare.
Rymb. vs. 7264.
Zie nog Vaderl. Mus. D. IV , bI. 189 , vs. 46.
Lochtigh. Licht , vlug. Km.
Lochtinck. Tuin , hof , opene plaats achter een huis. Sy dede ooc
vernieuwen ende verhooghen den muer an spaters 1 o c h t i n c. Belg.
Mus. VI, 162.
Naer elle ghenuchte en goede vermakinghe
Wasser eenen I o chtinc k.
Dboeck der Amoureusheyt , 1580, J. VI, vo.
Zie nog

VAN VAERNEWUCK ,

Hist. van Belgis , 1574 , f b . 118 , b. en St.

Bijb. Hoogl. Salomons VIII, Kantt. 62.
Lochtinckman. Tuinman. KIL.
Lochtsinnigh. Lichtzinnig. Ibid.
Loy, loye. 1) Wet, verordening , wettelijk recht. Fr. »loi" , Eng. »law."
Nu hoert .v. 1 o y e ende statute ,
Die de keiser daer gaf ute.
Belg. Mus. IV , 315 , vs. 413.
Alle wijfs sijn vri gheboren ,
Rude dit 1 o y es hem ghenomen
Wauneer si to huwen comm.
RAUSLER, Die Rose , VS. 7595.
Van hem vintmen lesende echt ,
Dat hi alder keysere 1 o y e ,
Die in Rome met groter joye
Voer sinen tijt hadden gewesen ,
Altemale dede utelesen.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. VI B. XXV , vs 27.
2) Rechtsgeleerdheid.
(Ie) was in 1 o yen licensieert.
Rein. door WILLEMS , bl 160 , vs. 4053.
Die heileghe Theologie,
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Decrete ende Decretale
Ende dat L o y altemale.
Lsp. B. III, C 14 , vs. 18.
Loy. Lui , vadsig, traag mensch , doeniet.
'k Wil haer om een neegemanneken assereeren ,
Dat hyse onderweechs niet krijgen sal , dien 1 o y.
7. NOZEMAN , Lichte Klaertje , 1669 , bl. 14.
Loy. Bijv. nw. Lui , vadsig , werkeloos , la f. Dese slacht eenen lo y en
katijf. D r. v. Prozast. hi. 157. Hy is so 1 o y, by mach syn eygen eers
niet schyten draegen.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spy. bl. 54.

Loyael, Getrouw , oprecht. um.
Loyalike. 1) Getrouwelijk, oprechtelijk.
Ic segt u loyalike, dat gi
Nine selt sijn gewroget van mi.
Lane. IV , vs. 2575.
Wildi mi raden dese dine
L o y alike alse een coninc.
Ibid. vs. 3698.
2) Met eere , op eene eervolle wijze , waarop geene blaam kart kleven.
Hier is sprake van Arturs vrouw , de koningin , die , niet wetende dat
eene , aan haar geschonkene , vrucht vergiftigd was, haar den ridder
Gaherijs aanbood , die daaraan onmiddellijk stied. Mador , zijn broeder , de
koningin als schuldig beschouwende , eischte recht , en de yrij1 de koningin
hare onschuld volhield , moest een tweegevecht , volgens de gebruiken van
dien tijd , hieromtrent beslissen. Wie zou nu voor de Koningin in het
strijdperk treden ? Wie zou zijn leven voor haar willen wagen ? Zij zelve
kon niemand tot dien strijd bewegen , waarop Artur zulks aan den ridder
Walewein vroeg , die daarop antwoordde :
Magiese bescermen lo y alike,
Ic ben al gereet , sekerlike ,
Den camp ane to vane nu.
Eest oec enders, is segt u ,
Al waerse min moder , is liet staen ,
In souts niet willen angaen.
Lane. 1V , vs. 3703.
Loyardie. Luiheid , traagheid , vadsigheid. Loddernie of loyardi e,
Prozast. bl. 157.

dat een seer vuyl sonde is. Dr. v.
Loye. Gloed , vlam.

Bider 1 o y e van der minnen ,
Seit Tulius , datmen soude kitneu
12*
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Wat bedeu datmen bidden sonde , enz.
Dr. VERW1JS , Die Rose , vs 4645.
Loye. Looi , run.

KIL.

Loye Looclje , etiquette.
Tee al laken van eenen 1 o y e.
ANNA BYNS ,

Ref. 1548 , II , 201.

Loien , loyen. Gloeien , vlammen. Zie Geloit.
Loyen. Steken , duwen.
Sie daer ick bruyje voort int water
Of 1 o y dit inje huyt , dit stael tot aen het ent.
J. VAN ARP ,

K1. van Claes Klick , 1640 , bl. 13.

Sie daer k' eel by men keel men deghen halen gaen ,
En lo yen die der deur.
JAN ZOET , Jaloursehen Pekelharing , 1637 , bl. 9.
Loyen. Zuiveren , sehoonmaken. Dat licken en 1 o y en, schueren en
VAN SANTEN Snappende Sijtgen ,

wassen had nimmermeer een end.
1620, bl. 19.
Zie BILD. Gesll. op »loog."
Loyen. Loeien , bulken.
1 o y end e. Dr. v.

PL.

Ende die coyen — — ghinghen --

Prozast. bl. 135.

Wanneer het aerdrijck beeft en uyt den afgrond 1 o y t.
VONDEL , door v. L. I , 750 , vs 2329.
Met dien selven soe 1 o y d e die coe.
Belg. Mus. X , 53 , vs. 52.
Loien (Van) wijs zijn. Ervaren in de rechtsgeteerdheid , in 's lands
wetten en verordeningen.
Die van Bolonien hebbeu den prijs ,
Dat si siju van loien wijs.
Alex. VII , vs. 1822.
Loieren. Logeren , verblijven.
Sijn wijf ende sine kindere mede ,
Bleven to Ghend in de stede
TSente Baefs int cloester g el o i e r t.
KAUSLER Reimchr. vs. 8227.
Loyffer. Ruin , gesneden hengst. Km.
Loigne. Zie Longie.
Loylic. Voegzaam , naar behooren , volgens gissing des Heeren
Mr. VAN DEN BERGH.
Die ridder diene oec wederstont
En weerdem loy 1 i k e r niet

twint ,
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Maer crachtelec.
Limb. B. III , vs. 337,
Loynsse. Lens , tuns van een wagenas.

KJL.

Lok , lock. Zie Loch.
Lock. Kluit. Ende hi nam znee ende rnaecte vij lock en als ballen.
Pass. Somer Stuck , 1489 , fo. ccxxiv,, c.
Loke. Hegge, omheining , grensscheiding.

KIL.

Ne geen ghebot es de

scoutete sculdech te gebiedene sander den abt — ende sonder sin geheet,
het ne ware van 1 o k e te schouwene ende waterlaet. HALBERTSMA Aanteekeningen P , bl. 145.
Loke. Gat. Zie Loch.
Loke. Lok , vlok. Km.
Loke. Bijv. nw. Sluik, tang neerhangende.
Doe dochte hem dat hi cornea sach
Enen cnape van sconen leden
Up een arm paert gheredeu :
Het was magher ende mane ,
Sijn haer lok e ende lane.
Walew. vs. 1368.
Lokel. Quid ? Gereehtsdienaar ?
Doe wert Guelloen ghescant
Dat men den 1 o k el beval ter waert ,
Eude men trac sinen baert.
Vaderl. Mus. II, 54.
De tekst van dit gedicht , schijnt mij toe, op vele plaatsen corrupt te zijn.
Loken. Sluiten. Km.
Loken. Zien. Ibid. Eng. »to look".
Loker. Kist, loos, bergplaats , bewaarplaats. Ibid.
Lokerigh. Doorboord , vol gaten. Ibid.
Lockaerd, lockachtigh. Hari g, lokkig. Ibid.
Locke. Bloedzitiger. Ibid.
Locke. Vlok , lok, wol. Ibid.
Locken.. Zuigen. Ibid.
Lokken , lockers. Lukken , gelukken. U. W.
Locuste. Sprinkhaan. Passim.
Lol , lul. Zangwijs. KIL. Zie Lul.
Lol. Vuurtest.
Datmen sel den Dichter noemen
Alsmen Turven moet beroemen ;
Soo wanneer de Stoof en L o 1
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Leydt en g/omt in Koelte vol.
VANDE VENNE ,

Bed. Werelt, bl. 119.

Lollaert. Cellebroeder van de orde van barmhartigheid , zoo door
het yolk geaoemd van wege hun neurien en zingen of lollen. De leden
dozer orde , die in de 14de eeuw ontstond , waren, ter oorzake van hun
liederlijk Leven, zeer ongunstig bekend.
Des crighen wy Lollaerts ende Baghinen ,
Nonnen , die oeck heilich schinen.
Dr. VERWLIS , Bioeml. III , 71 , vs. 21.
Maer sweaters , baghinen , lollaerde,
Si sijn also lui van aerde ,
Datse qualijc pinen moghen.
De Trnwanten , vs. 74.
Zie over deze orde de Aanteekeningen op vs. 3951 , van B. H van den
Mlp , en Horae Belg. VI , bl. 97 en vv.
Lollaert. kmand die neuriet of brommend en binnensmonds zingt.

KJL.

Lollebaneke. Slaapbank. Ibid.
Lollen. Neuriên , binnensmonds zingen. Ibid.
Lollen. Bij den haard of boven eene stool zich warmen , broeien.
Wie sit en lolt df sit en vrijt ,
Verlet siju werck , vergeet sijn tijt.
CATS , 1828, I, 428, a.
Lollepot. Vuurtest , stool.

KIL.

Lombaert. Wisselaar.
Fransoise sonder overmoet ,
Aelmanne sonder zweerde goet ,
Lombaer de sonder strijt ,
Biddende oerdene sonder nijt , — -Vint men selden.
Belg. Mus. X , 120 , vs. 71.
Lombaert. Quid ?
Eycken l o m b a e r t s voor den mont
Aengenaem en wel gesont.
HONDIUS , Moufe-schans , bl. 245.
Lombre. Lommer. KIL.
Lommere. Lommerig.
Lieve 1 o m
e bomen.
KRUL , Pampiere Werelt , 1681, III , 237 , vs. 25.
Lommeren. In de schaduw uitrusten. Km.
Lommerhuysken. Prieeltie. Ibid.
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Lommeringhe. Hetzelfde. Ibid.
Lommerstickjes. Borduurfiguren. Wdb. op

BREDERO.

Lomp. Klomp , stuk.
Groot Koningh van waer quam dat Reuzen-hert gekropen
Van zoo veel bergen tot een lichaem op te hoopen ?
Met watte wagens, met wat stercke rollen dan
Men dees' vierkanten 1 o m p zoo wijd verslepen kan.
VONDEL , door V. L. I , 379, VS. 1034.
Lomp. Gesubstantiveerd adjectief. Plomp , onbeschaafd mensch, lompert.
Die rechte 1 om p zoekt niet als stof om my te plaagen.
LINGELBACH , De ontdekte Schijndeugd, 1690, bl. 5.
Ach ! waarom heb ik mee Been man van zulken troonje ,
In plaats van mynen 1 o m p , myn bakbeest.
FOCKENBROCH , De Verwarde Jaloezy , bl. 12.
Gy onbeschaamde 1 o m p !
My uyt te maken voor een vlegel grof en plomp !
De zieke Gravin , 1673 , bl. 9.
Lomp. Groot, uitgebreid van omvang. Wdb. op
Lomp. Traag , zonder veerkracht.

HOOFT.

Wel op , wel op nu , lompe geest ,
't Is laugh genoegh getreurt.
CATS , 1828, I, 585, b.
Lompe. Lont , gemakkelijk vuurvattende zelfstandigheid.

KIL.

Lompe. Wollen , of linnen zwachtel , wiek ter verbinding eener wonde.
Ibid.
Lompe. Soort van rondo visch. Ibid. Eng. »lomp."
Lompen. Bedotten , bij den neus leiden.
Neen , ouwe Cees laet zich niet 1 o m p e n.
A. ALEWIJN Beslikte Swaantje , bl. 16.
Lompen. Stooten , slaan , stompen , afranselen. KIL.
Lompery. Broddelwerk , lompwerk. Dat alle andere beweginge ten
aenzien van deze maer lompery is.

VONDEL ,

door v. L. I, 346.

Lomphalsen. lemand klappen geven. KIL.
Lompsch. Lui , dom. Ibid.
Lonce. Lynx , los.
Tygren , lo n c en ende luparde.
Alex. V , vs. 1029.
Londse. Lens of tuns voor een wagenas.
Londsch. Londensch. Wdb. op

HOOFT.

KIL.
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LONEL.—LONGIE.

Lonelic, Belonenswaard ? Ende dat een mensche sinen viant quaet
is ende scadelic tieghen God , dat doet oec tieghen u selven lovelic ende
loneli c. Dr. v.
Prozast. bl. 43.
Deze regels zijn mij duister. Zie verder op Loonlick.
Lonen. 1) Intr. Beloond worden , loon ontvangen, van iets goed of
sleeht afkomen.
Die dorper dient , na dorper 1 o e n t.
Dr. vEawtTs , Die Rose , vs. 3014.
Dat is (Zie Taal- en Letterbode , II, 145' : Met wien men verkeert ,
met dien wordt men geeerd. Daarnaar wordt men beoordeeld , daarnaar
krijgt men zijn loon.
Dr.

VERDAM

geeft daar nog de volgende plaats op :

Ende mits desen werden de Ludikers, die wreet van natueren sijn ,
noch felder ende overmoediger , twelck hem ten lesten qualic loonde,
also hierna geseyt sal worden. Exc. Cron. van Brabant, f a. 134. a.
2) Trans. Beloonen , loon of belooning geven.
Grimbert , neve , God meet u lone n.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 1425.
Longher. De long. MEYER. Als ons een quade maghe of bedorven
longher den oorloogh aendoet.

J. DE BRUNE ,

Banck.-Werck , I , 91.

Hoe gaet het in de weereld ? Die een verrotte longher en pockighe
kele heeft , wert de uytnemende boven-zangh in de musijcke gegeven. Ibid.
I , 196.
Wilt gy geen hinder does aen lever , maegh en longer,
En drink niet sender dorst , en eet niet sonder honger.
CATS , 1828, II, 576 , a.
Zie nog Grimb. Oorlog. D. 1, vs. 4318.
Longer-zucht. Longziekte. Wet kan bet een gheld-zack baten, dat hy,,
met een longhe r-z tic h t, in een gouden beckon bloed spuyght.
BRUNE ,

DE

Banck.-Werck , I , 186.

Longeren (Pots). Bastaardvloek , waarschijnlijk voor Gods jongeren ,
d. i. de Apostelen. Wdb. op

BREDERO.

Longie , lonje , loigne. Nierstuk , nierbed. KIL.
De pottagie boven al ,
Heeft by my seer grooten val ,
Die tot s' menschen onderhouwen
Is van hamel-sop ghebrouwen ,
Soo de jeucht wel afghesoden ,
Van de L o i g n e van een Calf
My niet eer wert aengheboden.
HONDIUS , 1VIoufe-schans , bl. 505.
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Lonse. Lens , tuns voor een wagenas. Km. PL.
Lout. Zekere spijze , lunar welke ?
Kant gy Pater-stucken prysen ,
Boere-1 ont en en saucysen,
Osse tongen wel geroockt ,
Schouders , hammen , murw gekoockt ;
Komt my stouter dan vergasten ;
Maer indien gy vreest voor vasten ,
So die rouwe kost van 't land
Niet en is van uwen tand ;
So gy seght : Ick val wat kastigh ,
'T Pater-Stuck mocht wesen gastigh ,
Uwe ham , uw speck , uw lont
Is geen spys voor mynen mondt.
WESTERBAEN , Vied. B. III , hi. 417.

Loo. Hooge plaats, gelegen ccan een meer of stilstaand water. JUL.
Loo. Run. Ibid.
Loo. Laag. Ibid. MEYER. Eng. »low".
Loode (Ten) krijgen. Eigenlijk te lood of recht op krijgen , zetten
of stellen , en bij uitbreiding : naar zijn zin , naar zijn wil krijgen.
Begheert sy den tijt nosh wat te verlinghen ,
Consenteert heur dat, maer quansuys seer noode ,
Maer ontfangt hear trouwe year alle dinghen ,
Soo c r ij c h d ij s e een ander tijt wel ten lood e.
CORN'. VAN GHISTELE , Const der Minne, 1581 , bl. 63.

Loodse. Hut. Km.
Loodwapper. Wapentuig , dat men met kracht heen en weer zwaaide.
Ludmoer metter !anger nese
Droeg een l o o d w a p p e r an een pese ,
Elide ghincker met al omme swinghen.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 794.

Loodwijn , lootwind. Werktuig om looden rickets of stangen uit tc
rekken.
1k wensch dat Heintje pik — —
My op een lootwind uit wil rekken.
P. DE LA CROIX ,

Krispiju Muzikant, 1685.

De Glazemaakers , die , in plaats van schaars zeuven duim , vijf duim year
een voet schrijven , dat ik zelfs heb bevonden ,
Worden 'er deur ien 1 o o d w ij n , zoo dun as ien ael en zoo lang as ien
J.

piek ewonden.
vos. Kl. van Oene , 1661 , bl. 5.
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Loof. Moede , mat , laf , flauw afgemat. mt. U. W. Wdb. op
en Wdb. op

HOOFT,

BREDERO.

bl. 476.

Self Jupiter die vraeght , wat aerdseh gebroed weer klavert
Ten berreghstapel op , door blixemsucht vervoert ,
Soo dick' Enceladus sijn' loove leaden roert.
VONDEL , door v. L. II, 617, vs. 508.
Loof. Geloof. Km. en

HILDEG.

Ged. bl. 118 , vs. 82.

Loof. Lust, zin , opgewektheid. Wdb. op

BREDERO.

Loof. Blad , zoowel van een boom, als van geslagen goud, zilver,,
enz.
Een bies , een enckel 1 o o f , een gras , het minste kruyt ,
Dat wijst den hemel aen en roept den Schepper uyt.
CATS, door Dr. V. VL. I, 508, a.
Ende God dede sijn tekijn daer :
Een hout stoet anden outaer
Verduerret , daer soe de hant an slouch ;
Altehant het 1 o v e r en drouch.
MABEL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. XVI , vs. 106.
Zie nog op Loef.
Loofbucht. Knol- of raapland. JUL.
Loofheit. Matheid , vermoeidheid. U. W.
Loofkever. Soort van groene kever. mL.
Loefleeek , Lofwaardig , loffelijk, prijzenswaardig. Hy is
1 o e fl i c k e r voir Gode , die sijn crancheyt bekent , dan die bekennen
die ghesternte der hemelen ende die fundamente der aerden. Stemmen, b1.15.
Maer emmer radic wale dat ,
Datment heme in sine stat
Te Medeborch weten late ,
Ende sie ochti dese onmate
Betren wille minen here
So dat hem si loeflee c sere.
Karel de Gr. Fr. 11 , vs. 2543.
Loefsam , lofsam. Hetzelfde.
Doe dedemen die vrouwe eerlike
Ter erden , alse wale betam
Selcker vrouwen loef s a m.
Ibid. Fr. I , vs. 736.
Endo sloech den ridder 1 o e f s am
Op tbeckeneel van brunen stale.
Ibid. Fr. II , vs. 494.
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Loofvlecke. Sproet in het aangezicht.
Loofworm. Rups. Ibid.
Loog, loech , loechen. , brand. U. W. Also gheringhe als
daer vuer an quam, soe bernedet dat hoot an lichter loec h. Gesta
Rom. P. cxvij,
Loogh. Dori).

KIL. PL.

Looge , loege. Afgezonderde plaats voor toeschoutvers, loge , loods.
Vrouwen ende joncfrouwen die lagen
Ten 1 o ege n.
Lane. II , vs. 20023.
Si reden tote dat si vernamen ,
Datsi to Bandemagus loeg en quamen
Recht alst dagen begonde.
Ibid. vs. 20745.
Die loegen waren vol vrouwen ende joncfrouwen.
Ibid. vs. 20760.
Looge. Urine , pis. Km.
Looghen, loogen. Waterloozen , wateren , pissen. Dit woord
komt onder anderen voor in de Klucht van dronkken Hansje , van
M. FORKENS

1657 , bl. 2.

Loeghene. Leugen.
Die 1 o e g h e u e was ghecort saen.
Rymb. vs. 32769.
Loeghenen, loechenen. 1) Verloochenen. Ende Peter antwerdde
— — — al soudic sterven metti ine sal dyns niet 1 o e g h e n e n. Lev.
van Jezus , bl. 204.
2) Zen beweren intrekken , zich gewonnen geven.
Dit dede Gyote also wee
Dathi Girbeerte genaden , bat
Ende loechende op die stat.
Karel de Gr. Fr. II, vs. 3823. Zie
bl. 36.
Loogh-kruyd. Lavendel.

D r . DE VRIES

Brief aan

D r. JONCKBL.

JUL.

Looye. Kennis der wetten , rechtsgeleerdheid , rechtskennis.
Dese es meester in den aert ,
In looye oft in theolgyen.
Lev. van St. Am. II , 63 , vs.

1917.

Looien, loijen. Loeien, en bij uitbreiding schreeuwen , kermen.
Schept die verrader slechts in onderaerdsehe kuylen
De locht , al gingh by zich zoo diep uyt ancxst verschuylen ,
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flat by den Tartarus , daer geenen Phebus schijnt ,
Mocht hooren loij en, als de boosheyd word gepijnt.
VONDEL , door v. L. I , 733 , vs. 1763.
Look of loec stooten. De Heer

WILLEMS

en Dr.

DE JAGER , in

zijne

Latere Verscheidenheden , bl. 96 , verklaren deze uitdrukking door schreien ,
of Bever doen schreien , de oogen doen tranen. Zij komt voor in :
le sonde node stoeten een loot,
Maer is songe wel een montet.
Dr. vERWIJS , X Boerden bl. 38 , vs. 38.
Looc (En.en. 't) waken. lemand een trek speten , die hem de tranen
in de oogen zal brengen.
Maar Ave dacht: " In make u tlooc
Tot uwer feest , heb ics die inacht".
HILDEG. Ged. bl. 33 , vs. 82.
Looken. Zien.

MEYER.

Eng. »to look".

Loom. Weefgetouw. Eng. »loom".
Loom. Stijf,, plomp.
Staet sijn mutse soo veal trotser ,
Soo veal vlugger as het mijn ,
Ilinght mijn rockje soo veal schotser ,
Soo veul 1 o o m e r as het sijn
HUYG. Korenbl. I , 105.
Loon, loon. Waarde , achting , lof.
Al sidi coninc ende draegt croene
Ende wert coninc van groeten 1 o e n e,
Wi hebben onse gheslachte lief.
BILD. T. en D. V. IV, bl. 133.
Loonleck , loenieeo, loonlijc. Beloonenswaard , verdienstelijk,
waardig , prijzenswaardig. Ende overmids den rijcdoem ende de gewout
onser vriheit, soo molten alle onse crachte dogede werken , omme dat si
vri sijn in hare ; want yonder vriheit en wert the 1 oenl e e c were gewracht. RUUSBR. Tab. I, 60, reg. 20.
Dese Jalousie es 1 o e n 1 ij c sere.
Lsp. B III , C. 6 , vs. 9.
Loonlick. lets dat verhuurd kan worden, to huur.
Loop. Aanval. Wdb. op HOOFT.
Loop. Tochtigheid , ritsigheid Wdb. op BREDEfto.
Loop hebben. In zwang zijn. Wdb. op
Loope korens. Zekere korenmaat.

HOOFT.

Loope (Ter). Ter loops. Ende brengtse ter lo op e in het leger tot
uwe broederen. St. Bijb. I Samuel XVII, vs. 17.
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Loopel. Zekere zoutmaat. Item van elcke Last Tarwe ses stuyvers,
van elcke Last Rogghe vyf stuyvers, ende van elck 1 o o p e 1 Souts een
stuyver.

VELIUS

Chroniik van Hoorn , 1617, bl. 50.

Loopeliaar , lopeliaer. Schrikkeljaar.
iaren es
Want telken
L opeliaer ; geloeft mi des.
Broeder Gheraert , Nat. vs. 96.
Loopen. Tochtig , ritsig zUn.
Loopen om brood. Bedelen.
Dese en 1 o o p t niet after straten
Met eneu lyedekijn om b r o o t.
Mloep , B. II , vs. 55.
Loopen ('t). Het voortgaan, het niet ophouden. Wdb. op
Loopen ('t Lot). Gevaar loopen. Ibid.

HOOFT.

Loopen of lopen (Te voren). Anderen vooruitsnellen , voorbij loopen.
Hi sloech durs (het paard) met sporen ,
Dat alien ursen 1 i e p t e y ore n.
Roman van Cassamus bl. 36 , vs. 892.
Looper. Landlooper , kwakzalver.
Hoe walgelijeken kost, wat eet of drinckt by niet ,
Hy neemt al wat een snaeck of loo per hem gebiedt.
CATS , 1828 , bl. 8 , a.
Loopgeld. Handgeld. KIL.
Loopich. Loopsch , tochtig , ritsig. Ibid.
Loopmaer. Loopend gerucht , nieuwstijding. Wdb. op
Loopooghe. Druipoog. Km.

HOOFT.

Loopplaats. Verzamelplaats. Wdb. op HOOFT.
Loopsaed. Vijftig roeden lands. JUL.
Loops (Voiles). Teugelloos , voorthollende.
Den overnwedt , ach Heer , is veel en groot ,
Dien voiles loops de Goddeloose drijven ,
Daer 't ned'righ hert schier onder doodt moet blijven.
CAMPHUYSEN , 1630 , Ps. X ,

vs.

1.

Loopsoheyt. Drift tot loopen naar lets, om zich daaraan over to
geven. Hare hittige 1 o o p s h e y t in alle afgoderije. St. Bijb. Jerem. II,
Kantt. 60
Looptijdingen. Loopende geruehten. Wdb. op HOOFT.
Loor. Lor,, prul , vodde , niets waardig lets. U. W.
Loor. Lederbereider , leerlooier.
Loor. Zwaarmoedig , droefgeestig , somber. Kn..
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Loos. Valschaard.
Hoordijt , truwant , diet ende 10 o s ,
Valsch cnerliaen , hoe gheerne souddi
Dieftelic hebben bedroghen mi.
Lev. van St. Am. I, vs. 1981.
Loos. Valschheid , bedrog. Dus sonder loos , zonder valschheid ,
zonder bedrog, of met andere woorden , met oprechtheid, oprechtelijk ,
ongeveinsd.
Nu wilt hem onderdanich sijn ,
Ende wilt hem dienen sonder loo s.
Lev. van St. Am. I , vs. 3105.
Om de mimic , die hi altoos
An Jhesirm Christe drouch sonder 1 o o s.
St. Fr. vs. 8548.
Zie nog

BLOMM.

Oudvl. Ged. I , 61 , vs. 76 ; Ibid. III , 23, vs. 1893 ;

Limb. B. III , vs. 768 ; ibid. B. VIII, vs. 4.
Loos , looze. Long. ML. PL.
Het geen de maegh of 10 o s ontstelt ,
En dan de borst met thiymen quelt.
CATS , 1828 , II , 468.
Dat yet ontrent de lever schort — —
Of dat misschien de loos bederft.
Ibid. II, 434, a.
Loos , lose , loose. Leus , jets waaraan men steeds denkt , waarvan
men den mond vol heeft.
Phyllis , die sijn hert verkoos ,
Phyllis , Phyllis was de 1 o o s.
CATS , 1828 , I , 557 , c.
Loos , lose , loose. Teeken , kenmerk.
Uw geestigh kleet , nw soet gelaet ,
Dat kan betuygen met 'er daet ,
Als dat je niet ondienstigh vint ,
Te rechter nyr te zijn gemint ,
Uw wesen geeft bier toe de 1 o o s.
Ibid. I , 220 , b.
Een lose ende merckteecken , waeraen men de goede Catholicksche
menschen , vande Ketters soude weten to onderscheyden.

MARNIX

Bienkorf

1569, bl. 93, v°. De loose die Romulus sijn volck ghegheven hadde om
de ontschaeckinghe te beginnen. Z. v. N. Plutarchus , fo . 41 , c.
Loos , lose , loose. Wachtwoord , parool. U. W.
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Loos , loes , lois. Bedrieglijk , valsch, dat niet wezenlijk is.
Weder si guet sijn of ontrouwe ,
Doren ofte wijs van shine ,
Huefsch off van loser minne.
Mloep , B. I , vs. 936.
Hy bouwde te vergeefs op Rubens looze trouw.
VONDEL , door v. L. III , 788 , vs. 1397.
Zie nog Mloep, B. I , vs. 988 ; Beatrix , vs. 315.
Loos. Los.
Want si hielt so lang den steert
Int water , dat si daer in bevroos.
So wat si tooch , si en mocht niet loos
Uten ise.
Rein. door WILLEM , vs. 6300.

Loos (Bonder). Inderdaad , waarachtig.
Alse daventure van di seheet ,
Al, haer vole soe met hare leet ;
Ende tongeval toget altoos ,
Wie di minuet son der loo s.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. XII , vs, 34.

Loose bloeme. Onvruchtbare bloem.
Loos werek. Hetzelfde als Loghenwerek. Ibid.
Loosen. Zich van iets ontdoen. U. W.
Loosen. Los maken , ledig maken.
Loosen. Vertiezen. JUL. MEYER. Eng. »to loose.
Loosen , loesen , loessen , loossen. Verlossen.
Ic wine varen met u te laude
Ende loesen tkint wten bande.
Limb. B. IV , vs. 1576.
Ende wi moten bier ontbiden
Tote dattie gene hier cornea sal ,
Die ons loess en sal van al
Der sotheit daer wi nu in sijn.
Lane. II , vs. 18165.

Loosheit , loesheit. Valschheid , bedrog.
Lieve vrienden , wacht u wael
Voerder wiven schone tael ,
Die loesheit finder herten draghen.
Mloep , B. I , vs. 3027.
Conine Artur verhorde dat ,
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Die loesheit vandeu heidiuen honden
Onthoveden hiet hi tien stonden
Die ghiselen , die hem waren bleven.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XLIX , vs. 39.

Zie nog

HILDEG.

Ged. bl. 61 , vs. 228.

Loosing. Vermindering. Wdb. op HOOFT.
LOOSSO. Zwijn.

JUL. MEYER.

Loost. Lust , begeerte.
Ey liede Werenbracht , ten es van dat water niet ,
Dat ic meyne ; en ic hebts so groten loos t.
Playerwater , vs. 38
Elders vindt men 1 o s t, zie dit woord.

Loosten. Verlustigen.
Ick wil myn Herte gaen troostelijck troosten
't Welck in 't prisoen met veteren nu ghevetert is ,
Van minnen moeht ick verloostelijck loosten,
't Waer troostelijck om beteren , 't welck onghebetert is.
Handel der Am. ht. K, 8, r°.

Lootaerde , lootadere. Potlood. JUL.
Looten, verlooten. Soldeeren. Ibid. Hd. Dliithen".
Looten. Een vaarwater met het dieplood onderzoeken. ML.
Lootmetaal. Soldeersel. Ibid.
Loots, louts. Hut, tent, loods.
Tirat dattie nacht quam , di van den here
Die gemoit ende gepint sijn sere ,
Sijn in haer 1 oetsen gevaren.
Lane. IV, vs. 6329.
Ende reet sou verre , dat hi quam
Te Kameloet , dar hi vernam
Die loetsen gerecht tier wile.
Ibid. II , vs. 18520.
Zie nog

HALBERTSMA ,

Aanteekeningen , bl. 370.

Loove. Uitstek, afdak , luifel. JUL.
Loove. Gaanderij , beschaduwde plaats.
Looven , loeven. Gelooven. U. W.
In den tijt , dat dit gheseiede ,
Waren in kerstenheit vele liede
Die niet en 1 o e f d e n met sekerheiden
Aen der heiligher Drievoldicheden.
Brab. Yeesten , B. I, vs. 1600.
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Looven, loeven , loven. Beloven. U. W.
Galarunt spree : is lo eft seen ,
Doe ict niet , so met is riesen.
Ferg. naar het HS. vs. 4276.
Zie ook op loven.

Looven. Goedkeuren. Wdb. op HOOFT.
Looven. Schatten , waardeeren , waard achten , op pros stellen ,
eischen. Ibid.

Loover. Vleier, prijzer. U. W.
Loover-drill. Kruin.
en 't magh haer wedervaeren
Dat een den loove r-d rill van haer' ongroene bla'ren
Tot minder waerde duy : maer dat 's 't haer van haer hoofd ,
En dat 's deer noyt wijs man een mann sijn' eer om rooft.
HUYG. Korenbl. I , 336.

Looverighs. Btadrijk, van bladeren voorzien. Wdb. op HooFT , bl. 476.
Looveriek. Vogel, die in en van het loo f leeft. KrL.
Lopeljaer. Schrikkeljaar. Zie Loopeliaer.
Lopen. Doortrekken , doorloopen.
Doe mijn vader al omme ende omme
Tnsscen dier Elve entier Somme
Hadde ghelopen al dat lant.
Rein. door D r. JONCICBL. vs. 2423.

Lopen. Beloopen , bedragen.
— — — zijn huwelick goet
Twelke liep, des zijt vroet ,
LXXXVIK ende MC mede
Ghnldine royale.
KAUSLER ,

Reimchr. vs. 8918.

Lopen (In den sinne). In den zin , in de gedachte komen.
Haer quam ghelopen in haren sinne
Van Blancefloere haer ghesellinne ,
Dat si haer dicke claechde ende ghewoech
Eens joncheren , des minne si droech.
Fl. ende Bl. vs. 2945.

Lorden. Afhandig maken. Zie op Ontlorden.
Lordse. Gemeen man , ambachtsman. Km.
Lordsen. lets to koop dragen. Ibid.
Lordsen , lorsen , lorssen , lortsen. 1) Trekken , naar zich
trekken , aftroggelen.
W.

13

toe
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Wat gaeter boven deugd en eer ?
Ick ben wel te vreen ,
Ick lora noch ick leen ,
Wat wilje dock meer
WESTERRAEN

Ged. 1657 , I , 120.

Sen hebben noch goet noch eer te verliezen , se leven solider sorgh ,
Se hardent so lang asse geloof hebben , en asset connen krygen te borch ,
Se lorsent, se florsent , 't is een arch goet.
S. COSTER , De Rijcke Man , 1615 , bl. C , 2.
2) Leenen.
Te leven ende to 1 or t a e n van vreemde talen.
COORNHERT Twespraeck.
Wel , hoort mijn eerste les : Veel wijse lieden meenen
Dat noyt besette vron iet dient te komen leen en
Het sy van keucken-tuygh , of ander kleyn beslagh ,
en eenige regels verder :
Want dat een moeder selfs uw bede wederhout ,
Dat is , om datje noyt van iemant lor ss en sout.
CATS , door Dr. v. VL I , 492 , b.
3) Bij nadere toepassing ook geld leenen.
Ick wensch een wijf van middelmaet ,
Van hoogen , noch van lagen staet
Ben wijf , dat noyt en lorst of borght.
CATS door Dr. V. VL. I , 396 , C.
Men vergelijke met deze verklaringen nog

ANNA BYNS ,

Ref. 1548, H,

114 en uitg. 1602 , III , 101, vo.

Lordster. Uitdraagster. Km.
Lore. Lor,, beuzeling , nietigheid , zaak van weinig waarde. Ibid.
Lore. Lokaas voor valken , van leder of van andere stof gemaakte vogel ,
Bien men den valk tracht te doen zien , waarop hij dadelijk af- en dus
terugkomt. Ibid.

Lore. Leur of leurwijn , verdunde win. Ibid.
Loren. Trekken , naar zich trekken. Ibid.
Loren. Valken leeren terug to komen op het zien

van het bovenstaande

»lore".

Loren.
Loren.

lets op eene trage , vadsige , luie wijze behandelen.
VAN BEAUMONT Ged. bl. 199 ,

Dwaasheden to /coop veilen.

de noot.

Loren ende soren.

Iemand bedriegen.

KIL.
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Lorendraeyer. Suffarraneus. Volgens

PITISCUS

Koornleverancier.

Lorenfaes , lorenfant , lorrefaes. Traag , lui , vadsig mensch.
Lorenhandeling. Sluiphandeling.
Lorenkraemer. Beuzelaar.

RIL.

MEYER.

KIL.

Lorerije. Bedrog , oplichting. Ibid.
Lorerije. Nietigheden , beuzelachtige zaken. Ibid.
Lorevoghel. Valk , havik. Ibid.
Lorinen. Bedriegen volgens

HOFFMANN VON FALLERSLEBEN.

Ghelaten hebben wi alle pine
Ende meinen voort truwante te sine :
Het hulpt ons al te wel t 1 o r ine n.
Horae Belg. VI , 123 , vs. 66.
Lormier. Kleinsmid , die spjkers en andere kleinigheden vervaardigt
Scilders , 1 o r m i e r s ende goutsmede.
Brab. Yeesten , II , vs. 6947.
Lorre. Leerlooier. Km.
Lorre. Werkman , ambachtsman , uit de lagere volksklasse. Ibid.
Lorren. Bedriegelijke handelwijzen vonden of praktijken. Wdb. op HOOFT.
Lorrendraayen. 1) Smokkelen , sluikhandel drijven. Meenighte van
luiden hadden de plakkaaten oovertreeden met lorrendraa ye n. HOOFT
Ned. Hist. fo . 1070 , 24.
2) Door valschen schjn bedriegen.
Al wat hy kan haecken , sleept hy in de boot ;
Hy woeckert , hy muyt hy belieght , hy achterklapt ,
Hy bedrieght , hy 1 orrendr a eyt, by smockel-tapt.
VAN BEAUMONT , Ged. bl. 78 , vs. 10.
De Heer

TIDEMAN,

welke deze verklaring geeft , voegt er het volgende

bij L e u r of 1 o o r is eene van lappen of vederen samengestelde gedaante ,
tun den havik of valk in zijne vlueht terug te roepen , door dezelve aan
een snoer in het rond te draaien. Van hier I orr endraeij en, of bij
toepassing : door valschen schijn bedriegen.
3) Bedriegelijken handel plegen. U. W.
Lorrendraaier , lorrendrayer. 1) Bedrieger. Ibid.
2) Smokkelaar , in het algemeen iemand, die onwettige zaken Brij ft
of verricht, die bedriegelijken of verboden handel drijft. Wdb. op HOOFT
en HOOFT Nederl. Hist. fo. 1070 , 48.
Lorsen, lorssen. Verwaarloozen , als nets waardig beschouwen ,
veronachtzamen. So dat wy ons eygen moeders-tael huys-morsten en
1 orst e n.

BREDERO ,

Poèmata , bl. 62.

Lorsen , lorssen. Sluiken , smokkelen.

MEYER.
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Lorshandel. Slinksehe , hedrieglijke handel. Wdb. op
Lorster. Eene vrouw , die slechte betalers borgt.

HOOFT.

Wee, lorsters, of die borgen veel.
A. VANDE VENNE ,

Wijs-Mal 1634 , bl. 44.

Los. Kwijt , verloren.
Miere vingherline ben is ooc 1 o s.
Walew. vs. 9249.
Los. Vrij , uitgezonderd.
Mer dit en salse ontsculdighen niet ,
Ala God ten ordele comen sal ;
Haer werken sullen hen volghen al ,
Also wel den leeken als den clerken.
Dat mach men in Jobs boec merken :
Dit scrivet tot elcken , ende niemant 1 o a.
nLomm. Oudvl. Ged. III, 79, a , ye. 371.
Los waken. 1) Doen verliezen , hier waarschijnlijk ontvoeren.
Ic hebbe ghedaen groot ougherec
Cantecleer ende linen kiudren ,
Waren si meerre ofte mindre ,
Dicke makedickse los.
Rein. door Dr. soriciun.. vs. 1476.
2) Afkoopen wat iemand te koop aanbiedt. Zie Wdb. op

BREDERO

op

Lustig.
Los werden. Van iets kwellends vrij worden , iets kwellends kwijt raken.
:lagers segghen onder hem somen ,
Mach die hert te watere comen ,
Dat hi der moetheit w e r t lo s.
Nat. Bl. B. II, vs. 1168.
Loze. Leus , wachtwoord. Km.
Ten zy my ymand brenght de loze en 't rechte teecken
VONDEL , door V. L. I , 491 , vs. 10.
Loze. Leas. Zie Loos.
Loselec. Bedriegelijk , valsch.
--- die gene die l o s e l e e minnen ,
Die el seggen dan si binnen
Pensen ochte dinken mede.
Dr. VERWIJS , Die Rose vs. 2383.
Losen. Lessen , ontbinden , vrijmaken.
zijn , lossen.
Losen. Verkoopen. Km.

Bijv. goederen die bezwaard
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Losen. Verliezen. ibid.
Losen. Lossen , tedigen , vooral van een schietgeweer gesproken.
Losen uw pistool.
VONDEL , door V. L.

Il ,

301 , vs. 27.

Losen. Hooren. Waarschijnlijk komt hiervan , als frequent. luisteren.
Eng. vto listen." Zie Dr. DE JAGER Proeve , op Luisteren ; HOEUFT , Breda,asch T. E. bl. 721. D r. DE VRIES zegt van dit ww. Losen voor
auscultare moge als Germaansch en Saksisch vermelden , daaruit volgt
nog volstrekt niet, dat het woord reeds in 't Mnl. wettig zou hebben
bestaan. Proeve van Taalzuivering , bl. 117.
Losengier. Valschaard , bedrieger , verrader.
Mare die valsche los e n gier e
Hebben ene andre maniere ;
Want si doen verstaen den vrouwen ,
Dat sise minnen so met trouwen ,
Dat si eten no drinken en molten ,
Dat sere ende quake es gelogen.
Dr. VERWIIS , Die Rose, vs. 2561.
Zie nog Rein, door

WILLEMS,

vs. 7525 ;

KAUSLER,

Reimchr. vs. 6361.

Losengieren. Loos bedriegen.
Reinaert ginc met scoonre tale
So smeken ende losengieren, enz.
Rein. door WILLEMS , vs. 3091.
Losch. 1) Eenoogig, loensch een weinig scheel.
Si sach beide 1 os c h ende stele;
Niemene en mochse besien wale ;
Hare een oge loecse telken male.
Dr. VERWIdS , Die Rose, vs. 296.
Ofighelycke schotelen maken 1 o s s c he broeders.

MEIJER ,

Oude Nederl.

Spr. bl. 112.
2) Gramziende , gramstorig op iemand neerziende.
Dangier was fel , stuer ende lose h.
KAIJSLEE , Die Rose , vs. 13037.
Loschaerd , loscaert. Hetzelfde als Losch. Ook iemand die een
ander sebeel , d. i. met nijdige oogen aanziet. De laatste spelling vindt
men bij v i

HEELU ,

vs. 5539.

Losie. Loosheid , valschheid , bedrog , misteiding.
Ende es nu niement wijs ghenoemt ,
Hine can valscheit ende l o s i e;
Scoen baraet ende reinardie
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L OSIE. —LOST.
Moet hi connen , sael(t) wijsheit schinen.
Vaderl. Mus. I , 91 , vs 2 3.

Losigh. Lui , traag , vadsig. Zie Luisigh.
Lossen. Verlossen, vrijmaken , bevrijden , los ntaken.
En leidt ons niet in coringhen
Maer 1 o s s e ons van quaden dinghen.
Lsp. B. II , C. 41 , vs. 2 2.
Want gi mi loss e t vander doet
Lane. II , vs. 2440.
Wie heeft de banden des wilden ezels gelost? St. Bijb. Job XXIX , vs. 8.
Zie nog COORNHERT Odyss. 1605, II , 3 ; Mloep , B. I , vs. 1492; Lane.
II , vs. 2202.
Lossenen. 1) Lossen. Item uptie selve tijt Adriaen messailgier van
Staveren gezent aen Willem vanden Berge Tordrecht mit gelde , dair men
den wiin mede lossen en soude. Dr.

VERWIJS ,

De Oorlogen van Hert.

Albr. bl. 154.
2) Verlossen , vrijmaken.
Och ! hoe wael kende hi die trouwe ,
Die sy droech , die doeghende vrouwe !
Hine twivelde niet dair an ,
Si en soude 1 o ss en e wail die man.
Mloep. B. II, vs. 1958 , var.
Si nam oerloff an horen bloede
Ende keerde weder , die waerde goede ,
Ende woude lossen en haren vrient ,
Die hoir in trouwen hadde ghedient.
Ibid . vs. 1993.
Lossenynge , lossing. Lossing , vrijkooping , vrijmaking , bevrijding.
Item byden burchgrave van Leyden gegeven enen gesel , die tot Molkenhuzen gevangen geweest hadde, by mijns heren bevelen te hulpe tot
sijnre 1 o s s e n y n g e ende te teergelde iii oude sc. D r.

VERWIJS ,

De

Oorl. van Hert. Albr. bl. 388.
Tot lo s s i n g van dit allerwaardtste Vaderlandt.
HOOEY , Ged. fo. 54 , 4.
Lossich. On vast , wankelend.
Ick sal voor dese mael mijn spreecken laten rusten
Op dat mijn hevich-breyn niet over hoop en rolt ,
Gelijck een swijmich man , die I o ssich suysebolt.
Middelburchse Lauwerhof , 1623 , bl. 8.
Lost. Lust , begeerte , trek , genegenheid. Si leven — — — na lost
hoerre naturen. D r. v. vL. Prozast. H. 26.

LOST.—LOTTEN.

199

Die den lost hebben so groot
Na zeevisch.
Belg. Mus. IV , 353 , vs. 1603.
Men sal mi ymmer billicx gonnen ,
Dat is arbeyde op minen kost ,
Die wile ic hebbe sin ende 1 o s t.
Mloep , B. II , vs. 636.
Zie ook Lane. II , vs. 15218 ; Limb. B. VI , vs. 585 ;
Ged. II , 61 , vs. 63 ; RUUSBR. Brul. bl. 35 , reg. 24.
Loatelec. Lieftijk , aangenaam.

BLOMM.

Oudvl.

Ende grote borne, van ouder AA,
Stoeden daer omme menich een ,
So datter lostelec wesen Steen.
Dr. .roNcion. Specimen , bl. 44 , b.
Zie ook

RUUSBR.

Tab. bl. 16 , reg. 22.

Lot. Loting.
Doe die jaren omme quamen,
Ende men ten 1 o t e sonde versamen , enz.
Mloep , B. I , vs. 1428.
Lot. Schatting , cijns. KIL.
Lot. Tol.

MEYER.

Loteren. Slap of zwak zijn , wankelen. Swacke , waggelende , 1 o t er ende knijen. St. Bijb. Jer. XXXV Kantt. 8.
Loteren. Dralen, uitstellen , verschuiven , op de lange baan schuiven. KIL.
Loteren. Bedriegen , misleiden. Ibid.
Loteren. Voor den rechter dagvaarden. Ibid.
Lotgieren , lotgiren. In tenten of hutten verblijven , vernachten ,
legeren.
Maer si seiden in alien manieren
Si soudense laten lot gier en,
Ende laten in die irate nacht
In paise.
Lane. IV , vs. 5718.
Alsi quamen hier ende lot g i e r de n.
Ibid. vs. 6060.
Die coninc doet I ot g ir en syn here.
Ibid. vs. 7729.
Lotten. Beschikken , bepalen.
0 Venus zoon , het blijckt dat ghy op Godts geleide
De zee bevaert , [dus 1 o t Jupijn in zijnen raet
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LOTTEN.—LOUWE.
Uw nootlot , en fortuin , en hierop draeit uw staet .
VONDEL , door v. L. VIII , 348 , vs. 521.

Lotting. Besluit eener wettige vergadering.
Eeu ieder meester kent by lo tting zijn bewint.
ibid. X , 210 , vs. 366.
Het zou ook »bij loting" kunnen beteekenen. Voor het eerste zie men
T. W.
Loueken. Zien , kijken , gluren. Eng. »to look".
Al ne dar hi thoeft niet uut steken ,
Hi sal de veinstre lacken
deel ,
So dat menne niet ziet gheheel ,
Ne waer salre heimelike dor 1 o u c k e n,
Ende zal hu metten oghen zoucken.
RAUSLER , Die Rose , vs. 6779.

WEIL ,

Si want haer met gersemen douken ,
Deer soe onder wel conste 1 o u c k e n.
Ibid. vs. 11002.
Louter. 1) Rein, zuiver , rechtvaardig.
Gijs is wijs in ander lieden saken ;
Wouter is touter in al sijn bedrijf.
a. VISSCHER Brabb. bl. 25.
2) Echt , onvervalscht. Wdb. op HOOFT.
3) Door zuiverheid glansrijk , blinkend , schitterend.
Ghi voert een harnas louter,
Al waerdi Bens conincs kint.
Dr. VERWDS , Bloeml. III , 145 , vs. 41.
Louw. Quid ? Laagte?
't Geruysch sich hooren laet door tacken en door blaedren ,
Die sich beneen in 't louw met meenigte vergaedren.
WESTERBAEN Ged. I , 349.
Wat dat ghy schoon gesehals gemaeckt hebt in dit groan
In dit stil , wilde 1 o u w.
FIUYG. Korenbl. I , 323.
Louvre. Vangst , greep.
Wy en hadden nye so goeden proy
Tot eenen hope , tot eenen 1 o u w e.
Seghelijn van Jherus. fo. 55 , b.
Louwe. Hutp. De Heer VAN KALKEN , in zijne Bijdrage tot de kennis
der Noordhollandsehe Volkstaal , zegt dat 1 o u w e in de beteekenis van
hulp voorkonit iu Seghelijn fo . K. 2 , r. doch schrijft de plaats , waarin
dit woord vourkonit , niet uit.
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LOUWE.—LOVEN.
Louwe. Wet , inzetting.
Louwe. Zee/t.

KM. MEYER.

Eng. )law".

KIL. MEYER.

Louwe. Januari, louwmaand.

MEYER.

Louwen. Looien.
Pelsers , die haer pelsen touweu ,
Louwers , die haer leder louwe n.
Dr. VERWIJS , Van Vr. ende van Minne , bl. 69, vs. 10.
Louwen. Slaan , kloppen , afrossen.
Die rese ghincken weder iagen ,
Ende hadden harde gerne gelou t.
F'erg. naar het HS. vs. 3595.
Louwen. Baten , helpen. Ba dat 1 o u t weer een beetjen sey den
Reyger,, en by school achter een bies. Klucht van de Uyterse Juffers , bl. 7.
Louwer. Leerlooier. Zie op Louwen , looien.
Louwter. Geheel en al, volkomen, ganschelijk , in alien deele. Wdb.
Op HOOFT.
Louwterste. Voornaamste. Ibid.
Love. Lof. Passim.
Love. Wil , goeddunken.
Dattet al sonde gaen lia haren 1 o v e.
Rein. door wittsms , vs. 4965.
Love. Verlof oorlof. KIL. MEYER.
Love. Luifel , afdak , overschaduwde plaats, galerij.

PL.

op 1 o o v e.

Lovell°. Loffelijk , prijzenswaardig.
Het donct my sijn een lov click zede.
Mloep , B. IV , vs. 70.
Lovelicheit. Lof.
Ende hoe hoechlic dat ghi breyt ,
U eer ende uwe lovelicheit.
Ibid. B. II , vs. 2192.
Loven. Beloven. Wdb. op

BREDERO.

Zy ist die u lo oft lust to gheven en gheeft lijen.
SPIEGHEL , Hertsp. 1730 , bl. 124.
L o e f di him wat ende hi dat horet ,
Dat suldi moeten houden vast.
Mloep , B. I , vs. 802.
Loven. Gelooven. Wdb. op

BREDERO.

De Teems gevoeld' haer kracht , en d'Amstel gingh suet vry ,
En 'k loof men voelt het noch aau Schreyers-hoeck en 't Y.
GROEBE Verach Ged. I , 6.
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LOVEN.—LOVEN.
Die went en is gheen durich vrient ,
Die hoer 1 o o f t, hi is bedroghen.
HILDEG. Ged. bl. 245 , vs. 115.

Loven. Een prijs vragen voor iets, dat men te koop aanbiedt. Wdb.
op BREDERO. Bij het verkoopen van Jozef, door zijne broeders , aan de
Midianitische kooplieden, zegt de vrachtmeester tegen Judas :
— — — — Hadt ghy wat hardt gedrongen ,
En hem vry dier g el o of t, die knaep waer echter mijn.
VONDEL , door V. L. HI , 776 , vs. 1049.
Sonder taenverdene enege pronden
Want men love se hen te diere.
VAN HEELU , vs.

5989.

Loven. Schatten , waardeeren , waard achten. Zie Looven.
Loven. Goedkeieren.
Laet ons een gat maken gaen ,
In den muur ter goeder ure ,
Daer wi moghen crupen duce ;
Dit lo veden si beide wel.
Caerl ende El. vs. 714.
1c 1 o v e wel dat gire vaert.
Fragm. uit Parth. vs. 178. Zie Nieuwe Werken der
M. v. N. L. V , 2e St.

Loven. Loof dragen, bladeren krijgen , groen zijn.
Sine swighe bloeiden ende lo o f den
In alle tiden van den jare.
Fl. code Bl. vs. 965.
Die gode , die daden die borne groeien ,
Alt jaer lov en ende bloeien.
Ibid. vs. 993.
— — — al schijnt by (de abed) dun ghe 1 o o f t,
Boven al ander hout is swierende zijn hooft.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT , bl. 118.

Loventlijek. Bijw. Loffelijk, prijselijk.
Vronwen in hoer edel wesen
Hebben oic mitten bladen groen
Een ghelijc in horen doen ,
Date Stadicheit in reynen moede ,
Daer mede vercleet een vrouwe goede
Hoer selve , dat si 1 ov en tl ij c k e
Staet in groenre vruchten rijcke

LOVEN.—LUBBE.
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Verchiert ghelijc der linden blade.
HILDEG. Ged. bl. 215 , vs. 199.

Loventuten. Loftuiten.
— — — is moet mede loventuten,
Of men sonde mi buten sluten.
Rein. door wiLLEms , vs. 4185.

Loveren. Laveeren.
L o v e r e n d e recht inden wint.
MELIS STOKE , B.

VIII ,

VS.

67.

Lovie. Zondvtoed. Lat. »dituvium."
Dies balch hem uptie creaturen
God , ende dede die aerke maken ,
Omme to wrekene die saken ,
Voer die lo vie hondert jaer.
MAERL. Sp. II. 4 0 . ed. I P, I B. XIII , vs. 21.
Op enen berch , beet Ararat ,
Daer Noe aelve binnen sat ,
Ende voer op , doen die 1 o v i e ghinc.
Alex. VII, vs. 1322.
Zie nog Nat. Bl. B. IV , vs. 796 ; Wapene Martijn , Coupl. 39; Lane.
III , vs. 8499.
Lub. Lebbe , maagzuur. L u b van den hase gedronken geneest deze
ziecheit. Belg. Mus. VI , 105.

Lubbeling. Onbesehaafd of onbesehoft mensch , lummel , lummeling.
Wdb. op

BREDERO.

Lubbeling. Gelubde, gesnedene. Een Romain (och nakomelingen , ghy
zult het niet gelooven) vervooght van een vrou , draeght de palissade,
en , als een soldaet , de wapens, en kan den verschrompelden 1 u b b elingen ten dienst staen.

VONDEL ,

door v. L. VI,, 578.

Lubber. Werkeloos , nutteloos , overtollig iets. Op personen toegepast ,
is het een scheldwoord, voor gesnedene, iemand die geen gevoel heeft en
dus een lummel is.
De Q die ruk ik uit zyn stee
Ala lubber van het A. B. C.
P. DE LA CROIX ,

De belachelyke hoofsche Juffers ,

1685 , bl. 22.
— — — wel seght 'er niemant mijn ?
Gewis bier moet een hoop van rechte lubbers zijn.
CATS, 1828, II, 295, a.

Lubbert. Getubde , gesnedene.

LOBBE.—LUDE.
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Malle vent ick quijt mach schellen ,
Want by sal, van afloat bekackt
In een siepton dicht epackt ,
Sijnen brootkarf scheep bestellen ,
En met 't ierste schip van Kier,
Lub bert hieten tot Algier.
VONDEL door V.
Lubbetuygh. Halskraag , volgens

L. II ,

591,

vs.

222.

BILD.

Hoe hanght him 't 1 n b b e-t u y g h efommelt over ien.
HUYGENS , Ged. door BILD. I , 155.
Lucerne. Lamp. Lat. ulucerna." Ghi sett ghebieden den kinderen van
Israel datsi u bringhen die alre puerste olie van olive boemen , ende
ontwe gestampet met .enen stoetere , alsoe dat die lucerne altoes berne
in den tabernakel des ghetughes.

RUUSBR.

Tab. bl. 14, reg. 7.

Lucie , luden , lueden. Lieden.
Dicken quam stn here daer unt ,
Ende vande to sinen man ,
Ende leide sinen zin daer an ;
Ende Paulijn diendem vanden crude
Ter tafie daer vor sine 1 u d e.
MABEL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XXIX , vs. 44.
Ene namen den Ewangeliste
Sente Maerke , daer hi lach
Ende hadde gheleghen menegen dach ,
Ende voerdene met groter vrouden mede
Te Venege in hare stede ,
Daer hi upten dash van haden
Gheheert es van vele lude n.
Ibid. B. XXXV , vs. 62.
Lude. Overluid , hard op.
Doe begonsti over een
Spellen ende lesen bede
Ende lude singhen crede
Rein. door Dr.
Zie nog

HILDEG.

JONCEBL. vs.

148.

Ged. bI. 177. vs. 236.

Lude en stifle en lude of stile. Geheel en al , in elk opzicht ,
in elk geval.
Nadieu dat gi uwen name mi
Niet ne *ilt seggen , biddic dat gi
Uwen helm of doet dor hares

LUDE.—LUDEN.
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Die gi meest mint , lude of stille.
Lane. II , vs. 19485.
Maer else wi lude en de stille
Algader onsen wile
Den duvel consenteren.
Lap. B. I , C. 6 , vs. 13.
Lude noch stille. In geen geval , in het geheel niet, in geen opzicht.
Si en mach , aisle verstoet ,
Wech gheven en gheen goet ,
Hier no daer, lude no stille
En si bi hoers mans wile.
Ibid. B. III, C. 9 , vs. 99.
Want hi seit , die wise man ,
Dat wijsheit niet comen en can
Inden ghenen, lude noch stille,
Die binneu is van quaden wille.
Ibid. C. 14 , vs. 61.
Ludech. Gulzig , vraatzuchtig?
Hets so l u d e c h almeest dat quaet
Dat en roect wat ane gaet ,
Eest vechten of morden of roven ,
Indien dat si den buuc verscoven
Mogen vervullen.
Dr. JoNcittiLonT , Specimen , bl. 64 , vs. 37.
Luden. 1) Zingers, geluid geven.
Als court die soete somertijt
Met sconen bloemen , met soeten crude ,
Ende die voghelen beghinnen te lude n.
Horae Belg. VI , 129.
Doen rustese met haren lede te male ,
Ende luedde daer ears wonderlec sane so wale ,
Tuschen haer borst ende haer strote ,
Dat ict voer wonder segghen mote.
Lev. van Ste Christine , vs. 1148.
Weergatmen , weerklinken.
Entat wout luudde van sanghe.
Lev. van St. Fr. vs. 5647.
3) De klok luiden.
Si was sad te haren werke :
Si plach te ludene in die kerke ,
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LUDEN.—LUDEN.

Si ghereide tlicht ende ornament,
Ende dede op staen alt Covent.
Beatrix , vs. 34.
4) Schallen , klinken.
Si daden luden enen horen.
Ferg. vs. 4131.
Als die bosine blaest ende 1 u d.
Lev. van Ste Christine, vs. 1636.
Daer tcleed ghenayt wesen sonde ,
So hingen bellekine van goude ,
LXXII. die luudden claer.
Rymb. vs. 4915.
Zie nog

BLOMM. Oudvl. Ged. I, 38, vs. 3228.
5) Schreien , klagen , kermen.

Lieve geselle , wo ludestu so ?
Begif dyr klage.
Theophilus door H. v.

F.

vs. 361.

6) Een dof rommelend geluid geven.
Tien selven tiden es gevallen
In dat lantscap oec van Gallen ,
Dat eon berth lath uptie Rone ,
Die Inge hadde geluut onscone.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. VI B. XXXVII , vs. 26.
7) Laten hooren, spreken , uitbrengen , uitspreken.
Dune salt , in ghere stonde
L u den eneghe valsche orconde
Jeghen iemen.
Rymb. vs. 4620.
8) Klinken.
Maer tusschen haer Borst ende kele , daer
L u e d d e een armonya so claer ,
Dat si den ingelen van hemelrike
Van suetheiden luedde genoech gelike.
Lev. van St. Chr. vs. 1170.

Luden. Luiden , beteekenen. Want Neptalim 1 u d et alsoe vele in
dietsche aise ene wandelinghe , ochte ene ghelijcheit.

RUUSBR.

214 , reg. 5.
Hystoria , aisle versta ,
Coomt van hysteron , is hout in dien :
Dats Griecsch ende luudt also vele als zien.
Lsp. B. HI , C. 15 , vs. 88.

Tab. bl.

LUDEN.—LUESIG.

Luden.
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Genoemd worden, heeten.
Want die Jueden dat wel wisten
Dat onder hem waren exorcisten
(Dat 1 u u t besweerres in onse tale)
Die den duvel consten wale
Uten mensche varen doen.
Rymb. vs. 23193.

Luder.
Luder.

Lokaas , aanloksel. KIL. op Lore.
Omwindsel , omhulsel , bij uitbreiding doodkleed.
Dat men mi graven — — — sal
Met gebedene 1 u der en al.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. XXVII, vs. 70.

Luderghere.

Mannetje in, de maan. Oorspronkelijk , volgens

HALBERTSMA

uitgerafelde zoom van een zwachtel of kleed.
Nu wil ic u vroet maken vort,
So ic best mach, in torten wort,
Wat dat is , dat pleget te stone
Recht int midden vander mane ,
Dat men in deutsche heet lndergher e.
Broeder Gheraert vs. 963.

Luegh. Gulzig , vraatzuchtig. KIL. Wellicht is dit eene contractie van
het bovenstaande Ludech.
Leuken., luken.

Leuk of lauw doen worden.

Een Flapjen aan den Haart ,
Wel op zyn pas geleukt, dat spel is pryzenswaart.
S. T. VAN DER LUST. Kindermoord van Herodes , bl. 65.
Bovenstaande verklaring berust op de gewoonte van vele bierdrinkers ,
die 's winters des avonds bij den haard zittende , het bier met suiker
en nog andere bestanddeelen laten heet maken , om het dan , als het
eenigszins bekoeld is , te drinken.

Lueken.

Sluiten.
Want wanneer hi die ogen hect.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 5003.

Luekeren. Leuk of lauw worden. Wdb. op BREDERO.
Luere. Omwindsel , doodlaken , ook luier. NIL.
Lueren en sueren. Nietswaardige beuzelingen. Wdb. op BREDERO.
Lueren. Verdraaien , verminken. Zie Leuren.
Lues. Wier , zeegras. KIL. PL.
Lues. Lisch , rietgras , dat in de moerassen groeit. PL.
Luesig. Loom, traag. PL.
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LUSE.—LUCHT.

Luet. Geluid.
— — de sane — — — die — — gaf
So sunderlinghen 1 u e t.
Lev. van Ste Christine , vs. 1294.
Luft , lufter. Linksch, linker. Km. So sal hi hebben enen ronden
appel , in ziin l u ft e r hant. D r. v. vL. Prozast. bl. 81. Die voghel vloech
op enen boem , die — — — ter lufter hant stont. Reyn. de Vos
1479 , fo. 14 , b. Zie CLIGNETT Bydr. bl. 317.
Zie ook

Hendr. de Gr. fo. 68 , 35.
Lugghen. Lafhartig , traag , weifelend zijn of handelen. iaL.
Luggherigh. Loom , moedeloos , bloode , traag , vadsig. Ibid.
HOOFT

PL.

Lucht. Licht.
Maria , vrouwe , hemels inch t,
HILDEG.

Ged. hi. 91, a , vs. 10.

Daer of wil is ons alien quiten ,
Elide des comen in die 1 u c h t.
Rein. door WHAEMS , vs. 7577.
Gheene bequamere I u c ht dan van den morghenstont.

MEIJER,

Nederl. Spr. bl. 100.
Lucht. Oordeel , verstand , doorzicht , vooruitzicht. Wdb. op

HOOFT.

Lucht. Gelaat , voorkomen.
Met quam daer Minerva verschynen met een vlucht ,
Tusschen de hoops , gelijek Mentor van stem en lijff
Die siende nam Ulysses weder een blyde lucht, enz.
COORNHERT Odyss. 1605 , II , bl. 146,
Lucht. Luchtverheveling , luchtvuur.
Van de staartsterren sprekende , zegt Broeder Gheraert :
Ten is el niet dan een vier.
Een 1 u c h t is ontsteken deer ,
Rode hanghet ende bernet doer , enz.
Natuarkunde , vs. 601.
Lucht. Linker. xn..
Lucht , luehte. Luchtig.
Ick zou — — —
Niet vreedzaem Leven, noch vernoeght ,
Wien ick most met 1 u c h t e veeren
Gaen vliegen over het verdriet
Des moordkreets.
VONDEL , door V. L. III , 496 , vs. 265.
Zy hangen even als men zich een wolk verbeelt ,

Oude
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LUCHT.—LUCHT.
Een wolck , waer in de zon met heure straelen speelt ;
En schildert en schakeert door 1 u c h t e regenboogen.
Ibid. VI , 282 , vs. 1858.

Lucht komen. Aan het Licht komen, uitlekken , kenbaar worden.
Wdb. op

HOOFT.

Lucht (Een) scheppen. lets vernemen, lets (zoo men zegt) opvan gen.
Ick viel noeh daetelijck op d'aerde met mijn oor,,
En luisterde heel scherp , om eene l u c h t te scheppe
VONDEL , door v. L. X , 527 , vs. 761.

Lucht (Komen in de). Voor den dag komen.
Maer 't kint , ter quaeder ure ontfangen zonder zegen ,
Neemt toe , en groeit allengs , en d'aengegroeide vrucht
Zoeckt , vry van moeder , voort te k oro en in de luch t.
Ibid. XI , 637 vs. 712.

Lucht (Ter). In de koelte , toen het koel was geworden. Ter l u c h t
na middach. Bijb. van 1477, Gen. III.

Luchte. Geur, reuk.
Die luchte van des dorens rijs
Die machmen hier by wel ghelijcken.
HTLDEG. Ged. bl. 214, vs. 106.
Hoe mochten zoeter 1 u c Ikt e gheven
Doern of enich cruut op aerde ,
Dan een naem van hogher waerde.
Ibid. vs. 114.

Luohte. Handlantaren.
Of schijnt aan 't hemels hoog gewelf
Geen heldre Maen , soo vatt ik self
Mijn kleyne Dieve-1 u c h t e ras ,
Met eene keers.
SLUYTER , Eensaem Huys- en Winterleven , bl. 35.
Ja 'k ben daer van gedient veel meer ,
En steppe daer mee voort veel eer ,
Dan of miju gang moest na den tred
Der lucht e-dragers zijn geset.
Ibid.

Luchten. Geur van rich afgeven. U. W.
Luchten. Bemerken zien. Wdb. op aoovr.
Luchten. Verdragen. Ibid.
Luchten. Schitteren , gloren , glans van rich afgeven.
Iv.
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LUCHT.—LIJY.
Dit 's wel den eersten Prince oft Coningh die de Zeen
Heeft met een houten Peerd betreden , en bereen ,
Die als een heldre Tourts gheluchtet heeft voor-henen.
VONDEL , door v. L. I, 134, vs. 57.

Luchten. Lichten , voorlichten , ook licht van zich afgeven. De Heer
toogh voor haer aengesichte , des nachts in een vijer-colomne , dat hij se
luchted e. St. Bijb. Exod. XIII vs. 21. Men sal syne lampen aensteken ende doen luchte n. Ibid. Exod. XXV , vs. 37.
Laet die lucht en de carbonkel
Schieten vuerighe langhe vonkel.
Mloep. B. II , vs. 4151.

Luchten naa. Het voorkomen hebben van, ruiken naar. Wdb. op HOOFT.
Luohter. 1) Lichtgever,, kandelaar,, lamp. Olye tot den I uchte r.
St. Bijb. Exod. XXV , vs. 6.
2) Vonkeloog,
Och , laet die zoete luchter en queyncken.
Mloep , B. II , vs. 4167.
Luohter. Linker.
Met dat hi die tale seide
Sat hi op in sijn ghereide ,
Ende hinc den scilt ter 1 u c h t e r side.
Caerl ende Eleg. vs. 1292.

Luohterlaegh. Bijw. Lichterlaaie.
Wat moet het grouwelick tot uwent zijn gestelt ,
Die eens al watter smoockt moght 1 u c h t e r 1 a e g h sien branden !
RUYG. Korenbl. I , 479.
Van die papiere vlamm outmoete my tot hier
En 't luchter lage licht , eu 't reucke-rnchtigh roocken.
Ibid. II , 145.

Luchtgerak. Luchttoestel , luchtwerktuig.
Daar z'op hun 1 u c h t ger a k en goude pennen gieren.
017DAAN Poesy, I, 265.
Luy. Luiaard.
Seght , 1 u y ! kom aen , ik selje wel kloek maken.
J. NOOZEMAN , K1. van Krijn Onverstand , 1671 , bl. 18.

Luy. Luid , overluid.
De Puys heeft 1 u y ghemaut ale zy haer klauw verbrade,
En riep , hood op , hood stil , mijn lincker-poot lijd schade.
VONDEL , Warande der Dieren , no. 51.
Niet die tot my 1 u y roepen Heere , Heere ,
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En sullen al in gaen na haer begeere
In 't hemelrijek , maar die betrachten wel
Des Vaders wil.
HUGO DE GROOT , Christelicke Gesangen , 1652 , bl. 126.
Luy-bye. Horsel of hommel.

KIL.

Luiaerdy. Luiheid , werkeloosheid.
Maer wie , wie , raannen ! zweept de logge 1 uiaer dy
TJit haren vedernest zoo wackerlyck als wy ?
J. DE DECKER Ity1B-OCff. I ,

146.

Luid. Inhoud. L u y d des briefs. Rm.
Luideloos. Onbevolkt. Ende had zyn' Majesteit haare landen liever
1 uideloos — — — to laaten leggen. HOOF? Nederl. Hist. fo. 169,19.
Luiden. Onderdanen. U. W.
Luiden of luyden. (Het). De inhoud , de geest. U. W. Wdb. op HOOFT.
Luiden , luyden.. 1) Sehreeuwen.
Hy wurp een handscoen voor syn wont
Omdat by niet en sonde 1 u y de n.
History-lied, achter Alkemades HELLS STOKE 1591 , vs. 70.
2) Klinken.
Wie zoo vele donderslaghen ,
L u y den laet voor ydel vlaghen ,
Op het onversienste halt
s' Heeren blixem overvalt.
VONDEL , door v.

L. 1 ,

106 , vs. 1786.

Luydlijck. Hoorbaar.
En last u queelend wild mijn lofzangh 1 u y d l ij c k uyten ,
Zo haest de koude doodt ooghs tenten toe sal sluyten.
RODENBURG. Bat. Vryagie Spel , bl. 26.
Luidrufte. Luidruchtig.
Uw' troetelende tong, met kittelkeurigh vormen
Van nooten noit gehoort , zoud' de luidrufte stormen
Doen vallen op hun vlakst.
1100FT , Ged. fo . 219.
Luidt. Geluid.
Donlichamelec (dingen) , wats ghesciet ,
En machmen sien noch tasten niet ,
Alse sprake ,
gierechlijcheit ,
Doecht , wijsheit ende gherechtecheit.
Doctrin. B. II , vs. 2193.
Luidt. Gitaar , luit of ander snaarspeeltuig. KIL.
14*
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LUMEN. —LUYMEN.

Luyen , luijen. Achterblyven , niet voortkomen , loom of traag zijn ,
talmen luieren , toeven. Wdb. op
Luyen,

HOOFT.

Uitluid en , uitvaart luiden , even al s bij begrafenissen

op dorpen. Ibid.
Luyen. Loeien. km.
Luyeren. 1) Rusten, berusten, gerust zijn, zich verlaten. Wdb. op
HOOFT.

2) Traag, lui , loom, op zijn gemak zijn.
Luijeren. Loeren, scherp toezien.
Elk onderzaat is op de wet gewent to 1 u i j e r e n.
HOOFT , door BILD. I, 85.
Luif , luife , luiffe , luifen. Luifel, uitstek, vroeger ook een overdela pothuis. Niet alleen luifen en stoepen — braaken zy

HOOFT ,

Nederl. Hist. fa . 615 , 26.
Soo kryghe wy een goe plaets op een luyfe n.
COSTER, Tijsken van der Schilden , 1613 , bl. 40.
De vensters zijn beset, de tusschen-goten krielen ,
De luy f f en zijn belast met hondert dnysent sieleu.
CATS , 1828 , I, 300.
Zie nog Wdb. op

BREDERO ; HUYG.

Korenbl. I , 467 , a en bl. 470.

Luycke. Deksel. KIL.
Luycken. 1) Omheinen, afsehieten , insluiten. Ibid.
2) Sluiten , toegaan.
Stappans so look die dore.
Walewein vs. 6070.
3) Sluiten , toedoen , nog in gebruik.
4) Omvatten.
Quam daer eeu meysjen in desen tuyn ,
Irk sou niet roepen alluyn , alluyu :
Dan in mijn amen soud ick haer luyek en,
En helpen haer de Boonkens pluycken.
R. VISSCHER , Brabb. bl. 46.
Luyckinghe. Heining', hek. ML.
Luyek-wants. Lederen handsehoen, bij de landlieden in gebruik,
uls zij struikheggen of heiningen zetten. um.
Luyleedigh. Geheel uterkeloos. U. W.
Luimen. Geneigdheden, karaktertrekken , geaardheid. Wdb. op noon
Luymen. Met gebukten hoofde gaan. KiL.
Luymen, luimen. 1) Loeren.
Gelyck een Ieeu die I u i m t en leit gescholen.
J. DE DECKER , Rym-Oeff. 1726 , I , 293.

LUYMEN. —LUIST.
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De luymen d' katten zijn niet bot ,
Zy halen 't vleysjen uyt de pot.
J. DE BRUNE , Nieuwe Wyn , enz. 1636 , bl. 326.
Sy loert op uw gedult , sy luymt gelijck een vos.
CATS , 1828 , bl. 208 , a.
2) Met loerende oogen aanzien, de oogen aan lust verzadigen.
Wat valt 'er meer te doen , dan in de zachte pluymen
Te kr uypen Bonder vrees , en daer te liggen luyme n.
Ibid. Zelfstrijt , I , 177 , b.
Luymer. 1) lemand, die met neergebogen hoofd gaat. KIL.
2) Belager, beloerder. Ibid.
3) Gaulvdief. Ibid.
Luymeren. Sluimeren. Ibid.
Luypen. 1) Sluipen. Luypende sueghen eten sduvels draff.

MEIJER,

Oude Nederl. Spr. bl 51.
2) Gluipen , gluren. Wdb. op

BREDERO.

Luipmoorder. Sluipmoordenaar. U. W.
Luyse. Lui , tverkeloos , zonder lets te doen.
Zy sel al luyse leech na mijn staen te wachten.
J. STARTER , Jan Soetekauw , 1646 , bl. 5.
Luyse. Zekere nzunt, bijgenaamd negenmanneken. Rm.
Luysig , luesigh , loesich. 1) Lui , vadsig , traag. Ibid.
De luysige Barbiers jongens die vegen dat voor prullen uyt.
BREDERO Jerolimo , bl. 43.
Den quaetwillighen knecht selmen gheven slaghen ende dwanck ende
selten houden opt werck , dat by niet loesich en worde. Twijspraeck
der Creaturen , Dyal. XII.
2) Slepend, traag voortgaande.
——
daer kinders drie of vier — —
Een luysige Musijck van halve toonen houwen.
HITYG. Korenbl. II , 197.
Luyssehen. 1) Zicle verbergen. KIL.
2) Verborgen , verscholen zijn. Ibid.
3) Belagen , lagen leggen. Ibid.
4) Bespieden. Ibid.
Luisstil. Zeer stil , zoodat het minste yeritsel hoorbaar is.
Een dikke Nevel-nacht het 1 u i s-s t i I bosch betrekt.
SPIEGHEL Hertsp. 1614 , bl. 43.
Luister. Schijizset , /likkering. Ik zie hier rom en tom glen 1 u i s t er
van maan of keers.

WILLEMS

de Jonge, Ill. van het Bakkers knaapje, bl. 3.
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Luisteren. Hooren , door het gehoor waarnemen , vernemen of bemerken. Wdb. op HOOFT.
Luisteren. Fluisteren, in het oor blazen. Ibid.
— — — nemende eerst alleene
Telemachum , dien by luysterde in zijn ooren ,
Dattet die alleen verstont en anders gheene.
COORNEIERT Odyss. 1605 , II , 81.

Luisteren. Stil zijn. Wdb. op BREDERO.
Luysteren. Glanzen , schitteren , blinken , pralen , prijken.
op

KIL.

Wdb.

IIOOFT.

Bekleedt met een glantzich 1 u y s t e r en de purper.
VONDEL , door

V. a. I, 40.

Azurich luys ter den heur vel.
Ibid. I , 68, vs. 573.
Ben bepeerlden Staf die heerelijcker 1 u y ster t.
Ibid. I , 86 , vs. 1112.

Luistering. Gehoorgeving. U. W.
Luisternauw. Nauwluisterend. Ibid.
Luistersehoon. Op eene luisterrijke wijze , met schoonen luister.
— — — twee parlen , korts gevonden
Aen strant , en opgevischt, vercierden luisterschoon
Bey d' ooren aen het hooft.
VONDEL , door v. L. XI , 624, VS. 167.
Luyt. Geluid, gerucht , leven.
Tirst dat hi op tbedde sat
Hordi een luyt, vreselike ,
Hine hoorde noit dies gelike ,
Het dochtem dnvels 1 u y t wesen.
Lane. II , vs. 3825 en 3827.

Luit (Om) brengen. Quid ?
In Godes vrees to leven
Heb ick altijt betracht ,
Daer om ben ick verdreven ,
Om lant, om luit ghebracht.
Horse Belg. lste druk II , 66.
Din het leven, om lant, om goed brengen, beteekent het leven, het
land, de bezitting of den eigendom doen verliezen of ontnemen, maar
wat beteekent om luit brenge n. Ik denk dat dit luit hetzelfde is
als het ohd. »hut" (Zie

BENECKE)

dat in het meervoud »leute" heeft en

yolk beteekent , en dan zou de zin zijn, »daarom ben ik verdreven ,
ran land en yolk beroofd.

LUYTB. —LUCK.
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Luytbaer 1) Hoorbaar, ruchtbaar. Ende dat sy het souden I u y tb a e r maken. St. Bijb. Nehem. VIII , vs. 16.
Sommels 1 u y d b a e r, sommels swijgend.
VANDE VENNE Belacch. Werelt , bl. 203.
2) Vermaard, veel besproken.
Snicks dat myn groten naem is luy t b a e r en bekent.
Constth. Juw. bl. 107.
Luyte. Pondspeer , peer die om hare grootte gezegd wordt een pond
to wegen. Km.
Luyte. Lutje, dauwel.
Een droncke I uyte van een wijf ,
En is gheen meester van haer lijf.
J. DE BRUNE , Nieuwe wijn , enz. 1636 , bl. 274.
Te Kortrijk zijn de woorden »lutte , lutje" nog in zwang , en beteekenen
lui vrouwmensch , die zieh geheel aan het dolce far niente overgeeft.
Luyteu-braggesken. Kam van een snarenspeeltuig. Rm.
Luytenhout. Ahorn. Ibid.
Luitenist. Luitspeler.
Luytenkraeghe. Het einde van een snaren-instrument , waar de
snaren worden opgeschroefd. Km.
Luytenrose. Klankbodem van zulk speeltuig. Ibid.
Luytensolder. Hetzelfde. Ibid.
Luyter. Louter , zuiver. Het is die 1 u y t e r waerheidt.

MEIJER ,

Nederl. Spr. bl. 34.
Luiteren. Niet vast zijn , wankelen, haperen. Want dat luytert
al. MARNIX Bienkorf. 1569, fo. 44. Want dat is al g h el u y t er Ibid. f°. 84.
Luiterye. Gezindheid voor de leer van Luther. U. W.
Luk , luck. 1) Geluk. U. W. Wdb. op BREDERO.
Ghy , daerom , vrient let op u stuck
En past wel op het vluchtig 1 u c k.
cars , aangeh. in IIARDUYNS Ged. door Eel:LEANT , bl. 65.
Nae dat het meeste deel in 'a werrelts saken gaet ,
Helpt meer een lepel lucks, dan een vol vat van raet.
VAN BEAUMONT Ged. door TIDEMAN , bl. 138.
2) Lot, noodlot. Wdb. op

BREDERO.

Luk , luck (Het wrevele). De kwade , gramstorige fortuin, het
ongeluk. Wdb. op HOOFT.
Luck. Hetzelfde als luggerigh. mt.
Luck. Sponsachtig. Ibid.
Luck. Klein. Ibid.
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LUKEN.—LUXURE.

Luken. 1) Insluiten , bezetten , omsingelen.
Si worden roepende te hant
Ay hu ! Parijs , Hollant !
Ende ginghense houwen (houden ?) ende luke n.
MELIS STOKE , B. IX , vs. 1217.
Wildi dat men u niet en siet ,
Luuct den steen in uwe hant.
BLOMM. Oudvl. Ged. II , 80 , vs. 479.
Zie nog Lane. II , vs. 6076.
2) Sluiten, toemaken, toedoen.
Den lachame droeghen mede
Die apostelen toter stede ,
Aldaer si een niewe graf vonden ,
Ende leidene daer in tien stonden ,
Ende token tgraf.
MAERL. Sp. H. 40, ed. 1 P. VII B. LI , vs. 5.
— — — ende als hi beguam
Vander onmacht , Walewein nam
Die wonde ende I noose metten handen.
Walewein , vs. 3919.
Die oostersce Porte van den temple , Bats waer ,
Die coprin was ende swaer ,
Ende .XX. man te lukene plaghen.
Itymb. vs. 33695.
Zie nog Fl. ende BI. vs. 2983.
3) Omheinen. Zie Labeuren. 2) op bl. 8.
4) Sluiten , toegaan. Ende al te hans beefde die eerde, ende ontploec
onder hare voete daersi stonden, ende si versonken al levende in die
eerde ende in die helle, met wiven ende kinderen , ende met al haren
goede. Ende die eerde 1 o e c weder toe , also ocht niet gheweest en ware.
RUUSBR.

Tab. II , '144, reg. 6.

Lukken , lueken. Gelukken. U. W.
Luxure. Onkuisehheid , geilheid , -ontucht , wellust.
— — tfleesch dan dicke gheert
Dat der zielen zere deert
Van dronckenscapen ende 1 u z u r e n.
Lsp. B. III , C. 24 , vs. 33.
Ende Galaat voer wech ende guano
lot vresselike foreest , eude vernam
Die tonteine , die te wallen plach ,

LUXURE.—LUL.
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Daermen hier yore af lesen mach.
Ende als hire in stac sine hant
Verginc die hitten altehant ,
Ende was nember heet vortmere
Pat was bedie , dat in dien here
Noit ne was teneger wren
Enege bitten van luxuren.
Lane. III, vs. 10098.

Luxurheit. Hetzelfde.
Want die oghen dicke verleiden
Den man ter luxurheden.
Lsp. B. II , C. 44 , vs. 18 , var.

Luxurie. 1) Hetzelfde.
Smut luxurie talre stede.
Ibid. B. III , C. 3 , vs. 983.
Sprake van luxuren
Can luxurie int herte rueren.
Doctrin. bl. 66 , vs. 384.
Zie nog Lsp. B. III , C. 3 , vs. 985 ; Lane. II , vs. 29513 ; D r.

VERWL1S

Die Rose , vs. 4410.
2) Teelzucht bij de di:even.
Die den zoghen snijt af die manen ,
Men wil segghen ende wanen
flat haer luxurie coelt to bet ,
Ende dat si dan werden vet.
Nat. Bl. B. 11 , vs 384.

Luxurious. 1) Onkuisch , ontuchtig , geit , wellustig.
Ledecheit , voer alle saken ,
Can die liede onduchtech maken
Ende luxurieus.
Doctr. bl. 166 , vs. 2681.
Die rode berrende ogen heefe, betekent quaetmoedeeh ende luxurieu s.
Belg. Mus. III , 232.
2) Teeldriftig. Van den ezel sprekende , zegt MAERLANT
Achter starker dan voren ,
Hi es lux uric us uutvercoren.
Nat. Bl. B. 11, vs. 249.

Lul , lull. 1) De was of vat van eon gezang. mi.. PL. So en is dit
noch de rechte toon noch de I u 11 niet , die de Heilige Kercke in desen
dans ghemeynlick houdt.

MARN1X

Biènkort, 1569, fb . 148.
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LUL. —LUMIER.

Nadat Eginhart zijn A B C aan Emma gezonden had, wilde zij beproeven hem in denzelfden trant een vers terug te geven, en nu vindt
men in de vroegste drukken van

CATS

gedichten, de volgende regels:

Siet , wat een selsaem werck ! de liefde maeckt Paten
Oock hen, die van de kunst de gronden Met en weten ;
De liefde geeft verstant , en wijst de menschen aen
Wat dienstigh is geseyt , en noodig is gedaen.
V ooreerst , soo let de maeght hoe dat de woorden loopen ,
En hoe een aerdigh vaers te samen is to knoopen
Sy vat den 1 u 1 van 't vers, en op den eygen trant
Soo wast , dat sy het werck aldus te samen bant.
Mandragende Maeght.
Door verkeerde kieschheid is deze regel in vele nadrukken veranderd
in : Zy krijgt het vyer in 'I hooft, eene kieschheid , die bepaald afkeuring verdient, en voor weinig taalkennis pleit.
2) De zany of het gekweel van vogels.
Des couckconlis ouden 1 u 1 en 't spitters zoet gheluyt.
HARDUYNS Ged. door SCHRANT bl. 16.
Lulch , lulek. Dotik, zeker onkruid.

KIL. PL.

Lullen. Deunend zingen, bijvoorb. in slaap zingen. Om zachtelick
in slaep g h e 1 u 1 t en ghesuyst te warden. DE BRUNE Banck.-Werck
II , 53.
Lullepeer. Beursche of rotte peer. ML.
Lullepijp. Pip van een doedelzak.
Oock heb ick veel vreucht bedreven
En mijn lull ep ij p gestelt
Naer de deunen van het veldt.
HEINSIUS , Nederd. Poemata , 1616 , bl. 28.
Coridon met druck bevanghen ,
Gluck sijn I u 11 e-p ij p e langen ,
End' by speelde het laetste dicht.
Zeeusche Nachtegael , 1623 , bl. 79 , b.
Lumier , limier. Opening in het vizier eens helms.
Want hine geraecte ter stonde
Recht in des helms 1 umier e.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 895.
Pertsevalen stac hi ter vert ,
Elide gheraecten in die 1 u m i r e.
Ferg. naar het HS. vs. 5357.
Ende sloegene sere , solider beide

LUMIER. —LUPAE.
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In die limire vanden helme.
Ibid. vs. 4759.

Lundelaer. Sammelaar,, iemand die de taken bij voortduring uitstelt.

MEYER.

Lunderen. .Dralen , sammelen , talmen , gedurig uitstellen , verschuiven , langzaam iets verrichten. U. W. KIL. Wdb. op BREDERO.
Hy nechtig in bericht en kundschap of to zenden,
Gedoogt de Vaad'ren niet te 1 u n d' r e n , port en rand
Tot tyd'ge wapening ; tot voorstand van den Staat.
OUDAAN , Poezy , I , 251.

Lunderer. Talmer,, iemand die geen voortgang maakt maar inzmer
uitstelt.

KIL.

Lunderig , lundrig. Traag , vadsig.
Ach kussen , dat voor lang den elleboog ontrukt ,
Weer yd'le rust beschaft , aan die 't beslaat en drukt ,
Hoe word gy opgeschud om 't lundrig lyf te zalven
OUDAAN Poezy , I , 49.

Lundring. Talming, verwiji , aarzeling. U.
Lundse. Lens van een wagenas. JUL.
Lung. Gierig , gulzig. MEYER.
Luninek. Musch. KIL. PL
Lunze. Hetzelfde als lundse , dus lens.

W. MEYER.

Eer gy voort rijt, siet naer de lunz e,
CATS , 1828, I , 528, a.

Lunteren. Zich tang op iets bedenken. MEYER.
Lupaerd lupard , lupart. Dit woord komt bij oude schrijvers voor
4) als luipaard.
Mensche , meret of to best vroet ,
Du heves verloren anden meesten
Dine bliscap an sconen beesten ;
An draken ende an liebarden ,
An tygren ende an lupar de n.
Rymb. vs. 352.
Want haer lyoen , hare lupaerd,
Haer troost , haer mur , haer casteel ,
Ende hare helpe al gheheel
Starf met eren.
Ibid. vs. 19528.

2) als leeuw.
Dese tombe wart niet op geheven

220

LUPAE.—LUSSC.
Eer die 1 u p a r t hant daer an sal slaen ,
Daer die groete liebart unt sal gaen.
Lane. II , vs. 14877.

Zie ook Gloss. van den Lekensp.

Lupe en lup-saed. 50 Roeden lands. JUL.
Lupen. Gluipen van een hond.
Siet ghi enen 1 up enden hont
Doeghet toghen tenigher stout,
Ymmer en suldi hem niet betrouwen
HILDEG. Ged. bl. 87, vs. 27.
Dit seg is byden lupen d en honde :
Eer hi volbreughet sinen wil ,
Soe blijft hi staen ende swighet stil.
Ibid. vs. 46.

Luppen. Lubben , ontmannen.
Die twee ioncste van den vieren
Die syn g e I u p t na der manieren
Dat men Capune te vorne pleget ;
Ende dese hoeden , alse men seget ,
Die offerande van Mamet ,
Ende syn daertoe this Beset.
VELTH. Sp. H. fo. 11.

Lurer. Leerlooier , leerbereider. JUL.
Lurck. Drinker , zuiper.
Wet is 'er menigh I ur c k tot brassen soo genegen ,
Dat hy niet anders soeckt , als lust te mogen plegen !
Dat hy niet Hever eet, als dat een vreemde weert ,
Vry totte meeste kost, bereyt aeu sijnen heert.
CATS , door Dr. v. VL. 1 , 532,

a.

Men mu, on) de twee laatste regels, genegen kunnen zijn , dit woord
liever door lekkerbek , vraat , gastronoom verklaard te zien , doch het w. w.
lurken beteekent zuigen , met kleine teugen drinken , en lurker kan dus
alleen op win of andere dranken betrekking hebben.
Lurts. Linksch , linker. km.

Lusch. Loensch, scheel , eenoogig.
So was beede 1 u sch eude scele.
KAUSLER , Die Rose, vs. 296.

Lusje. Lustje. Wdb. op 1100FT.
Lusschen , lusehen , luysschen. Schuiten , zich verbergen , zich
versteken , nestelen. K1L.

LUSSC.—LUSTE.
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Istrix , ale ons scrivet Solijn ,
Es een dier dat men heet pore espijn.
I)it dier wandelt bi der zee ,
Ende in Nolen van berghen mee ,
Ale het niewerinc een twint
Te luschene bi der zee en vint.
Nat. Bl. B. II , vs. 1045.
Vespasiaen , die niene woude ,
Datter meer rovers lus c hen sonde
Leider here , tors ende te voet ,
Up ens veste ter kuere goed ,
Diese dune souden verdriven
Rymb. vs. 29504.
Rude hi sette sinen moet
Hole te makene ende baghedochten ,
Daer hi , ente sine , in 1 u s oh en mochteu ,
Ende ooc sinen roof in dede.
Ibid. vs. 30566.
Zie nog Seghelijn van Then fo. 59 , a ; Alex. VIII , vs. 904; Nat. Bl.
B. VI, vs. 441.
Lust. List. De u en i wisselen elkander dikwijls af, zoo all ook in
put , pit ; luttel, littel ; brugge, brigge ; zult , zilt ; lus , lis.
Om dat hi niet en mochte , te wareu ,
Die Grieken mit crachte veriagen ,
So woude hi se met lus te versagen.
Alex. IV , vs. 1644.
Ende die grave , geloves mien ,
Van Valkenberghe enen lust vaut ,
Daer hi de proye mede gheprant.
KAUSLER , Reimchr. vs. 6599.
Zie nog

MAERL.

Sp. H. 8 6 . ed. D. I, bl. 451. , vs. 8, en de 4 0. ed. I P.

V B. LXVIII, vs. 8, waar het in list veranderd is.
Luste koe. Guste koe. KIL.
Lusteliok. Aardig , bevallig , sehoon , aangenaam , vroolijk. U. W.
Hi hadde een dochter zeer bequaeru ,
Lustelyck, scoen , van rijcker konst.
Mloep , B. 1 , vs. 557.
— — — dat groene vergier
Dat lustelic steet opter zee.
Ibid. vs. 2927.
Zie nog Huai) DE GROOT , Bewys, enz. 1652 , bl. 88; HILDEG. Ged. bl.
27, vs. 13.

LUSTEN.—LUTEN.
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Lusten. Wilien, begeeren , lust krijgen tot.
Hi woude nemen de ruste
Ende slapen laten , de (die) slapens lust e.
MELIS STOKE , B. I.Y. , vs. 926.
Die maghet , die een keyser lusten
Mochte teender keyserinnen ,
Ghinc weder ter cameren binnen.
Belg. Mus. VIII , 99 , vs. 113.
Lustelickheit. Vroolijkheid.
Sulc die wil hem hoghe vermeten ,
Om grote lusticheit te driven.
HILDEG. Ged. bl. 190, vs. 95.
Lusten (Item) laten. Zich tevreden stellen.
Wil een Neer van sinen lieden
Hebben , dat sine gaerne minnen
Ende bi hem brenghen datse winnen ,
Soe sel hi volghen wiser leer ,
Ende doen als een gherechtich Neer ,
Die sijn vole hout wel in rusten ,
Ende mitten sinen hem wel laet luste n.
Ibid. bl. 238 vs. 136.
Lusteren. Blinken, schitteren , schijnen. KIL.
Lustich, lustigh. Belust. Dewijl het u, o Varus , nu niet wil ontbreecken aen andere dichters , die lustigh zijn om uwen lof op te
halen , en bloedige oorlogen to trompetten. VONDEL , door v. L. V , 56 ,
reg. 4 v. o.
Lustich. Listig.
Hi was lustich ende sere loos.
MAERL. aangehaald in MELIS STOKE , D. II , M. 116.
Springlevend van visch gesproken. Wdb. op BREDERO.
2) Bevallig, aangenaam, lachend van land of weide gesproken.

Lustich.

L us t i g h e meerschen.
VAN VAERNEWUCK ,

aangeh. in

MELTS STOKE,

Lustich. Vroolijk , pleizierig , aangenaam.
Paulucius , dese edel Romaen
Had enen soen , heet Quint-Medi,
Die lustelic , jonc ende lustich was.
Mloep, B. II , vs. 1369.
Luten. Op de luit spelen.
Du sousten licht verdwasen ,

D. I, 44.
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Als hi hoorde dijn scone lute n.
Rein. door wiLLEms , vs. 7331.
Luter. Louter , zuiver, rein, zonder vlek.
Salich sijn die dier haer herte es
Luter, claer ende rene.
Die .X. Plagen , vs. 516.
Dus selen die kinder zielen sijn
Luter, claer ende selverijn.
BLOMM. Oudvl. Ged. III , 124 , vs. 40.
Zie nog Da

VAN ITERSON,

Stemmen, bl. 33.

Luterheit. Louterheid, zuiverheid, vlekkeloosheid , reinheid. Ende
alse wi aldus ontbeelt werden ons selves ende alles dines, ende eenvuldechlee met Gode ingaen tote in die luterheit ons geests , dan sele
wi des gevulen. RUUSBR. Tab. I , 128 , reg. 26.
Luterliken. Bijw. Op eene zuivere , oprechte wijze.
Lutje. Weinigje. Wdb. op

NIJH.

Ged. II , 166.

BREDERO.

Lutsen. Los zijn , los staan , wankelen. Ten valt niet al dat 1 u t s t.
MEIJER

Oude Nederl. Spr. bl. 78.
Ach ! siet hoe mijn ghebeente luts t.
HARDLTYN , Ged. door SCITRANT , bl. 72.

In het Kortrijks dialekt vindt men dit woord in dezelfde beteekenis
terug. Zie Belg. Mus. VIII, 186.
Luttel. Weinig , handvol. Wdb. op

HOOFT.

Si sat een lutte
Lane. II , vs. 11321.
Luttelgoed. Hetzelfde als Lettelgoet , dat is weinig , of kleinigheid.
Doen berespte de maghet refine
Tcovent , ende seide : " Als achtijs deine
" Dat si verloren bleve euwelike ,
,Gode nochtan van hemelrike
" En eoste haer ziele niet so 1uttelgoed,
" Daer om dat hi woud sturten sijn bloed."
Lev. van Ste Christine , vs. 1021.
Prof''.

BORMANS

ofschoon hij dit woord in het HS. aaneen geschreven

vond, scheidde het in zijne uitgave , en zag in lutt el een bijv. nw. Zie
bl. 277 der 80. ed.
Luttelkijn , luttelkin. Een weinig , iets.
Hi seide : " Aet di iet heden ?"
Si seide : " Jay ic , een lutt el k ij n."
Lane. II , vs. 11421.
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LUTTE.--LUUSC.
Sijn anscijn was altemale
Alse een appel ront ende wit ,
Ende blont dat haer , dat wel sit ,
Gecronkelt scone ende vvel ;
Elide van herten ende niet fel ;
Ten scoudren breet al luttelki
D r , VERWIJS , Die Rose , vs. 761.

Lutter. Weinig of zelden.
L u t t e r iemandt es recht gheloovich van gronde.
ANNA BYNS , Ref. 1548 , II , 96.
Lutterlike. Geheel en al , touter.

NIJHOFF

Ged. III , 4.

Luttigh luttic (Een). Een weinig.
Ende als die dichters willen voert ,
$oe selmen hem een 1 u t t i c gheven ,
Daer si voort op moghen leven , enz.
EI/LREG. Ged. bl. 172 , vs, 89.
Mace wy , ellendige ! moeten alleen
Met een kleyn kusjen ons stellen te are& ,
En daermee gaen wy heen ,
Dat is vooral oock Iuttigh genoegh.
STARTER, door Dr.
YL. bl. 305.
Luttic. Bijw. Weinig , gering.
Tsevende ghebodt soude oeck voeghen
Enten mensch luttic crencken ,
Woud een yghelijc hem bedencken ;
Want dit ghebodt beduut niet el
Dan God verbiedet overspel.
AILDEG. Ged. bl. 10 , vs. 433.
Des papen toern hem luttic daerde.
Ibid. bl. 60 , vs. 152.
Luus. Luis.
Doe seegt hier mede Josephus
Van desen .ij. plaghen aldus ,
Dat den laden ooc al te saltiest
Uten live ooc l u s e gasmen.
Rymb. vs. 3876.
Lun.schen , luusschen luyschen. Belagen , bespieden.
Die derde plaghe , die es meest ,
Dats dat omtrent hu die quade gheest
Luusschen sonde ende bringhen hu voort

KM.

LUUSS.—LUUT.
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Al datter quaetheit toe behoort.
Leven van St. Am. I , vs. 5621.
Conine Mareeris ende Beligant
Namen met hem al te hant
Vijftich dusent Sarrasine ,
Ende ghinghcn l n uschen stillekine ,
In enen woude daer hi, twee daghe ,
Bi Gaveloens rade.
Brab. Yeesten , B. II , vs. 3675.
Luussen , luusschen. Hetzelfde als lusschen , lusehen , namelijk
schuilen , zich verbergen, enz.
In hem ne mach zekerlike
L u u s s e n gheene dorpers sede.
KAUSLER , Die Rose , vs. 1869.
Cort hu naghelen met zinne ,
batter gheene vulheit luussch Tune.
Ibid. vs. 2106.
Luut. 4) Stem , spraak.
Alse Demostenes leerde rectorike
(Data eene coast , die maket rike
Die wine wesen taleman),
Dochtem in hem selven dan ,
Dat sijn luut te cleene ware
Omme te sprekene openbare.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. III B. LI , vs. 13.
Hi was staerc sere van lachamen ,
Lane ende groot beede tsamen ,
Van scoenre graeuheden , thoeft root,
Siju anschijn vromech talre stout.
Sijn luut was claer , van goeden love ,
Ende selden so hilt hi hove.
Ibid. IV P. I B. III , vs. 37.
2) Geluid. Van den ezel sprekende , zegt

MAERL.:

Daer toe es sijn luut so swaer ,
Dat hi quetst al dat hem es naer.
Nat. BI. B. II , vs. 254.
Want een luut quam , men ne weet
Wanen dat het quatn ghereet.
MELIS STOKE , B. I , vs. 1015.
3) Geroep , geschreeuw , gerucht.
IV.

45
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Die Romeyne si begonden
Te drien steden in dien stonden
Met rammen fortsieren die more
So datter ward ene wide scure.
Met groten 1 u d e si in quamen ,
Enten strijd van binuen namen , enz.
Rymb. vs. 29757.

Luw. Voor den wind besehut tegen den wind gedekt , veilig.
Comter enich by gheval
In een goede 1 u we haven ,
Si waren sot die die begaven ,
Ende seylden weder in dat sneer ,
Dat hem soe anxtelijc was to deer.
HILDEG. Ged. bl. 245 , 147.

Maede. Vuil , drek , slijk , modder. Km.
Maede of maedekiste. Mestvaalt, slijk ; modder, mesthoop, mestput ,
vuilnishoop. Ibid.
Maedelgher. Kleine gentiaan. Zekere plant met donkerblauwe bloemen.
Ibid.
Maeeh. Vriend. Wdb. op

BREDERO.

Maegh. Zin, gemoed.
Dom sprat si a1s uter quader m a g h e n
Tact gum wive: " Wat hebdi gaen iaghen ?"
Lev. van Ste Christine vs. 1045.
Maeghdaerd. Maagdelijk jongeling. JUL.
Maeghdekens-haerinek. Eerste groene haring , zonder horn of kuit.
Ibid. Thans noemt men ze maatjes haring.
Maechdekijn. Jongeling. Soe riep daer een m a e c h d e k ij n dat beseten was — — ende appollinaris beruspte hem. Passion. Somer St.
fo. C IX , d.
Maeghdelick slot. Maagdevlies.
Maegdoom, maeghdoom. Het eerste nieuwtje. Wdb. op HOOFT.
Maeghdtoghe. Opvoeder van kinderen, leermeester. Km. Zie Maghetoge.
Maeghdtoght. Het opkweeken , de opvoeding van kinderen. Ibid. Zie
Maghetoght.
Maeghe , mage. Bloedverwant. Ibid.

MAEGH. —MAEYV.
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Maeghedelingen. Medeerfgenamen. Tweede Proeve , bl. 193.
Maegheghescheit. Boedelscheiding. Ibid.
Maechelick. Maagschappelijk , als maag , als bloedverwant.
Den hertoghe ontfermde sijns neven
Ende heeftene ontfaen ma e chelik e,
Ende opende hem sijn hertoechrike.
Brab. Yeesten , B. V , vs. 2223.
Maechelick. Vergramd, verstoord.
Selve quam hi nagevaren
Met eenre m a eche lik er scharen ,
Die starcste die int her waren.
Alex. III , vs. 963.
Vergelijk hiermede Lev. van Ste Christine, bl. 283.
Maeghelinck. Namaagschap, bloedvriend.

KIL.

Maegher harst. Mager, uitgeteerd paard of knol. Ibid.
Maegheren. Vermageren. Ibid.
Maechschip. Maagschap, bloedverwantschap. Mloep. B. III , vs. 331.
Maechsibbe. Hetzelfde. Tandere , datti ware maech der partien ,
rechtswere , of naerre , diene sal niet gheloeft sijn, of het ne ware van
m a e c h s i b b e. Oud formulier van de Vlaemsche Rechtspleging, ointrent
het jaar 1300. Zie Belg. Mus. I, 61.
Maechswone , maechswoene. Zoen , verzoening met de magen van
den verslagene. NIGH. Ged. IV , 314.
Maeght maegt , maecht. Ongehuwd.
Hine conste niet geliker vinden twaren ,
Dan deene m a e g t sonde dander achterwaren.
Der Ystorien Bloeme , vs. 1.368.
Mijns zoons tombe, de zuver van lichaem was ende maech t. Pass.
Somer Stuck, 1489, fo cxxxj. c.
Maeghtale , maechtael. Maagschap. Doen to weten , dat wij
angesien ende gemerct tgene wes vurscr, steit , ende die maechtael
die tusschen ons ende haer is, enz. mail. Ged. V, 21.
Maegtalen. Trappen van bloedverwantschap.

HUGO DE GROOT ,

Inlei-

ding tot de Boll. Rechtsgel. 1631, bl. 69 en 80.
Maey. Made , sodrt van worm. Dewijle — — alle — — Pausen
ende de gantsche Geestelijckheydt , als Mae yen uyt een verrotte Kees
Byenkorf, 1645, bl. 202 , ro.
Maeyer. Zeker kruid. JUL. Bij PITISCUS vindt men »moyer".
Maeyvoet. Scheef been. KIL.
Maeyvoeten. Schrankelbeenen. Ibid.
15*

uytgesproten zijn,

MARNIX

228

MAECK.—MAEL.

Maeckaegie. Verdrag , overeenkomst. Ibid.
Maeckaegie van testament. Vermaking , legaat. Ibid.
Maeckel. Vlak. Ibid.
Maeckelatuere. Bevlekt papier,, scheurpapier, misdruk. Ibid.
Maeckelen. Een verdrag of overeenkomst sluiten. Ibid.
MaeckeIersse van houwelicken. Koppelaarster. Ibid.
Maeckeloos. Eigenlijk vormloos, maar bij uitbreiding leelijk, laakbaar,, afschuwelijk , schaamteloos. Km. heeft maecken-loos.
Om nu van God niet to spreken, ick houdet voor een maeckeloose
blindheyd, die de middagsche klaerheyd uyt de weereld bant, enz.
BRUNE ,

J. DE

Emblemata , 1624, bl. 87.

Maecken.. 1) Onderhandelen. Km.
2) Iemand bij erfenis iets vermaken. Ibid.
3) Bemiddelen. Ibid.
4) Lubben. Ibid.
5) Nabootsen , zich houden als , en , zoo als wij het somtijds uitdrukken ,
spelen, als: den sot maeeken , voor den nar spelen. JUL. En nosh willen
wy de bequaeme spelen , en de deughdsaeme m a e c k e n.

J. DE BRUNE ,

Emblemata, bl. 87.
Zie verder op Maken.
Alaecken , maken (Zich). Zich begeven. U. W.
Maecksel, maeksel, maakzel. 1) Houding, fatsoen. Ibid.
2) Vorm , gedaante.
Als God het vleesch gemaekt en in a eksel had gegeven ,
Verzag by 't eerst daer na van levendigen Geest.
J. DE DECKER Rym-Oeff. II, 115.
Maeckseloos , maecxselloos, maxselloos, maxeloos. Vormloos,
onsierlijk , wanstaltig, misvormd. Wdb. op BREDERO ; U. W.
Het lijf leyd maecxselloos.
VONDEL , door v. L. II, 287.
U maxeloozen romp voort zou ter aerden dalen.
S. COSTER , Suffridi sixti, Apollo, 1617, bl. 11.
Zie nog

HOOFT

Ged. P. 66 reg. 2 , v. o.

Mael. Vlek , merkteeken. M L.
Mael. 1) Becht. Ibid.
2) Rechtbank. Ibid.
3) Vereeniging , vergadering van hen , die tot de uitspraak van het
recht zijn afgevaardigd. Ibid.
4) Oordeel , gericht.
Ende sent wat thuus van uwen ponden

MAEL.—MAEL.
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Ende ander weldaden tallen stonden ,
Die wip ghi sift in desen dale.
Sonder twy het wort ghevonden ,
Als ghi coomt ten lesten m a 1 e.
HILDEG. Ged. bl. 64 , vs. 264.
Gode , die ons nosh doemen sel ,
Biddic dat hi den duvel
In den ioncsten m ale
Metten scalke betale.
Dr. VERWIJS , Wapene Martijn , bl. 6 , vs. 129.
Mael. In glas of andere dergelijke stof ingebrand schilderwerk. Km.
Mael. Jonge koe , die nog niet gekalfd heeft. Taal- en Letterbode ,
1869 , I, bl. 51.
Mael, maele. Zak, tasch, knapzak , herderstasch, reiszak.
Veel gragher wt myn m a el smaeckt dese spijse grof ,
Als al de leckernij vant Koninghlijcke Hof.
VONDEL , door V. L. I, 48 , vs. 25.
Ghelijckerwijs als de Pate Homerus vertelt , dat bier voor tijden Aeolus
de Coninck der Winden sonde Ulyssi zijnen goeden vrient een maelken
gheschoncken hebben , daer alle de winclen in ghesloten ende ghepackt
waren, enz.

MARNIX ,

De Bienkorf, 1569 , f . 52.

Mael. Paal , bestek , einde.
Mael. Maat , ruimte. Ibid.

KIL. MEYER.

Mael. Gezel , makker. Ibid.
Mael. Meet.

NIL.

Mael. Gedenkteeken.
Help Jupiter ! hoe word mijn ziel van vreughd geperst ,
Wanneer 't geheughnis van 't verle'en mijn geest ververscht ,
Ala mijn gedachten zijn met m al en overladen
Van dezes reelaterhands onvergeleken daden ,
Waer door irk menighmael 'a doods daggesteeck ontgingh
Gedurende het tempeest van dees belegeringh.
VONDEL , door v. L. I , 687 , va. 223.
Mael. Etmaal.
In deser manieren lach Behort
Daer binnen siec die maent vort ,
Ende vele langer hadde gedaen
En hadde die coninc geweest , die seen
Hem enen goeden meester gaf ,
Die hem so onderwant daer of ,

MAEL.—MAELG.
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Dat hi binnen .vi. male
Wandelen mochte inden zale.
Lane. II , vs. 10907.
Mael Te. Geheel en al, te gelijk , op eens.
Fillis , die edele coninghinne ,
Heeft Demofon te male ghegheven
Hoir lijff, hoer guet , hoer sin , hoer leven.
Mloep. B. I, vs. 357.
Si dochte: ' doe ic enich van desen ,
Soe bin ic doot ende te m a e 1 geschent.
Ibid. B. II, vs. 2517, var.
Wie cleyne ghebreken niet en achtet te beteren , die coemt daer toe
dat hi oec grote ghebreken cleyn achtet ende ten lesten t e xn a e 1 ver-

blindet. VAN ITERSON Stemmen uit den voortijd , hi. 18.
Mael-assyse. Accijns op het gemaal. KIL.
Maelboom. Wilde esschenboom. Ibid.
Maelboom. Grenspaal , paalboom. KIL. MEYER.
Maelen. Huwen , trouwen , in den echt treden. Km. op »mellen".
Maelen. Peinzen , ernstig nadenken. Zie ook Malen.
Dit maeckt een eerlick man by wijleu droeve nachten ,
Dit baert hem late sorgh , en sware vroegh-gedachten ;
Soo dat by menighmael in onrust leyt en maelt :
.0 ware dit geborght ! o ware dat betaelt !"
CATS , door Dr. v.
, 490 , b.
Maelóren. Op glas schilderen met verwen , die naderhand worden
ingebrand.
Maelge. Maliekolder.
In hare geselscap sach men witte maelgen,
Halsberge , ende swerde bliken.
VAN HEELU , vs. 6258.
Maelge. Kleine munt van weinig waarde.
Ende Chaerle volgede na dit ghewin
Tote voer Ypre an die voerbalge ,
Die hi verbrande , als die een m a e 1 g e
Niet en gaf om die van binnen.
KAUSLER Reimchr. vs. 6654.
Op bl. 586 komt

KAUSLER

op dit woord terug , en bevestigt doze be-

teekenis door op nog een ander voorbeeld, op

DUFRESNE

te wijzen.
Maelgheld. Schatting , tol , cons.

KIL. MEYER.

en op

ROQUEFORT
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Maelgetter. Strider , die met een strijdhamer gewapend is. Oud Fr.
»maillotins".
Oec dede hire vele iusticieren
Binnen Parijs , ende quaerteleren ,
Ja die upsetters waren
Van den maelget t ers sonder sparen.
KAUSLEB, Reimchr. vs. 9853.
Maelgie. Malie of ijzeren ring van een maliênkolder.
Die halsberch was roet als
bloet
Van rostecheden , maer herde goet
Bride vast haddi die ma elgi e.
Ferguut , near het HS. vs. 443.
Maelhengst. Lastpaard. Km.
Ingebrand schilderwerk op glas, brandverw. KIL.
Maelie. Maas van een net. Ibid.
Maelie van het leder. De nerf of binnenzijde van het leder. Ibid.
Maelre , mailre. Maler,, schilder. Item by Jan van Beest so worden
besteet Dyrc den mailre inden Hage to maken zes grote blasoen van
mijns heren wapen, enz. Dr.

VERWIJS , 0011.

van Hertog Albr. bl. 197.

Maelsel. Schilderij, ook ingebrand schilderwerk op glas.

KIL.

Maelseap. Gemeente; eigenlijk de omtrek van de bezittingen der
malen, der vrijen of ge6rfden. Wij drukken juist hetzelfde uit door ons
boer- of buurschap.

Ged. II, 222.

Maelsehat. Bruidschat , huwelijksgoed. KIL. MEYER.
Maelslot. Slot , waarmede een reiszak of valies gesloten wordt. KIL.
Maelstat. Buurt , die , in vorige tijden , denzelfden molen had , welke
daarom banmolen geheeten werd. Zij, die denzelfden molenban bewoonden, mochten op geen anderen molen hun grain doen malen. Ibid.
Maelstede, mailsteide. 1) Rechtbank en rechtspleging. Ibid.
2) Gerichtsplaats of de plaats waar het gericht over bijzondere landsaangelegenheden ander den blooten hemel gehouden werd. Ged. I ,
229 ; IV , 407 en V, 84.
3) Woonplaats, domicilium.

HUGO DE GROOT ,

Inleiding enz. 1631 , bl. 10.

Maelsteen. Grenssteen , grenspaal. KIL.
Maalteeeken. Kenteeken. Ibid.
Maeltjen. Vlek , nwedervlek. Wdb. op
Maeltote. Schatting , tol, cans. Km.

BREDERO.

MEYER.

Maen. Maankop , papaver, heu , slaapmiddel. Ibid.
Maene op de ooge. Ziekelijke gesteldheid eens oogs , bestaande in
een vlies, dat bij een der ooghoeken ontstaat , en langzamerhand over den
pupil heengroeit en daardoor het gezicht verduistert. Km.

MAENE.—MAER.
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Maene in 't hoofd. Krankzinnigheid. Ibid.
Maene der naeghelen. De witte vlekken, die soms in de nagels en
wel aan de grens der bovenhuid voorkomen. KIL.
Maenen. Zie Manen.
Maenkind. 4) Kind, waarvan de vrouw zwanger wordt, nog voor
het intreden der nyeuwe maan. KIL.
2) Monsterachtig misgeboorte eener vrouw. Ibid.
Maensieck. Menstrueerend. Ibid.
Maensuchtigh. Krankzinnig. Ibid.
Maen.- of maanswym. Maansverduistering.

VALENTIJN

Oost-India D. V,

bl. 401, b.
Maer. Vermaardheid. Zie Mare.
Maer , macre, mare. Groote waterplas , vijver , moeras, meer ,
zee. JUL.
Maer. Koperen pot.

PL.

Maer, maere , mare. Merrie , paard en ook nachtmerrie. Ibid. Km.
Dan ligh ick door de vrees soo stil , soo bangh en swaer
Als jell/ant, die des snachts wordt van de ma e r bereden.
H. VANDEN BRANT , Het verweire Sothuys van Antw.
1678 , bl. 17.
Maer , mare. Gerucht , tiding. KIL.
Noah is een dine talresienst ,
Dats , als ghi suit van haer gaen ,
Dat gi haer dan doet verstaen
Als gi weder coomt tot haer ,
Dat gi haer selt seghen maer,
Dat si gaern horen sal
Dr. VERWITS, Van Vronwen ende van Minne ,
bl. 56 , vs. 124.
Aldus- siju si to Romen binnen ghestreken ,
Om to vernemen trechte waer,
Wat bedude dese nyeuwe m a e r.
IIILDEG. Ged. bl. 208 , vs. 108.
Zie nog Jans Teesteye , vs. 659;
vs. 2571.
Maer. Wet. Wdb. op

BREDERO

'VAN BEAUMONT

en Wdb. op

Ged. bl. 140; Rymb.

HOOFT.

L. Waer sinse toch alle bey ?
J. Ma e r tot onzent.
W. D. HOOFD ,

Kl. van Stijve Piet, 1682, bl. 30.

Maer , mare. Steads , alleenlijk , niets dan. Wdb. op

HOOFT.
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Men siet enen die gevaen
Es in Karkere ends sere ontaen ,
Ende die van wormen es onreine ,
Ende en drinct mare fontaine ,
Ende edt gerstin oft evenin broet.
Dr. VERWISS ,

Maer. Pas, zoo even. Wdb. op

Die Rose, vs. 2632.

HOOFT.

Maer , mare. Beroemd , vermaard.
Maghet bleef hi al sijn lijf
Ende levede al sonder wijf ,
Alse die pijude na hem to gevene
Exemple van vulmaecten levene.
Doe hi hadde XX XIX jaer ,
Wart hi in Rome sere m a e r.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. I B. XXXII , vs. 22.
Si waren , dies es leden .x. jeer ,
Van groten ridderscape waert ends m a e r,
Ende bi dogheden menegherande
Waren si bekent in vele lande.
Lane. II , vs 26953.
Zie nog Lev. van St. Am. II, vs. 2684 ; Nat. Bl. B II, vs. 1329 ; Lev.
van Ste Fr. vs. 2042.
Maer, Uitgezonderd.
Keye seide : ,ic en seit om gene sake ,
Maer dat is speelde metten knape."
Ferg. naar het HS. vs. 670.
Donse hadden dere vanden stride ,
Maer datte Heidine twater wonnen.
MELIS STOKE , B. II,

vs.

729.

Die vloere sijn al van marberstene
Ende hebben onthoutnesse el ne ghene ,
Maer datter een pilaer in die middelt staet ,
Die dor elken vloer in den hoghesten gaet.
Fl. ende Bl. vs. 2418.
Zie nog Nat. Bl. bl. 447 , vs. 314.
Maer. Ware het niet dat, indien het niet geweest ware dat.
Alangremant gheraecte wel
Den coninc daer neffens dat hi wilds,
Een deel neffens sinen seilde ,
Ends haddene welna met groter porsse
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MAER.—MAERC.
Ghedaen tumon vanden orse ,
Ma e r dat hem sijn spere ontwant
Ende spranc te sticken vor die hant.
Walewein , vs. 2381.
Alse Lanceloet dat Bach met oghen
Hine wouts niet langhere gedoghen ,
Ende sloech op Waleweine soe snare,
Dat hi ter eerden gevallen ware,
Maer dat hi hem an dartsoen helt
Ende reet met sporen over tvelt.
Lane. II , vs. 28646.

Zie verder

MAERL.

Sp. H. 4°. ed. III P. V B. VII, vs. 18; D r .

VERWIJS,

Bloeml. I, 104, vs. 588.
Maer al. Niets dan.
Si troostense met soeten woordeu ,
Ende seiden , si dorste haer niet ontsien ,
Haer en sonde ma e r al goet ghescien.
Flor. ende B1. vs. 820.
Maer maken. Bekend , ruchtbaar maken.
Ende als 't Amand wel verstoed ,
Bleef hem voordan in den moot
So seere , dat hi niet ne mochte
Gherusten , maer al sijn ghedoochte
Sette hi , omme te gane daer ,
Ende de woorden te m a k ene ma er
Van dat hi menich waerven sprat.
Lev. van Ste Am. I, vs. 3967.
Maerbelsteen , maerbersteen. Manner.
Hi was in een capelkijn
Van ma erbelstenen al gehouwen.
Ferg. vs. 1623.
Baer spleet ende mitre ende ma er ber s teen,
Tedale seech die grout.
Dr. VERWIJS , Bloeml. III , 141, vs. 27.
Maerberijn. Van marmer.
Ende si vonden in die stede
Ene tombe die was marber ij n.
Lane. II , vs. 3351.
Maereele. Groote bij , die het werk der honigbijen voorbereidt , volgens Km. Dit woord, dat mij nooit elders is voorgekomen, staat bij

KIL.

MAERC.—MAERCT.
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niet in alphabetische orde , maer komt voor tusschen de woorden »maerte
en maertken". Wellicht zou daardoor de juistheid der spelling kunnen
betwijfeld worden.
Maergarite, margarite. Parel. Lat. »margarita".
Menege maergarite diere,
Menegen precieusen steen
Vintmen daer in over een.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. I P. I B. XXXI , vs. 46.
Waerdereuben , cameren vele ,
Die weeghe vul van alien spele ,
Carbonkelen ende mar garite n.
Ibid. I P. IV B. XL , vs. 43.
Zie nog Lev. v. St. Fr. vs. 353 , 357.
Maergh, maerch. Merg.
ma e r c h alre doechde.

RUUSBR.

Ghehoersamheit es dat binnenste
Tab. II , 93 , reg. 10.

Maerghen, maerghin, maergijn. Morgen.
— — — ende met desen
Sprac Reinaert : ',Neve , is wille dat ghi
Tavont herberge hebt met mi ,
Rude maerghen wilwi metten daghe
Te hovewaert , sonder saghe.
Rein, door Dr. JONCKBL. vs. 1085.
Vermerredi maer gh in den dach ,
So sorghic , dat u ne mach
Neghene ghenade mee ghescien.
Ibid vs. 1377.
Zie verder MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. LIIII, vs. 14.
Maerghenstont. Morgenstond. Den staet der gracien gheliken wi der
nacht ochte der m a e r g h e n s t o n d e n, die noch doncker es.

RUUSBR.

Tab. II , 96 , reg. 2.
Maerkatte , merkatte. Meerkat , soort van aap.
Maereken, maerken. Merken , opmerken , bemerken. Lev. v. Ste
Fr. vs. 2114 en 8820.
Maerkoet , merkoet. Meerkoet of waterhoen.
Maerkolf. Soort van exter , ook roetaerd genoemd.
Maerct. Markt.
Galba ward, met groter onwaerde ,
In die m a e r c t to middewaerde
Yersleghen.
Rymb. vs 30610.

236

MAERM.—MAERS.

Maermoset. Leelijk , afziehtelijk uiterlijk , apenfiguur. Zie het Fr.
LAVEAUX dictionn.

»marmouset" in

Want so swart was hem dat vel ,
Ende haer anscijn also wel
Was bet gheformeert ende gheset
Naer des duvels ma er mo s et,
Dan mensceliken ghelate.
MAERL. Sp. It 40. ed. III P. I B. XXIIII, vs. 62.
Maerotte. Meerkat. Rm.
Maerradijs. Ramenas. Ibid. Het Eng. »horse radish" komt hiermede
overeen.
Maers. De mars van een schip.
Wanneer een schip nu schoon uyt hooge dicke boomen
Sijn maecksel van de kiel heeft tot de maer s bekomen.
HUGO DE GROOT , Bewys , enz. 1652 , bl. 9.
Schepen met m a e r s e n. Inf. bl. 85. Zie Meerssehip.
Maersant. Zeker edelsteen.
I ander steen adde soe , hiet maersan t.
RATALER , Die Rose , vs. 1011.
In Die Rose uitgegeven door D r.

YERWIJS

staat (vs. 1015) mar chant,

doch deze merkt aan, dat zulks eene verkeerde opvatting van den Franschen tekst is, die van de tong eener gesp spreekt. Hierdoor wordt het
twijfelachtig of m a e r s a n t wel de naam eens steens is.
Maersepeyn. Marsepein. Zeker soort van koek. Sy halen in haer
Bancketten soet-smakende M a e r s e p e y n e n, Comfituren , Marmeladen
en diergelijcke snorre-pyp en.

R.

visscHER , Sinne-poppen , bl. 74.

Maersch, maersche. Moeras , drassig land ook weide die des winters
onder water staat.
Doe logierden si met vreden
In Moabs lant uptie Jordane ,
In een m a ersc h, als is wane.
Rymb. vs. 6002.
Maerscale. Hoe fsmid. In Julio meyster Heynric , mijns heren smit
ende m air s calc van Oistervant , gegeven yser ende reescip mede to
copen , alse hoefysen , hoefnagelen tot mijns heren paerden , enz. D r. VERWIJS
De Oorl. van Hertog Albr. bl. 169.
Zie ook bl. 274.
2) Paardendokter. KIL. MEYER.
3) Zekere godheid, die , bij ziekten, het gevaar afwendt. ML.
4) Gerechtelijk overheidspersoon. Wdb. op BREDERO bl. 504.

MAERS.—MAES.
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Maerscaleken.. De paarden beslaan.
Doe dede hem Ywe , die coninc milde
Maken scone nuwe scilde ,
Hare orse en aerscalke n.
Renout , vs. 340.
Si daden maken nuwe scilden ,
Haer orssen maerscalken ende daghen.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 3 , vs. 161.
Maersealsie. Hoefs:nederij. Zie Dr.

VERWIJS,

De Oorl. van Hert. Albr.

bl. 169.
Maerspinne. Inktvisch. KIL.
Maerstaller. Stalknecht.

KIL. MEYER.

Maerswijn.. Dolfijn. Fr. »marsouin".
Maertacken., marrentacken. Vogellijm. Bij de oude Batavieren
»heilig kruid".

KIL.

Maert, maerte. Dienstmaagd , ook somtijds slavin. Wdb. op

BREDERO,

KIL.

De maert bracht een gulden lampet vol waters, gheplant
Op een silveren becken.
COORNHERT Odyss. 1606 , 44 , ro.
Ick zal u mede gheven --- Maert en ende Dienstmaechden.
P. DOH

Appolonius , 1617 , bl. 27 , r°.

Maertelie. Zie Martelie.
Maerten. Dienstboden in het algemeen. Honden ende catten wensehen
om roeckeloose Ma e r t e n. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 95.
Maerten, meerten. Aap.

BILD.

Goa i. v.

Maerter. Marter. Km.
Maertille (By den). Bij den hamer , bevestigings formule , namelijk
bij dien , welke bij het maken van het heilige kruis gebruikt werd.
Het sal vonden sijn , by den maertille n.
SMEKEN tSpel enz. vs. 62.
Dezen uitroep of bastervloek vindt men ook op vs. 909.
Maertoger. Voedstervader. MATTH. Analecta , III, 81.
Maertse. Zie Marts.
Maerwaeter. Stilstaand water. xn..
Maerwortel. Kruisdistel. Ibid.
Maes (Over de) gekomen. Dit wordt van iemand gezegd , die veel
ondervinding heeft opgedaan, en van vele zaken weet mede to spreken
en dus , zoo als men spreekwoordelijk wel eens zegt »een oude gediende".
Wdb. op

BREDERO.
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MAES.—MAET.
Jae sy verstater bekrenckt op sulcke snaren ,
Sy is met de Prins over de M a e s e k o rn e n laugh.
J. J. COLEVELT , Graef Floris en Van Velsen, 1628 , bl. 9.

Maesdarm, masdarm. Aersdarm. ML.
Maese, maesche. Vlak, vlek. Ibid.
Maeser, maser. Uitwas bij den ahornboom. Ibid.
Maescap , maesschap, maeseop. Maagschap.
Dat die ouders op stonden , die int graf verrot zijn ,
Sy missaecten haer ma e s c h a p, dit soude tslot zijn.
ANNA BYNS , Ref. 1602 , III , bl. 118 , r°.
Ooc vermaende hijs hem dan
Van maescapen, dathi
Hem helpen woude ende staen bi.
Belg. Mus. IV, 319 , vs. 531.
Gaet wt, gi dochteren van Syon, wt uwen lande , wt uwer maesc op.
Stemmen bl. 24.
Zie nog

VAN GHISTELE,

Eunuchus , bl. 8.

Maescheren, maeschen. Bevlekken , bezoedelen , met roet of inkt
zwart ;waken. Km.
Maeshout. Ahornboom.

KIL.

Maet. Roeier , matroos. Ibid.
Maet. Matigheid in opschik.
Is dan uw bedgenoot tot mope dracht genegen ,
En datje tot de m a e t hem niet en kont bewegen ,
Soo buyght naer sijnen wil , maer tuyght in uw gemoet
Dat ghy het om den man , niet om de werelt doet.
CATS, door Dr. v. vi,. I, 489, b.
111Caet, mate, mate-man. Een arm mensch , arme. Km.
Den in a ten en radio niet
Dat si hem ghesellen iet
Metten hoeverdeghen riken.
Doctrin. B. II , vs. 583.
Alse die rike man siet
Dat die mate hevet iet
Dat scone es ofte goet ,
Soe peinst hi in sinew meet , enz.
Ibid. vs. 664.
Zie mede RAUSLER , Die Rose , vs. 2034.
Maet, mate. Bijv. nw. Arm.
Hadde een mensehe, voerwaer gheseit ,

MAET. —MAETS.
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In hem alle die wijsheit
Die Salomon hadde , die wise man ,
Ende Aristoteles met , nochtan
Soude mense versmaden , twaren ,
Waert , dat si mate van goede waren.
Doctrin. B. III , vs. 706.
By hilic wordt die mate rijek
Entie rijcke maet van goede.
HILDEG. Ged. bl. 108 , vs. 143.

Maet , mate. Gering , nederig.
Doen sijs niet , God selt hem witen
Harde swairlic inden lesten ,
Daer die mate mitten besten
Becht onnosel sullen staen ,
Van horen werken loon ontfaen.
Doctrin. bl. 26 , vs. 162.

Maet (To) komen. Te pas komen, in zekeren toestand geraken.
Levi, van zijn broeder Jozef sprekende, die in den put was nedergelaten, zegt:
Hy riep zijn' Engel aen , den trooster aller vromen.
Simeon.
Die hem naer Dothan wees , om zoo t e maet t e komen.
YONDEL ,

door v. L. III, 769, vs. 880.

Maetche. Knots. Fr. »massue".
Hi sat op een stare swert part ,
Ende hint an sijn archoen ene haecse
Ende ene mare loedene m a e t eh e.
Lane. II , vs. 17229.

lelaetchijs. Massief.
Daer wildi weten ende connen ,
Weder dat die beelden waren
So hol , so vul ; doe vaut hi twaren
flat si maetch ij s waren goudijn fijn.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. IV B. XLVI, vs. 27.
Zie nog Maehijs.
Maitselair. Metselaar. Dr. VERWIJS , De Oorl. van Hert. Albr. bl. 386.
Maetselen. Metselen. Ende Solomon — — — dede alle die doren
vanden tempel toe m a e t s e l e n mit stenen. Dboec vanden Houte , Bijlage A, reg. 332. Item omtrent xxvij dage in Julio by Florijs Willemsz.
heren Florijs van Alkemade gesent om tSinte Odulfs to doen m a et s el e n
ende tymmeren , enz. Dr. vEnwirs , De Oorl. van Hert. Albr. 'M. 379.

AETS —MAGHAI.
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Maetsen. Vellen , nederslaan.
Den swarten ghinc hi asselgieren
Bitterlike in sulker maniere
Oft hine in die aerde sonde ma e t a e n.
Walewein , vs. 9903.
Zie verder ook Metsen.
Tdaetsenaar , maetsener. Hetzelfde als Maitselair.
Hi hadde wel dusent temmerman
Ende seven hondert maetsenare n.
Renout , vs. 1696.
Roerende datsi mit een deel gewapende , delvers ende maetseners
togen tot Staveren om tslot to hulpen maken. D r.

VERWLTS ,

De Oorl. van

Hert. Albr. bl. 458.
Maetser. Hetzelfde.
Doe ghinc Renout ende ontboot
Al die temmerliede , die hi vant ,
Ende m aetsers in dat lant.
Renout, vs. -746.
Maetschap, maetschapp. Deelgenootschap. Wdb. op
Maetschappye. Omgang. Ibid.

HOOFT.

Maetschappye des rys. Mederegeering, medebestuur,, deelgenootschap aan de regeering. Ibid.
Maetschappye. Menigte of samenwerking , aaneenschakeling. Wdb.
op

HOOFT

bl. 476.

Maetsue. Knots.
Want also vollyc alse die doren
Den Conine op dys wisten gegaen ,
Quamen si toe , sonder waen ,
Met groten colven ende maetsuen;
Ende met herde groten gehuwen
Bestoedense den Conine ende sine lieden.
VELTH. Sp. H. fo. 51.
Made , maede. Grasland , wetland , weide.
maeden. Maaien. KIL.

VAN HASSELT

op

KIL.

Maffelen. Stamelen.
Mafje. Waarschijnlijk een lief kozingswoord. Zie Wdb. op BREDERO.
Magh. Hetzelfde als Maegh, dus bloedverwant. Null. Ged. I, 243.
Maghai. Zekere stof.
Straks ziet men Brechje nit haar Ma ghaaij en pakje spartelen.
P. W. VAN RAPS , Verliefde Brechje , bl. 7.

MACHA.—MACIIE.

Machaehe. Trage , vadsige , stordige wow.
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KIL.

Gelijk of wy oude

wijven en versehrompelde m a c h a c b e n getrouwt hadden.
Wetsteen 8°. ed. M. 306; 4°. ed.

J. DE BRUNE ,

203.

Maehairen. Zie Wdb. op 1100FT.
Machandel. Jeneverboom. KIL.
Magheren , maegheren. Vermageren. Wdb. op BOWL
Maghedijn. Maagdelijn.
Die fijulakene wit van ziden ,
Menne vint so goet nu hi tiden ;
Die oreussinen diere ende fiju ,
Noint en hadde so goet maghed ij
BLOMM. Oudvl. Ged. II, 79, vs. 360.

Maghedoem , magedom. 1) Ongehawde stoat.
In sulken boeken men tint ,
Dat rinse here meer mint
Maghedom dan enich 'even ,
Dat so hoghe is verheven.
Lsp. B. I , C. 25 , vs. 19.
Maghedo in is herde goet,
Diene in rechter oottnoet
Elide mit reinre herten draecht.
Ibid. vs. 79.
Al prises wi dat magedoem sere ,
Dies bidi , no min no mere ,
Sone lachtren wi dat huwelic niet.
MAaRL. Sp. H. 4°. ed. HI P V B.
2) Zuiverheid , reinbeid.

, vs. 29

Mae der lylien blome , daer bi
agedom es betekent , i3edi
Si wittere es dan andere blomen ,
Ende meer dogeden daer of comes.
Lane. III , vs. 10068.

Magheleyne. Marjolyn.
Maghelink. Maag , bloedverwant. MEYER.
Maehenars. Maehinisten bouwlieden.
Ende als hi sire gesonden seker was
Hi ontboet timmermaune doe ,
Ende machenars mede deer toe ,
Ende deden den beech tier uren
Luken met goeden hogen muren.
Lane. II , vs 6074.
IV.

IC
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Magerlike. Scheaal , bekrompen, op eene schrate wijze.
Mager like gaf men hem broot ,
Dat hi van hongre uiet bleve doot.
MAERL; Sp. H, 4 0, ed. 1 P. VIC B. LX XXII , vs. 9.
Diaghet maget.

Jongeling.

Die selverine paeure , besie ,
Meent Abylon , mineu sone ,
Want hi maget was die ghone.
Ibid. III P. IV B. XVII , vs. 70.
Onyehutod , rein, onschuldig.
Moenc wart hi in sire joget ,
Ende hilt hem emmer an die doget.
Maghet bleef hi al sijn lijf ,
Ende levede al sonder wijf.
Ibid. III P. I B. XXXfI,

vs. 17.

Zia nog op Maeght.
3) Moedee , dock door geen man bekend , nam. de heilige taaagd.
Vanden houte , daer ane versterf
Der in aghet sone om ous bederf,,
Hebbic ghelesen hoe dat ghewies.
Dboec vanden Houte , vs. 2.
Voer dat cruce stont Marie ,
Die edele moeder , die m a g e t-v r i e.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. XXX , vs.

4.

Maghetoghe, machtoge. Opvoeder, opktveeker, leermeester, tuchtmeester.
Siju

maghetoghe hiet Leouidus.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. I P. 1V B. IV , vs. 25.

Alse sijn maghetoghe dat sach.
Ibid. I P. VII B. LXXVII, vs. 23.
Hebbeu si goede magh e-t oghen
Si selen reinicheit bewaren ,
Te minsten tot hareu .X11. jaren.
BLOMM. Oudvl. Ged. I). III, bl. 124, vs. 46.
Zie ook Alex. B. I, vs. 363.
Maghetoght. Opktveeking , ook de betrekking van opktveeker,, opopeder. MEYER.
Magger„ .Bakker , tafelvriend , tafelyezet , tafelyenoot.
IVIaggher , mangher. Ruilhandelaar, koopman. ML.
Machieren. Grenzen, aanpalen.

ROQUEFORT

PL.

»machier."

MACHL—MACRO.
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Soe dattie hertoge hadde ene
Dochter te huwene ende el ne gene ,
Die hi gaf te wive enen hogen man ,
Die au sijn last machierde dan.
Lane. II , vs. 99V2.

Maehijs. Massie f.
Porrus die hadde eeue zale ,
Daer in waren , weetmen wale ,
XXX colummen groot ende lane ,
Mac h ij s fijn goudijn , Diet gemane.
MAERL. Sp H. 40. ed. I P. IV B. XL, vs. 84.

Magistreel. Menistreet , minnezanger. Passim.
Machlichte. Misschien , wellicht , waarschijnlyk.
M.a chlichte Floris heeft ghemint ,
So ghestadelike dat hoofsche kint
Blancefloere , die scoene es, enz.
Fl. ende B1, vs. 411.
Voer dat truce stout Marie ,
Die edele moeder , die maget vrie ,
Ende sach met haren soeteu ogee
Haren sone die wonden togen.
Soene mercte Met haer kints doot ,
Maer onse salichede groet ;
Want m a c hli cht e soe bekende
Der werelt verlos bi amen ende.
MAERL. Sp. H 40 . ed. 1 P. VII B. XXX, vs. 9.

Maghneel , magnele , manganeel , mangheneel. Zeker werptaiy
in den oorloy, storantuig , ook muurbreker genoemd. U. W.
Nu segt daventure dat
Alse Mordret vor Lonnen sat,
Dattie tor in velen delen
Gearget was vanden xnag n e l e u.
Lane. IV , vs. 10300.
Per sevender maend hi began
Rechten magnele ende evenhoghen.
Brab. Yeesten , B. II , vs. 2878.
'Lie ook Rymb. vs. 34597 en 3209.

Machode. Wellicht dat
M a c h o d e dat hi bet ghevroet
Dan sule die bonte cappe au doet.
KAUSLER , pe

bone van sedeu , vs. 876.
16*
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MAGRL—MACHT.

Magriel. lletzelfde als Magneel.

besettedet mit catten, mit

blyen , mit Magriele n. Kort Chronijkje achter den Clerk u. 1. L. bl. 223.
Magseap. Bloedverwontschap.

NIJH.

tied. 1 , 243 en 303.

Maehsehien, somtijds ook mag seien. 1VBsschien. Alex. VI , vs. 686.
Passim.
Maeht.

Overmacht.
Bedi al gevalt hi aventuren
Dat een man tegener uren
Sijn last verliest hi crachte ,
Oft bi verranessen , oft bi ma chte,
Bits ene sake diemen mach
Achterhalen op enen andren dach.
Lane. IV , vs. 5226.

2) Kracht , verinogen, geldigheid. Fr. »vigueur." In orkonde hier af,, so
hebbe wi — — — onse zegele an desen brief gehanghen, ende irkyesen
(sic) dat of enich zegel gebreke of to broke, dat daerum dese brief nyet
te kranker wesen en sael mer he sal hliven in sinre alingher in a c li t.
NNH.

Ged. II , 41.

3) Liehoomskraeht.
Tmos wies hare ten oren nut ,
Hare tanden waren nut gemene
Gevallen , sonder een allene ,
Die groet was ende voren oec stoet.
Sie en ware niet enen voet
Sonder hare potente gegaen :
Hare ma c h t was hare also outgaen.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 352.
4) Gevolmachtigde. Zie NIJII. Ged. II, 113 en 118.
5) Bezit , beheer. Heeft hi ene wedewe getrout, dat goet dat van
haren halven comt blijft hare ; dot goet, dat van sinen halven comt ,
opdat hi ne gene kinden en heeft , dat blijft in tsertoghen mach t. Dr.
Prozast. bl. 2.
Macht. Manbaarheicl.
Macht. Lies, gemaeht. Ibid. So schoorde hi hem in sijn macht mit
een spronc. Passionael Somer Stuck, 1489, P. Ciiij , a. Ende hi nam
doer aerde aide maecte doer een cruce op, ende hi anriep sinte peter,
ende leidese in sijn machte, ende te hant was hi genesen. Ibid.
Magt. Maagd. Passim. Zie Gloss. op Karel de Gr.
Macht (Stitt) doen. Zijn best doen.
David dede (lair toe s ij urnae 11. t,

MA CRT .—M A CUT.
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Bat alle die paepschip vander stede
Grote devocie daer toe dede.
Mloep , B. I V , vs. 672.
Ende die goede man dede sine macht
Om hem taysierne dies uacht.
Lane. 11, vs. 4263.

Machtbode. Gezant , afgezant. ML. PL.
Machtegen. Groot , machtiy worden.
llus hogen dunctini alle dage ,
Ende machtegen hare mage.
Karel de Gr. Fr. I ,
Machtecheit. Macht.

vs.

1362.

— — sine grote machtechede
Werd hem saen benornen mede.
VELTH. Sp. H. Iv. 214.
Machten. Machtig inaken.
Want hi sijn vrienden binnen der stede
Van den Grave bliven dede ,
Ende deedse hueden ende wachteu
Ende dagelijcx stercken ende machte n.
Brab. Yeesten , B. VI , vs. 8478.
Machtig. 1) Sterk.
Ende Leander , des zeker sijt ,
Was so machtich inden leden ,
Dat hij die zee- tot sulken steden
Mit sinen armen over zwam.
Mloep, B. II, vs. 141.
2) Bijzonder,, groot. Wdb. op

HOOFT.

bl. 477.

Machtigh si.jner sinnen. _remand, die zone zinnen of zijn verstand
meester is. ML.

Machtoge. Tuehtmeester , opvoeder , teermeester. Zie Maghetoghe.
Machuwe. Knots. Fr. »niassue".
Dangler was fel , stuer elide losch ,
Ende nam sine in a c h u w e jut busch.
KAUSL ER', Die Rose , vs. 13038.
Een boeve , die daer quark]. beneven ,
Heeft den Breve daer ghehoort
Saint Pol roepen , eude rechtevort
Heeft hi siju machuwe verlieven
Bode heeftse hem jut hoot gedreven.
Brab. Veesten , B VI , vs. 6201.
Zie nog ibid. vs. 3372.
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Mahomerye. Afgoderij.
Sie sijn in die m a hom erye gegaen.
Lane. II , vs. 2110.
Mayeren, mayhieren (Te). Ontstellen , versehrikken , verontrusten ,
heangst )oaken, onthutsen.
Maer vander tale to may II ierde
Walewein doe herde sere.
Lane. II , vs. 4248.
Hi te may e r de hem van desen.
Ibid. vs. 10789.
Si was outboeden ende si pain ;
Eude alsi sijn evel vernam
Sine woudene niet t e mayere n.
Ibid. vs. 19350.
Mayert , mayiert (Te). Onthalst , eerstagen ontsteld „ heiuogcn ,
yertegen , bang . bevreesd.
lii sach hare oegen code haere mom
Ende hare scone anscijn tier stout,
Fnde sach an hare so groete scoeuhede ,
Dat hire t e in ay er t was mede.
I bid. vs. 15308.
Galyout spear tot hem daernare
Dat hi niet en ware tougemake
Noch temayerd om die sake.
Ibid. IV , vs. 2654.
Zie verder ibid. II vs. 2244 en vs. 6968.
Main , mein. Quid? Zie over dit wooed bet Writ). op
flat Op

1100FT

BREDERO.

Maiseniede. Zie Maisniede.
Maisiere, maysiere , maisire. I)

schutsinuur.

Die coninginne Semiramis ,
Also sat bescreven es ,
Dies conincs Ninus wijf , die vroede.
Si dede temperen met bloede
Dien morter , daer alle die ni a i s i e r e
In waren gewracht goet code diere.
Alex. V , vs. 849.
Mouses ende sijn vole to voet
Giughen lumen dor die vloet
I)roges voets upten grout :

en vooral
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In beeden sidan twater stont
Up ende neder indiere maniere ,
Alst oft ware eene stenine maisir e.
MAERT., Sp. H. 40. ed. I P , II B. V, es. 6.
Volgens de aanteekeningen van den heel'

SNELLAERT Zoll SERVILITS

in zijn

Dictionnarium triglotton daardoor een muter zonder kalk bedoelen. SNELLAERT zelf meent echter dat maisi ere beteekent een dikke micur zonder aardewerk bevestigd , en die van schiet- of werpgaten voorzien is.
2) Gat in een muur of burg.

KIL.

menege maysi ere
Deer men met swerden dore star.
Limb. B. XI, vs. 1084.
Doe star elc dore sine maysiere
In den bone die elpendime.
Ibid. B. XII , vs. 217.

Maisiere. Bijw.

als een

Si sloeghen iude prayerie
Haer ghetelt op ene riviere ,
Heet Lincare , die daer maisiere
Neder loept , sterc ende groet.
Brab. Yeesten , B III , vs. 870.

Maisieregat. Schietgat,
Venus seorste hare wel hogs,
Bode nam dien braut ende dien hoge ,
Ende togene in wat si mach ,
Ende scoet daerse een maisir e gat sash
In dien casteel verborgen staen.
Dr, VERWIJS Die Rose, vs. 14068.

Maisnieden. maisenieden, maysinieden, meisnieden, mesnieden
misnieden. Gezin,, huisgenooten , gevolg , huis- en hofhoud,ing. KIL.
Ten elpsbene eaten die gravels
Ende hertogheu van groter haven,
Ende ten yvore hoge liede ,
Rudders ; maer hare maisniede
Saten beneden ten marberine.
Walewein , vs. 1028.
— enen here voeght wale
Ghestade ende hoefsche tale ,
Goedertieren onder die liede ,
Niet fel op sine en aisnied e.
Lsp. B. III ,

C.

12 , v s. 90.
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Majt. Meid. Wdb. op

HOOFT.

Mack. Mik , stok , herdersstal.
's Kouinghs doehter
——
Die my te baeck'ren gat acu Juirren en Vorstinnen ,
En aen myn koest'ren ley te kost haer schrand're zinnen :
Dan 't was verloren inoeyt: °Lulea toonde ick baer wel plat
Doen Pharoos Diadem ink met de voeten trad ,
Ghelijck ick naemaels dede , en eenzaem giugh bcschudden
By Horeb , met mijn m a c k , miju afghedwaelde kudden.
VONDEL , door v. L. II , 45 , vs. 10.

Mack. Gemakkelijk. 1w..
Mac. Gebiedende wijs van maken.
Dine haat eu si wautrouwel no blurt
Cleiue dine m a c niet to groet.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 1 P VIII B. XL, vs. 4.
Alleene in a n dinen ende goet.
Ibid. LXX1 , vs. 92.

Macaire. Rinketbarn. VAN LENNEP en HOFDIJK Merkw. Kasteelen . 3de
Serie, II, '168.

Makel. Smet , r'lek. MEYER.
Makelaardij, maeckerlaerdij. Belasting le Dordrecht van sownage
goederen, geheven krctehtens het stapetrecht. In!'. bl. 667.
Makelerdie. Makelaars loon. W. VERWIJS , De Oorl. van fleet. Albr.
111. 214.

Makelgelt. 1) Hetzeltde. Wdb. op BREDERO.
2) Maakloon. D r . VERWIJS , De Oorl. van fleet. Albr.
Makers. 1) Vervaardigen, santenstelten.
Soe bat mi , dat is sonde makeu
Dese avonture van Reinaerde.
Rein. door D r.

23.

J (MCKIM. Vs. 30.

2) Uitinaken, kenmerken.
Dus is oetmoet ende doget dan
Die connen maken den vroeden luau.
1VIeliboeus , vs. 8942 variant, op bl. 656.
3) Dom, bedrijven. Wat midlertydt Graaf Luidewyk rn a a k t e, wordt
HOOFT Nederl. Mist. f°. 360. 18.

by de sehryvers verzweegben.

Mensche, hebstu ghesoudecht ,
Soe Sidi dat ghecundecht
Dattu niet en maca der sundeu nice.
Die .X. Plaghen , vs. 557.

MAKEN.
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AKEN.

4) Lich aanstellen
Ghy booswicht suit den Heer over d'armen niet meer maken,
Off men sal u arger doen dan u nu is gellami.
COORNHERT Odyss. 1605 , 11 , 85.
Wdb. op

5) Nabootsen , doen of zich yedragen , zich houden

BREUER°.

lck rn a e c k den wijsen mann , den Doctor en den Leeraer ,
Oud Schoolkint , maer och Heer , in 't voorste van miju leer -jaer.
(IUYG. Korenbl. I , 327.
6) Verzinnen.
Als heir die ininne inaecte banghe ,
Ende die ridder merrede laughe
Dat hij niet en quam tot haer ,
Sende si den bode aldair
Mit eenre bootscap , die sy maect e.
Mloep , B. II, vs. 161.
7) Dichten , schriiven.
Hier bi zullen , die dichteus plien ,
Harde nauwe voor hem zien ,
Als si van hystorien make n.
Lsp. B. III, C. 15, vs. 93.
Willem , die den Madoc ma e c t c.
Rein. door D r . JONCKBL. vs. 1.
8) .4f enaken , doen stereo) , doen ontkomen.
Die honger mode entie diertyt
M a e c t e daer oec , des seker syt ,
Menigen man , dat verstaet.
VELTH. Sp. H. fo. 134,
9) Goedmaken , herstelten.
Oft die ghene, die quade saken
Met loghennen connen m a k e n,
Ende waerheit connen verblinden ,
Mit scalcheiden die si vinden.
Doctrin. B. III ,

vs.

696.

Be variant heeft scone Connen make n.
10) Voortbrengen. Zie Lambrucen.
Maken of maecken (Hem of Bich). 1) Zieh houden (as , zich aanstellen als.
Mar suaehts , alsie bent gegaeu
Slapen , eude hebbe utegedaen
Mine cleder , code dan gi
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MAK EN.--MAKING,
Sjt gelegen neven mi ,
Ende is jegen u speelde genie ,
So pijndijs n altoes te werne ,
Ende in a e c t n siec ende eroent mede.
Dr. VERWYJS , Die Rose, vs. 8589.
E n de m a e c t n of ghi doet waert.
Nieuwe Reeks van Werken van de N. v. N. L. 11 ,

2) Zich begeven , gaan mar, heengaan.
Hi liep op den foreest sciere
Drie grote milen so dede hi viere ,
Ende m a e c te hem in .i. vremt lant.
Ferg. naar het HS. vs. 175.
Daer lie was naerren no staen ,
Maer hi in a e c t hem sire straten.
Lev. v. Ste Fr. vs. 6439.
Zie nog Rein. door D r.

JONCKBL.

vs. 2262.

Maken vroet. Onderrichten.
Wie sal mi dies ma ken vroet?
Nieuwe Werken van de M. v. N. L. 1/, 2de St. bl. 41.
Maken. keytif. Eltendig 'maker?, ook dooden of doodslaan.
Hadt den gonen moeten bliven
Diet brochte , hi hadde meer k e t i v c
Ghemaect dan hi heft ghedaen.
Walew. vs. 7537.
Maken (Staet). Den staut , de rekening opinaken. Wdb. op HOOFT.
Maken. (Zijn onsohult). Zich verontschulcliyen. VONDEL door v. L. I,
567, vs. IL
Maken (Den meester). Den boas spelen. Passim.
Makereel. Koppelaarster.
Ic weet algader hare covine :
Si pijnt hare makereel te sine.
Dr. VERAVIJS , Die Rose , vs. 8818.
Makerigge. Maakster,, tverkster, vervaardigster.
Hughe metten erommen benen
Was sijn vader , wet men wale ,
Ende was gheboren van Absdale ,
Ende was sone vrouwe Oghernen ,
Ere hout in a k erigge van lanternen.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 804.
Making, maakingh. Gift gesehenk. Wdb. op

HOOF T.

bl. 476.
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MAKEER,--MA LADE.
Makker. Deelgenoot. U. W.
Macker. Buithandelaar.

an..

Eng. »monger."

Makkerdaen. Zekere houtsoort. Stoelen van M a k k e r d a n e n hold.
FOKKENS,

Kl. van dronkken Hansje , 1657, bl. 16.

Makkerye. BUeenkomst, gezelschap. U. W.
Mackerin. Vroutvelijke makker , rnetgezellin.
Eneas schrickt , en staet bier onverhoets verlegen ,
En biedt , wat hem gemoet , het punt van zijnen degen ,
En had zijn ma c k e r i n hem niet terstont bericht
Hoe daze schimmen , dun en lichaemloos en licht ,
In eenen hollen schijn , slechts heene en weder vlogen , enz.
VONDEL , door v. L. VII] , 434 , vs. 427.
Maksel , maxel. Maakset. V. W.
Daer is geen onderscheyt van mannen ofte vrouwcn ,
Beloften maken schult , en dienen onderhouwen ;
Dus ofje man , of maeght , of ander macksel zijt
Geeft dat 'er is belooft , en op den rechten tijt.
CATS , door Dr. v. vb. 1, 402 ,
Zie nog

SPIEGHELS

a

Hertsp. bl. 49.

Makselloos, maxselloos. Zie Maeckseloos.
Maculaturen. Bemorst- of seheurpapier.

PL.

Maeuleren. Bevlekken, bezoedelen, bentorsen. Ende um dat by immer
anxt ende groten twyfel in synre herten hadde van deser geschiedenisse ,
zoe ginck by op die steede des Gerecbts Baer sach by 't hooft des Biscops leggen veer van den lichaem , ende dat pavinient zeer gernac uleert van den blode. Clerk u. 1. L. bl. 38.
Mal. Malligheid , dwaasheid.
U kostlijek m a 11 wijst nyt, dat ghy yea inane bloedt sijt.
VAN BEAUMONT ; Ged. bl. 776.
Mal. Dartel geit.
Mal om hooft. Dwaaskop. mat menseh. Wdb. op
Malaedsoh. Melaatseh.

WIEDER°.

KIL.

Malade , mallade. 1) Zieke ,
Vluchtich ries !" sprac die rn alade,
" Du heves verdaen met overdade
Dijns selves goet, dins niet verholen ,
Ende heves ander goet gestolen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. Ill P. III B. XXXIIII , vs. 37.
2) Melaatseh.
Een mallade ghinder sat ,

MAU\ DE.—MALE.
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Die einselijc was to scouwene au.
Ibid. III P. II B. XXXIV , vs 40.

Malandrijn. Bandiet , straatroover.
Dese valache m alan dr ij n
Droech minne op sijus oems wijff.
Mloep. B. II , vs. 1476.

Mal - briefjen. Kwast , bluffer, windmaker.
Laet ghy je son wat wijs maecken , jou rechte in a 1-b riefj e n.
J. S. KOMI Malle Jan Tot's boertige Vryery,, bl. 5.

Malder. Mudde.
SGRIVERIUS ,

Cock gafinen orn Xiiij Eyeren een mat der Coorns.

Het Oude Goutsche Chronyexken , bl. 148.

Malder. Soort van straf , bestaande in 32 stager' met een eiken
roede.

KIL.

Male. 4) Zak, reiszak. Zie Mael.
2) Hetzelfde maar bij uitbreicling van beteekenis : nutag.
Want Reinaert, die felle saghe ,
Was ghecropen dor die haghe ,
Rode hadde die porte ondergaen
Doe waert miere kindre seen
Een ghepronden uten ghetale ,
Dat leide Reinaert in sine in a 1 e.
Rein. door D r ,

JONCKBL. vs.

400

Doe hi dat hoen totes plumes
Hadde gheleit in sine male.
Ibid. vs. 889.
Male. Gerecht, oordeel. Zie Mael.
Eer ment gepenst , cyst quaet , eist goet ,
Deer sal hi sitten tot die m a 1 e.
Vanden Levene ons Heren , vs. 4784
Male. Maaltijd.
Ai, hoe dieke bat soe goet
Den coninc , die dor sine doghet
Die clene welpkine hadde verhoghet
So wel met enen goeden m a 1 e.
Rein. door Dr . JONCKBL. vs. :3123.
Male. Gedenkteeken.
Help Jupiter ! hoe word mijn ziel van vreughd gepeist ,
Wanneer 't geheughnis van 't verleen mijn geest ververscht ,
Als mijn gedachten zijn met m a 1 e u overladen
Van dezes rechterhands onvergeleken daden.
VONDEL , door v. a. I , 687 , vs. 223.

X53

MALE.—MA
Male. Bijv. nw. Sleeht , gering, van geene waarde.

En Crates al en hadd' by niet te male
Dan slechts oar 't lijf men mantel snoo en in a L e.
K. VAN MANDER , Olyf-Bergh , 1609 , ht. 70.
Male (Te). 1) Geheel en al.
Ic

en volghe u niet te male
woorden die ghi nu spreect.
Lsp. B. III , C. 26 , vs. 68.

Der

Cypressus is hier na die hoechst ,
Siin rooc doorgaet den boomgaert al ,
Date dat die menseh van aertsehen troost
Siin hert te male keren sal.
Nieuwe Werken van de M. v. N. L. V , 2de St. bl. 101.
2) Te gader,, te samen.
Want hi es meester , wet wale ,
Van wive , van goede te male.
Lsp. B. III , C. 9 , vs. 34.
Die sijn die zeven principale ,
Deer bins out comen te male
Die ander ambochte diemen pliet.
Ibid. C. 14, vs. 124.
3) Ten eenen male.
Sone , die goedeu wijn indoet ,
Hem verhoget te m ale die moet ,
Ende heeft to vele dinghen spoet.
, 76 , vs. 16.
Belg. Mus.
Doen vonden si raet , dat si louden
Met coepe toe driven ,
Dat lent van Limborch soude bliven
Den grave van Luthsenborch te m al
VAN HEELIJ , VS.

e.

3993.

4) Te
Op owes wijfs wenen en seldi
Niet droeve sijn , gheloves mi ,
Want rnetten tranen die si laet
Hare gramseap te m a 1 e vergaet.
Doctrin. B. II , vs. 1924.
Doe hi ghebeet was te voet
Ende waende gaen in die sale ,
Sloot men die poorte te m a 1 e.
Card made Elegast , vs. 1121.

NI NEE —MA I.F.N.
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5) Op eens , eensklaps.

Voert soe seit ons her Seneca ,
Dat hi sottelec hem keert ,
Die in slape glorieert ;
Want die slaept hi es alsoe doet ,
Ende en acht sijns selfs clein no greet.
Alle sorghe en wijsheit met
Sijn dau wt hem te male gheset.
Doctrin. B. Il , vs. 2722.
Maledijtheit. Vloek , vervloeking , verwensching. Ende op hem moeten
comen alle die mated ij theden, die in desen boec gescreven ijn.
Bijb. van '1477 , Deuter. XXIX , vs. 20.
Malediotie , maledisie. Vereloeking , verdoemenis.
Ist one onrecht , dattet my spijt
Sender cause sulcke woorden te lijden
vry , in my groeyt zulcken nijt
Neen
Daer mijn herte in wast , nu t' aldertijt ,
Dat is quaet genoech sitte in dit be* ,
My self tot deewige maledic tie te bringen.
Mariekeu van Nymegen , hl. 7.
Entie sine ghebode braken
Beloofde hi , dat weet voor waer ,
Meneghe maledisie swaer.
Rymb. vs. 5440.
Zie nog Stemmen , bl. 67.
Maleeren. Vuur- of brandschilderen. MEYER.
Maleerer. Vuur- of brandschilder. Ibid.
Maleye. Strad , gevecht , handgemeenschap. Fr. »melee."
Diet in der m al e y e n best haddeu gedaen
Die Bach men hogen Men ontfaen.
Brab. Yeesteu , vs. 11911.
Aldus begonsten dese drie ,
In diere Brabantre pertye ,
Die in aleye van den stride.
VAN HEELU , vs.

5109.

Malen. Trouwen , huwen. MEYER.
Malen. Bijslapen , vleeschelijk vereenigen. Soo mijn herte verlockt
is geweest tot eene vrouwe , ofte ick aen mijnes naester deure geloert
hebbe , soe moet mijne huysvrouwe met eenen anderen ma1en, ende
andere sich over haer kromnien. St. Bijb. Job xxxj , vs. 10.

MAI.EM.—MALK.
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Malen. Borduren , eigenlijk door noaldwerk op dock figuren voortbrengen , even als een schilder of maler doet met verve. Wdb. op

HOOFT.

Malen. Nadenken , denken , wikken en wegen , overdenken , peinzeo.
HOOFT. Voorts dewijl dit met den lagen stijI des Herderszangs

Wdb. op

niet wel overeenkomt zoo ontschuldight hy zich terstont in den beginne ,
en hies niet lang op rn alende, zoo vaert hy terstont tot zyn vertellingen voort.

YONDEL ,

door v. L. V , 56. Och hoe zal hy het maken ? Met

welcke woorden de Koningin , van minne razende , nu best ondergaen ?
hoe zijn retie beginnen ? Hy leit het vast by zich zelven over, dan dus ,
dan zoo, en na a e 1 t en hermaelt al wat hem voor komt. Ibid. bl. 212.
Malerye. Brandverw, MEYER.
Malge. Malie, ring can een maliênkolder.
Si troeken haer swerde doe ter tijt
Si hadden enen fellen strijt
Ene lange wile vanden dage ,
Ende slogen ongevoge slage
Optic helme ende optic m a l g e n.
Lane. ill , vs. 17834.
Malgen ringen. Mali6t of ijzeren ringen , waaruit de holders waren
samengesteld.
Elck sloech andren crachtelike
Meuege woude wijt ende die)) ,
Daer dat rode bloet ute liep.
Waer si geraecten die malgen ringen, ewe.
Karel de Gr. Fr.
vs. 3776.
Malinghe. Quid ? Nabootsing , navolging , teeken Noe die stichte
den beer een outaer, ende hi nam van alle dye voghelen dye saver waren •
ende offerdese opten outaer, want dit sacrament is cristus lichaem , ende
sijn bloet dat wi offeren in ghehoechnisse sijnre passien als hi ons beval
doe hij seyde : Doet dit in mine ghedenckenisse , want wi hebben verdenckenis van ons heron passie. Dat eerste is in malinghe dat is inden
crucifixe die men daer naer thaect. Passion. Wijnt. fo . lxij , a.
Malkruyd. Bilzenkruid. ML.
Malk , male. Elk , ieder. Ibid. Voert weert sake, dat van ons heron
vorscreven enich ghebrec hedde aen den anderen , of stoet *) gheviele van
paelsteden , of van erfnisse daer toe sal in a 1 c van ons twee mannen
kyesen enz.

Ged. II , 123.
Al helden si hem to voreu blyde ,
Nu bestont hem mere to leyden ,

NIJH.

Mijna bedunkens moet bier soot d.

zoo het

gelesen worden.
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waren dos verscheiden
van anderen alsoe wvde.
Ged. hl. 62 , vs 86

Dat si
Di ale

Zie nog op llEallije. manic.
Male of mallek den anderen. Elkander. Na haven segglien , des
reehts , of der minnen , sal ma 1 c d en a nd e r e n voldoen sonder wadersegghen. NUB. Ged. II , 123.
Zie oak ibid. bl. 5 en Brab. Yeesten I, bl. 707.
Mallaerd. Dartel , nitzinnig , verward raaskallend. KIT.. op Molen.
Malle wagen. Eene benaming spottenderwijs gegeven aan een mealof pakwagen.
Vryers die soo seer gaet klageu
Achter Venus mall e-w agen
Sebort u aehter d'ooren wat
CIROERE , Verseh. Ged. I , 98.
Volgens BILDF,RDIJK zon znIks in can gedicht van HUYGENS hetzelfde zijn
als het Eng. »mail-waggon- , dat is mijl- of snelwagen, daub mail heeft
in het Eng. nooit mijl of snel beteekend. Deze verklawing van B. komt voor
in zijne uitgave van

HUYGENS

Korenbl. B. XVII.

Ghy hoeft het niet op 't strand to wagen ,
Om naer STEV IN sijn' kunst to vragen :
Cupido kale hem over-jagen
Dit's binnen lands de malle wage n.
Sneldicht 34.
Mallemeroek. lens

, die bespottelijk mooi geldeed gaol. Wdb. op

BREDERO.

Het eigenlijke wooed is mal lamo y r o c k en als zoodanig komt het.
voor

in de volgende aanhaling.
En Vrouw mallemoyrock die is de Bruyt ,
Wat sal men in de Bruyloft al vreught bedrijven.
R. VISSCITER Tepelwerken , bl. 183.

Dartelen weelderig , oak onkuisch Leven; zotternijen beMallen.
gaan ; dwaas, uitzinnig zip?. xiL.
2) Slingeren, draaien , heen en weer gaan.
Het roer den meester mist , en daerom is 't aen 't malle n.
vs.
VONDEL, door v. L. III ,
Mallory. Dwaasheid. Wdb. op
Mallieht. Wellicht.

BREDERO

— des hertoge
—
Was jonc eude van mode hoge ,

bl. 504.

88.
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Bode maecte grote aensprake
Op vrou Johannen , welke sake
Hi mallicht wel hadde begeven ,
Hadde Weneelijn te live ghebleven.
Brab. Yeesten , B. VI, vs. 7515.
Mantic, manic, mallec. Hetzelfde als Male, dos elk.
Endo mall ij c hadde op sinen scoot
Een swaert met ener goeden egghe.
Renout , vs. 42.
Die iagers waren herde gemalsch ,
Mall ij c blies met sinen home.
Ferg. naar het HS. vs. 109.
Mallic spranc op sine been.
Ibid. vs. 34.
Mallic so sack al omtrent.
Ibid. vs. 4714.
Om sine stat van Brusele in rusten ende in goeden pointe te settenen ,
soe dat m a 11e k onghedrongen ende ongheperst bliven van den andren.
Brab. Yeesten , I, bl. 724.
Mallije an.deren, male andren. Elkander.
Als dese twee Broedere hadden beide
De twe Lande in haer gheleide
Stont mallic andren doe in staden ,
Bede met rade ende met daden.
MELTS STOKE , B. VII ,

vS.

1031.

Twee gesellen noit eer
Ne minden mall ij c an dr en meer.
Ferg. naar het HS. vs. 26.
Zie ook Manlije anderen.
Malloot. Steenklaver. Ick sel baar een dranckje koken van Carmine
bloemen of malloo t.

J. KEMP ,

van den bedrogen Smith, 1661 , 9.

Malloote. Dwaas wijf. Rm. Eene snelle samentrekking van malhoo ft.
Zie ook Wdb. op

BREDERO.

Maloenen. Zou dit ynalle Oene kunnen beteekenen ?
Wel , hoe ist mit jou , maloenen?
15. KRUL , Kl. v. drooge Gooseu , 1685 , bl. 19.
Malrove, malrovie. Zeker gewas. Km.
Malsem. Malseh. Wdb. op BREUER°.
Malsch , mals. Wakker,, onvermoeid ijrerig in de weer , op zone hoed'.
Doen die voglielen alle horden
IV.

17
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l)atmense aldus woude morden ,
Wordense malseh ende gheluut ,
Ende siju behendecheit quam uut.
Vaderl. Mus. I , 68.
Wie so hem quam te ghemoete ,
Walewein quetstene so onsoete
Metten spere , al sonder vraghen ,
Hine ghenas in viertich daghen.
Hi deder sulken over hals
`rumen , die hem herde rn a 1 s
Maecte eer dat Walewein quern ,
Die sire comste was wel gram.
Walewein , vs. 2152.
Te vele slachten si den raven ,
Die emmer es al even mals c.
Rein. door p r.

JONCKBL. VS.

19.

Wij treffen dit malsch, met een kleine wijziging van beteekenis nog
aan in den vorm van gemalsch, zie dit woord. Prof. L. G. VISSCHER
verklaarde dit woord, in zijn Ferguut , door malsch , zacht , en Dr. JONCKBL.
in zijn Rein. door trotsch, overmoedig , laatdunkend.
Zie nog Taalgids , 4859 , bl. 243.
Malt. Mout. KIL. Brab. Yeesten I , 607.
Maltentig. Al te nauw gezet. Zie D r.
Mamboer. Voogd.

DE JAGER ,

Versa. bl. 171.

KIL.

Mamerie, mamorie, mammerie, maumeriO. Heidensche tenipel.
Die heidine weken voor him ,
Rude vloen ter stat van Carnaym ,
In ene In anmerie groot.
Rymb. vs. 19211.
flit ende andere quade zeden ,
Quade wetten , quade steden ,
Veldi te Rome ghemeenlike
Ende over al int Roemsce rike ,
Beede in Azien ende in Afferike
Eude in Europen des ghelike ,
Ende hiet die mamerien vellen.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. II B. IX , vs. 53.
Zie nog ibid. III P. II B. X , vs. 95 ; HI P. II B. XXXVII , vs. 27 ;
III P. III B. III , vs. 91.
De Deer

HALBEBTSMA. verklaart

gende regels :

dit wooed ook door a fgoderij in de vol-
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Ende si altoes niet en vermeden
De m am e r i e n vander steden.
MAERL. Sp.

H. III P. IV B. XI , vs. 70.

Ik zie in dit woord niet afgoderij maar , even als in de ander e voorbeelden , tempel, afgodstempel. Ter zelfder plaatse verwijst

HALBERTSMA

ter bevestiging zijner verklaring (zie zijne Aanteekeningen op

MAERLANT

bl. 18) nog op zes verschillende plaatsen , doch waar nergens van afgoderij,
maar wel van ternpels sprake is.
Mamet. Mahomet. Passim.
Mametten. Afgoden.
Maer ic begripe die sotte riesen ,
Die een atom beelde also verkiesen ,
Ende al haer ghelove an haer setten ,
Ende maken vanden beelden Mametten,
Ende anbedense boven onsen Here God :
Hier in breken sy dat eerste ghebod.
JAN DE WEERT aangehaald in MELIS STONE , I, 164,
en in BLOMM. Oudvl. Ged. III , 93, vs. 1617.
Mametterie, mammetterie. Afgoderij. Om dat volt te bekeren
vander Mametterie n. Aanhaling in

MELTS STOKE , I,

163. Nu hebdy

gehoert hoe dat die Heilige Vader Sinte Willeboort vuyt Engelant overgecomen is om den ongelovigen lude iu Vranckenlant , in Hollant , in Zeelant , in Vrieslant ende oick inden gestichte van Coelen ende van Utrecht
te preken dat Heilige Euangelium mit zynen trouwen mede hulperen , om
die van hoir ongeloven ende Mammetterien te brengen totten Doopsel des Heiligen Kersten geloofs. Clerk uit de 1. L. hi. 25.
Mamme. 1) Borst. Km. Die nauwe es tusschen sine twee mammen,
betekent van edelre naturen to sine , ende hoefsch in al sijn doen. Belg.
Mus. III, 234.
2) Zoogborst, uiers.
Doe men mi spaende vander mammen
Ghinc ic spelen metten lammeu.
Rein. door Dr . JONCKBL. vs. 2081.
1)e lammers quamen voorts , die hebben aen de mammen gheploet.
COORNHERT Odyss. 1606 , I , 59 , ro.
3) Tepel.
Stec dine m a mm e in skints mont.
Lev. van Ste Fr. vs. 10280.
Mamme. Voedster,, min.. ML.
Salmen hem een maMMe gheven.
Lsp, B. III , C. X , vs. 11
17*
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Mammekers. Kamperfoelie.
Mammelinck. Zuigeling. Ibid.
Mammon. 1) Zuigen. AVdb. op HOOFT.
2) Zoogen. un..
Waert ghy niet een vrouwen kint ,
Van een vrouw gemamt?
GROEBE , Versch. Ged. II , 179.

Mammen-broederken. Zoogbroeder.
Mammerie , mammorie , mamorie. 1) Afgoderij.

MEYER.

Tien tiden , lesen wi , ende in then daghen
Waren vele Bisseoppen , de plaghen
Te vaerne after lame castien ,
Omme vanden Mamm eri en
Te bekeren dat Heidine diet.
MELTS STOKE , B. I , vs. 1413.
2) Mahomedaansche godsdienst.
Satanas Kynder alghemene
Hebben die M ammo rie allene
Beset.
Dr. VERWIJS

Bloeml. II , 101 ,

vs.

21.

3) Afgodsbeelden.
Ende men slouch doot Athalien ;
Hare afgode ende hare mamorien
Waren gedestruweret al.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. II B. XXXII , vs. 8.
Hi brae afgode en mamorie n.
Ibid. XL , vs. 11.

Mammet. Mahomet. Zie Lev. van Ste Fr. vs. 5179.
Mammiering. Geleibuis van leder,, zeildoek of andere zoo veel mogelijk
ondoordringbaar gemaakte stof,, dienende om vocht , gas of zeewater to
does wegvloeien.
Kruitstampers , akerkloots , mammierings en kardeelen.
A. VAN DER GOES , Ged. door BILD. I , 19

Man. Manna.
Wat geeft men aen het volck het labbe-soete m a n ,
Pat ons geen reehte kracht of herte geven kan.
CATS , door D r. V. EL. II , 337 , b.
Man. 1) iVtensch en menschen.
Jhesus seide ..Niene levet die m a n
Alleene bideu brode nochtan ;
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Meer bi elken woorde dat gaet
te Gods monde."
Rymb. vs. 22245.
Ghelijc als een wara,chtech m a n ,
Ale hi was , ontsach hi die doot.
Ibid. vs. 26048.
Elke beeste heeft hare manieren ,
Deene soe es fel , dander goedertieren ,
Pus sijn die m a n.
Esopet , Inleiding , vs. 7.
Kaerle Marteel — — — —
Spleet vander kerken dan
Tienden , deer hi vrome m a n
Mede goedde ende maecte rike.
Lsp. B. I , C. 26 , vs. 142.
Zie ook Dboec vanden Houte, vs. 498 ; Bediedenisse van der Missen ,
vs. 1003.
2) Leenman , nasal, onderdaan.
Pylatus was in dien tide
In dat lant breet ende wide
Skeysers van Rome was hi m a n.
Vanden Levene One Heren , vs. 2385.
Ic wille u dienen ende sijn u man.
Ferg. vs. 2439.
Zie ook Karel de Gr. Fr. 11, vs. 1373 ; Fragm. I , vs. 1374 1713 en 1718.
3) Aanhanger.
Doe desen twist , zonder waen ,
Langhen tijt hadde ghestaen ,
Ende datmen dach op Iegghen woude
Datment termineren soude ,
Quam des Sinte Jan dan
Dies nachts tote sinen m a n.
Lsp. B. II , C. 60 , vs. 90.
4) Tegenpartij.
Enea s niettemin zwaeit om en wederom ,
En spoort zijn m a n dus na , om dezen wellekom
Te heeten , roept hem luide , om hantgemeen to worden
VONDEL , door v. L. VIII , 647 , vs. 734.
5) Bediende , dienaar. Eng. »man" , meerv. »men".
Des coninc cnapen ende sine m a n
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Braken inne , alst hem verdroot,
Ende yonder' haren here doot.
Rymb. vs. 7270.
Dick en quam sijn here daer uut ,
Ende vande to sinen man.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. V B. XXIX ,

vs.

41.

6) Iemand.
Oec belovede hem de here ,
Van Brabant de Hertoghe Jan ,
Bi al dat mochte gheloven m a n ,
Dat Nine sonde gheleiden daer,
Ende weder thuys , al sender vaer.
MELTS STOKE ,

B. IV ,

VS.

694.

Noit en horde eer m a n lesen
Verraders also trecken voert ,
Als men van desen hevet ghehoert.
Ibid. B. V , vs. 452.
7) Men.
Dus hadde die incur verwen drie ,
So scone , wanic , each m a n nye.
Rymb. vs. 11586.
Alse ghi duet sijt lange stout,
Saeldi leven in dier liede mont.
Alderhande dine verwervet ,
Sender ere (lie in a n verwervet.
Alex. VI , vs. 871.
Zie nag

13LOMM.

Oudvl. (Jed. 11 , 79 , vs. 350.

8) Scheidsrechter , arbiter. Van daar in reanne komen, d. eene
zaak aan de uitspraak van arbiters overlaten. Zie

MAERL.

Sp. H. 40 . ed.

III P. VI B. I , vs. 65.
Manbaer. Mannetijk.
Op dat de jonge zoons bereicken manbre dagen.
VONDEL , door V. L. XI, 600, vs. 583.
Manboete. Boete voor een manslag.

MEYER.

Mandel. Arnandel. Km.
Mandele. 1) Handvot. Ibid.
2) Twee bossen stroo. Ibid.
3) Twaalf korenschoven. Ibid.
Mandiede mansdiede. Mannelijk geslacht.
Abraham besneed hem , rode Ysmael ,
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Ende daer toe al sine maysniede ,
dat men vant van man died e.
Rymb. vs. 1770.

Ja

Manen. Made.

PL. op

Maeye.

Manen , maenen. Bezweren , door bezwering oproepen.

KIL. PL.

Hier omme was Hermogines (een toovenaar) erre ,
Ende maende duvelen na code verre , enz.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VIII B. III, vs. 78.
Ulixes sprat tot him alleen
Ende maen den upter Godeu leen ,
Dat hi hem seyde rechte dair ,
Off by yet Achilles waer.
Mloep , B. II , vs. 2930.
Zie nog Mr.

MOLTZER

Biblioth. III , 185 , vs. 34 ; Rymb.

welk vers het werkw. m a n e n door Prof.

DAVID

vs.

wordt door vermanen , aansporen.
Manen, maenen. 4) Verzoeken , bidden.
Ic die int gelove goet
Ben, ende vaste mi houde daerame ,
Bidde desen persoen , ende mane
Dat hi myn herte also verliehte ,
Dat is to poente dit gedichte
Gemake, ende dit volbringen moete.
VELTH. Sp. H. O. 1.
2) Bevelen.
U hebbic daer toe ghenomen
Dat ghi selt voor Pharao comen ,
Bic si anders gheselle ,
Ende segt , dat hi niet meer en quelle
Mtn vole van Israel , voort ane
Dat ict wille ende ics hem m a n e.
VAN HEELU , Bylagen vs. CXCIV.
3) Bevel voeren over.
Als dAmmirael gheware waert
Datte Grave hem ontboet ,
Sette hi toe met haesten groet ,
Ende ghine daer omme lopen solve
Ende m aende siere galeiden else ;
Jan Paydroeghe sette oee mede ,
Ende m a e n de daer ter selver stede

26189 , in

ten onrechte verklaard
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Acht ende dertich groter scepe.
MELIS STOKE ,

4) Eischen, vorderen. Wdb. op

B. IX , vs. 590 en 592.

HOOFT.

5) Dagvaarden , voor het gerecht dagen. Ende die van Campen ende
anders die steden vanden Gestichte van Utrecht en soelen bynnen der
voirscr. tijt mijns heren lude van Hollant niet mane n van zulker borchtoechte , enz.

VERWIJS

De God. van Hertog Albrecht , bl. 359.

6) Aanraden.
Nu manic u bi alien heren ,
Dat gi u hate niene wilt keen
In rouwen , dies gi sijt gevaen.
Roman van Cassamus , vs. 1203.
7) Vermanen , aansporen tot.
Hier in stunden colommen tine
Daer in lettreu van Latine ,
Ebreeus , ende Griex mede
Die m a e n d e n tfolc daer ter stede ,
Pat si hilden ens Heren wet.
Rymb. vs. 11592.
Reinaert sprat : qCuwaert , hebdi sonde ?
Ghi bevet ; sijt blide al solider vaer ,
Ende secht minen here den coninc waer,,
Dies mane is u , bi der trouwe ,
Die ghi sijt sculdich miere vrouwe.
Rein. door Dr. JONCKBL. VS, 2633.
Manen aen. Dom denken aan.
Oock teen , als Afgezant , by met de Heeren tradt
Ter poorte uit, om Oranje a e n zijnen plicht te maene n.
VONDEL , door V. L. VII , 726 , vs. 13.
Manghe. Hetzelfde als Maghneel.

EIL. MEYER,

Ende alst quam an die dagheraet ,
Sach hi hoe die heidine vochten ,
Ende m a n g h e n ende ledren brochten
Die veste te winnen made.
Rymb. vs. 19184.
Dattie ridders hare tenten
Scichte , man g h e n ends instrumenten ,
Daer men muere mede velt ,
Lieten liggen achter tfelt
Ibid. vs. 28102.
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Si brochten mangheu ende pedrieren.
Renont , vs. 1542.
In

SCRIVERIUS

Out Batavien , vindt men bet meervoud manghenen,

op bl. 165 en op bl. 167.
Manghe. Polijsting, gladmaking.

iciL.

Manghe. Wijnpers. Ibid.
Manghe. Voller^. Ibid.
Mangel. Te kort. Wdb. op

HOOFT.

bl. 477.

Manghelen. Ruilen , wisselen , uitwisselen ruithandel drijven. Wdb.
op

BREDERO. KIL.

Manghelen. Heen en weer bewegen.
Manghelen. Woorden wisselen. Ibid.
Manghelen. Strijden , in gevecht treden, handgemeen worden. Ende
als zy opter harde geeste waeren ende hem wat verblasen hadden , doe
worden zy hem seamende, datse afterwaerts getreden waren , ende worpen
hem cloeckelycken weder ter weere , ende m a n g e I d e n weder mitten
Vriesen. Clerk. U. 1. L. bl. 151.
Manghelen. Met demand in geding zijn.
Manghelen (Sieh). Veranderen. Wdb. op

BREDERO.

Mangheling. Ruiling, verwisseling , verandering. U. W.
Het dochte mi bi alien dinghen
Eene quade manghelinghe,
Die ons ne mochte cornea
No tere , no to vrome.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 2318.
lc ate (hate) al ydele manghelingh e.
KAUSLER , Die Rose , vs. 2194.
Mangheling. Strad , gevecht. Ende off diegene — — — in sulker
mangelinge yemande wonden off doitsloegen , enz.
Zie nog Ib. bl. 227.

NIJH.

Ged. IV , 85.

Manghen. Zich afwisselen. Het primitief van Manghelen.
Hare plumekine manghen
Graeu ende swart ghemeine.
Nat Bloeme , B. III , vs. 724.
Manghen. Vollen. sm.
Mangensteen. Steen , door een manghe geworpen.
Daer een bi Josephuse stoet ,
Qum hem .j. mangen s t e e n int ghemoet ,
Die hem thooft vanden buke sloech.
Rymb. vs. 28868.
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Mangher. Voller. Km.

Mangher. Ruilhandelaar. Km. on MEYER.
Mangher. Handwerker.

MEYER.

Mangheren. Ruilen , wisselen , ruilhandel driven. Hetzelfde als Manghelen. mt. en

MEYER.

Manghering. Ruil , roiling, wisseling. Ibid.
Manghoedt. Manschap.

MEYER.

Mangiren. Vermin ken.
Pelles, die g em an gir d e coninc.
Lanc. III , vs. 8242.
Dat si dat grote wonder wilden sien
Van den m an g i r den crepelinge ,
Die gesont was worden newinge.
Ibid. vs. 10771.
vs. 9067 , 10174 , 10524, 10654.
Manhaft. 1) Znw. Tot in het begin dezer eeuw,, zegt

Zie ook

VAN LENNEP

was zulks een titel , die gegeven werd aan een Hopman, en meer bijzonder aan de kapiteins der Burgerwacht of Schutterij.
Heer Waveren en Tulp bewaeren 't spoor
Des Princen , als geoeffende m anha ft e n.
VONDEL , VII , 116 vs. 9.
2) Manhaftigheid , dapperheid.
Verwinners manhaf t.
J. WESTERBAEN

Ged. I , 271.

Manhaghet. Mannin , vreugde des mans. Dese sal heten manhaghet,
want si is van enen man ghenomen. Bijb. van 1477, Genes. II.
Manheit, manheyt. Dapperheid , cooed , onversaagdheid. Die alleen
met hare manheyt en dapperheyt den Romeinen — — to stade
quamen. J. VAN HEEMSKERK , Bat. Arkadia 1662, bl. 100. Ten laetsten
wierden sy — — — seer naeuw belegert , doch hielden 't met groote
manheyt uyt. Ibid. bl. 244.
Die derde was Sobocay ,
Die sloech den gygant Sefy.
hadden ma nheld greet ;
Dese
Noit hoorde man dies ghenoot.
Rymb. vs. 10729.
Zie nog HUYG. Korenbl. I, '137; COORNHERT Odyss. 1606 , I , 66 , v°.
Manheit, manheyt. 1) Mannelijke leeftijd , mannelijke ouderdom.
U. W. Wdb. op

BREDERO.

Als hi ter in anhe id es comen.
Rymb. vs. 24581.
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Manheit heet die vierde etaet ,
Die to .XXV. iaren angaet.
Nat. Bl. B. I , vs. 49.
Zie nog

OUDAAN, Poezy II , 157 , reg. 13 v. o. ; ibid. IV , 163, reg. 8. v. o.
2) Menschheid. MIoep , B. II, vs. 4257 , en vs. 329.

3) Mannelijke waardigheid. Wdb. op
4) Mannelfjk lid. U.

BREDERO.

W. MEYER.

Manhertigh. Manhaftig. Km.
Manhoift. Man , manspersoon.
Dat doet die mare veel wyder gaen ,
Dan oft een manhoift hadde ghedaen.
Mloep , B. IV, vs. 238.
— Ende de drie waren
M a n h o e f d e, hoeric verclaren.
KAIISLER , Reimchr. vs. 6065.
Manier , maniere. 1) lard.
Cyrogrillus es een dier bore groot ,
Dat Moyses in die wet verboot ;
Ende al eest crane ende cleene ,
Nochtan eest nosel alghemeene
Ride vreesselije alien dieren
So fel eest van maniere n.
Nat. Bl. B. II , vs. 1203.
Sijn grootheit is onghemeten ,
Ende nyemant en is die can volwetell
Sijn maniere ende sijn wesen.
Hu. DEG. Ged. bl. 100 , vs. 17.
2) Soort.
Als hi ghecoren was in macht ,
Soe pain een dienre diet verwacht ,
Ende brochte drie manier en van sthien
Off vier , ende liet den keyser sien ,
Van welken sthien dat hi wonde ,
Batmen sijn graft' maken sonde.
HILDEG. Ged. bl. 67 , vs. 149.
In die wilde woestine quamen ,
Quamen tote hem manieren
Van alrehande wilden dieren.
Lsp. B. II , C. 17 , vs. 10.
Zie nog Nat. Bl. B. IV , vs. 161 en Walewein vs. 10282.
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3) Wijze van handelen. Wie coninc Alexander veranderde, sine in aniere, also si op breken souden eer paulioen. Alex. VI , Opschrift ,
boven vs. 99.
4) Zeden, gewoonte.
Die man es van herten fel
Ende van onreinre maniere n.
Ibid. vs. 594.
5) Gedaante, gestalte.
Hoe lange sele wi dese treken
Gedogen , van desen ongripenden dieren ,
Die bier gaen in Wolfs m a niere n.
VELTH. Sp, H. fo . 434.
Ende seide : ',Jane waerre .iij.
,1nt vier gheworpen voor mie
,Ende is siere nu in viere,
Entie vierde heeft die maniere
,Des Gods soens , entie ghedane."
Rymb. vs. 16428.
6) Wijze.
In tween manie r en verdervet die man ,
Dat hi gheleven niet en can.
Heim. der Heim. vs. 1197.
Wildi dan des gheroeken
Dat ghi aen vriende wilt raet soeken ,
So suldi to voren besien
In wat m a n i e r en ende aen wien.
Meliboeus , vs. 1605.
Zie ook NIJII. Ged. I, 208.
7) Toestand staat.
Menfers was xii jaer here.
In sijn neghende , seget die leere ,
Staerf Joseph bi Gods gewout ,
C jaer ende X out.
Ende daer begonde , wet wel,
Teygijndoem van Ysrael
Ende si bleven indiere man i e r e
C jaer XL elide viere.
AUER!, Sp. H. 40. ed. I P. I B. LH , vs. 37.
8) Eigensehap , gesteldheid.
Thelighe lant , verstaet wel ditte ,
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Dat ne heeft niet die maniere
Als Egypten.
Rymb vs. 6373.

Manieren (Van). Gewoonlijk , naar gewoonte.
Alsi (nam. de beeren) siec sijn , van maniere n
Eten si kervetsen eude mieren.
Nat. Bl. B. II , vs. 3822.

Manieren. Behandelen, besturen.
OP DE GELUCKIGE REGEERINGE VAN LEYDEN.

De Wysheit houdt het roer des staets , en Godts bestieren
Geeft haer den scepter der regeeringe in de haut ,
Om met voorzichtigheit de burgers te maniere n.
VONDEL , door v. L. VI , 618 , vs. 3.

Manieren (Hem). 4) Zich matigen.
Die Conine moeste met crachte vlien ,
Hine conste den rouwe niet gesien ,
Hi seide doe : ” Coninginne Vrouwe !
Maniert u selven in uwen rouwe.
VELTH. Sp. H. fo. 264.
2) Zich regelen.
— — — en al de leden
Mauler en z i c h van zelf naer d'ingeplaute zeden.
VONDEL , door v. L. X , 114 , vs. 434.

Maniple. Lfzeren handschoen , of handbedekking.
Hi heeft hem metten scachte gedient ,
Her Hectore dies hi wel mocht ontbaren ,
Soe dat hi hem al , sonder sparen ,
Heeft bi der hant den scilt doersteken ,
Dat die manicle moeste brekeu.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 20 , vs. 1705.
Want die gene heeft gesteken
Met sinen spere an die hant
Den hertoge , so dat brae te hant
Die licsen (lees litsen), daer met was gebonden
Die manicle.
VELTH.

Sp. H. P. 199.

Maninghe. Verzoek, eisch , vordering. Dit was ghedaen bi mani nghen Olivirs van Essele , also meier. Vaderl. Museum, I, 101.
Manipel. Armband. Item de armbanden of m a n i p e l e n zijn ghevischt wt tghene dat in den Psalm staet , enz MARNIX , De Bienkorf, 1569,

MANIP.—MANLI.

270

bl. 116. Casuyfelen, manipelen, choorrocken , mijters , staven, ghecxkovelen , enz. Ibid. bl. 25 , v°
Manck. Gebrek.
Ende wes men looft den goden
Dat salmen houden sonder mane k.
Mloep. B. II, vs. 2701 , var.

Manck. Verminkt , gebrekkiq.
Meret , die daer toe was bekint ,
Hine moeste doof sijn no blint
Noch crepel , noch bochus ,
Noch mane, nochte camus.
Rymb. vs. 5242.
Een man hadde daer die hant droghe ,
Die was verdorven ende m a n c.
Ibid. vs. 23319.

Manck. Gedurende.
Mane welken tijt als si sien ,
Den joncfrouwen toghen goet ghelaet ,
Werden si vorvoets in dies
Ontsteken , sine weten haer sells geen raet.
BLOMM. Van der Feesten , vs. 669.

Mancken. Mank , kreupel gaan. IUL.
Mancken. Mankeeren , ontbreken. Ibid.
Manket weder den ander. Elk tegen den anderen.
180. Door samentrekking werd dit later m a n

Ged. I ,

nd ere n.

Manck-ysers. IClemijzers om to vatten.
Ick zaeye oock mane k-y s e r s.
HOUWAERT , Handel der Am. bl. V , 6.

Mancouwe. Quid ? Frederic van Pykengyn, die dair ordineerde van
conincs wegen, dat des heren dienaren die mancouwe dragen souden.
Excellente Cronike van Drab. 1530, bl. B B , II, b.
Mancscap. Gemeenschap.
God hiet na driehondert jaren
Adame , dat hi bi Yeven ware
Ende man c s c a p hadde met haren live.
Dboec vanden Houte , vs. 37 , var.

Manlecheit. lie Manlijcheit.
Manlien. Dit woord komt voor in de Oorkonden, verzameld door
in zijne Gedenkw. D. I, M. 208, en wel in de beteekenis van manleengelden , die , volgens de deswege uitgevaardigde brieven, uit de inkomsten van Monfoort betaald moesten worden.
NIJH.
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Manlijo anderen , malline andren, manlic anderen. Elkander.
Ic segghe jo , sonder minen waen ,
Dat siere manl ij c andren binnen
Bi den rade van der minne
Custen elide helseden hondert waerf.
Walewein , vs. 8053.
Elc claghede sere van hem beden
Dat si also waren versceden ,
Ende dat si mailin g andren niet
Vertroesten moeste in dat verdriet.
Ibid. vs. 8323.
Zie ook Rein, door Dr. JONCKBL. vs. 1578 en 2109.
Manlijcheit , manlicheit , manlekheit. 1) Dapperheid, manhaftigheid.
Meer de man vender ioncfrouwen
Nemen waer ende besconwen
Des Zwarten Florens edelhede,
Ende sine grote manlichede,
Ende visieren onder hem seen
Dat sijn (zy hem) to here willen outfaen.
MELIS STOKE , B. II vs. 270.
Wi souden van den wige al die eve
Hebben bider hulpen van onsen here ,
Elide bider groter maul ij c h e de
Die is kinds in a beden.
Lane. IV , vs. 11601.
Zie nog Rymb. vs. 28805 en 29044 en Grimb. Oorl. D. II , vs. 5643.
2) Mannelijke ouderdom , mannelijke leeftijd.
De sexte tyt flats de tyt van der maniekheit alse de mensche
volwassen es. Lev. van Jezus, bl. 135.
Manlecheit es sue etaet
Die ten XXX iaer anegaet.
BILDERDLIK ,

N. T. en D. V. IV , bl. 113.

3) Mannelijke deugd.
T' groeyden op in manl ij eh ede n.
VONDEL , door V. a.
4) Mannelijk lid.
Doe ghiuc David met siere scare
in Acharon , code sloech al dare
CC. man deer vander stede ,

71 , vs. 697.
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Ende sneed hem of hare manlichede,
Te lijctekine dat tfolc was heidijn ,
Want die Jueden besneden sijn.
Rymb. vs. 9318.
Aan welke wreedheden David, die godvreezende man, zich kon schuldig
maken staat beschreven in II Samuel , Cap. XII , vs. 31.
Sine voete swollen , wet voor waer ,
Ende daer toe sine manlichede
Verrotte , ende wiess er in worme mede.
Ibid. vs. 21691.
5) Sterkte , forschheid.
Die mester wert blide altehant
Dat hi al sulken cuape vant ,
Want hi mercte sine lede
Ende sine grote manliched e.
Renout in de Horae Belgicae , vs. 1712.
6) Dappere daad, heldhaftige daad.
Die Hase van Vlaendren iu dien tijden
Was met die van Brugghe vor tstede ,
Daer hi groete manlichede dede.
KAUSLER , Reiruchr. vs. 10169.
Zie nog Belg. Mus. VIII, 100, vs. 132.
Manlie. Dapper.
lc heb van enen ridder gut
Des ghelycke horen lesen ,
Die also manlic plach te wesen ,
Datten een conine hoech gheboren
Tot sinen ridder hadde vercoren.
HILDEG. Ged. bl. 49 , vs. 68.
Manlie. leder een. MEYER. Te lonen manlic na sinen weerde, na
then dat hij ons lange oft torte ghedient lieeft , ende na dien dat sijn
arbeyt greet of cleyne ghewesen beeft.

Ged. I , 34Pt.

Zie ook ibid. bl. 436.
Manlike. Allen.
Wy souden peisen dach ende nacht
Hem te dienene na onse rnacht ,
Dicke bidden rude waken
Hoe wi dat mochten geraken
Dat wi quamen te sinen rike ,
Daer omme souden wi pensen manlik e.
Vanden Levene ons Heren , vs.

2826.
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Wi sonden vleien manlike
Onsen here van hemelrike.
Aid, vs. 4113.
Mannekens-Kruyd.

mperfoet ie. Kt L.

Man.nelijk. Krachtig. Wdb. op

FIREDERO

bl. 504.

Mannen. 1) Bentannen. }leer Jan van Renisse — — — tooth op
sijn Casteel te Moermont , ende spijsde dat ende in an d e t wel met volck,
Goudtsch Chron. bl. 78. Ende die bourgonschen manden al die plaetsen
die si innamen. Die Exc. Cronike van Brab. 1530. F F iij d.
2) Aanstellen. Die scepenen ende andere gerichtzlude in den voirscr.
ampte te manne n.
Ged. V, .23.
3) Door geweld beinachtigen. U. W.
4) Versterken, kracht geven. Ibid.
5) Den bijslaap genieten , door den man bekend worden.
Want als een vrouwe trout , die niet en wort g em a nt ,
Soo blijft de vrouwe los , de tronwe sonder bant.
CATS , door D r . V. VL. I , 526.
6) Tot man nemen , huwen.
Sine hadde noit binnen
Haren live gemint met minnen
Ende si ne hadde noit vordien
Conine noch grave noch ridder gesien ,
Dien si te ma nn en woude dangieren.
Lane. II , vs. 11925.
Die moeder des hnusmans en sal niet anderwarf mannen, want so
makede si een kV mitten kinderen. D r. v. vf,. Prozast. bl. 115.
Zie nog Pass. Wijnt. fo. c , h : Spieghel der Vole. P. 247-, vo.
7) Ale

Pei?

man handelen.

Heeft niet Elisabeth ruym veertigh jaer g e m a n d,
En loffelyck bestuurt het moedigh Eugeland p *)
Mannen (Sich). Zich in den echt begeven. In den eersten is to weten ,
dat Alijt Pelgrims oeltste dochter,, de buten horen maghen hoer selver
Ged. III , 213.
ghemant heeft an Reinalt den Vos van Steenwije.
Mannevechter , manvechter. Kriksman. Hondert dusent ende tachtich dusent wtvercoren mannevechter s. Bijb. van 1477 , I Koningen
XII, vs. 21.
Zie nog ibid. IX , vs. 22.

Ik meen deze regels in Starter's Friesehe Lusthof gelezen te hebben , &lett te vergeefs heh
ik ze in de uitgave van Dr. v. vs.. gmeht.

IV.

18
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Mannewijf. Oetroutude erouw.
Die gaern mit der leaden werken ,
Ende gaerne haer ghenunchte driven
Mit nianehden of mit m u neWiven
Dr. VERWDS , Van Vronwen ende van M
hi. 90 , vs. 54.
Zie nog ibid. bl. 98 , vs. '148.
Mannin. 1) Hoedige vroww, in de volgende regels m«numedige bruid.
Na dat den steylen bergh , ten top de jongeling
Beklononen , en dat by nu op de kruyn verheven
Van vaders hooge tomb sich had in stand begeven .
De dappere mannin in 't minste niet en swieht.
VONDEL , door v. a. 11 , 288, vs. 1650.
2) Manachtig wijf. De mannin Juturne , in haer hart van die vreeze
getroffen , stoot Metiskus , menus Wagenaer,, tusschen de garreelen in ,
dat hy een stuck weeghs in bet volt henetuimelt. VONDEL door v. L.
V , 406.
Manning. bmenring , verweestering. Wdb. op

HOOFT.

Manpad. Vnetpad . gangpad.
Jh

reet sere dien m a n p a t.
Ferg. vs. 4845.

Mans. leinands. Die m a

II s

boeme houwet , °elite tweet, smell t un a

hi sal gelden smans scale. Bela. Mus. VT, 298.

——
Mans slaep. Het midden Van den naehl , als alles in. rust of in
slaap is. .Jan Jans zoen, om dat by nacht , ende over mans slaep
mit eenen Clover Gescoten heeft , dattet Vier over die Vulpoertse Kerk
vloech , enz.

BALEN

Beschrijving van Dordrecht , bl. 780.

Mansdiede. Zie Mandiede.
Manse. Stak lands , hoere. Want wy hem ghegheven hebben — — —:
in Theole een manse, in Aske een manse ende al wat rechtelick tot
die seltfde hoeven ende mansen behoort.

SCRIVERIUS ,

Beschrijvinghe

van Out Batavien 1612, bl. 96.
Zie daarover

BUYDECOPER

op

STOKE ,

.0. II, bl. 598 en

Mans figure. Mensehetijke gedaunte.
Si gine haer offrande doene
Ten temple , ende vaut Symoeue ,
Dien God to voren langhe ontboet ,
Dat hi sonde sien , yore sine loot ,
Sinen Sceppere , in mans figur
Vatter]. Mus. 11 , 413 , vs. 73.

NIA NSF,. -- A/ A NSII.
y hoe. \'olgens
Manse Lust
koe.\

WEI LAND eene

hoe die niet drachtig

is. KIL.

Manselen. Mompelen volgens LE LONG, meet . waarschijolijk beteekent
het bedektelijk lets voorbeveiden, bevokketten , awn iets streven.
Wat waendi , dat wi niet en lien
Wat men bier manselt ende iaecht
VELTI-1, Sp. H. fly. •81.
Ende hier binuen dat dit gesciede ,
Dat aldus sliehten die liede ,
So werd gemanselt heymelike
Hat men , enc.
Ibid. r). 297.
Manseling. Bedekte Itandelwijs , bedekl overleg betlekt gedrag.
Doen den Pans dit went tout,
Verliet hi hem der manseling e.
Ibid. fo . 324.
Manscap , manschap , manschip. flutric nail den leenh y ey, eed
van trouw ems denzelven.

KIL.

1 van trouw en
Manscap , manschap , manschip doen. Dot y ec
van onderdunigheid cas vassont oast zijit teenheer afleggeo,
het gevel ,
Alse die conine Artur dede feeste
Van sinen huwelike , dattie meeste
Van sinen lande elide sine barone
Qua men om hem man scap te don e.
Lane. Il , vs. 28229.
Des heat Her Hoye voirser. ons hulde code ni a» S c i p gedae ,
een mean sinen reeliten here seulende lijflic ten heiligen gesworen ,
VERWIJS , De Oorl. van Hert. Albs, 61. 536.
dich is te doen.
Manscap (Der) quijt

Awn den leenplie.ht voldnan hebben.Ibid.

N. 435.
Mansgeboert. Mannelijk air.

Null.

Ged. 1, 380.

Manshooft. 1) Hetzelfde als Manhoift.
Het voeght een in aus hooft zieh te houden ouhesproken ,
En staut te houden, zoo bet vrouwebeelt bezwijekt.
VONDEL, door V. L. X , 417 , vs. 1527.
Legh of uw vrees by zal , geseheiden van d yes stranden ,
In d'oude haven van Avernus noel, belauden ,
Sleeks missen op de zee een mansb 00 ft van belting.
ibid. VIII , 418 , vs, 1137.
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2) Kind van het mannelijk geslacht.
Ende bi den edelen prinche getrouwe
Gwy van Vlaendren , den edelen grave ,
Adde soe VI kindre , daer men sprac ave
Vele. Ende de drie waren
Manhoefde.
RIUSLER Reimchr. vs. 6065.
Manslach , manslacht. 1) Slachting. Daer wert die meesten hoop
van den Hollanders doot geslagen. Hertoch Godevaert wort daer gevangen.
Dese ni an s l a c h ende dit verlies geschiede den Hollanders overmits
46.

der gehengenisse Gods. Clerk u. 1. L.
2) Oorlog of ramp des oorlogs.

Hare namen sijn cometen.
Een boec doet mi weten :
Als ene in enich lant schijnt ,
Dat lant wort ghepijnt.
Van ere plaghen van drien
Moet hem emmer dan ghescien.
Deerste es sterfte ghemeene
Van ouden , ionc , groot of clene ;
Dander honger,, en tarde mede
M a n s l a c h t van onvrede.
Br, GHERAERT Natuurk.

vs.

618.

3) Moord.
Doe sprac Pylatus — — —
lc hebbe enen , hiet Barrabas ,
Die van m an slacht e is ghevaen.
Lsp. B. H , C. 36 , vs. 577
4) Doodslag, manslag. U. W.
— die goede God
—
Gaf dat vijfste ghebot.
Hi sprac : Mensche , hoort na mi :
Van m a ri slacht soe huedt di
En doot nyemene metter hant.
Die X Plaghen , vs. 923.
5) Verraderlijke ombrenging , politieke moord.
Dat tuight de moort des raets , van gade , zuster,, broeder,,
En zelf de moederslaght van Agrippijn , zijn moeder ,
Die haeren coon , in t eerst zoo overwaert en lief,
Door manslaght eu vergift in top van 't rijck verhief.
TONDEL , door V. a. IX , 662, vs. 28.
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6) Elke moord des nachts bedreven , volgens het rechtswezen der 14de
eeuw. Zie hierover De Taal- en Letterbode , 2de Jaargang , bl. 36.
Manslachtech, manslachtigh, manslecht. Schuldig aan moord
of manslag. U. W.
Ende du stile van beiden bi desen
In derre manieren manslecht wesen
Alstu oec best van dinen broder.
Lanc. III , vs. 7024.
In coontvnEwrs Odyss. 1605, II , bl. 25 en 37, vindt men : vm a 11slachtich doolen en manslachtich loopen. Waarschijnlijk
zal dit woord daar ter plaatsen eene ander& of gewijzigde beteekenis hebben.
Manslachter. hoodslager,, oorzaak van iernands dood. Hi vergaderde
sulver ende gout, om hout ende steen to copen ende wouder een bedehuse daer of maken. Mer God openbaerde hem ende seide : »Conine !
mere dattu een man s 1 a c h t er biste , du en selste my geen tempel
maken. Dboec vanden Houte , bl. 34, reg. 255. Daze bestraffing heeft betrekking op het bevel om Urias in het voorste van den strijd to plaatsen.
Mantel. Dak of deksel van stormtuigen.
Die stoutste liepen buten muren ,
Ende ghingen breken ende scuren
Die man t e 1 e die dengiene decten.
Rymb. vs. 31639.
Man.vechter. Krijgsman. Zie Mannevechter.
Manwaerhede. Manners- of riddereer.
Nu hadde Walewein bi siere man w a e r h e d e
Ende bi ridderscape mede
Ghesworen , dat hi bi ghenen dinghen
Soude trecken tswaert metten tween ringhen
Up Kerstinen man , dur ghene noot.
Walewein , vs. 9889.
Mar. 1) Maar. Passim.
2) Ware het niet dat of ware het niet geweest dat.
Ic ontmoette enen ridder dare ,
Die mi opliep herde sware ;
Ende is werde mi jegen hem soe ,
Datickene neder dede doe.
Ic haddene geslagen doet ,
M a r dat hi vloe ende mi ontscoet.
Lane. II , vs. 23637.
Maraen , maraan. 1) Moor. Wdb. op
Mooren in Spanje gegeven.

BREUER°.

Deze naam werd den
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2) Schimpiaalo (four de Spanjoarden gegeven.
SVaer 't dat irk wiste , lieve kint,
Dat ghy sp at heen of morgen
Noel werden der Maranen vrint ,
Pn zynen dienst besorgen ,
Met flew Kant son irk voor 't lent
TI dadeliek verworgen.
ZEVECOTE , Ged. bl. 248.
lie tiranny past Tercken en Marane n.
VONDEL , door V. L. 111 ,

129, vs. 89

Maras , marasch , maerasch marassche , mersche.

Moerus.

Doe spranc in .i. marase h te handen
Die hest.
Ferg. near het HS. vs. 191.
Hi reet veil , bosehe , mares
Weder ende vord , wide ende side.
Lane. III , vs. 16929.
Zie nog Nat. 131. B.

,

NS.

76 en 82

HALBERTSMA AMA. hi,

183.

Marasachtich. Moer«saeldig. Wdh. op HOOFT.
Marassig. Moerassig. U. W.
Marbel. MarTiter. Passim.
Marbelen. Seldmmelen. Broodt — ails 't door ouderdorn beghint te rnuffen en to in arbele n. .1, nE

BRUNE ,

hl. 295.

Marberijn 1) Mal . ineeen a

y ou

olueiner.

Wart hi gram elide warp ontwee
Die ma rberine taflen twee.
Rymb. vs. 5070.
Sitteue vau inenegher maniere ,
Die elle waren marber ij
Ibid. vs. 11869.
2) .Marineren
Ten elpsbene saten die graven
Ende hertogheu van grocer haven ,
Ende ten yvore hoghe liede ,
Rudders ; mace hare maianiede
Saten beneden ten marberiu e.
Walewein , vs. 1029.

Marboren. Maritteeeu , »ars warmer.
Sij hadde een sehoon chasteel —

Banek.-Werck, 1657,
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Wad ghevest unit m ar h o r en mitren.
11,11oep B. I , vs. 2768.
Mareery , mercery. Handel ,

Ouk in uen fignurlijhen zin.

Ende tot desen ru a r e e r i e n soe quart! dye inerceinan neder. Pass. Wijnt.
a. Sue gnaw cristus code ontfinck rn erce ry. Iii ontfinck
dat bier overvluvt, dat is te worded gheboren, pinen ende sterven ,
In gaf weder te warden verboren, venison ende ewelic regneren. Ibid. b.
Mare. Sprookje, praatje.
Mare. Aloeras en water.

KIL.

HUYDEC. op STOKE ,

11 , 41.6.

Mare. Vermaardlwid , fawn.
Ende dat die wroegher ooc dare
Niet en sonde sijn van quader in a a e.
Lsp. B. Il , C. 48 , vs. 444.
In den tide's , wi lesen dus ,
Dat Aquila ende Symmachus ,
Ende Theodociou meesters warms
In die werelt van groter mar e n.
Nat. Bl. B. III, vs. MO.
Zie ook Leven van Ste Fr. vs. 4100.
Mare. Gerocht.
Van desen mensce gine de in a r e
Tote's menigen harentare ,
Van zinen woorden simpel ende waer
Van zinc» levene , scarp ende zwaer.
Leven van Ste Fr. vs. 1057.
Eel]. minderbroeder , eeu predicare ,
Van Wien dat verre was die mar e, enz.
Ibid. vs. 8144.
Mare. Verhaal.
Pit es wonderlike in a I e.
Ibid. vs. 7i 81.
Mare (Lief ende). Lief en dierbactr.
Ende als hi stall, nu inerct dat
Bevel hi mede dese stet
Sinen broeders , als of soe ware
Onser vronwen lief ende mar e.
Lev. van Ste Fr. vs. 926
Mare. Verniaard. Zie up Maer.
Li (Leven tide's , in desen jare
Dat Paula starf , de vrouwe in a r e ,
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So bleef in Egypteu doot
Pachomius , die here grout.
MA5BL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. XXIX , vs. 2.
Mare. Bekend , rachtbaar.
Daer sijn comannen comen van verren ,
Die onlanghe selen merren ;
Alsi des werdeu gheware
Dat si so scone es ende het wort mare,
Si selenre haven vele omme gheven.
FL ende Bl. vs. 592.
Het sal ute breken seen ,
Dat si bi ons , ende die niemare
Sal lopeu ende werden m a r e.
Ibid. vs. 1295.
Mare doers. Kond cloen , bekend maken verkondigen.
Hi hiet mi dat ict u d a d e mar e.
Vanden Levene ons Heren , vs. 4619.
Mare hebben. Ionund de eer en (tehting bewijzen , die hem toekonst.
Dat .X. de , dat hi sines cooed
Niene sette um twandel aertsche good ,
Maer omme des riken orbare
Ende elken man hebb e mare,
Bede vreemde ende ghebure ,
Nader doghet van sire nature.
Heim. der Heim. vs. 1818.
Zie nog

NIAERL.

Sp. H. I P. VIII B. XXXIIII , vs. 19 ;

D r . VERWIJS ,

Wapene Martijn , bl. 20 , vs. 422.
Mare maken. 1) Ruchtbaar maken , rondvertellen , het gerucht verspreiden , verkondigen.
Want hi hadde ghemict to voren ,
Ware die boec verloren ,
Dathi wel mak en zoude m a r e,
Dathi van Davids gheslachte ware,
Lsp. B. II , C. 1 , vs. 109.
Om datsi maken zouden mare
Dat hem Jhesus lichame ware
Ghestolen hider nacht diep.
Ibid. C. 36 , vs. 951.
2) Prijzen , lof toemaaien , verheffen , roemen,
Onderwegen vragede hi deer naer
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Vat si ende haer suster hadden gams
Daer si ane verdiende slaens
Si seide den vader dattet ware
Om Meliandelise , diets si so mare
Maecte van groter vromecheide.
Lane. It , vs. 37448.

Mare sijn met Goden. Gude welgevallig zijn.
Alse ghi met Gode wilt sijn snare,
Ende van zonden reine ende dare ,
So suldi alle dinghe vlien
Die u van Gode moghen tien.
Lap B. 111, C. 3 , vs. 707.

Mare worden. De spraak gaan , verteld worden.
Vranerike Best oee word en mare,
Dat men Tiede heeft ghesien ,
Die hadden tusschen hare dien
Vorme van wive ende van marine.
Nat. Bloeme , B. 1, vs. 418.
Marelle. Morel.

Marellen. Molenspel spelen.

KIL. MEYER,

n a r ellen of ghewonnen , enz. D r. v.

Of hadde hijt hem met

Prozast. bl. 175.

KIL. MEYER.
Marelspel.
Maren (In) komen. Ter ooren komert.

Hi was in vruchten ende in varen ,
Want, quaemt sinen 'here in maren,
Die hem bevolen hadde dat lent
Hi sout hem nemen uter hant.
Vanden Levene ons Heren , vs 2764.

Maren. Bekend rnakett, verkondigen.
Als dit gesciede waest soudach ,
Dat wi nu heten paesdach ,
Dat Jhesus hem Marien baerde
Dat si sijn oprisenesae m a e r d e
Sinen apostolen na ende wide.
Ibid. vs. 4735.
Maren, taaerren.. Talmen. Km.

Maren. Meerert, can touwen castleggen.
Daer 't schip op ancker leght g e m a e r t om of to varen.
VONDEL , door v. L. R , 643 , vs. 1057.
Wy lagen met ons schip aen 't eilant vast g e m a e r t.
Ibid. XI, 757, vs. 330.
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KIL. Zie Morch.
Margh
March. Grens, streek. Zie uok Marck.

'fallen in arc he n daer hi quam.
VAN HEELS' , V,. 933.
Hi was in die in a r c h e it van Sr°llant
Over here rude coninc bekaut.
Lane. II . vs. 28016.

De in a r c h e n of liwiten van Brabant. Drab. Yeesten , D. H , bl. 629.

March marchgelyche. Naar evenredigheid der bezittingen in margenteden.

NIJH.

Ged. 1, 104.

Margariten. Paarten. Passini.
Marghe. Maryen lands. KIL.
Marghe. Worst , boding. Ibid. In Friesland boort wen nog Udell van
bare h-In arghe spreken.

Marghel. Merge!. Grond- of aardsoort nit k lei e,ii koolzure kalk sainengestelcl.

KIL.

Marghelen. Den grand 'met merge!
Margen , margijn. Morgen.

bentestem Ibid.

— — Vrouwe , is segge u dat ,
Oat gi mar gen selt , twaren ,
Fe Norwegen heneu vareu
Karel de Gr. Fr. 1 , vs. 923.
Des marghins alse hijt vernam.
Rymb. vs. 2505.

Margenstont , margijn stonde , margin stont. Morgenstund.
Dat si up ene marghiu stonden
Mc up enen orsse daer quamen
Voor dat palays alle to semen.
Rymb. vs. 17722.
Voert quam an die marg ij ustonde
Ende sliep onthier ende sijn here
Ghescaert was ende ghereet ter were.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 1 P. IV B. XXVII , vs. 6.

Marglijne. Mariolein.
Marlin , marine. 1) Zee , zeevaart.
Ghi suit met sinvaren ter zee
Erie u brunt winnen op die IR a r ij n.
Segheliju van Jherus. O. 4 , a.
Hi moeste gam, op die marine
Vanglien vissehen doer den noot.
Ibid. fo. 3 ,

MARLIN. - ARUN.
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2) Strand.
Dus quern hi inden sonnescine
Ghevareu neven die in a r i n e.
Walewein vs. 2864.
Sijn paert was dapper ende sue]
Ende vlooch ghelijc enen voghele.
Dir Walewein hilten bi den toghele
Tes hi num uptie m a r i n e.
Ibid. vs. 3663.
Lie nog Lane. II . vss. 44963. 45009 , 45669 en 46002.
Marck. 1) (vens, grenspaal. grensland streek.

ML. MEYER.

So salmen a in corter tijt
Outsien over de mark e ii wijt ,
Waer ment vernemet segghie u.
Refloat , vs. 676.
Zie

ouk HUYDEC.

op

STORE , D.

1 . bl. 362: ibid. D. 11 , 1)1. 598.

2) Landsdistriet.
3) Rene vrij groote provincie. Ibid.
Marck. Merg. Ibid.
Marck. Eppe, zeker kruid. Ibid.
Marek. Zekere geldswaarde of :There maid , ter waarde van '16 Brabantsche stuivers.
Marok. Zeker gewieki , narnelijk van milt oude eases , ten naasten
bij gelijk staande aan 1 /4 kilogram.
Markboom. Paalboon.

MEYER.

Marko. Onbebouwde grondeo , lot

eerie 211:11(1

of urge heerlijkheid be-

hoorende, en aan de ingezeteoen in genwen gebruili tot sehaapsdri ft
gegeven.

NIJH.

Ged. 1 , 434.

Marekeliek. Blijkbaar,, daidelijk.
Markelicken. Op eerie duidelijke , bliikbare nrijze. Ibid.
Marken. Opmerken. Ibid.
Alle die ingle vanden trone
Aeloeten mi gheven herte ende sin
Ende sulke wijsheit daer in ,
Ende minen sin also ghestarken ,
Dat sire doghet in moeten mar k en,
Alle diese sullen horen.
Walew. vs. 8.
Die coninc ghiuc ten veinstre staeu
Sien hoe die camp sonde vergaen ;
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MAR liEN.--iklARLE,

Ende elle die gone die met hem wares
Liepen ten veinstren harentare
Mar ken, of gone hoghe liede
Den cnape yet souden mesbieden.
Ibid. vs. 2053.
Marker. Opmerker. AIL.

Market , merket. Plaatsnaam.
Sijn ors gaf mi Somilet ,
En es geen beter tote M a r k e t.
Ferg. near het HS. vs. 872.
Ende staerf,, gheloeft mi das ,
Int MCCXXX iaer ,
Des ander daghes over waer
Neer Sente Christoffels dach ,
Die in hoyinaent ghelach ,
Ende was te M e r k et begraven.
KAUSLER , Reimchr. vs. 5738
Het lint Diet in 'Eiju plan plaatsnarnen te verklaren , doch hier achtte
ik zulks noodig, omdat PrOlr. VISSCHER, bij vergissing , (lit woord voor
inarkt heett aangezien.
Markgraaf. Gerechtelyk overheidspersoon. Wdb. op BREUER°, bl. 504.

Marekijser. 1) Brandyzer. alL.
2) Werktuig om de olyven te verbryzelen en er olie uit te persen. Ibid.
Mareksaem. Opmerkzaam , scherpzinnig. Ibid.

Marcksaemliek. Op eene opmerkzame , scherpzinnige wyze. Ibid.
Marek- of marketaller. Stalmeester , paardenstaller. Ibid.
Mareksteen. Grenssteen.
Markt , mart , mert. Pit achtervoegsel , achter verbaalstammen en
Zaaknamen voorkornende , duidt in het eerste geval eene aanhouding ,
herhaling of voortduring eener werking of handeling , en in het tweede
geval , eene verzameling van zelfstandigheden aan. Men leze hierover
vooral na Proeven van WoordverkIaringen door w. L. VAN HELTEN, bi.
70 en vv.

Van daar Kiapmart voor klapperij ; beuzelmart voor beurselary ;
snuistermarkt voor snuisterij , enz.
Marie. Mannetjes vogel.
Ghelike recht als men mach mecken
Dat die vogle met crommen becken ,
Die femellen starker sijn
Dan die in a r le (data an scijn).
Nat. Bl. B. I , 198.

MARLIN.—MARSE.
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Marlin. Steenvalk. Km.
litarmsel. Alarmeren overdekset. Ibid.
Marmotte. Zekere ace

, meerkat genoeind. Ibid.

Marniere. Zeevaarder , whipper.
Dus moetmen soekeu menichge manire ,
Ende doen gelijc den marniere,
Die vart op die welde zee.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 7038.
Maroen. Groote kastanje.

PL.

Fr. »marron".

Maronier,, maronnier. Schipper.
Hi sprat goede m a ro niere,
Diene louden voeren sciere
Al die zee
Karel de Gr. Fr. II , vs. 2097.
Maer so vent hi maronniere,
Die tAncoene wilden sciere.
Leven van Ste Fr. vs. 4989.
Zie nog

KAUSLER ,

Die Dose vs. 6984.

Marotte. Zotskolf. Km.
Marotte. Aap, meerkat. Ibid.
Marro. Groote kastanje.

PL.

op maroen.

Marren. Vertragen , dralen , talmen.
Waer blivestu , mijn trute Leander ,
Dattu nu dus langhe marr es
Ende my dijn waerde lijff ontverres.
Mlp. B. II , vs. 239.
— — — Velt my , velt my veel eer ,
En met uw vinnigh steel my liever houwt ter neer :
Scheurt op d' Avernsche poel , en breeckt des noodlots marre n.
voNnLL , door V. L. II, 268, vs. 977.
Marren. Vastmaken , met touwen vastleggen.
Marserye. Snuisterijen.

KIL.

Hi maecte hem in een coepmans wise
Ende cofte van alrehande prise
Cleynoden ende mars erye,
Die den vrouwen waren nye.
"Weep, B. II , vs. 2899.
Daer quamen alle mannen en vrouwen
Urn die m a r s e r y to schouwen.
Ibid vs. 2908.
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286

Marseale. Bevelhebher vim (-Tit 1, ,gerkorps, leyerhoofd.
Sijn
s c a le Nabusardau
Verbraude ants 1 leren boke.
Alex. I V , vs. 1058.
Zie nog Itymb. vs. 7322 en vs. 8998.

Marsse. likeras.
Marsse. Lenalsehap, getvest.
Mart.

KTL 'LEVER.

Maar!.
Doe gum tfolc van Israel ,
Ende wyedent in mar t e, soment sack ,
Daer npten dertienden dach.
Rymb. va. 17873.

Marte. Mervu'. icli..
Marte. Aap en nteerkat. Ibid.
Marte. Sphinx. Ibid.
Marteel. Ikeren banter. Ibid. Men denke hier aan KAREL MARTEL.
Martelaars verkorting van martolaarsche. Martelares.
Vermids dees groote M artelaers (Ram. St. Agnes.1
Verstrekte Christus Nercke een Kaers.
YONDEL , door v. L. 11 , 140 , vs. 9.

Marteler. Martelaar. all,.
Martelerse, martelesse. Marteta pps Ibid.
God here diet al vorsiet,
Ende en sal ie wesen diet ,
Mar teles s e vor u oeghen,
Die dese pine moot doghen.
Limb. B. III , vs. 897.

Martelie. maertelie. Marteling en '0tarteltturschap.
Hier latex wi van Marehuse staen;
Want bier na salmen , sunder waen ,
Sine ra a e r t elle ende sine doot
Bescriven , die scone es ende groet.
iliAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VI II B. X V , vs. 39.
Hoe ne ghene anxt van der doot
No dor ghene in a r telie so groot
Ne willic houden tlingerlijn.
Fl. code 131. vs. 3550
Die earitate van ziuen gedoehte ,
Ende hoe hi de in a ertelye soehte.
Lev. van Ste Fr. bl. 159, opsehrift.
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MARTEN.— MARTI.

Marten. Aap
De steertelooze Sim , den achter kalen Mart en
Bad iteyutien dat by haer uyt liefde eu goeder harten
Een stuck van zijnen steert nyt joust meed-deeleu WORD.
VONDEL door v. L. 1, 559 , vs. 1.

Martens (St.) of St. Martins Vogel. Krocti.
Eude als hi upten wech quam ,
Sash hi van verre ende vernam
Sente Martins voghel.
Rein. door D.

JONCEBL. VS,

1047.

Marter. Pijniging , Tottering. Daer en is geene tijtlicke pijne noch
mar ter, dat met do pijne dos vaghevvers eenie.hsins to ver.3.mlijeken
sy.

NARNIX

Bienkorf 1u69, hi. 174.

Sy overleyde , met eel] waer geloovig herte
En met een kioeke geest , siju m a r t e r, angst eu smerte.
SLIDTER , Loft. van M aria , bi. :38.

Marteren. Martelen pijnigen , loiterer?. Gelijek eon hint met den
pleogh wort doorsileden , alsoo hobben de hoose menschen my gepijnight
ende gemavter t.. St. Bijh. Ps. CX XIX , Rantt. 6,
U ooghjes
, ylen by wylen , ids pylon seer dicht ,
In '1- harts , vol smarte , ja mar t e r e u diem
STARTER , Fr. Lasthol, dour D r . v.

Marteren. Fiji? knettzen vermolen. Wdh. op
Martiael. Sts-ijilboar , monlealtig,

VL.

11. 15.

BREDERO,

Oft dat den Arabier oft Moore mar t i a el
Ontziet de puneten scherp en sneden van myn stael ?
VONDEL door v. L. I , 8G , vs. 1133.

Martiel. Homer.
'Daer na . met piuen groot ,
Brachten si die vrouwe ter doot
Die nochtau gine grout met kinde ,
Elide al haer kinder met clinde
Doedden si , elide daer naer
Den ridder met m a r t i ellen swaer.
Brab. Yeesten , B. V1 , vs. 5280.
Daer wor ter untgheworpen saeu
Goeder mantle thieve ende sesse ,
Sunder eneg lic outfermenesse ,
Ter venstreu nut jam inerliken ,

• 88

MA HT I. —MARTS.
Die si ontfingen in haer piken ,
Ende vort , met, mar tielen groot ,
Vermoorden ende sloeghen doot.
Ibid. vs. 7177.

Martine. Illartelaarsehap , martelaarsdood.
Pontius die Romaen
Wart paeus hier na zaen ,
Ende wart in ellende ghesent ,
Daer hi in mar ti lien es ghehendt.
Lsp. B. II, C. 44, vs, 352.
Ende den aertsche bisscop wart vertoent dat hi weder keren soude tot
sijnre kercken ende dat [hil hi rn a r t e 1 ien tot cristum varen sonde.
Pass.

fo. cxlii , b.
Martilie heeft hi ontfaen
Onder den keyser Troyaen.
Lip, B. II , C. 44 , vs. 101.

Martilien. Ale martelaar ter flood brengen , den marteldood doen
ondergaan.
Ghemartil ij t soe wart hi,
Ibid. vs. 172.
Daer na wart hi ghesaut
Prediken in Vrieslant
Daer hi wart ghemartel ij t.
Ibid. C. 48 , vs. 1003.
Zie ook Martelie, maertelie.
Martin. Aap en meerkat. KIL.
Martin. Sphinx. Ibid.
Marts , maertse. Strijdhamer. Ibid.
Hi sach al urn ; wat hi scout
Waren alle gepynde martse n.
VELTH. Sp. H. fo . 254.
So dat sy door tsteken van lancen slaghen van m a e r t s e n ende
ha.meren elcanderen gruwelick vermoorden.

VAN VAERNEWUCK

Hist. van

Belg. 1574, fo . 49, d.
Marts , maerts , maertse. 1) Grens , 1 andpa Ook grensland , streek,
oord , wiriest.
Arabien lant , verstaet wel dat,
Es rechte een omganc oec mede
Alse van Ydumea der stede
Tote der mar tsen van Borel.
VELTH. Sp. H. 10 . 16.

MARTS.—MASIK.
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Optic mart se rechte vort
Die liede , die daer woenden omtrent
Hebben si daer sere gescent.
Ibid. fo. 378.
Zie nog Ferg. vs. 5075 ; Lanc, II , vss. 37019 , 41757 en III , vs. 13709.
Mas , masse. Menigte , mengelklomp , klomp.
— — die m a s , uit heele troepen
Van allerhande bloet , tot eenen plicht geroepen , enz.
VONDEL , door V. L. X , 173 , vs. 73.
Ende Daniel narn peck , vet , ende hayr , ende koockte die t' samen
ende maeckte daer m a s s e n van. St. Bijb. Daniel XIV , vs. 26.
Mase , maesche , maschel. Vlek. Km.
Maselsuchte. De mazelziekte en ook melaatschheid. KIL.
Mason, maasen. Meid , meisje. Wdb. op

BREDERO

De jonghe rn aasen s, die an heur zy staan.
BIESTKENS Klaas Kloet , 1619 , bl 2.
Maser. Kwast van een boom.

KIL. PL.

Maseren , maeseren. De mazelen.

EIL.

Maserenhout. Rout van mast- of ahornboomen.

PL.

Masche , masehel. Litteeken. KIL.
Masche. Maske. Ibid.
Masehel. Kinpleister , mouche. Zie

BILD.

op

HUM

D. V , bl. 296.

Masehel , mascher. Soort van kleursel , waarmede oudtijds acteurs
bij tooneel- of andere voorstellingen zich het gelaat besmeerden. KIL.
Maschelen. Roode vlekken aan, de beenen , veroorzaakt door des
winters te dicht bij het vuur te zitten. Ibid.
Masehelen, masselen, mascheren. Ww. Bevlekken, bezoedelen ;
met inkt , roet , enz. zwart maken. Ibid.
Masehien , maschin, Misschien. Waren in Sodoma die werke ghewarcht , die in di ghewarcht syn , si hadde maschin tote noch gestaen. Lev. van Jezus , bl. 71. Ten hadde geweest m a s c h yen doe hi
mit Johannes weder quam vanden grave. Pass. Somer St. fo. iij , c.
Maseop. Maagschap. Gaat wt , gi dochteren van Syon , wt uwen
lande, wt uwer m a s c o p, ende wt uwes vaders huus. D T. v. VL. Prozast.
bl. 79*.
Masieft. Massief. Wdb. op

BREDERO,

bl. 504.

Masier. Muur.

IV.

Elc portael hem selven sloot
Vaste in des tempels xn a s i e r e
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. II B. X, vs. 49.
19
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Doe sonken neder die portale
Teenen hope altemale ;
Doe vielen die masieren al.
Ibid. vs. 89.
Meer voorbeelden vindt men in Walewein , vss. 6493 , 7033 , 8039 ,
9323 ; en in Rymb. vs. 11366 ; Lev, van Ste. Fr. vs. 5305.
Masier , masiergat. Langwerpige , vierkante of rondo , getraliede
opening, in eene vensterdeur of in den muur eener besloten vesting en
poort, waardoor men van binnen uitzag naar den vjand of waardoor
men samenspraak kon houden met die van buiten , en welke opening met
eon deurtje gesloten en ontdoten werd.

LE FRANCQ VAN REREHEY.

Oud

Holl. Vriendschap , bl. 75 en 76.
Masse. Knots. NIL Fr. »massue."
Masse. Reukballetje , pastilje. Ibid.
Massel. Zwarte of eenige andere verw ens lets zwart to maken , of
to bevlekken.
Masselen (De schoenen). De schoenen zwarten.

PL.

Masseren. Opzamelen , vergaderen.
Hier masser e so menich pont ,
Ende dat aerme vole verdullen.
Dr. VERWIJS Bloeml. II , 107 , vs. 242.
Massehap. 1) Deelgenoot , vennoot. Die Gbdt tot een rn assc ha p
hadde , solde op een tort rycke worden.
2) Gezelschap.

NIJU.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr bl. 29.

Ged. V , 168.

Massehien. Misschien.
Als ghi u wen wille hadt ghedaen ,
Ma sscien ghi liet mi dan gaen.
Belg. Mus. X , 93 , vs. 126.
Massijs. Massie f.
Een schoon gouden Juweel Mass ij s.
VAN VAERNEWYCK , Hist. van Belg. 1665, fo . 117.
Massue. Knots.

KIL.

Mast (Scrums). Kruishout.
Sijn hoeft ghecroent , sijn voeten doerslaghen ,
Sijn handen gherect an scr uces mast.
HILDEG. Ged. bl. 57 , vs. 107.
Mastbloeme. Pionie. KIL.
Mastboom. 1) Dennenboom. NIL.
2) NIL verklaart dit woord ook door »mains". Dit kan zijn een appelPITISCUS ook een citroenboom.

boom , de mast van een schip, en volgens
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MASTE.— NIKE

Masteluin , masteluyn. 1) Mengsel van half tarwe en half
rogge. Inf.
2) Rommelzoo , mengelnwes, gernengd koorn. ML.
Masteluinig. Gemengeld, natnelijk ttit goed en kwaad.
Ontmoet ghy goed en quaed , in Menschen of in Boecken ,
(Dat doode Menschen zijn die spreken nyt haer Graf)
Denckt aen 't gemeene lot en d'algemeene straf ,
Daer door wy een voor een dus masteluynigh wierden.
HUYGENS , Korenbl. I , 539.

Masten. Mesten. ML.
Masttonne , masttop. Mars van een schip.
Mat. Geronnen meek , tvaarvan de waterachtige deelen reeds afgescheiden zijn.

WEILAND.

Mat. Mot.
Ghy woont in een Kelder , als een arm bloet ,
Op my beste Kamer soo pissen de katten ,
Gaet gekleedt ala een slaef die vuyl werck doet ,
En uw schoone kleeren die eten de Matte n.
R. VISSCHER , Quicken, 3de Schock , n o . 48.
De vrek armhertigh trekt die vordel van zijn schatten ?
De praler van zijn kleerijkschap ? erf-rijk der matte n.
SPIEGHEL Hart-Sp. 1614 , bl. 51.

Mat. 1) Machteloos , zonder veerkracht.
Den naecten Jhesus dat rene vat
Wiltu niet bekinnen ,
Maer weeldich ende ter doget lat ,
Ende van edelen wine m a t ,
Es smorgens dijn beghinnen ,
Ende nachts versmort van sinnen.
MAERL. Sp. H. 80. ed. D. II , Aant. bl. 138.
Maria swiget also lat ,
Ende es ons te bescermene m a t
Alse of si onberaden
Ware ons te stane in stadeu.
Ibid.
2) Verslagen , overwonnen, overheerd.
Als die ermine hoerde dat ,
Wert hi van toerne rechte m a t.
D r. HE JAGER , Taalk. Mag. IV , 36 , vs. 19.

Meneghen hebben sire at ghesteken ,
9'
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Die daer doot bleef ofte m a t.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 34 , vs. 2857.
Zie nog Mloep. B. I , vs. 1285 ; ibid. B. II, vs. 1998 ; Lanc. III , vs. 26691 ;
Brab. Yeesten , B. II , vs. 3418.
3) Moede , vermoeid. KIL.
Al tAndwerpen in die stat
Sat is , ende was van sitten m a t.
Het boec yonder Wraken 111 , vs. 1638.
Als al dip' leden sijn moede en m a t.
Mloep. B. II, vs. 217.
4) Zwak.
Al ghenase hi vander wonde ,
Hi blivet ten soeten spele m a t.
Rein, door D r .

JONCKEL.

vs. 1287.

5) Arm , ellendig , Bering. Km.
Mat (Van de) ghequelt. Mottig , van de kinderziekte geschonden.
Wdb. op

BREI)ERO.

Mat (Op 't). Bij verrassing.
Eer datze ons hier betrapt o p 't m a t.
Y. VINCENT, Pefroen met het schaapshoofd , bl. 21.
Mat makers. 4) Temmen.

KIL.

2) Schade doen , benadeelen. Ibid.
3) Arm , behoeftig nzaken , uitputten , verarmen , tot den bedelzak
brengen. Ibid.
4) Overtvinnen.
Ende doen voer hi tAken na dat,
Ende wilds dat oec mak en mat.
VELTH. Sp. H. f0. 140.
Ende eest dat gine m a e c t mat,
Sonder waen , is sal u nadat
Bringen in a behout.
Lanc. III , vs. 25466.
Eude Phillip seudde met here
Alexandere daer ter were ,
Die in cortere tijt die stat
Onderdede ende maecte In a t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. IV B. XI , vs. 6.
Mat worden. Afkeerig worden.
Daer nae wart hi des ghevens m a t.
HILDEG. Ged. bl. 144 , vs. 148.

MATE.—MATE.
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Mate. Lee ftijd , ouderdont.
— doe ic was van uwer mate,
Haddict van (nit vrees your) scanden niet gelaten ,
Ic hadde wonders meer gewrocht.
D r. DE JAGER, Taalk. Magaz. III , 175 , vs. 174.

Mate , maete. Maatregel. Wdb. op HOOFT.
Doe si sach dat niet en bate,
Sochtsi weghe ende mate
Hoe si hem best verderven mucht.
Mloep , B. III , vs. 510.

Mate. Staat, toestand.
So math hi die miltheit bejaghen ,
Ende der mede , in sinew daghen ,
Siju lant setten in sulken state ,
Dat langhe blivet in hovescer mate.
Heim. der Heim. vs. 132.

Mate , maet. Matigheid, matiging.
Trouwe ende scamelheit ,
Hovessceit , miltheit ende wiisheit,
Wel helen, simpelheit ende mate,
Wi woenen alle in dit ghesate ,
Ende siin uter werelt ghedreven.
Limb. B. III , vs. 1327.
Al dinket u goet die honichrate ,
Etet te seden , ende te maten ,
Dat ghi u selven niene verdervet :
Ic ware onteert ende ontervet
Wel soete oom , mesquame n iet.
Bruun sprac : .,Reinsert, ne sorghet niet.
Waendi dat ic bem ouvroet ?
Mate es tallen spelen goet."
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 672.

Mate , maet. Gematigdheid , kalrnte.
Tot alien dinghen voecht wel m a e t.
Dr. VERWIJS, Van Vrouwen ende van Minne ,
bl. 85 , vs. 254.
Dit was den coninc sot grote ande ,
Dat hi den grave yore sine tande
Wel nalike hadde geslegen doe;
Mar et bled, ic segge u hoe :
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Die coninc pensede , dat die mate
Elken hogen man wel sate ,
Dar ombe wilt hire ave lielden.
Partonopens and Mellor M. 75, vs. 31.
Mate. Beseheidenheid. Zie Gloss. van den Mloop.
Mate, maet. Wijze.
Camnis die was goedertieren ,
Behendich ende wael ghesint
Ende dochte , die zijn suster mint
In sulker mate als sy hem Bede ,
Die brake teghen Gude den vrede.
1111oep , B. III , vs. 383.
Al hadt gheweest op ander m a e t.
Ibid. B. 11/ , vs. 2017.
Mate. Bescheiden , 'ingetogen.
Si ghesprakich ende in a t c.
Ende en spreke oec niet , en si omme bate ;
Ende wese in lachene uiet tonghevoughe.
Heim. der Heim. vs. 1849.
So sochte was hi code so nt a t e ,
Ende van seden so ghesate , enz.
Lev. van St. Franc. vs. 205.
Mate. Maallijd. Zie nALBERTsmA, Aanteek. op den Sp. Hist. bI. 45.
Mate. Gering , klein , arm , onctanzientijk.
lc ben een arm mate wijf.
Limb. B. I , vs. 1159.
Den nia ten en radic uiet
Dat si hem gesellen let
Metten hoverdeghen riken.
Doctrin. B. I , vs. 583.
Zie nog Beig. Mus. IV , 349 , vs. 1462; ibid. bI. 354 , vs. 1620; Karel
de Gr. Fr. I, vs. 183.
Mate , maate (Ter). Joist van pas , joist ter snede. Wdb. op
Mate dinge. Schamele kost.
— mate dinge, wel bereit ,
Not men dicke , die wel gereit.
WILLERIS , Mengelingen , bl. 473.
Mate (Te) worden. Verminderen , verdwijnen.
Alse wort te mat e dese rine,
Die schinet dat online die mane ghinc ,

HOOFT.
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Ent varinghe overal ,
Dats tekijn , dat wesen sal
In die lucht soete weder.
Broeder Gheraert , Natnurk. vs. 945.

Matelijc, matelic. 4) Dat de maot niet te boven goat , niet al te
hoog of te groot is.
Best dueren matel ij c k e dinghen ,
Daer t'hoogh' haest vallen kan.
HOOFT Ged. door LEENDERTZ , 11 , 70.
2) Met mate , behoorlijk.
flair om salmen verbeyden wale
Ende volghen mat eli c den brant ,
Tot dat die zeden sijn bekant
Ende die manieren vanden mensch.
Mloep , B. I , vs. 1739.
3) Gematigd , kalm.
Barmhertigh , heyligh en rechtvaerdigh ,
Ootmoedigh , vriend'lick , vreedsaem , soet ,
Verdraeghsaem , matelick, goedt-aerdigh ,
Godtsaligh , langhsaem van gemoedt.
HUGO DE GROOT , Christelicke Gesangen , 1652, bl. 132.
4) Arm.
Teersteu mochten die rike onthoudeu
Alsoe vele dienars alse wouden ,
Ende dies soe bleven achter
M ate ridders.
Brab. Yeesten , B. V , vs. 102.
M a t e n ridders dede hi goet ,
In alien lande waer hise vant.
Ibid. vs. 148.
5) Gering , weinig machtig , weinig beduidend.
Die derde boec gaet bier ane
Die u sal doen te verstane ,
Sint dat grote Karels gheslachte
Ghevelt dus was met machte ,
Hoe dat si bleven mate graven
Van cleinre macht.
Ibid. B. III , vs. 5.

Mateman. 1) Arm man.
2) Cellebroeder. Km.

KIL. MEYER.
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Maten. 1) Matigen. Intr. en tr.
So langhe ghinc hi met talen an ,
Dat hi m a t e n began.
BILDERDIJK , T. en D. V. 1). IV , 132 , vs. 152.
GM suit den coninc siin lant laten
Ende uwe grote tale mate n.
Limb. B. VIII, vs. 662.
Zie nog

GROEBE

Verseh. Ged. II , 225.

2) Bedwingen, betoomen, kortwieken.
Al washi to voren fier
Hi es nu gemaet een deel.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 4362.
— die siju lippen m a t e n kan
Es die wijste , seyt die wise man.
Meliboeus , vs. 1033.
3) Verminderen.
In mi en mochte hoverde niet mate n.
Dr. VERWIJS , Die Huse, vs. 10358.
4) Vernederen.
Ic heb an mine liede beseven ,
Dat si gerne souden striden
Jegen die Sassen ; sonder vermiden
Sal ic her coringe hem boeten laten :
Ic sal die Sassen , can ic , so maten,
Dat si niet meer in onse lant
Minen lieden selen doen pant.
VELTH. Sp. H. fo. 91.
So was die Conine wech vorwaer
Te willeger , om dat hi sonde daer
Vinden die gene die hi haet ,
Mach hi leven si worden g e m a e t.
Ibid. fo. 112.
Hier kan het ook de beteekenis hebben van beteugelen , betoomen.
5) Geruststellen, bevredigen.
Ende hi daer die ondersaten
Troosten tonne ende mate n.
Heim. der Heim. vs. 1864.
6) Aftnatten , vermoeien. Mr.
bl. 312.
7) Dooden. km.

L. PE C. VAN DEN BERGH .,

Gloss. op Limb.
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Maten (Te). 1) IVIiddelmatig , niet te groot en niet te klein. Ogen die
te mat en sijn , no to groet no to cleine, binnen wit alse wolken, met
enen cleinen ommeringe ende swart, bediet goede verstannisse. Belg. Mus.

III , 232.
Hur hals witter dan die zwane ,
Of dan yvore of dan boucraue ,
Te lane , no te tort , mer te mate n.
Nieuwe Werken van de M. v. N. L. V , 2de St. bl. 75.
2) Alles behalve , of weinig. Toen Reinaert plan had om den beer eene
geduchte pots te spelen , zeide hij bij zich zelven :
Bruun esmi davonture goet ,
Ic wane u daer noch heden laten ,
Daer ghi lachen suit te mate n.
Rein. duor Dr.

JONCKBL. VS.

626.

dat is : waar gij alles behalve , of waar gij weinig lachen suit.
Die mint dat hem sal laten ,
Hi legger ane sen te mate n.
Belg. Mus. VI, 185 , vs. 38.
3) Tamelijk , behoorlijk.
Mijn konst en prisic niet een eey ;
Doch donct my prisens weerdich wesen ,
Datmen kan striven ende lesen
Bode te mat en Latijn verstaen.
Mloep , B. I , vs. 39.
Minne sal sijn t e ma ten heet ,
T e m a t e n cout ende wail ghesmeet.
Ibid. vs. 1865 en 1866.
4) Matig.
Dats dat elken wel betame
Te maten drincken ende eten.
Belg. Mus. VI , 101, vs. 217.

Mater. Moeder. JUL.
Mater. Zaak, materie. Eng. matter". Wdb. op BREDERO.
Materie. 1) Stof , onderwerp , hoe fdonderwerp.
Nu willic te mier ma t e r i e n keren
Ende vort van onsen Graven leren.
MELIS STOKE , B. II , vs. 1255.
Lichte hi moehte daer bi verwrecken
Ende een ma ter i daer uut treekeu ,
Dair by op dichten mocht hier naer.
BILDEG. Ged. M. 68 , vs. 82.
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2) Etter. Km.

atfotsen. Afranselen.
Ik mien dat ik 'em Ook wel zel matfots e n.
BUYSERO , De Schoonste , enz. bl. 30.

Mathoen. Zekere vogel , misschien eene bijzondere soort van hoen. Ibid.
Matig, maetigh. Bezadigd. Wdb. op HOOFT.
Zie nog het opschrift in

VONDEL ,

door v. L. VI , 705.

Mating. Beteugeling , beclwang.
So heeft d'almachtich God , om 't vyer by 't rout te mengen ,
Het water op den vout des hemels willen brengen ,
Tot mating van den brandt der sterren, die , te groot ,
Te niet weer maken sou der aerden ronden cloot.
Z. HEYNS Bartas Wercken , 1621 , I , 94.

Matratse. Matras. Fysteyn ende wolle , om mijn heren m a t r a t s a n
te maken. D r.

VERWLIS ,

De Oorl. van Hert. Albr. bl. 23.

Matrilagie. Martelaarsboek.
Van siuen dachvaerden ic niet ne strive ,
Maer bi den grosse dat it blive ,
Als ic bescreven hebbe vonden
In die matrilagye, die t'allen stonden
Waerachtich es , ende sonder froude.
Lev. van St. Am. I , vs. 1655.

Matsen. Vellen , dooden , almaken.
Wat gruwelen die dulle (Bijgeloovigheid) derf besteken ,
Hoe blind zy woelt en woed ,
Is onlangs aen den voet
Der Alpen , laes ! maer al te klaer gebleken :
Zy heeft den Vorst hier 't harnas aen doen gespen
Om zynen onderzaet
Te matzen.
J. DE DECKER, Rym-Oeff. I, 324.
Betrap ik eens siju Heyr 'k sal man en mays vernielen ,
Ja , m a t s e n sonder moeyt , en al 't gebroet ontzielen.
J. VANDER VEEN , Zinne-beelden , 1642 , bl. 502.
Zie nog

WESTERBAEN ,

Ged. 1657 , bl. 144 ;

VONDEL

Eneas , 1737 , bl.

156 ; Ibid. bl. 385.

Matshamer. Stryclha mer. ML.
Matt. Een veld van bepaalde uitgebreidheid , als door een maaier
gentaaid wordt.

PL.

Matte. Weide. ML.
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Matte. Wrongs?, gestremde anelk. Ibid. Zie ook I3ENECKE, II Band, bl. 89, b.
Matteeren , matteren.
Afinatten , verinoeien. U. W.
Hoe zy met torts en knods ,
lle Goden zelfs matte e r e n.
VONDEL deer V. L. VI , 328 , vs. 38.
D'Opperniaght won my beproeven ,
Wou my straffen om mijn schult ,
Doch ter doot toe niet bedroeven ,
Noch matt eer en mijn ged ult.
Ibid. VII , 506 , vs. 64.
Ende worden alle g h e in a tteert elide ter gheoorsaew heyt ghebrocht.
VAN VAERNEWIJCH

Kist. van Belgis , I°. 35 , b , Cap. Xl. Julius henalieden

matt er ende, son is die sterckste stadt van Inghelant in Julius handen
ghecornen. Ibid. N. 66 , b.
2) Kwellen , plagen , teisteren.
't Ryk Vrankryk , dat van trots zich zelven niet en kent ,
Onlydzaana , elk gezint te teist'ren , te m a t ter en ,
De schept'ren aan te slaan , de Wereld te overheeren ,
Word van het Vaderland , als van een' slag-schut-boom
Weerhouden , eu aldus gebreidelt met den loom.
OUDAAN , PO6Zy 3 I , 249.

Matten. Morgengezang in de Roomsch-katholijke kerk.
Alse die tijt quam ende God woude
l)at hi sijns ontfaermen sonde,
Teenen Paschen , alst sonde sijn ,
Hordi te Awenchijn
M a t t e n e laden, ende metter vaert
Keerdi thovet darewaert.
MAER.L. Sp. H. 4°. ed. I P. VII B. LXIX , vs. 51.

Matten. Het stremmen van melk.
Matten. Schaakmat zetten.

PL.

lc sal u m at ten, dat vcrstaet ,
In den hornec , eer give uutgaet ,
Ocht indie reie , welt gi begert.
Roman van Cassamus , vs. 1861.
Nu is die hunsman goet te in at ten,
Want hi selve versiet den scaec.A.
HILDEG. Ged. hl. 211 , vs. 352.

Matten. 1) Aanrunden.
Neen , neen geen masten zijn 't , noch marssen , het zijn katten
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Om verder me te gaen en den Olymp te mat te n.
VONDEL , door v. L. II , 172 , vs. 110.
2) Dooden , afmaken , vernietigen , slaan.
0 Diomedes , die de Griecken hebt gesteven
Door uwe dapperheit , moght ick , 6 braefste helt !
Dan Met your Ilium, van uwe hant gevelt ,
Ter aerde vallen , daer de vroomen zijn ontslaepen P
Deer Hecktor leght gevelt , door helt Achilles wapen ?
Daer vorst Sarpedon , die zoo groot was , leght g ein at?
VONDEL , door V. L. Viii , 280 , vs. 153.
Ende mach mi Ogier , die degen ,
31 at ten ende nemen tleven.
Belg. Mus. II , 338 , V.3. 136.
3) Ten onder brengen.
Magicken verwinnen ende matt en,
Ik sal sijn hoeft diere scatten.
Ferg. near het HS. vs. 1303.
Aldus belach men daer die Stat ,
Om dat hise Berne had gema t.
VELTH. Sp. H. fo. 301.
Zie nog Dr. vERw.us , Wapene Martijn , bl. 19 , vs. 386.
4) Afmatten , vermoeien. U. W.
Mattine. Vroegmis.
Dat vierde point , in warer saken ,
Daer men Gode bi mach ghenaken
Es , dattu dinen slaep breecs
Omme Gode , ende dattu spreecs
Siere passien lof ende danc ,
Ende dat ghi maect uwen ganc
Te in a t t in en met devocien greet.
Leven van St. Am. II , vs. 5154.
Mattintijt. Des morgens vroeg , ten, tijde der vroegmis.
Als het cam te mattintide
Entie vrouwe te lenge sliep ,
Tlammekijn bleette ende riep
Ende stacse metten hone mede.
Lev. van Ste. Fr. vs. 4418.
Als die breeders te mattintide
Onsen here loveden blide
Cam Fransoys , enz.
Ibid. vs. 10367.
Zie nog Vaderl. Mus. V , 319.
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Mattoen. Eene munt, waarop aan de eene zijde het beeld van het
lam Gods staat , dat de kruisbanier draagt ; van daar haar naam uit
»mouton" verbasterd.

Dr. VERWIJS ,

De Oorl. van Hert. Albr. bl. 582.

Mattras. Mat. JUL.
Mault. Mout. Inf.
Maurieken , mauwerken, meauwerken. Zekere• vogel , bij ons
distelvink of putter genoemd. ML. Bij
Mausehe koe. Guste koe. Ibid.

PL.

beet het vlasvink.

Planter. Quid ? Waarschijnlijk rijpende of rip wordende.
Siet , hoe den vijghe-boom zijn tacken neder-helt ,
En hoe zijn ma uter vrucht , oogh-merckelijck daer Ewa
Belg. Mus. X , 14.
Mauwe of mouwe (De) maken. Bespotten , den gek aansteken.
Nu vlien si mi , dien is dede trauwe ,
Ende m a k en van achter up mi de manw e.
KAUSLER , Die Rose , vs. 7460.
Zie verder op Mouwe en Mouwe (De) maken.
Mauwen. Babbelen, Adele klap slaan, laakbare praatjes uiten
schaamtelooze teal doen hooren..
Prijs van vrouwen boven al
Dunct mi wesen sere goet.
Wie van vrouwen hebben sal
Prijs , mi dunet dat hi moet
Van worden wel sijn behoet ,
Ende hem hoeden , boven al ,
Van manwene, want daer geen goet
Af en compt , noch groet , noch smal.
Vaderl. Mus. I , 98 , vs. 7.
Tes verloren veel gem a u t
Ocht gepluert.
Belg. Mus. IX, 77, vs. 495.
Me. Men. Wdb. op

HOOFT.

Me , me. Mede, met.
De mensehen stercker zijn. Haer is doch goet verstant
Ghegheven by de macht. Sy heerschen over 't landt ,
De zee sy m e na wil doorsnijden en ghebruycken.
z. HEYNS , Vervolgh vaude Weken van Bartas , 1628 , bl. 33.
— — — daer sijnd' uyt alle steden
lle Vorsten Vooghden m e van Persen ende Meden.
Ibid. bl. 41.
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Me. Meer. Ic hadde liever dat ic m e doghet en had gedaen , dan
dat ic mi op mijns selfs doghet verliet.

VAN ITERSON ,

Stemmen , bl. 16.

Van der stat sach men in die se
Twintech milen verre ende m e.
Fl. ende Bl. vs. 1799.
Dit ende noch m e sei soe
Ende spear hem nidelike toe.
Refloat , vs. 1338.
Zie nog Nat. Bl. B. V , vs. 175.

Med. Maagd. KIL.
Medeblander. Bereider van mede , zekeren drank , welke vroeger
nit honig en water door gisting verkregen weed. Taalgids van '1862 , bl.
209. De meestre van den ververen , de medeblanderen, de vedermakeren , briederen , molren , enz. Brab. Yeesten , I , 723.
Medeeijn , medieijn. 1) Geneesmiddet. Wdb. op HOOFT.
1V1achmen heren ende papen
Mitter myede aldus betrapen ,
Soe is Ghierichede venijn ,
Die weder boete noch medec ij n
En mach verdriven nu te tyde.
HILDEG. Ged. bl. 141, vs. 184.
2) Geneesheer.
--- 0 groote medec ij
Ghy suit door uwe macht veel duysent manners spysen.
z. HEYNS Very, vande Weken van Bartas , 1628, bl. 140
Zie nog CATS , door Dr. v. VL. I , 510 , b ; Meliboeus , vs. 2696.
3) TVondheeler , chirurgijn.
Wy sien den M e d e c ij n met gloeyend' yzers branden
Den desen aen het been , den geenen aen de handers.
CATS , door Dr. V. VL. 1, 283 , a.

Medeeijn. (In) leven. Ziek , onder geneeskundige behandeling zijn
Hier om ende ic mijn sermoen
Meer te dichten teser stout ,
Want mijn memori is ghewont
Van rouwen ende van groter pijn ,
Dat trouwe leeft in medecij 11.
HILDEG. Ged. bl. 169 , vs. 476.

Medeformich. Gelijkvormig. Want also als wi totter ghelikenisse
ende na sinen beelde van binnen ghescepen sijn, also louden wi oec die
ghelikenisse sijnre seden , mitten waerachtighen navolghen der doechden ,
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na onsen vermoghen volghen ; opdat wi hem te bet ende te naere , van
buten ende van binnen , mochten gheliken ende medeformie h worden.
VAN ITERSON

Sternmen , bl. 23.

Medegaende (Hem). Te zijnen voordeele. Wdb. op
Medegave. Huwelijksgoed. MEIER,

HOOFT.

Die Grave van Ghelre slouch de hant
Ander Vrouwen m e d e g a v e,
Daer hi noyt rekeninghe dede ave.
HEMS STORE , B. IV , vs. 149.
Medelijden. Gemeensehappelijk lijden.
Ick sie de deughdeu sells , Geloof , en Liefde , en Hoop ,
Met haere susteren , die tegens Ondeughd strijden,
En nae den sege staen door kruys en m e d e l ij d e n.
VONDEL , door V. L. III, 404 ,

VS.

1430.

MedOlijder. Iemand die teed heeft om eens cinders smart.
Ick zocht een' medel ij d e r ,
En vondt Been' troost.
Ibid. VII , 363 , vs. 85.
Medelijdigh. Medegaande , overeenkomstig , overeenstemmend , van
lijden in de beteekenis van gaan.
De slangh haer krnyden soeckt , de geyt weet haer pole),
En schier al watter is gevoelt wat medel ij di gh
Is met sijn eygen aert , wat daerentegen strijdigh.
HUGO DE GROOT , Bewys enz. 1652, bl. 7.
Medelinok. Huurling.

KIL. MEYER.

Meden , meeden. Huren.

MI,. PL.

Medepaer. Gade , wedergade. (Eene Duyve) die niet lichtelick haer
m e d e p a e r verlaet. St. Bijb. Gen. VIII , Kantt. 13.
Medewaert. Midden.
Ende Gringolet die besochte ,
Den hoever ende spranc in ter vaert
Tote over die medewaert
Vander rivieren , ende hi swam vort.
Walew. vs. 3740.
Eer hi den watre conste ghenaken
Sach hi den scacht ten ende blakeu ,
Ende verhernde metter vaert
Tote over de medewaert.
Ibid. vs. 5030.
Zie ook Rymb. vs. 30756 ; HUYDECOPER Op MELTS STOKE, B. III, vs. 407 ;
Nat. Bl. B. V , vs. 572.
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Medeweter. Medeplichtige. U. W.
Medewinter, middewinter. Winterzonnestilstand, de kortste day.
Eng. »midwinter".
Viij. dage vor medewinter tsaren
Sonde mijn brudegoem varen
Tes tonnes Arturs hove om daer
Ridder te werdene.
Lane. II , vs. 13879.
,Ik saelt u seggen ," sprac Lioneel ,
,Ic quam na middewinter .1. deel
Gereden in dit last hare entare
Ombe te verhorne van a niemare.
Ibid. vs. 23907.
Ged. I , 202 ; Rymb. vs. 5172.

Zie ook

Medogen. Medelijden hebben. Wdb. op

HOOFT.

Medoogend. Toestemmend.
Hierrne zweegh Pean , en het knicken van den tack
Bestemt medoogende het geen Apollo sprack.
VONDEL , door v. L. XI , 325, vs. 684.
Meds. Mits. KiL.
Medsaem. Vriendelijk , gemeenzaam. Ibid.
Aledwaerigh, medwerdigh. Hetzelfde. Ibid.
Mee. Kleefkruid.

PL.

Mee. Meer.
Doe ghevielt Bens dat Noe
Wijns hadde ghedroncken m e e
Dan sun nature vermochte wel.
Lsp. B. I, C. 33 , vs. 4
MeObehipt. Mede betrokken. Wdb. op HOOFT.
Meede. Puist , buil. KIL.
Meede. Meekrap. Elc vremde man die coopt jof vercoopt m e e d e
in die poort , die waghen ess d' , ende een scip d'. Nieuwe Werken van de M. v. N. L. D. VI, bl, 94.
Zie ook Inf. bl. 176.
Meeden. Met meekrap verwen. Km.
Medevoerte. Voorraad van mondbehoeften , leeftocht. Wdb. op HOOFT.
Meedooghenis. Mededogen. Ibid.
Meegaande. Gunstig voorspellende. Ibid.
Meegesel, meegezei. Mededinyer.
Maar ik begeer dat ghy , in 't vrijeu me '8 g e z el len
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Komt overeen , wie dat den andrea wijken zal.
HOOFT , Ged. 1°. 20 , 11.

Meegevoelen. Deelneming. U. W.
Meegewisse. Medeplichtigheid. Ibid.
Meeghd , meecht. Maagd , meisje.

KM.

Ada , die jonge meecht,

die bleef binnen Haerlem onlange. Clerk u. I. L. bl. 92.

Meelicht. Wellicht , misschien. MEYER.
Meelders , meelderen. Korenmolenaars. Wdb. op noon,.
Meelen. Malen. Ibid.
Meelmese. Pimpelmees. ML.
Meelsel. Afbeelding. Onse stoeken ind ni e e 1 s e 1 van wapen.

NIJH.

Ged. V , bl. 14 Dat is : Wapenbord met geschilderd of beeldsel. Hoogd.
»Gemdhlde".
Meen. Meening.
Wand die toughe des beden es wen
Flout des levens , verstaet mijn m e e n.
Lev. van St. Am. I , vs. 2776.

Moen. Slecht, valsch, boos. Zie Dr.

DE JAGER ,

Verseheidenheden ,

1844 , bl. 302.

Meen. Gemeen , algemeen.
meue ghebet dat mach hem vromen.
HILDEG. Ged. bl. 163 , vs. 95.
Heroepen grote heren spel ,
Oat comt den m en e n volke wel
Ibid . bl. 195 , vs. 20.
Zie nog

BLOMMAERT , Oudvl.

Ged. III , bl. 96 , vs. 1877.

Meen. Het verwen met meekrap.
Keene. Menig. MEYER.
Meenedech. Meineedig.
Hiue wilde uiet rneen ed e c h bliven.
Rymb. vs. 33472.

Meenen , mienen , meynen. 1) Beteekenen , beduiden.
Ghevet den Keyser dau sijn recht ;
Dat m e e n t chens wide gavel echt :
Ende gevet Gode dat sine mede.
HIJYDECOPER op STOKE , II , bl. 242.
Alse hi die .stede hadde besien ,
Keerdi weder na dien ,
Daer hi den ingel staende vant ;
Dieu hi vraghede al to hant ,
IV.

20
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Wat dat clene kindeken meende
Dat opten boem lash
Dboec vanden Houte , vs. 181.

2) Bedoelen.
Levi ende Symeon
Wooden wrake daer doen.
Si m e y n d e n, dat die Sychemiten
Him nymmermeer en souden verwiten ,
Dat hoir suster in sulken schiju
Him to wille hadde ghesijn.
Mloep , B. III , vs. 1137.
Die Romeyn , dese edele beer,
Daer is off spreke , twivelde zeer
Aen desen clerck , hi en m i e u d e pact ,
Schalkernie off verraet.
HILDEG. Ged. bl. 19 , vs. 101.
3) Beminnen.
Sy deden suster ende broeder
Ende al hoer vrienden tot hem cornea ,
AIs sy die mare hadden vernomen ,
Dat hi gheboren was , die meest ,
Ends dreven blyscap ende feest
In eeu convent mit horen vrienden ,
Die solider twifel Gode miende n.
Ibid. bl. 118, vs. 54.
Ilij docht : ,dese man meent mijn wijff."
Mloep , B. III , vs. 3539.
4) Het gemunt hebben op. U. W. en

ROOFT,

Ned. Hist. P. '1161 , 11.

Meenen een sehip. Een sehip in eene haven vastleggen.
Meengat. Gemeene doorgang.

PL.

Daer sach hi , hi enen ommekeer ,
Besiden in een m e e n g a t,
Waer Isegrim de wolf sat.
Rein. door WILLEMS, bl. 290 , vs. 7.

Meenhedich. Meineedig.
Jazoen swoer haven wills daer ,
Maer meedhedich bleef hi daer naer.
BLOMM. Oudvl. Ged. II , 80 , vs. 432.

Meenie. Menigle. MEYER.
Meaning.

Zakelijke inhoud. U. W.
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MEENM. —MEENT.
Meenmark. Gemeene weide.

HOEUFFT

Bredaasch Ta al eigen , bl . 184.

Meensaemheyt. Gemeensehap , gemeenzaamheid.
Ooc zullen wi hem dancken des
Dathi cons gaf onsterilije
Een ziele hem zelven ghelijc ,
Ende meensaemheit mit hem
Int overste Jherusalem.
Lsp. B. If , C. 41 , vs. 55.
Ghi en suit in ghenen zaken
U selven sonderlinghe maken
Onder hem daer ghi mede
Houden wilt meensaemheae.
Ibid. B. III , C. 3 , vs. 458.
IVIeenscap. Gemeensehap.
Dune moets met gheen en wive
M e e n s c a p hebben met dinen live ,
Sonder met hare die di gheset
Ende ghegheven es ter wet.
Rymb. vs. 4612.
Meent , meente , meynte. Gemeente , burgers , ingezetenen , ook
het gemeene yolk.
1V1aer si , deer torloghe meest bi was ,
Si ontsaghen hem al das
Dattie meeute vander poort
Volghen souden Agrippen woort.
Ibid. vs. 27999.
Dies batch die m e en t e vander stede ,
Ende uppe tfolc , dat dat dede
Ghingen si werpen steene om dat ,
Ende drevense weder in die stat.
ibid. vs. 28005.
lie nog

MAERL.

Sp. H. 40. ed. I P. II B. XXXII , vs. 59 ; ibid. I P.

VII B. XLII, vs. 47.
Meent. Namelijk. U. W.
Meente. Hetgeen door het yolk vroeger gemeensehappelijk werd genoten. Dr.

DE JAGER ,

Verscheidenheden , bl. 248.

Meente. Veel. Fr. »mainte". Grave Dirck , die warts gewaer ende
vervolchde dat vliende volck , ende venck veel Ridderscips ende m e e n t e
volcx , ende voerdese voir hem. Clerk u. L L. bI. 84.
Meenten. Vleesehelijke gemeensehap hebben.
20*
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MEENT —MEER.
Ende over C. jaer daer na
Vermoerde Caym Abel , den goedeu ,
Dorpelike met fellen moede.
Dien beweende Adaem ende Yeve
C. jaer doer sine lieve ;
Doene wilde Adaem met sinen wive
Nemmermeer m e e n t e n met haren live ,
Vor die wile dat hi vernam , enz.
BLOMM. Oudvl. Ged. III, 15, vs. 1183.

1VIeentocht, meentucht. Het yolk , de gemeenteMaer algader was sijn meeken ,
Hoe hi die in eentucht entie stede
Rike mochte maken daer mede.
MAERL. Sp. If. 4 0. ed. I P. V B. VII, vs. 59.
Die m eentuch t ende andere liede
Borden dat daer gesciede.
Ibid. LV , vs. 21.
De vorm meent o c h t komt voor in ibid. I P. V B. LXVII, vs. 11.
Meenwyf. Lichtekooi , publieke vrouw. Want sij mitten meenwiven
verkeert hebben. Bijb. van 1477, Hosea IV, vs. 14. In Micha I, vs. 7
en in Nahum III, vs. 4, warden zij ghemeen w i v e n genoemd. Si
hadden een m eenw ij f s voerhoeft ende en conden hen niet seamen.
Pass. Wijnt. fo. cxxxiiij , d.
Zie ook Pass. Smiler Stuck 1489 ,

ccxxix , d.
Meeps , meepsch. Zwak , krachteloos, fijn , dun, teeder. ML.
Want indien by veerdigh spoet ,
Stasex sop scheurt het meepse goet.
CATS , door Dr. v. vL. I , 583 , b.
Een meeps lijf wil Been bewegingh den.
CATS , ed. 1828 , I , 532 , b.
Wy sijn soo weeps, son bijster week ,
Gelijck een versehe druyveutack.
Ibid. I , 226, c.
Meer. Vrouwmensch. Wdb. op

BREDERO.

Wat of de in e e r hear veur laet shwa
Kl. van Oene 1662 , bl. 2.
Ja wel , ick segh waeraftich dat dit wel ien spijtige m e e r is.
STARTER , Kl. van Jan Soetekauw , 1646 , bl. 4.
Wat rijdtme dease m e e r.
NOOZEMAN , Beroyde

Student , 1679 , bl. 16.
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Meer. Zee. PL.
Die haven lath andes m e re s cant.
Mloep , B. I , vs. 2140.
Sij hadde een schoon chasteel , voer trueren
Wad ghevest mit marboren maven,
Ghelegen optes m e r es kant.
Ibid. vs. 2769.
Zie nog Lsp. B. IV , C. I, vs. 64.
Meer. Merrie. Wdb. op HOOFT.
Men secht , een karel op een meer
Dal is een duvel in en heer.
Dr. TERWIJS , Van Vrouwen en van Minus ,
bl. 75, vs. 175.

Meer. Meer pail , grenspaal.

KIL.

lc blive vaster dan een m e e r
Bi- vrouwen , Bonder weder keen.
Belg. Mus. V , 78 , vs. 75.

Meer , meere , meerre. Gerucht , tiding , mare.
Doe quam een m eere,
Dat Danis gewapent were.
Alex. IV , vs. 1561.
Want hi die meer hadde vernomen.
Ibid. VII , vs. 207.
Alse hi di meere hadde gehoert.
Ibid. vs. 210.

Meer. Soort van beating of rolpens?
Meer en, Worsten en Tanseyen
Met Sansijsen.
RONDIUS MOIlfe8ChallS ,

bl. 226.

Zie nog hi. 220, Kantt. en bl. 221.

Meer , meerder. Grooter.
Ten is ter werlt gheen meerre vrede ,
Dan in truwen to bliven stede
Daer men woenstat heeft verkoren.
Mloep , B. IV, vs. 207.
Nu wil is u seggen saen ,
Als ghi die sonne oest siet staeu ,
Of west , dat si scijnt ter stede
M e e r r e, dan si int suden dede.
Broeder Gheraert , Natuurk. vs. 876.

MEER .—MEERB.
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Meer ende minder. Ouder en jonger.
Al saghe een moeder haer kinder
Alle doden, meere ende minder
Soe en soudse so droeve niet wesen ,
Ale , enz.
Lsp. B. I , C. 19 , vs. 64.
Doe en woude God niet sparen
Die grote zonden die waren ,
Ende sende sine wrake so stranc ,
Dat al op ens stont verdranc ,
menachen, meerr e ende minder.
Ibid. C. 29 , vs. 83.

Meer , vor meer , nu meer. Voortaan, in het vervolg , daarna.
Alse hise hadde gejaget tot daer
Setten si hen ter vlueht sere,
Alse die niet en mochten duren m e r e.
Lanc. II , vs. 3244.
Ende wi alle , cleine ende groet ,
Selen u man wesen m e r e.
Ibid. vs. 22810.
Hier sal hi liggen sijn leven al ,
Dat hi me e r ute comen en sal.
Ibid. vs. 22989.
Nu m e e r ne sal niemen eomen hier in.
Ibid. vs. 3490.
Onthout dit wel v or m e e r.
Broeder Gheraert , Natuurkunde , vs. 964.

Meer voort. Hetzelfde.
Joeden bleven nu meer v oort
Sonder coninc , alsment hoort.
Rymb. vs. 17907.

Die

Hi beval voort dat men stride ;
Den ridders hiet hi , dies waren blide ,
Bernen ende roven die poort ,
Ende si dadent nu me er voort.
Ibid. vs. 33918.

Meeraap. Seheldtvoord. Wdb. op
Meerblad. Plompblad.

BREDERO.

Hi heeft hem selven opghetoghen ,
Dat hi boven is an trat ,

MEERB.—MEERRE.
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Ghelyken dattet meerblat
Altoes boven is an tvlot.
HILDEG.

Ged. bl. 82 , vs. 82.

Moore, meerre. Mare, tijding , bericht. Zie Meer.
Meeren. Meerderen , uitbreiden.
Sy seer godvrachtich was en naerstich inde daet ,
Nam vreemde knechten aen , om m e e r en haren staet.
Z. HEYNS Vervolgh van de Weken van Bartas , 1628 , bl. 85.
Maer die sieke hi verseerde ,
Ende sine siecheit m e e r d e.
Broeder Gheraert , Nat. kunde , vs. 1280.
Zie ook Rein. door

WILLEMS ,

vs. 3891 , en vs. 6568; Gysbert Japix ,

bl. 286.
Meeren. Marren, vertoeven.
Als hi sine hedinge heeft gedaen
Es Walewein to hovewaerd gegaen
Ende vant den coninc sinen oem
Die udeward sash ende nam goem
Om Waleweine , waer hi m e e r t.
Lane. HI , vs. 18695.
Dat was den coninc Carel leet ,
Dat Elegast so laughs meer t.
Carel ende Elegast , vs. 1331.
Meeren een sehip. Een schip marren, d. aan den tvcd , aan een
paal of lets anders met touwen vastmaken,.

K1L.

Meerpaal. Paal om de schepen aan vast to maken. Ibid.
Meerre. Vermeerder , vermeerderaar.
Octaviaen die ward daer here ,
Ende naaecte Romeo Tike sere ,
Dat menne daer omme Augustus hiet ,
Dat meerre, jof oust bediet.
Rymb. vs. 20848.
Meerre. Meer in getal of in uitgebreidheid. Ende xnakdender of grote
bueke ende grote ghesereften die vele meerre syn dan de text van
der ewangelien altetnale. Lev. van Jezus. Inl. hi. 2.
Meerre. Grooter van gestalte.
Papilio , seghet di ieeste ,
In Capadocia die meeste
Vint men selkerhande diere.
Si hulen na wolfs maniere.

MEERRE.---AIDERS.
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Meer re sijn si dan die vos es.
Nat. Bi. B. II , vs. 3324.
Geneta es ene becste
Meer re dan die vos.
Ibid. vs. 1979.
Meerre. Grooter , sterker.
Lieve vrient , nu besiet ,
Hebdi ie , in waren woort ,
Van steen meerre cracht gehoort
Rein. door WILLEMS , vs. 5438.
Meerre. Ouder.
Jacob den m e e r re ende Janne.
Lev. van Jezus , 11. 391.
Meerren. Bevoordeeten , verhoogen. Die dint , die ons onse Heer
eleven wil , daeroin wil Hi ghebeden wesen van ons , om ons mede te
YAN ITERSON , Sternmen bl. 121.
Meerren, meren. Vermeerderen, aangroeien , uitbreiden , vergrooten.

meerre n.

Sijt goedertieren ende wijs ,
God meer re uwen prijs.
Ferg. naar het HS. vs. 910.
Tghelove m e e r r e t heylecheit.
Doctrin. I , vs. 500.
Dat werscap onder die goede es goet ,
Want si die vrienscap meren doet.
Ibid. II , vs. 138.
Prozast. bl. 43 ; ;Fans Teesteye , vs. 2790.
D r . V.
Meerren. Toeven , talmen , uitblijven , marren.

Zie nog

Ende alst gheviel op sulke stonde
Dat hi ni e e r red e nochtan ,
So en begonste daer nieman ,
Voor dat hi quam ende hijt
Al hadde ghebenedijt.
Lsp. B. II , C. 34 , vs. 19
0 wortele van yesse , coem ons te ontlossen, ende en wilt niet mearre n.
Pass. Wijnterstuc , fo. lxxxiij , c.
Meerren. Grenzen stellen. JUL.
Meers. Groot zeeschip.

PL.

Moors. Snuisterijen. Ibid.
Meerren. Vermeerderen.

KIL.

Ende en gheloeft oec emmer niet

MEERS.—MEERS.
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Datter u goet af sal mindren yet
Maer meer s en, dats seker waer.
Doctrin. I , vs. 786 , var.
— — — persemaerden ,
Die oec noit minnen ne wouden
Anders danne tgelt vaste houden
Rude te m eer se n hare scatte.
KAUSLER , Die Rose , vs. 4913.
Zie ook Lev. van St. Am. II , vs. 140 ; ibid. I , vs. 1334.
Meersen , mersen. Uitbreiden, grooter maken , verbeteren.
In Manesses tiden so zat
Na Numa te Rome , indie port
Tullius Hostulius , alsement hort ,
Conine geweldich ende hoghe ,
Ende hief weder up torloge ,
Ende m e e r s de oec die stede
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. II B. XLI , vs. 47.
Die coninc Herodes Agrippa
Nam orlof cortelike daer na
An Claudiuse. Doe m e e r s di hem
Dat lant van Jherusalem.
Ibid. VIII B. III, vs. 3.
Ende mers de hem haer goet nochtan.
MELTS STOKE , B. I, vs. 577.
Zie nog uomm. Oudvl. Ged. II, bl. 32 , b , reg. 20 , v. b.
Meersenier. Kramer.

KIL.

Meerserije, meerse. Koopwaar.
Meersch, meersse. Marskraam, pak of mars met goederen.
Ick quam met dese meersch een verre wegh getreden.
CATS, 1828, I, 531, a.
Zie nog

J. DE DECKER ,

Rym-Oeff. bl. 159 en 210.

Meersch. Figuurlijk Kramerij, vodderij.
En dynen lieven God vertoont hy sich zo brave ,
Om dat hy in een Slangh verandert uwen Stave ?
Is dit syn hoochste konst ? Loopt , met uw M e e r s c h e loopt ,
En uwe kramerij al elders duer verkoopt.
VONDEL , door v. L. I , 80 , vs. 935.
Meersch. Beemd , schoon weiland.

PL.

Aelst es ooc een proper stede , wel met mueren besloten ,
Daer men duer ziet vloten den Dender an d'een sye ,
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Daer die alderbeste meerschen af werden begoten ,
Daer zuvel af comt als een ghecruudde specerye.
VAN VAERNEWIJCK s aangeh. in MELIS STOKE, D. I, bl. 44.

Zie verde'. op Merseh.

Meersch , meersse. Mars van een schip.

KIL.

Ook in figuurlijke

opvatting.
Ghy seylt nu lustich voort , van wint en stroom ghedreven ,
Uyt de meersch van u hoop' , siet ghy verheucht het licht
Van een heylsame buck.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN , bl. 14.
Een man , die 't seyl noyt soo en stelt ,
Dat mast en meersche wort gevelt.
CATS , 1828 , I , 254 , a.
Meersman. Marskramer. PL.
Elck meersman die sal voor sijnen corf staen.
ANNA BYNS , Ref. 1548 , II , 162.
Ghelyck een meersm an tsynen corve gaet.
Spr. W. 78.

MEIJER

Oude Nederl.

Meersmande. Mand van een marskromer , ook marskraam. JUL.
Meersse. Koopwaar. Ibid.
Ghy, rijeke cooplieden ende drapenieren ,
Al zijn u kisten vol meerssen, vol wollen ,
Ghy suit oock moeten trecken logieren
In dat landscap van den mollen.
Belg. Mus. IX , 191 , vs. 62.

Meersschip. Groot lastschip , (PL.) en dat , volgens Km. , eene mand
boven in den mast voert.

Meersseyl. Marszeil. JUL.
Meerst. Meest. Ibid.
Altijt hun meerste vreught was die hun meerst beswaerde.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT , bl. 105.

Meert. De maand Maart. KIL.
Meert. Bunsing. PL.
Meert. Markt. Dit woord komt ergens voor in de Antw. Citron.
Meertouw. Touw waarmede een schip gemard of vastgelegd wordt. KIL.
Meervlechten. Meer ineenvlechten. Wdb. op HOOFT.
Meerwiif. Waternim fen , eene soort van alvinnen , die zich in de fonteinen ophielden.
Doe quamen daer met groten geclage
Drie meerwiif.
Limb. B. IV , vs. 1299.

MEESE.—MEEST.
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Meese , meesse. Zekere tnaat, vooral voor metaten , maar ook voor
andere waren. Eene meesse coopers. Inf. bl. 176. Eene meese kaas,
eene rn e e s e vlas , eene meese graeuwercs. Taalgids van 1867 , bl. 275.
Meezel. Melaatsch. MEYER.
Meezelye. Melaatschheid. Ibid.
Meezelzucht. Hetzelfde. Ibid.
Meest. 1) Voornaamst , voortreffelijkst , best.
Liber Bacus was deerste man ,
Die 'tlant van Indien verwan.
Die meeste flumen sijn daer
Ganges , enz.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. I B. XVIII , vs 31..
— —• de hertoge —
Wert — — tornich , ende bestont
Die coenste daet , ende die m e e s t e,
Die men vint in enege yeeste.
VAN HEELU , B. 11,

vs.

4029.

Zie nog Mloep , B. IV, vs. 845 ; Lsp. B. I , C. 7 , vs. 5 ; Alex. IV ,
vs. 719 ; Belg. Mus. IV , 333 , vs. 964.
2) Grootst.
Si bestaet die m e es t e dine
Die vrouwe je aneginc.
Belg. Mus. IV , 307 , vs. 151.
Van den arend handelende , zegt

MAERLANT :

In Plinius boeke staet ,
Dat hem blicseme no donre ne scaet
Ende hem die rechter voet es m e e s t.
Nat. Bl. B. III , vs. 179
Om dat het witte vee haer m e e s t e n vyant siet.
CATS , door Dr. v. v.L. II , 424 , b.
3) Oudste.
In Acquitaengen in eere steden
Waren twee ridders , die met vreden
Haer lant hilden dattem ginc an ;
Maer die een was des anders man.
Alse die meeste here sonde sterven ,
Sijn goet dat sonde aneerven
Sinen sone.
MAERL.

Sp. H. 40. ed. I P. VII B. LXXV1I , vs. 5.

Meestekerke , meesterkerke. Hoofdkerk, voornaamste kerk.

MEEST.—MEEST.
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Lanceloet waecte dien nacht vort
In die meestekerke vander port.
Lane. IV, vs. 9038.
Si gingen ter kerken sonder beide
Te Sinte Stevens kerke , omdat
Si meeste r k e r k e was vander stat.
Ibid. II , vs. 30811.

Meestelk. Het meeste deel. MEYER.
Meesten. Groeien , vet worden. Hoogd. »masten".
Want si meest m e e s ten ende groyen ,
Ale si die Blauwe scuut sien royen.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minns,
bl. 97, vs. 120.

Meester. I) Arts, geneesheer,, ook wondheeler.
Ale hem van eenpareger wene
Siecheit van ogen quam niet clene ,
Riet hem een meester of te stane
Sire zonderlanger trane ,
Of hi blend niet wilde wesen.
Lev. van St. Fr. vs. 2583.
Rogata — — adde twintich jaer
Met bloede gevloeit harde zwaer ,
Ends adde van meesters omme niet
Gedoget menich zwaer verdriet.
Ibid. vs. 9915.
Zie nog

VAN BEAUMONT ,

Ged. door

TIBEMAN

bI. 47 , vs. 1.

Heynri , die seer gequetst geweest hadde in Oistvrieslant , ende inden
Hage te m e e s t e r gegaen hadde. Dr.

VERWIJS ,

De Oorl. van Hertog

Albrecht , bI. 34.
2) Hij of zij , die in eenig yak uitmunt.
— — Oetes was sijn name.
Hi hadde een dochter zeer bequaem ,
Lustelyck , scoen , van rijcker konst ;
Want sij bijder Goden gonst
Van nygromantien meest e r was.
Mloep , B. I, vs. 559.
Hi wort te richt in al dat lant
Voer enen wisen m e e s t e r bekant.
Ibid. B. II , vs. 3084.
3) Geleerde, eleskundige.
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Savons daer na, dans Met lange
Dat soe was tharen onderghane
Maeete God risende die mane ,
Eude soe was vol van haren lechte ,
Dus proevent m e e s t e r s al bi rechte.
Rymb. vs. 264.
4) Dichter.
Baer each hi ene scone fonteine ,
Die was ghedeilt in iiij rivieren ,
Alse ons die m e es ter s visieren.
Dboec vanden Houte , vs. 138.
5) Bouwnwester , bouwkundige.
Een balke ghebrac daer.
Die meesters voeren ende sochteu
slant al omrne ; sine machten
Vinden ghenen boem soe groet ,
Die hen dochte te haren noet.
Ibid. vs. 541.
Ende alsmeu leide neder ,
Lingdi vijf voete weder.
Dat hadde den mees ter s wonder.
Ibid. vs. 577.
6) Wapensmid.
Eeu Me i s ter was in de port ,
De sulke pile eonste maken.
MELTS STOKE ,

B. IX ,

vs.

512.

7) Voorts beteekent dit woord nog kunstenaar,, schilder,, opzichter.
Zie

VAN BEAUMONT ,

Ged. door

TIDEMAN

47.

Meester. Opperste , voornaamste.
Pautalion , die van Rome quam daer ,
Ende van Rome was me e s t e r raetsman.
Lane. II , vs. 34295.
Meester liberael. Meester in de vrije kunsten.
Dat siju meesters liberael,
Die kieken in den orinael.
Vaderl. Mus. I , 327 , vs. 93.
Meester (Den) maken. Den boas spelen , met kracht en geweld te
werk gaan. Wdb. op

ROOFT.

De inboorlingen van Zacynthus loopen my om de ooren, en mae c k en
den m e est e r in uw hof.

VONDEL ,

door v. L. IV , bl. 163.
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Meesteren. 1) Onder heelmeesters of geneesmeesters handers. zijn. De
Heere van Lileadam kreegh in dese slagh twee quetsurên waeraen by
langh binnen Hoorn lagh to m e e s t e r e n.

VELIUS ,

Chroniick van Hoorn ,

bl. 27.
2) Genezen , herstellen , heelen. Wdb. op HOOFT. JAN NAGELS meister
Godevert den Syroergiin , die tot Hoirne trecken soude tot enen Ingelscen
ridder mitten silveren kinne , om siin been, dair hi in gequest was , te
meistere n. Dr.

VERWIJS ,

De oorl. van Hert. Albrecht , bl. 156.

Hy liet zijn dooden begraven , ende die ghewont waeren liet by m e e ster e n. VAN

VAERNEWLICK

Hist. van Belgis , 1665, bl. 208.

Meesteren. Naar believen handelen. Want de Roomsche Kercke mach
doch daer over nae haer believen ende goetduncken m e e s t e r en also
sy wil.

MARNIX

Byencorf , 1 ste St. C. III, aan het einde.

Meesteren. Trans. 1) Bedwingen , tot rust of gedweeheicl brengen.
—
— Wel Jude hi seide :
Ic sal di m eestr en te miners wille.
Ferguut , vs. 3767.
2) Overmeesteren , overweldigen. U. W.
3) Overtreffen, in eenige handeling de meester boven anderen zijn.
— — hi conste alrehande spel ,
Hi m eesterese alle vander zale.
Lane. Ill , vs. 17064.

Meesteren. Intr. Meester zijn. D r . DE JAGER , Latere Versch. bl. 283.
Meestergelt. Heelmeestersloon. KIL. en D r. VERWLIS , De Oorl. van.
Hertog Albr. bl. 232.

Meesterie, meestrie. Meestersehap, meerderheid.
Want hi wille hebben de m e e s t r i e.
KAUSLER , Die Rose , vs. 7889.
Sine gaven niet hare vrihede
Om al tgout van Arabic ,
Noch namen boven hem meestrie.
Ibid. vs. 8822.

Meesterie. Beheersching. Dat derde is een strenghe m e e s t e r i e
over di selven. Spieghel der Volcom. fo. 55.
Meesterie. Bedrijf,, nijverheidsonderneming.

Meesterie, meestrie. 1) Geneesmiddel. Ibid.
2) Genezing. Ibid.
3) Heelkunst.
Ende als hi haerre scenen toe gine ,
Ende daer op leide alrehande dine

MEEST.—MEEST.
Dat sienre meestrien behoorde toe , enz.
Lev. van Ste Christ. vs. 571.
4) Mengsel , dat genees- of tooverkracht bezit. Mloep , Gloss.
5) Geneeskundige behandeling.
Hy had sijn lever verteert , die kettijf ;
Dander seide , hy had eeneu boom int lijff ,
De derde , hy had eel.' apostome , besiet ,
Des hy alle meesterien liet.
Dit is tspel , enz. vs. 1233.
6) Goochel- of toovermiddel duivelskunstenarij.
Hi ware genoech te sceerne gedreveu,
Dat hi van siere meesterien
Verwonnen was.
Der Ystorien Bloeme , vs. 277.
Meesterie, meestrie. '1) Kunst.
Sint dat God wart geboren
Sone was noit gesien te voren ,
Wetic wale, engene fontaine
Also scoene noch also reine.
Si was diepe ende claer
Ernie stout in enen marbre , daer
Geset bi meesterien groet.
Dr. TERWIJS , Die Rose , vs. 1329.
Die bloemen waren hi m e e s t r i e n
Natuurlic ghemaect ende scone.
Fl. ende Bl. vs. 935.
Dertech stalene porten ende drie
Siju bi meestrien in den mnur ghesehicht.
Ibid. vs. 2372.
Zie nog ibid. vs. 2399.
2) Meesterstuk.
Ay God , ocht Lanceloet hier ware
Wi souden bier moghen ane dien
Ene van sire in e e s t r yen sien.
Lane. II, vs. 31133.
Meesterigge, meestrigghe. 4) Meesteresse.
Maer eene dint segghic hu vorwaer ,
Wildi met Ledecheden gaen ,
Ghelijc dat ghi hebt ghedaen ,
Aermoede sal hu daer wel bringhen ,
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Die meesterigg he es van desen dinghen.
KAUSLER Die Rose , vs. 9410.

2) Kamenier,, vroutvelijke bediende. Medea zond hare bediende, die
ook (vs. 371) q u e n e en (vs. 334) c am eresse genoemd werd, naar
de slaapplaatsvan Jazon af,, om die in hare kamer en voor haar ledekant
to brengen. Daaraan voldaan hebbende :
Die m e e s t e r i g g e heeft se gelaten ,
Ende ginc heuen haerre straten.
BLOMM. 0 udvl. Ged.

II ,

79 , vs. 397.

Meesterijverkooper. Verkooper van geneesmiddelen, apotheker. KIL.
Meesterknaep. Rentmeester. Ghegheven bi behiet van Harmen Willems
soen , miins heren w eesterknaep voir elken osse achte scilde. D r. VERWLIS,
De Oorl. van Hertog Albrecht , bl. 75.
Zie ook ibid. bl. 322 en hi. 443.
Meesterzale. Voornaamste of opperzaal.
Hi ende siju geselscap altemale
Beetten v or die mee s te r z al e.
Lane. II , vs. 9404.
Meestersehap. Beleid , leiding , bestuur , opzicht , toezicht. Wdb. op
HOOFT.

Meesterscinke. Opperschenker.
Eude die maerscalc es opgestaen
Ende es ten coniuc shin here gegaen
Lode telde hoe syn ors es verloren :
Dies hadde die rn ees ter scinke toren
Dat hem die lachter es geseiet.
Lane. ITT , vs. 21429.
In dander side quam niemare
Pattie me esterscinke ware
Af gesteken ende sijn ors verloren.
Ibid. vs. 21441.
Meesterse, meesteresse , meestersse , meestersche. 1) Geneesmeesteresse , genezeresse. Wdb. op BREDERO.
2) Meesteresse , beheerscheresse. Wdb. op

HOOFT ; RIL.

Rh etoriea , m eestersse van der tale.
NUMAN , Strijt des gemoets , I , 13 b.
— — — stracks sey sy , 'k was een Mann ,
En sy mijn onder-mensch , die ick Meest ersche van
Mijn voordeel maken wou.
HUYG. Korenbl. I , 365.
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3) Kamervrouw.
Mettien tote Abrisane gine ,
Sire dochter meestersen, die conine ,
Ende seide hoe hem al bloet
Van sire dochter antworde Laneeloet.
Lane. II , vs. 15090.
Meezucht. Medelijden.
De man eu houdt niet op te doen
Wt m e e z u c h t van haer jeugd , al wat hi kan bevroen
Dat eenigzins bequaem mag sun om haer te sparen.
STALP. VANDER WIELEN , 't Vrouwel. eieraet , bl. 142.

Meet. Zekere uitgestrektheid gronds.
Des suit ghy van den Boer zijn in de sloot geruckt
Schoon datj' in sijnen meet Inuit peal en hebt gepluekt.
CATS , door Dr. v. VL. I , 280, b.

Meete. Weede, plant om blauw te verwen , pastel. RIL. PL.
Meete. Kerf,, inkerving , insnijding. Km.
Meawaardig. Waardig. Wdb. op BREDERO bl. 504.
MeOwaarigheit. Inschikkelijkheid. Wdb. op HOOFT.
Meewen. Mauwen.
Daer een' Katt onder meewt, daer een Haen under kraeyt.
HUM Korenbl. II, 198.

Meeweeten. Bewastziin , gemoed. Wdb. op
Meewustig. Medewetend. MEYER.
Meghd. Maagd , meisje. KIL.
Meghe, meghel, megen. Stremsel. Ibid.
Mechel. Groot, sterk. Elders Mekel.

BREDERO.

Myn Her Boyden van Poproden,
Hadde daer sine vrient ontboden ,
Ende hilt daer in den storm te midden
Islet enen m e c h el sterken stave.
VELTH. Sp. H. fo. 252.

Megher. Wei uit de meld. mi..
Megherkruyd. Walstroo, een druid, dat de meld doet stremmen.
Meehtich. 1) Gevolmachtigd. NIJH. Ged. II, 122 en 186.
2) Machtig, bij machte. Van sulkenen goede of van sulkenen erve de
die coper mechtich is to vercopen. Brab. Yeesten I, 785.
lie ook Grimb. Oorl. I , vs. 173.

Mechtich maken of maicken. Overgeven , in handen stellen. NUH.
Ged. V, 72.
IV.
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MECHT.—MEYEN,

322

Mechticheyt mechtegheit. Macht , heerlijkheid. Alse des menschen
sone sal comen in sire mechtegheit, ende alle sine ingle met hem ,
clan sal hi sitten op den stoel van sire moghentheit. Lev. van Jezus , bl. 197.

Mey. Meitak , loovertak.
Nog wil ick 't vended sweyen
Van Hollands fieren leen ,
En met Oranje meyen
Bedecken wees en weeu.
VONDEL , door V. L. II , 299 , vs. 23.
Het hart en ingewant wort met een schors betogen ,
Het haer verkeert in loot, elcke arm in tack en m e y.
Ibid. XI , 324 , vs. 663.

Mey. Meiboom.
Die was voren aen den dans ,
Die was by den rosen-krans ,
Die was om en aen de in e y ,
Die was leyder van den rey.
CATS , door D r. v. vr.. I , 885 , a.

Mey (Vroeg) maken. Met de noorderzon verhuizen. Wdb. op MINDER°.
Meider. Bewindsman.
Meiders die lieghen leren ,
Scepennen diet recht verkeeren , enz.
Belg. Mus. VI, 213.

Meydsen. Meisje. NIL.
Meydsenknecht. 4) Hermaphrodiet. Ibid.
2) Moedige , sterke vroaw,, heldin. Ibid.
Meye. Heilige Maria.
Ende die knape sprac "her Keye
Sem mi die goede m e y e".
Ferg. naar het HS. vs. 658.
Here ! hi groet u ridders alle
Sunder den drossate Keye ,
Dien radic wel , bi Sente Meye,
Bede bi dage ende bi nachte ,
Dat hi hem van Ferguut wachte.
Ibid. vs. 2830.

Meyen. Met groene takken versieren , groen maken. KIL.
Meyen en hem meyen. Zich verlustigen , gaan spelevaren.
Si songhen ende waren blide ,
Ende voeren mey en harentare
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Al speleude.
Walewein , vs. 8971.
Doe quam mi in minen moet
Dat ic daer wilde gaen m e y en
Up die riviere in der valeyen.
KAUSLER , Die Rose , vs. 101.
Vrouwen ende riddren mede ,
Dier ic u noemen sal een deel ,
Ghinghen hem meyen in een prieel.
BLOMbi. Oudvl. Ged. I , bl. 4 , vs. 310.
Hi voer hem meyen in dat gras.
Ferg. vs. 3795.
Zie nog

Dr . VERWIJS

Wapene Martijn , bl. 48 , vs. 33 ;

IVAERL.

Sp. H.

III P. II B. XVI , vs. 25.
Meyer. Landbouwer. KIL.
Meyer. Bestuurder,, opperhoofd , hoofd des Bestuurs. Ook hofmeester ,
bestuurder van zaken.
Willie, ie mach di laten gaen,
Willie , ic mach di to doet slaen ,
Dijn lijf , dine doet es in mine hant ,
Want le ben m e y e r in dit laut.
Vanden Levene ons Heren , TS. 2720.
Onse Here seide ten jongers voort
Een bispel , dat .j. rike man
Enen m e y e r e onder hem ghewan ,
Daer hem die mare of quam mede
Dat hi sijn goed qualike verdede.
Rymb. vs. 24506.
Zie nog Dr.

VERWIJS

Die Rose , vs. '10803 ; Lsp. B. III , C. 4 , vs. '176 ;

Lev. van Jezus , bl. 132.
Meyerhof. Hofstede. KIL.
Volkplanting. KIL. Lat. »colonia".
Meyerije.
2) Grondgebied. Ibid.
3) Rechtsgebied. Ibid.
Meyersehap. Bewind, bestuur.
Als de prelaten dit woort sullen hooren wten :
',Rase]] wilt van uwer Meyerschap reden geven.".
ANNA BYNS , Ref. 1602 , III, 112, ro,
Meyken. Bloemtuiltje. KIL. PL.
Meyn. Znw. Het booze , het kwaad , het slechte.
21*
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Meyn.. Staifmeel. RIL. PL.
Meyn. Meening , voornemen.
Maer die Brabantre , dat segge is ,
Coren den pas te Nichtric ,
Den welcken leght bi Ravenstein ;
Deer over te trecken was haer m e i n.
Brab. Yeesten, B. VI, vs. 9456.
Zie ook ibid , vs. 10339.
Meyn. Bijv. nw. Kwaad, slecht , vervloekt. Wdb. op

EREMITIC).

Meynaken. Medepleger,, medeplichtige aan nword. Zie hierover eene
uttgebreide mededeeling van den Beer

VAN DALE,

in den Letterbode, Tweede

Jaarg. bl. 35 en vv.
Meinderlie. Vroolijk , ook minnelijk vriendelijk.
Want bedi is waende wale
Ane hare sachte simple tale
Ende ane haer meinderlic gelaet ,
Dat verwandelt waer hare raet.
Dr. DE JAGER. Taalk. Mag. III , bl. 189 , vs. 186.
In Ferguut vindt men, vs. 3425, menderlike.
Meyneder. Meineedige.
Ach , meyne der e, hoert hier u doen ,
Ends merct wat dine meynede doen ,
Ende hoe seer du di verseers ,
Wanneer dattu meynede zweers.
Die .X. Plaghen , vs. 413.
Meinen. Beteekenen.
Lanceloet ne was niet vroet das
Wattie lettr en meinden als hi las.
Lane. II, vs. 14886.
Meinghe , meining. Meening , gedachte.
Proeft wat sijn m einghen sijn.
Belg. Mus. VI , 424 , vs. 75.
Mace die meininge van hen beden
Waeren herde verre versceden.
Lane. II , vs. 15215.
Meynisse. Mindernis, volgens

wILLEMS.

Ende om dat ons die scepenen

gheen vonnisso en willen wisen , des en sullen wy ons niet belgen , op
dat hen noch op andere onsen porters , noch hen dais om geen m e yri isse, noch geen swaernisse , aen hoiren goeden noch aen hoiren live,
gheensins loin noch laten r„,reschien. Brab. Yeesten , T , 785.
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Meinkel. Veel , menig. KIL. MEYER.
Meynsoen. Buiktoop. Elders menisoen en melisoen. Ende Grave
Jan van Hollant die lach to Haerlem sees' sieck van me y n s o e n. Goudtsche Kron. bl. 83.

Meynssenye. Huisgezin. MEYER.
Meinte, meynte. Gemeente. RIL. MEYER.
Mejoffre. Mejuffer. Wdb. op HOOFT.
Meyr. Zee , ook poel, groote waterplas. KIL.
Het middellandtsche me y r end' oock de roode zee ,
Zijn t' eenemael beset met Mahumets Moske.
HUGO DE GROOT , Bewys enz. 1652 , bl. 2.
My docht in mynen sleep ick op den grooten waghen
Wert Jencks het roode M e y r s schuym zandich strant ghedraghen.
VONDEL , door v. L. I , 73 , vs. 750.

Meyre. Merrie. Wdb. op BREDERO.
Meyrman. Zeeman. voNDEL , door v. L. I , 776 , het opschrift.
Ged. I , 385.
Meirren. Vermeerderen.
Meysalgier. Bode.
Heer , is come — — —
Alse bode ende m e y s a l g i e r.
Grimb. Oorl. II , vs. 1220.

Meyselide. Houten-huisraadmakers , houten-meubelmakers, volgens
WILLEMS.

Brab. Yeesten , I, 723.

Meysenen. Bedienden , magen , stoet. Ganc niet wech van deser stat ,
mer geselle di mit minen m e y s e n e n. Bijb. van 1477 , Ruth II, vs. 8.
Meisijn. Meisje , maagd, dienstmaagd. Van Petrus sprekende , die
Jezus verloochende , zegt

MARTYN VAN THOROUT :

Toeter sale so quam hi voren ,
Dar een mei s ij n hilt de doren , enz.
Belg. Mus. III , 209.

Meisniede. Zie Maisnieden.
Meisniede lieden. Menschen , die van moeders zijde het recht van
geboorte bezaten , om vrij to zijn van else heerendiensten. Die Bediedenisse van der Missen , bl. 60.

Meisniere. Bseidel ,geldzak , draagtasch Belg. Mus. I , 336 , vs. 360.
Meinseh. Menigerlei , velerlei.
— — onreyne dijnc , die ghi ghescd
Hebt , ende ghegheven m e i n s c h e voormen ,
Of dieren , of beesten , ja woormen.
Lev. van St. Am. 1 , vs. 1670.
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Meyssen. Meisje , maagd , dienstmaagd. KIL. Meerv. meyssens.
Onthoudt dit , Knecht en Meissen,
Wel dienen is wel eissen.
HOEG. Korenbi. 11 , 584.
Daer op ontsluyt de weert sijn vrient de serviet
Te voren noch gebrnyckt en daerom niet te net.
Dat speet den goeden man , en wilde dat het m e y ssen
Sou by de vrouwe gaen en ander lywaet eyssen.
CATS , door Dr. v.
I , 478, a.
Waer is een wijf bequaem , om al het onverstant ,
Dat knecht of meyssen pleeght , te houden in den bant.
Ibid. fo. 574 , b.
Meyseenije. Huishouden, gezin. KIL.
Moister. 1) Geleerde. Dboec vanden Houte , Gloss.
2) Bouwmeester. Ibid.
3) Heeltneester.
Ende die m e y s ter en van medicinen
Sullen der sleeken nutscap roecken.
Mloep , B. I , vs. 54.
4) Dichter, voornaam schrijver.
Gallum ende Ovidium ,
Die meys ter e waren van hoghen doen.
Ibid. vs. 149.
Meyvisch. 1) El ft.
2) Soort van gezouten kabeljauw. Ibid.
Meyvoghel. 1) Soort van zwarte meeuw.
2) Vlinder. Ibid.
Mekel. Veel, groot.

MEYER.

lc hebs verdient , ende m e k el mere.
Walewein vs. 3931.
Doe volchde hem een m e k el here.
Rein. door Dr. aosroun,. vs. 718.
Daer wart een m e k el ghescal ,
Daer dat here viel te samen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VI B. XII , vs. 24.
Zia nog ibid. I P. VII B. XLV , vs. 28.
Blacken , micken.. 1) Zane gedachten op jets vestigen , over jets nadenken.
De Grave beriet hem alte hant ,
Ende gine bier op meek e n.
TEEMS STOKE ,

B, VII , vs. 401.

MECKEN.—MECKEN.
Drie saken willic u vertrecken ,
Daer wi met rechte up mogen mecke n.
BLOMM. Oudvl. Ged. Ii, 86, vs. 1008.
Zie nog Dr.

Wapene Martijn bl. 23 , vs. 483.
2) Er om geven , er op letten , er acht op geven , achten , tellen
VERWIJS

weet of gevoel van hebben ; zich om bekreunen.
Hi adde wonden driewerf vive ,
Die hem tserpent adde gegheven :
Bus leeddi een onsochte leven.
Nochtan ne micte Walewein niet
Up die pine ende up tferdriet,
Dat hem tserpent adde ghedaen.
Walew. vs. 615.
Mettien scachte , die hi brochte
Stac hine op dat kanebeen ,
Lettel no vele het ne scheen
Datter die rese iet op m i c t e.
Ferg. naar het HS. vs. 3543
3) 'louden voor , gelijk achten.
Alse broeder jeghen broeder vecht ,
Ende tkint jeghen den vader recht , — —
Ende alsmen scalcheyt wijsheyt meet,
Ende die gherechtige achter stect — —
Dan so nett, des seker sijt ,
Die anxtelike leste tijt.
Het Boec vander Wraken , II , vs. 395.
4) Beramen , overleggen.
Int up doen van den up souken
Van der ewangelien bouken ,
Soude hem van Kerste sijn ondect
Wat God in hem te doene m e c t.
Lev. van St. Fr. vs. 6910.
Nyemant en sal daer op meek en
Des ghilden goet an hem te trecken.
Ged. bI. 119 , vs. 187.
Want hi in i c t e in sijn gedochte
Dat hi den ridder sonde verdrinken.
Ferg. vs. 3584.
5) Bemerken , zien , gewaarworden , letten.
Van der porsse ende van der roere ,
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ghinder was , es hi gevallen
Up eens wijfs hooft ; met alien ,
Mere waren , Ilene ende groot ,
Waenden dat soe ware doot ,
Want men haer hooft al gescuert m e c t.
Lev. van St. Fr. vs. 8835.

Die

De Vlaminghe , de des sunder hoede
Waren , sijn op tlant ghetrect ,
Als diere niet op hadden ghemect
natter enighe liede waren.
MELIS STOKE , B. III , vs. 1100.
6) Zoeken

;mar,

omzien naar.

Doe micten si om .j. name
Die hem soude sijn bequame.
BILDERD. Nieuwe T. en D. V. I , 191 , vs. 177
7) Ten clod hebben , beoogen , in den zin hebben.
fIli] es over de IVIase ghetrect ,
Als de ghene die ummer meet
Te soeken den Grave Lodewike.
MELIS STOKE

B.

III, VS.

In 't irste was hi iegen haer milde ,
Ende gaf haer wat si woude ,
Ende doetse Leven met groeter vroude ,
Om dat hi wilde dat si to min
Pensen sonde om sinen sin ,
Ende om sine valscheit die hi mect e.
VELTH. Sp. H. fo. 65.
8) Van gedaehten zijn , meenen.
Die coninc es to Karmeloet comen ,
Ende alsmenne Baer hevet vernomm;
Was hi daer ontfaeu met groter joye ,
Ende gevraget vanden tornoye ,
Wie dat daer den tornoy verwan ?
Dat ne wiste daer wijf no man ,
Sander die coninc ende Walewein , ende si
En wildent niet ontecken daerbi ,
Dat si dat pensen code mecken
Dat Lanceloet selve wilde decken.
Lane. IV , vs. 1561.
9) lnzien, begrijpen.

386.
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Nu besiet dan ende meet,
Hoe tsvader gracie can keren
Den mensche ter minnen ons heren.
Doctrin. bl. 21 , vs. 401.
Ende wie in hem selven meet
Dat hem wysheiden vele gliebrect ,
Hi es van naturen wijs.
Lsp. B. III , C. 10 , vs. 101.
10) Toezien,, zorgen.
Elc man sie ende meek e,
Dat hi niet en valle in haren strecke.
Lsp. B. I , C. 22 , vs. 67.
Aldus sullen dichters mecken,
Die scrifturen uut trecken
Van eenre spraken in dander sprake ,
Datsi om ghene zake
Te serivene en onderwinden
Anders dan sijt daer vinden.
Ibid. B. III , C. 15 , vs. 265.
11) Zich bekommeren.
Sine dorsten upten keyser niet mecke a.
MAERL. Sp. H. Ill P. IV B. 1, as. 31.
Zie aldaar de noot van Dr.
Volgens

HALBERTSMA

DE VRIES.

(zie zijne Aant. bl. '2) zou doze regel thans luiden

»Op den keizer durfden zij geen aanslag wagen" in plaats van :
»Zij behoefden zich on den keizer niet te bekommeren."
12) Voornemen, voornemens zijn.
Die knapen quamen gelopen saen ,
Die den ridder wouden ontwapen ;
Maer hi ontseit den cnapen ,
Hi woude niet afdoen groet noch clene
Sonder sines helm allene ,
Omdat hi micte danen te tidene ,
Eer avont quame , ende te ridene.
Lane. II , vs. 3745.
Ende om die doget , die icker sie ane ,
M i c k i c margen met hem te gane
Ten tornoye ende syn geselle tsine.
Ibid. IV , vs. 738.
Zie nog Grimb. Oorl. D. II , vs. 363.
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13) Zich voorstellen, denken , women.
Dene mict dat mense sal delven
Levende , oft bernen in een vier.
Dander m i c t : ,Nu werdic hier
Verhangen of up een rat gheleit.
Walewein , vs. 8326 en vs. 8328.
14) Naoogen , nagluren.
Van deer breet en wijt ick nae u mickende was.
dBoeck der Amoureusheyt , Antw. 1560, bl, E v. ro.
15) Berekenen, nagaan , raden. Wdb. op

HOOFT.

Wat mogewi m i c k en die vresen dau
Die som den lieden sonderlinge gaen an.
Lane. IV , vs. 115.
16) Vergelijken.
Rijcheit , die coninc heeft of grave ,
Nes tiendendeel niet van eene cave
Te mickene jeghen dit gheval.
Dr. VERWIJS , Wapene Martijn , bl. 83 , vs. 438.
,Laeten wi ," sprac Lanceloet , ,die tale stun
Hets gene gelike sonder waen ,
Jegen enen riken machtichgen coninc
Te mickene so Ilene dine
Alse een arm ridder es.
Lane. IV , vs. 14224.
17) Toedenken. Die here hevet dij beroeft van der eren die is di
ghemict had. Bijb. van 1477, Numeri XXIV , vs. 11.
18) Besluiten. Ende ionathas verstont dat van sinen vader g h e m i c t
was, dat hij david doden soude. Ibid. I Coninghen, alias I Sam. XX, vs. 33.
Melaetschap, malaetschap. Melaatschheid. Item vander m a 1 a e tschap der clederen. Sermoen van S. BERNARD , HS. 1463 , bl. 49 , a ,
aangehaald door HUYDEO. op STOKE 3de deel, 8 0. ed. bl. 177.
1Vielde , melt. Mild , edelmoedig.
Hetine meld e die gelt gevet
Oft cleder , perd , of dine dat leeft ,
Oft stede , oft dorpe , oft stene ,
Al dat ter werelt hord gemene ?
Dits al niet , hets gene melthede ,
En es maer ens beroemlychede.
VELTEL Sp. H. fo. 45.
Malden. 1) Verklappen. Een van d'ossen eloegh geluit , en loeide
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hier tegens aen , uit het woeste hol , daer het vee opgesloten , Kakus
buiten zijn gissing m e I d d e.

VONDEL ,

door v. L. V , 304.

Lieve minne , sprat hi , is segt u dan
Ic vermoerde even man
In dese weke op one stout,
Daer is an wan CCC. pont ,
Ende is barchene met haesten doe
Onder onse bedde int bedstroe.
Aldus hebben wi tgoede ghelt.
Nu siet dat ghi ons niet en melt
A en mijn lijf no aen mijn ere.
Jans Teesteye , vs. 2865.
2) Vermelden.

KIL.

3) Openbarert , verklaren. Ibid.
Meldelike. Mildelijk , op eene onbekrompene wijze.
— — hi ontfincse eerlike
Ende gaf hen meldelike
Dat hen alien wonder dochte ,
Waer hi dat goet nemen mochte.
Lane. II , vs. 32205.
Molder. Klapper, verklikker.
Die ghens die minne willen draghen ,
Dien radio datsi tallen daghen
Heymelic sijn in horen dinghen
Ende him selven wijslick dwinghen ,
Dat si niet te vele en spreken
Endo wachten him voor m e 1 d e r s treken.
Mloep. B. I , vs. 2390.
Meleboom. Mastikboom.

PL.

Meleye , melleye. Strad , gevecht , gedrang. Fr. »mel6e".
— curt na dese m el y e
Quam grave Ferrant te landewaert.
KAUSLER Reimchr. vs. 5341.
Si hadden oee verloren mere,
Ne hadde gedaen Pentiseleie ,
Die quam gereden dor die m el lei e
Ende hare magede met hare.
ELORM. Oudvl. Ged.
Zie nog ibid. vs. 463, en Rymb. vs. 28132.
Melieht. Veellicht , wellicht , misschien. mt.

II , 96 ,

vs. 213.
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Malls. Zak , buidel?
En yder zal zyn geld maar in zyn in elis stryken.

IL W. REGTERING,

De Verkwistster, bl, 54.
Melisoen. Bloedgang , roode loop. Daer na met groten arbeyt ende
siecten van den roden meli seen so quam hi tot Anderlecht. Van Brabant
die exc. Cronike , 1530 , Cap. XXII.
Melekander. Elkander.
Meleken. Op en neér wrijven. Wdb. op BREDERO.
Melcken de duyven. Duiven door aas lokken.
Melcker , melckerlinck. Born van visch. KIL.
Melckmaerte. Melkmeisje Ibid.
Melckrinssel. Stremsel. Hoogd. »gerinnen" voor stronnien.
Melcslabberken. Zuigeling ,
Huer uutvercorenste m el cslab b er ken s.
SMEKEN , Tspel , enz. vs. 818.
Melckstande. Melkvat , melkkuip. KIL.
REelekweye. In het algemeen het witte sap van sommige planten
dat zich vertoont bij het doorbreken der stengels , zoo als bij die van
paardebloemen, wolfsmelk , enz.
Mellen. Melden.
Een verrader zal 't m e 11 e n ende ontvouwen.
PH. HUMAN , Strijt des Geinoets , B. IV. vs. 1055 ,
aangehaald in HUYDEC. Proeve , II , 48S.
Men magh 't geheim der Koningen niet melle
VONDEL , door v. L. IV , 541, vs. 1123.
Hoe heet hun lautgewest ? Kunt ghy dien lautaert mellen?
Ibid. X , 615 , vs. 254.
Mellen. Eene vrouw trouwen. Km.
Melodie, melodi. 1) Liefelijke kunst.
Waer vrou Eren vrienden hoven ,
Daer sietmen dichters conste loven
Ende ander constenaers daer by
Dat doet , het is een melo di
Die den goeden toebehoert.
HILDEG. Ged. bl. 172 , vs. 86.
Zoet gezang, volgens

SNELLAERT.

Ende toende eeme siene cierhede ,
Knapen , dirnen ende amien ,
Ende alderhande melodie n.
Alex. VI , vs. 631.
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3) Vreugde.
Ysabele , sine lieve amie ,
Die hadde hard grote melodic
Dat hi den wijch hadde verwonuen.
Walew. vs. 10840.

Melsehat. Bruidschat , hutvelijksgoed.
Melt. Zie Melde.
Melte. Mitt.
Ter luchter side es hem gheleghen
Die levere ; an dander side daer ieghen
Die melt e.
Nat. Bl. B. IV, vs. 659.

Meltheit. Mildheid , edelmoedigheid.
Daer quamer soe vele te hant
Bider meltheit diemen an hem vernam.
Lane. II , vs. 32312.
Zie nog Lsp. B. III , C. 12 , vs. 113 , en Roman van Cassamus , vs. 268.

Meluwe , milwe. Mijt , kaasmijt , acarus. JUL. PL.
Memme. Zoogrnin , voedster. KIL. PL.
Memorie. 1) De nagedachtenis eens afgestorvenen. Inf. Gloss.
2) De mis, ter nagedachtenis te lezen. Ibid.
3) Het vaste goed, , uit tvelks opbrengst de kerkdienst ter herittnering
aan een afgestorvene bekostigd wordt. Inf. bI. 23 en 30.
4) Denkvermogen en ook gedachte.
Die riddre maecte vele ghescals ,
Daer hi met sporen slaende quam.
Teerst datten die joncfrouwe vernam
V erloes soe nalics hare m emorie:
Soene hadde ghene macht, seit dhystorie
Dat soe spreken mochte een wort.
Walew. vs. 9697.
Haddi ghesijn in sine memorie,
Dat wetic wel , hine hadde den deghen
Waleweine altoes niet ghesleghen.
Ibid. vs. 9844.
5) Het binnenste , het gemoed.
Wye reden in memory draecht,
Die hoot tourecht uten pleyn ,
Ten hove daer hi is casteleyn.
HILDEG. Ged. bl. 192 , vs.
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Men. Maar, slechts. Het is een hondt , wan hy m e n alleen een stert
hadde.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 26. Can hy m e n alleen die vinger

der in cryghen, hy salder oeck wel voort die heele vuyst in cryghen.
Ibid. bl. 43. Hy is al vercoft , waer hy m e n gelevert. Ibid. bl. 43.
Men. Min, minder.
Die cledre en maken den monec niet ,
Diemen hem ane dragen siet ,
Noch dat hi boven es bescoren :
Dats al meest pine verloren :
Want Baraet so es in hem
Te X11 staeden ende niet m e n.
D r . VERWIJS , Die Rose , vs. 10388.
Een deel men dan X jaer
Duerde d'oerloghe eer 't inde nam.
BLOMM. Oudvl. Ged. I, bl. 1 , vs. 34.
Mendallen. Niet met al. Fasciculum temporum , bl. 3 , reg. 5 , v. b.
Mende. Vreutid, blijasehap. D r . DE JAGER, Nalezing op het Gloss.
van LULOFS' Handbook , bl. 32.
Menden. Vroolijk zijn. Ibid.
Meriden (Zich). Zich verheugen. Ibid.
Menderlike. Vroolijk , minnelijk , vriendelijk. Ibid.
Zie nog op meinderlic.
Mendicant. Bedelmonnik.
Wouter, van desen mendicanten
Moetic u een luttel ranten.
Jans Teesteye , vs. 3314.
Mendre. Minder.
GM en selt van hare
Scheden , met vele mendren vare ,
Dan ghi beghinnen selt die tale.
BLOMM. Ondvl. Ged. I , 7 , vs. 532.
Mene. Menigte.
Si namen hem XI der mene
Iu die stat.
YELTH. Sp. H. fo. 327.
Mena. Menig.
Menedech , menedieh. Meineedig.
Menedich is hi ende cloeck
Om goet to winnen mit onbescheide.
HILCEG. Ged. bl. 113 , vs. 130.
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tilde gi hebt oec u trowe verloren ,
Ende gi sijt m enedech ende versworen.
Lane. II , vs. 41308.

Menech, meneghe , menighe. De menigte.
So wart die erde bevende sware ,
Dattie m en i g h e quam in vare.
Belg. Mus. I , 281 , vs. 154.
Hets een ghemeen spreken
Dat die m en eghe de borghe breken.
Meliboeus , vs. 2877.

Menegherande. Velerlei , rnenigerlei.
Ouse Here seidem bispele
Van enen man die zieu coren ,
——
Som vielt in goeden lande ,
Rude brochte vrucht men e g h e r and e.
Rymb. vs. 23364.

Meneghertiere. Hetzelfde
Omme dien tempel , hu hoorter of ,
Ghinc .j. viercante kerchof.
Smals waest an die west side.
Ten Oostende ene plaetse wide ,
Ghepaveert met marbre there ,
Daer up beelden meneghertiere.
Ibid. vs. 11580.
Daer in stonden colommen diere ,
Van ghedanen meneghertiere.
Ibid. vs 11622.

Meneehfouden , meniehfouden. Vernteerderen , Dermeniguuldigen
uitbreiden.
Daer na sprac God tAbrame , den boudeu :
Tek sal dijn gheslachte menechf o u de n.
Rymb. vs. 1754.
Diet diewile lesen ende onthouden ,
Haer worde selen menechf ou de n.
Meliboeus , vs. 3767.

Meneehfout meniehfout menehfout. Menigvuldig , veetuuldig.
Menief out was sijn ghedoehte ,
Hoe hi vande sulken raet
Daer hi Brune , den fellen vraet ,
Te scene mede moehte driven.
Rein, door Dr . JONCKBL. vs. 542.
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Gheburen , jonghe eude oude ,
Quamen daer menechfoude.
Meliboeus , vs. 250.

Menechfout. Wispelturig , onstandvastig , ontrouw,
Haer ghichten sijn harde onghestade,
Harde onghestade sijn al haer dade.
Si es wandel ende men echf ou t.
Floris ende Bl. vs. 3195.

Menechfout. Gedurig , voortdurend , zonder ophouden.
Ende als Ydeine hem liden sonde
Sach si op hem menechfoude
Met bliden ansichte vrindelike ,
Ende hi weder op hare die gelike.
Dit mercte min her Walewein.
Lane. III , vs. 13066.

Menellen. Zeker kaartspel.
Nou weet ik andren braaf to knellen
Met het Baarlannen en Men elle n.
P. DE LA el/Dix , De Gewaande Advocaat, bl. 13.

Menen ale Znw. gebruikt. Meening.
Hi ghinc in sine camere wenen ,
Dat niemen wiste sijn mene n.
Rymb. vs. 3134.
Doe vraegde Jhesus haer me nen,
Wie si seiden dat hi ware.
Ibid. vs. 23920.

Menen. 1) Bedoelen.
Ghi suit noch heden werden sat ,
Salt na minen wille gaen.
Ghi suit noch hebben , sonder waen
Also vele alse ghi moghet ghedraghen.
Reinaert m e e n d e van groten slaghen.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 638.
2) Beteekenen , beduiden , le kennen geven.
Meret wat m e e n t Abraham
Dat hi sinen sone nam ,
Ende hine ter offranden ontfinc ,
Ende nochtan metten live ontghinc.
Rymb. vs. 2017.
Joseph sprat : ',Du salt scinken
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"In :hien daghen , nu wes vro ,
,Voor den coninc Pharao.
Die .iij. scoten menen drie daghe."
Ibid. vs. 2953.

3) Beminnen. Zie Meenen.
Menestraudie. De minnezangersbent , het minnezangersgild , verachtelijk gesproken.
Dat men di niene matte
Onder der ydelre glorien cleet,
Daer menestrau die mede ommegheet :
Want hare tonghe platte
Smelten alse sneeclatte.
Dr. VERWIIS Wapene Martijn , bl. 19 , vs. 388.
Menestreelen ministreelen. Sprekers , minnezangers , verhalende
dichters , soort van tooneelspelers , die in de middeneeuwen , tot verlustiging
van gezelschappen bij de grooten , op hunne kasteelen zongen , en kleine
voorstellingen of tafelspelen gaven , goochelden en muziek speelden. Zij
behoorden veelal tot het gevolg der edelen.
Bit en sijn niet clerke , maer m c-n es t r el e.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. I B. /MI, vs. 20.
Garrulus die dint mi vele
Bedieden someghe menestrele,
Die altoes sijn onghestade ,
Elide callen vro ende spade
Vele boerden ende vele loghen ,
Bode conterfaiten dat si moghen ,
Beide ridders ende papen ,
Porters , vrouwen ende knapen.
Nat. Bloeme. B. III , vs. 2134.
Menghe. Menigte. mt.
Menghe , mange. Kattestaart , zekere plant. Ibid. en PL.
Menghe. Menge.
Zi die m e n g h e zware wonde
Heeft gheganst met hore bede.
Nienwe Werken der M. v. N. L. V , 2de St. bl. 58.
Menghel. Pint, zekere inhoudsmaat. Km.
Mengelbed. Kermisbed.
Men maeckt 'er licht een menge 1-b e d t,
Dat is geseyt , een maeghden net ,
Daer licht een duyve sonder gal
IV.
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Haer beste veeren laten sal.
CATS, door Dr. v. van I, 725, b.
Mengeling maken. In aanraking of in beraadslaging met elkander
komen. Wdb. op

HOOFT.

Menghelrije. Mengeling. sm.
Mengen, menghen. Handgemeen warden, slaags geraken. Wdb.
op noon.
Mengen, menghen. Zich afgeven volgens HALBERTSMA Aant. bl. 324.
Soe wye dat mit onreden m engh et,
Die avontuer dat gheerne henghet
Dat onreden hem soe besletert ,
So dat hijs selden wort verbetert.
Mloep. B. II , vs. 2799.
Mengenis. 1) Vermenging. U. W.
2) Strad , gevecht. Ibid.
3) Verschil van gevoelen. Ibid.
Mengher. Ruilhandelaar.
Monger. Meniger.
Tiledersijn in vote ende in lede ,
Ende ander onghemac meuegherande ,
Dit sien wi daghelijcs achter laude ,
Corot van wine to men g e r stonde.
Doctrin. B. III, vs. 1033, var.
Mengerael, mangerael. Eetziekte. Sun hongher is sonder mate
groot ; hi verteert om al wt to gronde , want hi is een ghierich slockaert ende heeft den mengerae 1. Dr. v. Prozast. bl. 38. Dit sijn
die armste liede die leven want si sijn ghierich ende gulsich ende si
hebben den mengherae 1. RUUSBR. Brul. bl. 132 , reg. 9.
Zie RUUSBROECKS werken no. 3 , bl. 157 , aunt. 3 ; en in de traite de
Medecine Pratique van YPERMANS , uitgegeven door C. BROECKX , Antw.
1867 , heeft op bl. 114 een Hoofdstuk tot opschrift : »van den Mangerael".
Mengherande. Menigerhande.
Die crude gaven zoete lochte.
Borne van mengherande vrochte.
Dboec vanden Houte , bl. 10. Noot.
Menghmoes. Mengsel van groenten. Km.
Menghselwol. Bontkleurige wol. Ibid.
Meny. Menigte.
In dese fluent soe sijn beroert
Die meeste m e n y vanden lieden.
HILDEO. Ged. bl. 98 , vs. 111.
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Blench. Menigte.

Die menich doet werck dat cleyn ghewin geeft.
De Nederlaag van Frans van Brederode. Zie Nieuwe
Werken der M. v. N. L. I , 2de St. bl. 171.
Die menighe my seer om mijn dichten verspreken.
Ibid. bl. 172.

Menighe (Die of den). Menig een.
Hoet den menighen is vergaen.
Mloep, B. I, vs. 132.
——
Ach ! wat quader ganc
Gaet die menighe mit sienden oghen.
Ibid. vs. 729.
Martijn, die menighe parlement
Ende seghet
minne es blent."
D r . YERVMS Wapene Martijn, bl. 16, vs. 313.
Hi stac den menigen *) vanden wren.
Ferguut naar het HS. vs. 4007.

Menighe vouwe (In). Oorspronkelijke of vroegere vorm van menigvoud.
Zoo beklaechden sy hem in menighe v o u w e.
HOUWAERT , Handel der Am. bl. 217.

Menighen een. Menige.
Onderlinghe scoten si pile
Menighen enen eer si scieden.
MEL'S STOKE ,

B. VIII,

vs.

249.

IVIenighereonne, menigher konne. Menigerlei, van menige soort.
Nym die poeten in dijn memori
Ende besich menigherconne histori ,
Die si van minnen hebben bescreven.
Mloep , B. I , vs. 120.
Der luder sinnen sijn van menigher konne n.
Ibid. B. III , vs. 264.

Menighertiere. Zie Meneghertiere.
Menichfalt. Menigvuldig. Zie NIenechfout.
Menichfoldich. Wispelturig , troutvloos, dubbelhartig.
Want waer ghi coemt , voer elken doer ,
Suldi van hoir vernemen wael ;
Want men kentse over al ,
5) In de nitgave van Profr. VISSCHER staat abusivelijk „caninc".
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Die so menichfoldich sijn.
Mloep , B. I , vs. 2443.
Dalida was menichfuldich.
Ibid. vs. 2486.

Menichfolt. Trouwloosheid, dubbelhartigheid.
Wanckel ende dese ghebreke
Van menichfolt dair is off spreke ,
Ducht ich , vallen meer in vrouwen
Dan men in mannen mach beschouwen.
Ibid. vs. 2462.
Menichf o It noeh nye en sterff.
Ibid. B. II , vs. 40.
Menichfouden. 4) Toenemen , vermeerderen, vermenigvuldigen.
Die Gods minne wilt behouden
Sal in doechden menichfouden.
Doctr. B. I , vs. 893.
Vriende maken ende houden
Bode die altoes menichfouden
Es beter vele , sekerlike ,
Dant ware een conincrike.
Ibid. B. II , vs. 1028.
2) Grooter worden, aangroeien.
Alle mainieren van sonden
Gaen inden ouden stonden
Den mensche of ghemene ,
Sonder ghierecheit allene ;
Want die vreeheit menechfoudt
Te met dat die mensche oudt.
Lsp. B. III , C. 4 , vs. 407.
Menichfoudighen. Talrijker waken, vermenigvuldigen. Dat suete
woert menichfoudicht die vrienden. Bijb. van 1477 , Jesu Sirach
VI , vs. 5.
Menichfout, Grootelijks, zeer.
Si sal verbliden menichf out,
Also zaen als si u scout.
Lsp. B. II , C. 3 , vs. 133.
Hi sprane int water saen ,
Om dat hi hem wilde dwaen.
Dat water was uyter maeten kout ,
Ende hi was verhit me nichfou t.
Alex. II , vs. 403.
Zie ook op Meneehfout.
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Menichfuldich worden. Vermenigvuldigen.
God wil die went hebben vervolt :
Want hi sprat in sijn ghedolt,
Doe hi twee menschen hadde ghemaect
Ende si voer hem stonden uaect :
" Wasset ende wordet menichfuldich".
Mloep , B. IV , vs. 27.
Menichsins , menichsens. Veelvuldig , verscheiden.
— — — die wille is menichsens
In woerden , wercken ende in ghepens.
Dr. VERWIJS Bloeml. III , 71 , vs. 15.
Sijn ghedachte was menichsin s.
Dboee vanden Howie , vs. 859 var
Menighvoude. Ossenmaag.

Bij

WEILAND

derde maag eener doe.

Menichvouden. Vermenigvuldigen , vermeerderen, , aangroeien.
Sine macht sal menichvoude n.
Heim. der Heim. vs. 97.
Menije. Troep , menigte. Eng. »many".
Want der Vriesen m e n ij e Ilene ,
Sloech daer menighen ghemene.
SCRIVERIUS , Out Batavien , bl. 138.
Menioet. Lief. Fr. »mignon."
Daer sette up dat palafroet
Walewein die joncfrouwe menioe t.
Walew. vs. 9402.
Menisoen. Hetzelfde als melisoen.
Meniste boortje. Een glas tot den boord of rand volgeschonken.
Wdb. op

BREDERO

bl. 38.

Menke. Mank , verminkt. Km.
Mencken , minken. Verminken, beschadigen. Van wetten of geschriften gesproken , verkrachten , vervalschen , veranderen. Ende bevelen
onsen Schout, Schepenen en Burghemeesteren , — — dat sy de keuren ,
statuyten , ende ordonnantien voorschreven achtervolghen ende onderhouden , Bonder die to m e n c k e n of te breken in eeniger wijse.

VELIUS,

Chron. van Hoorn , bl. 47. Ende om dieswille wy onse voorschreven bede
niet en hebben widen m enck en noch corten. Ibid. bl. 48. Nit dat imen
sinen lichame si schuldech te mink en e. Lev. van Jezus , bl. 37.
NEencken (Sonder). Zonder falen , zonder missen.
Malcander lieven ende minnen
Mit volley gonst , mit alien simian,
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Mit allen datsi konnen ghedencken ,
In herte , in moede , sonder mencke n.
Mloep , B. I , vs. 262.
Menekingh. Verminking. Dit woord vindt men zeer dikwijls in oude
keuren.
Meneltysers. Werktuigen bij de pijnbank behoorende om te boeien,
te binden of te klemmen. Veel Renck y s e r s, duymysers ende veel
corden om dye schumel huyslieden daer mede te binden. Van Brab. die
excellente Cronike , 1530, X , IV , d.
Mennen. 1) Voortelrijven voortjagen.
Die coninc hadde nut doen senden
Ende ghecondicht in allen enders ,
Soe wye dat mennen conde den waghen
Ende se smeller voerwaert jaghen
Dan sijn dochter jaghen conde,
Die soudse hebben uptie stonde
Ende behouden tot linen wive.
Mloep , B. II , vs. 2719.
2) Gaan , overbrengen , vervoeren.
Met spise ende dranc ghinc si vast mennen
Ende droech der vronwen dat
Daer sy in die duusterhede sat.
Ibid. vs. 3372.
3) Leiden tot iets.
Die bedelboeven , heel verwent ,
Op synen kost tot deugden 111 e n t.
BREDERO , Augeniet , bl 8.
4) Besturen , van schepen gesproken U. W.
5) Aanvoeren. Ibid.
De sterren gene slaep noch oock geen handt-werck kennen ,
Geen kooren zaeyen sy, geen kooreu sy en Menne n.
HUGO DE GROOT , Bewys , era. hi. 9.
Neve , is had hoy ghement
Den schoute , dien gi al wel kept.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne, bl. 72.
Mennen een pat. Een weg gaan.
Mennen Reynerts pat.
HILDEG. Ged. bl. 135 , vs. 139.
Wye der Eren pade mennen.
Ibid. bl. 173 , vs. 183.
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Mennen buten pade. Van den rechten weg afdwalen.
Hi donct mi sot ende zeer verdoort ,
Die den rechten wech wel kept
Ende verre buten pade ment.
Ibid. bl. 114 , vs. 52.
Das leefter menich gheliken doren ,
Die hem selven niet en kennen :
Men sietse buten pade mennen
Wakender oghen in den vlyet.
Ibid. M. 132 , vs. 114.
Mennen mit valen. Spreekwoordelijk gezegde. Verkeerde wegen inslaan , met vale paarden rijden. Bij ons leeft nog de zegswijze een slecht
paard berijden, en wel in eene zedelijke beteekenis. In het Hd. heeft men
ook das fale Pferd.
Tpat dat buten °mine leecht,
Dair wort die menthe by ontweecht ,
Wantmen ment daer in mit vale a.
Ibid. bl. 89 , vs. 239.
Een ghierech pat ghement mit valen,
Wil daer edelheit in dwalen ,
Om gheniet al hier tontfanghen ,
Wye mach dan to gheven langhen.
Ibid. bl. 141, vs. 229.
Mennich Menig. Dye echte staet is die grootste oorde , deer soe
MUTER, Oude Nederl. Spr. bl. 29.

mennich bedroefde suster in is.

Men.nichje. Verbastering van mensch of menschje. Wdb. op

BREDERO.

Menroede. Zweep. Ku- 't Is een erbarmlick dingh als het Konincklick
purper al weenende onweerdighe schouders deckt ; dat de Princen gheen
ooghen en hebben , als die in -eens anders hooft staen , en den echo van
haren artsch-dienaer zijn ; die haer ghelijek met een m e n-r o e d e zulcken
DE BRUNE , Banck.-Werck

pas doet gaen , als zijn kabrijsse mede-brenght.
I , 364.

Menachelicheit. 1) Het menschelijk geslacht, het menschdom.
— — die mensehelichede
Maecte hi in een ander maniere :
Dats van elemente viere ,
Lucht , water , vier en aerde.
Lap. B. 1 ,

1, vs. 34.

Om dattie craneke men sche l i chede
Besitten sal die edele stede ,
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Daer si , die edele creaturen
Came eon ure in mochten duren.
Ibid. C. 15 , vs. 9.
2) De mensehelijke natuur.
Dat brooschste dine in zire naturen
Onder allen creaturen ,
Ende dat onreinste mede ,
Dat is die arme menschelichede.
lb. C. 16 , vs. 40.
Dat heylige lant daer is in lach
Begraven na mensschelichede.
Nieuwe Werken van de M. v. N. L. V , 2de St. bl. 27.
Mensehelkijns. 6-cringe, nietige menschen. Valeriaen seyde : »ghi sift
In enschelk ij n s, ende niet princen." Pass. Wijnt. fo. xxxvi , b.
31en.schsehouwigh. Menschenschuw, menschenhatend. ML.
Mente. Muntkruid. Ibid.
Monte. Gemeente , burger.
Oec wrocht hi wel der menten werck.
HILDEG. Ged. bl. 37, vs. 83.
Mer. Zee. sm.
Mer. Verwisselaar , ruilhandelaar.

MEYER.

Mer, maer. Dan.
Hine volgedi niet maer om dyn ghelt.
MA.EILL. Sp. H. 40. ed. I P. VIII B. LX, vs. 52.
Mer. Maar. M e r die aerde was onnut ende ydel. Bijb. van 1477 ,
Gen. I , vs. 1.
Merberine. Marmeren , of van marmer.
Als hi daer toe quam hi sach dat
In one m e r b e r i n e cupe sat
Ene jonevrouwe , die dreef groeten rouwe.
Lane. II , vs. 3606.
Mereemaia. Koopman, handelaar, ruder. ML. Efter soe quam tot ons
dye hemelsche rn e r c e m a n om te ontfaen 'aster, ende te gheven eer,,
ontfaen den doot , ende te gheven dat Leven. Pass. Wijnt. f°. lxxxiiij , b.
Ende want elc merceman gheeft ende neemt. Ibid. a.
Mercenier. Hetzelfde als Meersenier.
Mere. Paal , grenspaal. Eng. »meere." Die pale ochte mere uut Bade ,
hi ees om III pont. VAN HEELU bl. 543.
Want valscheit ende overmoet
Dede hem proper goet gewinnen ,
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Ende deilden tlant in alien sinnen ,
Ende setten pale ende sekere m e r e.
Dr. vxnwus , Die Rose , vs. 9023.

Mere , moor. Zee.
Innocentius scrijft harde wale
In sinen boeken ystoriale
Van enen ridder van over dm ere,
Die daer siee lath int kerstijn here.
Het boec vander wraken , III , vs. 343.
Hem quam ghenoech van over mere
Alles dies hem behoefde.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 3 , vs. 170.

Mere, meerre. Hetzelfde als Mare. Bericht , tijding ,nieuws,gerucht.
Cysarase quam die mere
Dat dat here ware in porre
Ten berghe waert van Thaborre.
Rymb. vs. 7342.
We weerstu oit soe verwoet ,
Porus , dattu dinen moet
Dorstes verheven iegen mi ,
Sint dattie mere quam to di
Van minen eonincliken daden ?
Alex. IX , vs. 738.

Mere. Voortaan.
Ende wi alle , cleine ende groet ,
Selen u man wesen mere
Ende gi onser alre here.
Lane. II , vs. 22810.
Wildijt laten sijn u gevoech ,
Dat wi mogen secgen vor di liede
Dat wi sijn van uwer maisnide ,
Rude gi ons nu wilt houden mere
Over uwe ridders , lieve here.
Ibid. IV , vs. 2843.

Memo.. Vastmaken, binden.
Ende als den ghenen doe dat dochte ,
Dat sift gheherden niet en conden ,
Hieven si tseel ten selven stonden ,
Daer si mede g h e m e r et waren.
MELIS STOKE , B. IX ,

VS,

1135.
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MEREN.—MERGE.
Ghinder wert hi ghedestruweert
Ende ghebonden ende ghemeer t.
Dr. VERWITS , Wapene Martijn, bl. 9, vs. 193.

Morena. 1) Grooter , machtiger worden.
Dese God , daer wi of leren ,
Doet sonne , troen ende sterren keren — — —
Hi es dat hi was , dit nes gheen sceren ;
Hine wile minren no mar en
Hi es sijns selves vri.
Ibid. 131. 70 , vs. 177.
2) Vermeerderen.
Si versochten menighe stede
Om te me r en vreuchde ende vrede.
Mloep , B. I , vs. 1968.
Op een tijt sy noch versaemden
Voer dat veynster , daer sy raemden
Ende overdroghen mit malcanderen ,
Dat sy te samen wouden wanderen
Des morghens vro buten der stede ,
Om te mer en horen vrede.
Ibid. B. II , vs 1012.
3) Grooter,, meerder worden.
Daer legghen sy in groter lust :
Meniehwerff wart dair ghecust,
Die lipkijns werden gheconreydet ,
Vroechden meret, trueren beydet ,
Menich guetlic , lieflic woert
Wort van beyden doer ghehoert.
Ibid. vs. 1302.
4) Opgroeien , tot man worden.
— — — In alsnlc doen
M e r e d e hi , ende daerna
Regneerde hi , also ict versta ,
Wonderlike.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 11 P. II B. VII, vs. 19.
March. Broekland , drasland. M e r c h ende weyde , lant ende onlandt ,
bosch ende heyde. Clerk u. 1. L. bl. 30.
Vreugdevol , genotrijk.
Ay soete lant ende godertire ,
Ende mer gel ij c in alre maniere ,
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Wel sittende code blide mode,
Vol van alre geluckechede , enz.
Lane. IV , vs. 7340.
Mergelicheyt. Vreugde, genoegen, genot, blijdschap.
Laet ons pensen om die sothede
Ende om die feeste code mer g e 1 i c h e d e
Die ons die werelt brinct to voren.
Ibid. vs. 74.
Merghen. De morgenstond, de ochtend.
Sm er g hens, alst was lecht ,
Sach Moyse,s die roeden recht
Staen.
Dboec vanden Route vs. 305.
Merghen. 1VIorgen. KIL.
Men wille mer g e n verdoen miin kint ,
Dat miin hate sere mint.
Limb. B. IV, vs. 1631.
Mergen en hem mergen. Zich verlustigen, zich vroolijk makers.
Natuerlike pleghet hi (de zwaan) dit ,
Dat hi vor sine doot onlanghe
Hem m e r g h e t met soeten sanghe.
Nat. Bl. B. III , vs. 792.
Na etene ginc hi merge n.
Lane. II, vs. 5377.
Zie nog

KAUSLER ,

Die Rose, vs. 581.

Merghen. Merg , kracht , voile wasdom verkrijgen , rip worden.
Dat spade merght is veeltijds goed.
DE BRUNE , Spreeckw. bl. 469.
Mergengelt. Grafelijke schatting , die -op de morgen lands rustte.
Dr.

VERWIJS,

De Geri. van Hert. Albr.

467.

Mergentale. Getal van schatbare morgens , waarop een dorp werd
aangeslagen. Inf. bl. 457.
Merghing. Verlustiging , vreugde, blijdschap.
Si dronken haren wijn ende si saten
Blidelike ende met groter m er ghinghe n.
Floris ende Bl. vs. 2212.
Dit was sdaechs sine merginge,
Sijn spel ende syn dachcortinge.
Part. and Melior , bl. 5 , vs. 30.
Merehs. Land , weide , veld.

MERCHS.—MERC.
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Ende recht bi enen merchs grone
Daer bleef tscip staende al stille.
Lane. III , vs. 25441.

Mergschinkeltje. lifergpoot , merypijp. Wdb. op HOOFT.
Mereht. Markt. Ende daer is oeck een ghemeyne mercht der stat
voersz. Dr. v. vt. Prozast. bl. 73.
Blerehtuolit. Plaats ter verlustiging, volgens Dr. DE JAGER.
Me r chtucht verrust die moede lede
Ende vermaecse weder daer mede.
MAERL. Sp. H. 10. ed. I P. VI B. LII, vs. 83.

Merie. Merrie. Km.
hieter een dus :
Van desen
Ydaspis sone tsconincs Darius ;
Die dede nachts voor tsconinc zale
Sinen stalwaerdre , in stilre hale ,
Sinen orsse ene m e r i e riden.
Rymb. vs. 17731.

Merisoen. Hetzelfde als Melisoen en menisoen, dus roode loop. amm.
Mere. 1) Gevoelen, oordeel.
Dese Breeder was groet Clerc ,
Ende seide sere sinen merc,
Om to bringen uten sonden
Die rike liede tallen stonden.
VELTII. Sp. H.

fo. 80.

2) Doelwit.
Want waer dat enich tander loeghe
Tsoude dat schut in sijnre vIoghe
Been faelgieren , als is wean ,
Ende verre buten in e r eke gaen.
HILMG. Ged. bl. 220 , vs. 30.
3) Opmerking , opmerkzaamheid.
Sinen mere leidi an alle graden
Vander kerken , in sijn upgaen.
MAERL. Sp. H. 40, ed. III P. VIII B. LXXXIIII , vs. 16.
Maer si hadden doen bereiden
Buten soe eyselilse een were ,
Deer die van binnen haren mere
Aen en leiden , cleine noch groot.
VAN HEELU B. 1, vs. 2351.

Mere. Mark, pond.

HILDEG.

Ged. bl. 130 , vs. 209.

MERC.—MERC.
Mere. Grenspaal. Zie

SNELLAERT.
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Nederl. Ged. Gloss. waar de plaats

niet juist is aangegeven.
Merck. Gedenkteeken , volgens

VAN LENNEP.

De roestpest en verloop van tijt
Heeft munt en m e r c k e n schier versleten,
De zinnebeelden dootgebeten.
VONDEL , door v. L. VI , 118, vs. 8.
Merck. Voorwerp, hier beeld.
In 't ommezwerven door ganseh Grieckenlant geleen ,
Gebootghe my door zee, naer 't noortsche Tauren heen
Te streven [daer Diaen , uw zuster , op altaeren
Gedient wort] om haer beelt , van over veele jaeren ,
Gevallen nit de lucht , te schaecken uit de kerck ,
Met list , of zoo het valle , en dit geheilight merck,
Gehaelt door veel gevaers , t' Athene in 't licht te stellen.
Ibid, X , 610 , vs. 92.
Mere houden van. Ergens op zien , iets in rekening brengen.
Gherechte minne en p out gheen mere
Van rijcheit noch van hoocheit van maghen.
Lantsloot , vs. 180.
Mere leggen aen. Van nabs beschouwen , opmerken , opletten.
Als is aen u legghe //linen mere,
So sijn uw lippen van couden blau.
Winter ende Somer,, vs. 220
Doen sagense comen wtwerd nue ,
Reeht uter Bertaenscer Zee ,
Daer si haer mere an leiden,
Wel tote .IX. dusent galeiden.
VELTH. Sp. H. fo. 269.
Ic wanne men hem domme heten sonde ,
Die een ors eopen varen woude ,
Ende nerghens a e n sijn merke en leid e.
ELomm. Oudvl. Ged. III , 118 , vs. 463.
Zie nog ANNA EYNS , Ref. III , bl. 24.
Mere nemen aen. Acht geven , letten op.
Meusehe , nu u em mere an mi.
Die .X. Plaghen , vs. 371.
Mere slaen , mere nemen. Opmerken.
Ick gheloove , nae dat ick can mere s 1 a e n.
VAN GHISTELE ,

MERC.—MERKEN.
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't Was slechticheyt van hem , dat hy niet eens nam merck
Wat hem was in de weech.
11.
GROEBE , Versch. Ged. I ,
Merke (Alsic). Zoo als ik kan nagaan.
In ouden tiden, alsic merke,
Waren princhen meest clerke ,
Wel gheleert hider scrifturen.
Lsp. B. III , C. 14 , vs. 235.
Merke. Markt.
Ghi vinter op der mer k en
Den jonghen Hillebrant.
Dr. VERwus , Bloeml. III , bl. 146 , vs. 13.
Merekel. Opmerkzaam.
Wael sprekende ende merek el.
Mloep , B. II, vs. 3842
Merckelick , merekelijck. Ziehtbaar,, blijkbaar,, duidelijk.

PL.

Wdb.

op HOOFT. Alsoo de Apostel hier mercklick spreeckt van een gebouw
ofte huys. St. Bijb. 2 Cor. V , Kantt. 3.
Vermidst ghy mere k'l ij c k siet wy in benautheydt zijn.
J. J. COLEVELT , Hartoginne van Savoyen , 1634, bl. 57.
Doen hy m er k 1 ij e k las den inhoudt van 't gheschrift.
Ibid. bl 55.
Merken , raercken.. 1) Opmerken , letten. Wdb. op
op

HOOFT

en Wdb.

BREDRRO.

2) Met zorg opletten , acht geven.
Daer is menich man die hoghe rijst
Ends daelt daer nae in crancker hoede.
Woude hi rn e r c k en naden vroede ,
Die hoer middel also eaten ,
Dat hem tende comt te baten ,
Hi soude hem zeer voert dalen hoeden.
HILDEG. Ged. bl. 89 , vs. 12.
De vader,, hart geperst , die gaf hem dit bescheet :
Wie schoone katten heeft die moet geduyrigh m e r c k en
Op gasten , afgerecht om in het bout te wercken.
CATS , ed. 1828 , I, 436 , b.
3) Aanteekenen , opteekenen, of in het geheugen houden. Pass. Somer
Stuck , 1489, fo. clxviij , c.
4) Onderzoeken.
Nochtan mercticker om vele ende ghenoech ,

MERKEN.—MERKEN.
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Ende wandelde onder hem oec daer ,
Om van hem te weten waer
Waer dat si hem wapinen souden ,
Oft si op yement striden wouden.
'ELM. Sp. H . fo. 216.
Van goeder leringen coemt den man
Dicken moet ende stouheit an
Bade van me r k en e wel ter cure
Den rechten ganc vander nature.
MAERL. Sp. H 40. ed. I P. VIII B. L , vs. 17
5) Veroordeeten , belasteren , versmaden.
Ne m e r k e niemens quade daet
Dat vele m e r k en dat es quaet:
Bedie en es man no wijf ,
Die sonder sonde leet sijn lijf.
Die dietsce Catoen , vs. 63 en 64.
Al es een man bedocht so spade ,
Dat hi stervet bi bosen rade ,
Mere s t u dat, du does quaet ;
Dune weets hoet metti vergaet.
Ibid. vs. 429.
6) In oogenschouw nemen , nauwkeurig nagaan , opnemen , schouwen.
Merghen tilic so sijt ghereet
Ende vaert ten torre ghelijc een man ,
Die hoghe dine visieren can.
Met uwen voeten metet de wide
Ende bescout den tor an weder side ,
Die hoochte , die dicte me r k e t wel.
Fl. ende Bl. vs. 2601.
Den portwerder seldi vinden so fel ,
In talen sal hi u setten suurlike ,
Bade antwort hem ghestadelike ,
Dat ghi sijt comen den tor te mer k en ,
Ende als ghi comt te lande, na dien te werken
Enen andren ende enen beter te maken.
Ibid. vs. 2605.
Zie nog Lane. IV , vs. 21.
Gaet ende merct tlant. Bijb. van 1477 , Josua II , vs. 1. Het sijn spiers
ende si comen om tiant te merke n. Ibid. vs. 2.
7) Teekens geven wen ken.

MERKEN.—MERCK.
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Verbonden so worden zij dan te samen.
Onderlinghe zij daa ramen ,
Hoe zij bi wijlen mitten oghen
Lieqc sien ende mer ek en moghen.
Mloep , B. II , vs. 804.
8) Merken , stempelen, zegelen , een merk op iets zetten.

ML.

Die plunmgrave wil sijn swaenkuken
Gaen corten , mer k en ende fnuken.
Dr. VERWLTS , Van Vrouwen ende van Minne,
bl. 79 , vs. 24.
9) Monsteren. Als David sijn vole gemerct hadde. Bijb. van 1477,
II Samuel XVIII vs. I.
10) Aantoonen, aanwijzen.
— — en moedigh op dat pand ,
M e r c k t somtijds , met het plat van rechte of slinckehand ,
Den zetel daer by rust.
VONDEL , door V. L. II , 548 , Vs. 580.
Mereken (Hem). Zich beproeven, zich onderzoeken. Mere t u
selv en alle daghe buten ende bynnen , ofte ghi uwen dachloen verdient.
Dr. v. VL. Prozast. bl. 34*. M e r c t u nauwe ende huedt u wel. Ibid.
Merkende. Voornaam , belangrijk.
Ecuba die coninghinne
Sprac blidelike , met soeten siune :
” Ghi heren ! hets tijt dat wi gaen."
Mettien es si op ghestaen ,
Ende die ridderen die met hare quamen ,
Stonden alle op , ende namen
Bi hauden die jonofrouwen daer si saten.
Hadde hem die coninghine gelaten ,
Sine waren noch ghesceden niet ,
Maer doch dat si danen sciet ,
En dorste si daer niet langer bliven.
Si was merk ende boven alle wiven ,
Dies moesteme[n]se te meer vruchten.
aLomm. Ondvl. Ged. I , 8 , vs. 678.
Merckgeleerde. Geleerde , die bekwaam is om het verborgen of
geheim schrift op de gedenkteekenen te ontcijferen.
VONDEL

smeedde en gebruikte dit wooed in een gedicht , voorkomende

in de uitgave van v. L. VI , 120 , vs. 68.
BEerckgereehten. Gerechten afgezonderd tot een gewijd gebruik.
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MERCK.—MERRE.
Geen offergast van Aron stout oit vry
T'aenbidden sptis der Wet , of rn erck ger e c ht en,
Als Godt.
voltam, door v. L. IV , 522 , vs. 459.

Merekleer. Bekwaamhe.id in het onteijferen van ,geheimn schrift op
gedenkteekenen.
Mijn Me r c k 1 e e r diene uw Godtgeleertheit ,
Gelijck een dienstmaeght haer meestres.
Ibid. VI , 121 , vs. 108.
Mereolf. Meerkol. Ende springhen alsoo, als M e r c o l v e n, van
d'eene tack op d'ander.

MARNIX

Byenkorf, 1645, bl. 45.

Merckpael. Verbod, volgens

VAN LENNEP. lie

Gloss. op

VONDELS

werken, waar de plaats ohjuist is aangeduid.
Merktekens. Gedenkteekens.
Noch leeft Zachtleven in zijn tekenkunst t'ontvouwen ,
En aen den cuden Rijn de Bisschopsstadt te bouwen ,
Hoedanigh zy hier rijst uit haeren ouden grout ,
Die door xn e r k t e k ens tuight hoe Uitrecht eertijts stout.
Ibid. VI , 354 , vs. 4.
Merkwaard. Merkwaardig. U. W.
Merlaen. Merel , meerle. KIL.

Merlin. Havik. Ibid.
Merre. Lang uitblijven , tang weg blijven , talmen.
Ende alai ten besten saten
So verlaughede utermaten
Den hertoghe om sullen sone,
Ende seide: " Hi en es Diet ghewoue
Aldus te merne; waer mach hi wesen?
Walew. vs. 8805.
Merre. Vertoef, uitblijven.
ghi ter poorten count vander stat ,
Diemen die guldine poorte hoort nomeu ,
Sal Anna jeghen u coxnen ,
Die omme uwe langhe m e r r e
Droeve heeft gheweest ende erre.
Lsp. B. II, C. 3 , vs. 131.

Ala

Sonder eneghe laugher rnerr e
Staken si op die seilde.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 32 , vs, 2722.
Merre. Myrrhe
23
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Es een voghel ongheroe
Opt rec ofte op die hant , daer toe
Siet merre in watere, ende daer mede
So bestrijc sine lede.
Nat. Bl. B. III , vs. 1697.
— — — daer offerden sy , — —
M err e, wierooc ende gout.
Lev. van St. Am. I , vs. 412.
Merre. Grooter. Nimen en sal bestaen te nayene niwe stroeken in
ene oude score. Ende dade iman dat, so sonde dat niwe scoren van den
ouden , ende die score sonde m e r r e syn dan si tevoren was. Lev. van
Jezus , bl. 61.
Si ware warden sekerlike
Conincginne van Vranckerike ,
Dat een merre conincrike si
Dan Grieken es , gheloeves mi.
Limb. B. VII , vs. 441.
Morro (To). Te meer , te grooter.
Ende Macedo , die degen cone ,
Brachte dlant in selken sorgen ,
Dat si hem , steden ende borgen
Al op gaven Bonder strijt ,
Dies was te m e r re sijn iolijt.
Alex. I , vs. 1225.
Morro, of merren (Sender). Zonder verwijl , zonder dralen , onverwijld.
Ende hêer Jan sloech in den noot
Been andren thooft of sonder merre.
Grimb. Oorl. I , vs. 3762.
Want hi woude al zonder merren
Ten orloghe waert , danen hi quam.
Lsp. B. I, C. 46, vs. 70.
Merren. Vergrooten, vermeerderen.
Ghi moget u tale wel smalen
Ende m er r en u daet of ghi cont.
Limb. B. II , vs. 977.
Hi gaf grote gichten tien stonden
Den genen dire bleven waren doe ,
Ende merrede hen haer leen daertoe.
Lane. II , vs. 32279.
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MERREN.—MERSE.

Merren. Wachten, marren , talmen , toeven, uitblijven , niet voortgaan, stil staan.
Omtrent tfirmament sijn gheseten
Die sterren ende die planeten ,
Die nemmermeer stille en moghen staen ;
Dat moghedi merken ende verstaen
Aen zonne , mane ende sterren,
Die nemmermeer en staen noch en in err e
Lsp. B. I , C. 8 , vs. 14.
Laet mi varen , bets meer dan tijt.
Inden hemel sie is die sterren,
Ghi doet mi hier to lunge merren,
Die Bonne es gegaen onder.
Ferg. naar het HS. vs. 4452.

Zie nog Alex. VII, vs. 16.
Zie ook Meerren.
Merren. Grenzen etellen, peal en perk zetten.
Merrigh. Merg , pit.
Die sijn kost koockt Bonder eeck of sout
Broodt backt sonder heven ofte sueren ,
En maeckt vaersen sonder merrigh daer in ,
Mach vryelijek dencken in sijnen sachten sin ,
Dat sijn soetsapigh werck niet laugh sal dueren.
R. VISSCHER Brabb. 1669 , bl. 99.

Merringhe. Oponthoud , •itstel, getalin , clraling ,langzame voortgang
Al eest oec dat merring he
Ghehaedt es in vele dinghe ,
Si hoert toe nochtan
Van rechte den wisen man.
Doctrin. B. I , vs. 318.
Claris waende dat si voor haer ghinghe ,
Ende vruchte haer langhe merringhe, enz,
Fl, ende Bl. vs. 3254,

Morse , merss. Mars, mand met koopwaren.
Naelden , spellen , trompen , bellen ,
Ic wil mijn me r s e hier nederstellen ,
Laet zien of is vercopen can.
Oudvl. Liederen , aangeh. in Moltzer's Bibl. 4de en
5de All, hI. 144.

Morse, merseh, mersehe. 1) Beemd , veld , landow w , vlak veld ,
grazig veld.
23'
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MERSE.—MERTI.
Ende om dat ic seker wel ben van dien,
Oat ic n nembermeer na desen
Altegadere sal sien wesen ,
Soe willic dat int merse hier bi
Van Carmeloet selc een tornoy si.
Lane. 1II , vs. 551.
Doe beette Walewein te hant
In enen merse, die scone was ,
Ende ghinc sitten int groene gran.
Walewein, vs. 739.
Want hi vanter tsinen ghereide
Groene m e r s c h e ende scone heide.
MAERL. Sp. H. 40, ed. III P. V B. X X XVI , vs. 26.

2)

Moeras. MEYER ,

VAN BEAUMONT 5

Ged. bl. 15.

Tilersen. Vergrooten , verbeteren.
Tcovent woent aldaer ter steden ,
Ende mersde hem haer goet nochtan
In Scaghen ende in Haregan.
MELIS STORE , B. I ,

vs.

577.

Mersenier. Hetzelfde als Meersenier.
Merserie. Hetzelfde als Meerserije, due koopwaar,, snuisterij, sieraad.
Coepstu hare diere merserie,
Vreese eist of mense die ontfrije.
MAERL. Sp. II. 40. ed. I P. V B. II , vs. 71.

Mersche , meerseh. Mars van een schip. Zie vAN BEAUMONT , Ged.
bl. 45.

Mersman. Marskranter.
Achilles hem oic dair mede vuechde
Mitten anderen vrouwen te gaen
Daer die mersm an was ghestaen.
Mloep , B. II , vs 2912.
Merspinne, Inktvisch. RIL.

Mersse. Buidel , tasch , zak. Na dat by nu alley doorgebracht had ,
ende niet een lens in de m e r s s' had om by te setten , enz. VONDEL
door V. L. I , 422.

Merswijn.. Dolfijn. KII,.
Merte. Aap.
Mertilie doers. Pijnigen, teisteren, kwellen.
Es dit u raet , scone Mabilie ,
Dat gi mi doet sulke mertilie.
Lane. III , vs. 24363.
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Meru. Mum zaeht.
Der sonnen en es maer ens,
Ende si can in dat ghemene
Maken diverse saken
Si can was mer u waken ,
Derde hart droghen , dat es nat.
Doctrin. II , vs. 3094.

Merwortel. Kruisdistel. ML.
Mee, meseh. 1) Mest. KM.
Daer na begonste tpart van pineu
Breken , cranken , dwinen.
Als sine cracht dus was verdorven ,
Men dede hem draghen m e s met korven.
Esopet , bl. 232.
Oft gi metter ploech niet wilt gaen,
So draget m e s met berien saen.
Ferg. naar het HS. vs. 401.
2) Drek. Soe dat sij met u luden moeten eten haer m e s ends
drincken haer orine. Bijb. van 1477, II Kon. XVIII , vs. 27.
3) Vuil , vlek , smet.
Die mensche , die oetmoedich es
Moet bliven suver , sonder m e s.
Lev. van St. Arnaud , I , vs. 1083.

Ales. Zwaard. Ende (sy) stonden daer met wt glietogen ni e s s e n ,
seggende : geeft u gevangen. Van Brab. die Exc. Cron. 1530, R R iii j, d.
Zip 00k VAN HASSELT,

Arnhemsche Oudheden.

Dies (Te) gaen. Misloopen.
Die der doot ontwijcken mach ,
In bosschen off in wildernes ,
Al gaet hi ons een wijl t e mes,
Hy slaet int leste op enen dach.
Ged. bl. 128 , vs. 83.

Mesael. Misboek. Lat. »missale". Wdb. op BREDERO.
Mesaene. Bezaan, , het achterste zeil van een klein vaartaig. Km.
Ilesayse. Lastig , onvergenoegd.
— die goede , die laten vareu
Alle quaetheit ende metten Karen
Hen laten genogen met paise ,
Die donken mi mes ay s e,
Ende mi wanhaget haer Leven.
Dr. VERWLYS , Die Rose , vs. 10798.

MESAY. —MESBA.
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In de uitgave van KAUSLER vindt men joist het tegenovergestelde , daar
staat
Die en dincken mi emmer a y s e.
vs. 10634.

Mesandwerden.. Nliszeggen.
Hine m e s a n d w e r t niet en twint ,
Hi dunct mi eenvuldich als een kint.
Vanden Levene ons Heren , vs. 2549.

Mesbaer. Uiterlijk rouwbetoon , gejammer.
Entrouwe , ic verstont ooc wel ,
Hat Cuwaert dreef groot m e s b a r
Ic Waende hem iet mesvallen ware.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 3227.
Lunette wenet ende screit ,
Ende si dreef alte groet mesbaer,
Si sloech haer hande , si trac haer haer ,
Om die doet si menech werf riep.
Ferg naar het HS. vs. 4403.

Mesbaeren., mesbaren , misbaren. Janoneren , rouwklagen , weeklagen.
Hi snoet hier merren een lettelkijn
Met siere moien Hermelinen ,
Ende met Karen welpl r inen ,
Die sere wenen ende mesbaren,
Om dat ic hem sal ontfaren.
Rein. door Dr . JONCKBL. VS. 3205.
Hi hoorde roepen : ,0 wi ! o wach !
,Nu ne weet ic wat ic doen mach,
" Mi verniewet mijn oude seer
Vortwaert ylanc so meer ,
,Dat ic lange hebbe ghedraghen."
Dus verhorde Walewein claghen.
Hi slouch met sporeu ende reet ter vaers
Daer die creature in esbaer t.
Walewein, vs. 1362.
Doe narn hi (SOCRATES) selve daer te hant
Den ghonen , die indie hant
Hilt tfenijn , ende droucht te monde.
Xantipe mesb a r en begonde , enz.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. III

B. XXXII ,

vs. 42.
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Mesbieden. 1) Bedreigen , kwaad berokkenen.
Ware dat sake oec bi gode ,
Dat u iemen iet m e s b o d e,
Ontboet mi , waer is ware ,
Ic souder comen oppenbare
Ende u dienen met minen live.
Limb. B. III, vs. 724.
2) Onrecht doen , slecht behandelen , mishandelen , misdoen:
Want die Conine dede gebieden , op 't hoeft ,
Elcken man , des geloeft
Dat men den Grave niet mos b o d e.
VELTH. Sp. H. fo. 267.
Bat onreeht ende dat mesbieden,
Dat de grave dede hemlieden.
KAUSLER Reimehr. vs. 2171.
Mesboete. Onboetvaardigheid.
Die moeder Gods (horeu wi spreken)
Ende Sinte Pieter vielen hem to voeten
Ende baden over des voles mesb o et en,
Soe dat hi hare bede verhoerde.
Brab. Yeesten , B. III , vs. 1470.
Mesbore , mesbure. IVIisdrUf , onwettige daad , vergrijp , misdaad.
Ende mids des Hertogen wille
Daer in sonde staen , lode ende stille ,
Alle die vonnesse , ende die toren ,
Van alle feiten ende van alien mesb or en, enz.
VELTH. Sp. H. fo. 366.
Om dese moert , om dese mesbure
Waert die tonne arre ende gram.
Brab. Yeesten , B. III, vs. 528.
Mesboren. Misdoen , misdrijven, , verbeuren.
Saechdi steke oft slach comeu ,
Die u ane u lijf moeste gaen ,
Ende constine tierst verslaen ,
Ghine hadder niet aen m e s b o e r t.
Doctrin. B. II, vs. 3177.
Zie nog Brab. Yeesten , D. II, bl. 646.
Mesdaet. 1) Dwaling , volgens MEIJER. Aldar Jhc an den truce hinc
so sprat hi aldus: Vader , verghef hen dese mesdaet, want si nin
weten wat si don. Lev. van Jezus, bl. 229.
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2) Kwade handeling , die iemand aangedaan wordt.
Doe sprac Firapeel echt :
.Es daer mesdaen , men salt soenen.
Men sal den wall ende Bruun den coenen ,
Dade vrouwe Mersin& also wel ,
Betren hare mesdaet snel."
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 3400.

Mesdadecheit. Misdaa.d.
Pylatuse heeft hive weder ghesent
ghijt kent ,
Ten Jueden seidi :
.Dat is , no Herodes mede
.Ne gheerande m e s da dechede
.Ne connen vinden an desen man."
Rymb. vs. 26308.

Mesdach , mestdach. Feestdag.
Doe droghen si over een to zamen
Dat sine up gheenen mesdach namen ,
Dat al tfolc niet worde in roere.
Ibid. vs. 25842.
Deerste mesdach van den jare.
Belg. Mus. VI, 307.

Mesdienen.. Leed doen , tegenwerken.
Davonture dede mi dit al ,
Die mi warp in dit mesfal ,
Daer si mi met sere mesdiende,
Want is verloes al mine vriende.
Dr. VERWISS , Die Rose , vs. 7537.

Mosel. Melaatsch. KIL.
Meselrije. Melaatschheid. Ibid.
Meselzucht. Hetzelfde. Ibid
Mesfal , mesval. Ongeltik , ongeval , ramp , iced, verdriet.
Doe seide die maget welgeboren :
.Ay god , here van den trone ,
Waertoe makedi mi soe scone ,
Ende glut wale wistet al
Miin vernoy ende miin mesv al
Limb. B. I , vs. 1974.
.Vrient" spree Daris , .dat waer scade grout ,
Dat u , dor minne van enen wive
M es f al gheschiede van uwen live."
Fl. ende Bl. vs. 2335.
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Zie nog Meliboeus , vs. 2828 ; Lane. 11, vs. 13900; ibid. III, vs. 16129;
Dr.

VERWIJS ,

Die Rose , vs. 4053 en vs. 4803.

Mesfallen. 1) Noodlottig zijn,.
Dese zonde ende desen toren
Haddem langhe vorseit te voren
Sente Servaes , then van Gallen ,
Pattern sere soude me s f alien
Omme hare weelde ende haer overdaet ,
Want haer leven dat was quaet.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P , V B. XXII ,

vs.

68.

2) Tegenloopen, mislukken.
Hector antworde Waleweine dan :
"Here noch nes niet geboren die man ,
Noch die riddre , des sijt gewes ,
Dient niewerinc of me s fallen en es."
Lane. II , vs. 3470.
Mesfaren. Te gronde gaan.
Polidamas dede menech gemoet
Ende menech pongijs , daer hi bi wan.
Menech ors ende menegen man
Dede hi daer sterven ende m e s f a r e n.
BLOMM. Oudvl. Ged. 1, 45 , vs. 232.
Mesfoeren, mesfuren , mesfueren, mesvoeren, mesvoren. Onvriendelijk bejegenen , mishandelen , zuur maken , hard behandelen.
Al die bliscap ende dat spel ,
Datse mi te voren brachte ,
Dat ontgeldic nu onsachte ,
Want soe mijn leven sere mesfuer t.
Dr. VERWLYS , Die Rose , vs. 3945.
Minne sone wilt niet geduren
Daer mense sleet ende doet me s fur e n.
Ibid. vs. 8898.
Eutie bailliu ;evanedse vervaren
Ende oec afsteken vanden haren ,
Ende hiet datmense soude vaen
Ende m es f o er en ende slaen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. III B. XLV , vs. 44.
Zie nog BLOMM. Oudvl. Ged. III , 85, vs. 931; D r.
vs. 14344 ; Lane. III , vs. 45896.

VERWIJS ,

Die Rose,

Mesgaen. 1) Verdwalen. Die be daghe wandelt hine m e s g h e e t
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nit , want hi wandelt bi den lichte dat hi siet. Mar die wandelt be nachte ,
hi m esghe e t, want hine heft des lights nit. Lev. van Jhesus, bl. 171.
2) Onordelijkheden begaan verkeerde dingen doen.
Dus es mei° des kints onthout
Tote dat vier jaer es out
Endet hem ter spisen mach keren.
Dan soe salmen hem leren
Hoefscheide metter roeden
Ende van mesgane verhoeden.
Lsp. B. III , C. 10 , vs. 26.
3) Tegenloopen , tegengaan.
Wilhi docit dat hem sal vromen,
Laet ander lude to horde cOmen ,
De machtich sijn van groten maghen ,
Sone derfmen over hem niet claghen.
Maer wil hijt selve sijn allene ,
Ende met hem niement laten ghemene
So moetene aide werelt niden ;
Ende ghevalt , dat hem m e s g a e t,
Sone es niement , hine ghevet net
Hoe dat men ghenederen mach.
MELTS STOKE , B. VI , vs. 929.
Mesgaen (Hem). Zich vergrijpen, misdoen , misdrijven.
Dier hem in m esga en heeft
Ic duchts , het sal hem luttel vromen.
SMEKEN Tspel enz. vs. 156,
Mesgripen. Hetzelfde.
Lade alse hi jeghen onsen here
Mesgrepen hadde ende mesdaen ,
Woude hi thant in boeten staeu.
Lsp. B. I , C. 46 , vs. 25.
Mesgroeten, mesgroten. Aanvallen , vijandig naderen.
Ilse andre vogle op hare vechten ,
Can si (de uil) hare voete opwaert rechten ,
Lode weert den ghenen , these mesgroe teu,
Opwaert ligghende metten voeten.
Nat. Bl. B. III , vs. 619:
So hidde is al den goden ,
Die mi maecten ende geboden ,
Dat si mi bescernaen moten ,
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V oer die gene die mi m e s g r o t e n.
Alex. VII , vs. 104.
Meshaechen. Niet bevallen , mishagen.
Dan laet si hare seden verstaen
Haren man — — —
Diese moet houden , also help mi God ,
Al coemt datse hem sere meshaech t.
Dr. VERWLTS , Die Rose , vs. 3229.
Meshope. Wanhoop.
Ic hebbe verloren van ure minne
Al die hope , ic sal ontsinnen
Van meshope.
Ibid. vs. 4059.
Sine meshope was so groet ,
Dat hi emmer doet woude wesen.
Ibid. vs. 6110.
Zie nog

RUUSBR.

Gheest. Tab. II, bl. 16, reg. 6;

MOLTZER

Bibl. II,

61 , vs. 1611.
Meshopen. Wanhopen.
En hebt niet to groot toeverlaet
Op u goet leven , dats mijn raet ;
En mes ho op t ooc in gheenre tijt
Daer omme dat ghi in zonden sijt.
Lsp. B. III , 0. 3 , vs. 581.
Mesie. Mug.

MAERLANT

van de vleArmuizen sprekende , zegt :

M e s i e n eten si ende anders niet.
Nat. Bl. B. III, vs. 3475.
Die derde plaghe was, berth ende dal
Vervullet met mesien al ,
Die lieden ende beesten daden
Pine, vernoy ende vele scaden.
MAEEL. Sp. H. I I,. II B. II , vs. 54.
Mesjonn.en. Zie Mesonnen.
Mescame, mesquame. Ongeval , ramp , ongetuk.
Entoe hi in der mesquame
Dicken aneriep Fransoysen name , enz.
Leven van St. Fr. vs. 8255.
Doe ic vel in de m e scenic
Riep ic up Sinte Fransoysen name , enz.
Ibid. vs. 8813.
Zie nog Fl. ende Bl. vs. 2655.
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2) Ziekte , ongesteldheid , kwaat.
Van danen vort , al sender ghile ,
Was soe van alien mesquamen
Genesen int hooft al te samen.
Ibid. vs. 8851.
Van de bijen sprekende zegt MAERLANT :
Men mach hem honech gadren sien
Dat boven alre soethede es soete ,
Ende te menigher mesq name boete.
Nat. Bl. B. VII , vs. 64.
Zie nog ibid. B. -VI , vs. 500.
3) Lichaamsgebrek , hapering in het verstand of verbijstering,ongemak.
God , die alle dine mach geven
Na sinen wille , want hi daeraf
Gheweldich heere es , hi gaf
Den outsten broeder van desen,
Die hertoge to recht sonde wesen ,
Heinrike , mike mesquame,
Beide aen sin ende aen lichame
Dat hi daer toe niet en dochte.
VAN HEELU , B. I , vs. 519.
Sonder eneghe rn es qua rn e van live ochte van leden.

RUUSBR.

Tab.

II , bl. 77 , reg. 5.
Meseanse. Kwaad , kwade kans , ramp , ongeval.
Maer in vele corter termine
Waren si alle gescoffiert — — —
Dan gi soot wel vollike lesen
Een Pater Nester. Eude mettesen ,
Doen si sagen dese mescanse,
Riep si alle : ,Roy de Franse !
Weer sidi nus wi syn verloren."
VELTH. Sp. H. fo. 253.
Meskief, mesehief, miskief. 1) Ongeluk , ramp , slechte toestand ,
ongeval, kwaad.
God bringhe die ziele out alle meskie f.
Belg. Mus. IV , bl. 347.
Tes messelic wie ons meskief genesen sal.
Ibid. IX , bl. 131.
Coomter mi goet of of me skief,
Wi sullen desen strijt nu scheiden.
Carel ende El. vs. 377.
Zie nog Walewein , vs. 9111 en vs. 9318;

KAUSLER

Reimchr. vs. 5176.
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2) Feil , misslag.
Meskieve (Te). Rampspoedig , gedrukt , terneérgeslagen.
Hi , die was van fellen spele ,
Dore P.loech hem helm ende beckineel ,
Ende vanden scoft een groot morseel.
Fergunt was te meskiev e.
Ferg. naar het HS. vs. 4787.

Meseomen , miskomen, miseomen. 1) Hinderen deren.
Ende tcoude water mesquam hem sere ,
Die van pinen hadde herde heet,
Soe dat hi in onmacht viel gereet.
Lane. II , vs. 78755.
Ende die vrowe dede tier steden
Een paulioen slaen alsoe houde ,
Dat hen die sonne niet deren sonde.
Ende alst daer geslegen was
Die vrowe vermaende hem das ,
Dat hire in sitten quame ,
Dat hem die sonne nine mesquam e.
Ibid. III , vs. 4394.
Zie nog Limb. B. VI , vs. 123.
2) Ongevallig , onaangenaam zijn, mishagen,niet aanstaan , tegenstaan.
Ferguut heet hi , in wils niet helen ,
Hi hiet mi groeten al gemene ,
Sonder Keyen allene.
Hi heft geseit , dat hem m e s c o m t.
Ferguut , naar het HS. vs. 2929.
Tierst dattie coninghinne vernam
Die sake , die den conine mesquam, ens.
Fl. ende Bl. vs. 402.
Soete vrient , scone jonghelinc ,
Me s c o m t u van derre herberghen eneghe dine ,
Dat icker u ane ghebetren moghe ,
Dat sal is u betren sijt wel in hoghe.
Ibid. vs. 2163.
3) lets kwaads overkomen , iets kwaads wedervaren.
Ic ware onteert ende . ontervet ,
Wel soete oom , mesquame u iet.
Rein, door pr. JONCKBL. vs. 669.
Mi ware liever , m e s q name hier iet
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Minen kindren ofte minen wive ,
Dan mijns neven Cuwaerts live
Ibid. vs. 3230.
Ic hebbe u liever dan mijn lijf ;
Dat u miscoomt, miscomet mi.
Lsp. B. III , C. 4 , vs. 229.

Zie nog Lane. III, vs. 19148 ; Doctrin.
4) Sleek of ongelukkig uitvallen. ML.

vs. 728.

Meslaet. Roues , smart.
Die vrouwe sach den ionghelinc
Weenen ende drivende m e s 1 a e t.
Seghelijn van Jherusalem , fo . 3 , 1.
” Vrientv , sprac Daris " dor uw groot meslaet
Sal ic u gheven den besten raet
Dien ic tuwen saken weet.
Fl. ende Bl. vs. 2593.
Meslaten, mislaten. Jammeren , weeklagen , jammerklachten aan-

heffen , rich bedroefd aanstellen , mistroostig zijn, misbaar maken.
Ende alsi yore was dan verre ,
Quam hi weder sonder merre ,
Meslaten droeflike sere.
VELTH. Sp. H. fo . 181.
So dit die vrouwe meer riet ,
So haer man meer mesliet,
Ende meer vermerde sijn verdriet.
Meliboeus , vs. 103.
.Meslaten (Hera of haer). 1) Hetzelfde.
Na dat
Sprac si hem dus ace doe :
0 dwaes man ! ende waer toe
Meslati u dus zere
Jeghen spoet ende jegheu ere ?
Ibid. vs. 109.
Gurrees vragede hem daer naer
Waer bi hi hem mesliet so sere,
Lane. II , vs. 6345.
Zie nog Seghelijn van Jherusalem , fo. 3 , d. Ferg. vs. 497
2) Kermen , schreeuwen , ook misbaar maken.
Die ander ij ridders daer toe
Leiden ene joncfrouwe doe

MESLA.—MESMA.

367

In hare himde al naect
Sere drove ende mesmaect ,
Ende sloegense alle eenpaerlike
Met dorninen roden ontfermelike ,
Sodat si hare himde al roet sagen
Vanden bloeden vanden slaegen.
Die Hader ne sprat een wort niet ,
Maer die joncfrouwe hare me sliet
Sere ende riep ,Helpe mi , vrie
Edele maget Sinte Marie 1"
Lane. II , vs. 8964.
Mijn vrouwe die mesliet hare sere :
Met haren handen trac soe hare vlichte ,
Ende soe scoot in haer ansichte ,
Met haren naglen trac soe die hunt.
Walew. vs. 5508.

Mesleden, misleden. Misleiden , bedriegen.
Ghi hebt mince oom bedroghen
Harde dicke in menegher wise :
Ghi misleettene van den pladisen , enz.
Rein. door 1)r. JONCREL. vs. 208.

Meslijc. Wat missen of falen kan , onzeker , twijfelachtig. Zie Idesselijo.
Meslove. Ongeloof. Gloss. op den Lsp. In den tekst staat Mislove.
Meslusten. Onaangenaam gevoel of hinder hebben.
Die elcs morghins so langhe rust ,
Dat hem van suaerheit niet meslust
Indien bunt en in die maghe ,
Die blivet ghesont gh'ne in den daghe.
Heim. der Heim, vs. 1342.

Mesmaeot. i) Afgemat, vermoeid.
Alse die maeltyt was ghedaen
Sprac men om een slapen gaen :
Gone rudders waren so mesmaee t
Vanden wapinen , ende si handen gewaect
Laugher dan si plaghen to doene.
Walew. vs. 2589.
2) Toegetakeld , mishandeld.
Brune, hem es dat hooft so root ,
Hi es ghewont toter doot ;
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Ai God , wie heeften so mesmaect?
Rein. door Dr. soNcicnt. vs. 987.
Was Walewein sere mesm sect ere
Hestor was nu mesmaect mere ,
So dat hi met pinen gedoegen
Mochte tondoene sine oegen.
Lane. II , vs. 3481.
3) Aangedaan , ontsteld , door vrees of angst bevangen.
So groten rouwe dreef die coninginne ,
Dat sijs mime bleef in haeren sinne.
Ende tote haerre groter droefhede
At si hittel ende drone mede ,
Ende si wart so mesmaect binnen desen
Eer Bohort mochte genesen ,
Dat si moeste , sonder sage ,
Siec liggen wel .xv. dage.
Ibid. vs. 10927.

Mesmaken. Afmatten, toetaketen , ontstellen.
Hi seide : ,Ghi heren , doer wat saken
Wildi dus dese rnaget mesmaken ?"
Limb. B. IV , vs. 1416.
Zie verder op 1Vlismaeet.
111esmoghen. Afgunst , wangunst. Die olie der goedertierenheit die
licht den verdoelden sondare met goeden exemplen — — ende si
berret ende licht clare den ghenen die in dogheden sijn , in brande der
caritaten ; ende hare en mach niet gherinen m e s m ogh en ochte anonsticheit. RUUSBR. Brul. bl. 31 , reg. 15.

Mesmogen. Ongenegen zijn, niet mogen lijden.
So soudic al die lieden haten ,
Ende m e s rn o gen alle persone.
Dr. VERWIJS ,

Die Rose , vs. 4555.

Die jonchere seide : " mi deert
Moeder dat ghise m earn o g h e t,
Want si es vol alder doghet.
Limb. B. I ; vs. 1515.

Mesnaer. Metselaar.
Doe horde Renout die niemare
Dat een kerke begonneu ware
Tote Colne op die Rijnstat ,
Over waer segghic n dat ,
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Ernie dat men daer ontbode tewaren
Temmermannen ende mesnare n.
Ramat , vs. 1696.
Mesnieden. Iletzelfde als Maisnieden.
Mesnieden. Ongeluk.
Dus uamen si oerlof ende schieden :
Al wast hem leet , sy mostent doghen ;
Al dochten si seer voer sijn mesnieden,
Hi en haddes selve niet voer oghen, enz.
IULDEG. Ged. bl. 62 , vs. 67.
Mesnieten. Ontgelden , lets kwaads ondervinden wegens eene weigering of kwade daad. De ridder Echites twee andere ridders ontmoetende ,
die eene joncfrouwe mishandelden, eischte van hen, dat zij daarmede ophielden en haar aan zijn geleide overgaven.
Alse dit deep ridder siet ,
Seidi : ” geselle laetse hem hebben."
Ie slougen eer toten rebben"
Sprac dander , ” eer icse hem liete ;
Wel eist recht dat hiis me sniete
Siere groter sotternie."
Limb. B. IV , vs. 1434.
Her Abroen ghi doet cleine ere
Mi enten canine minen here ,
Dat ghi ons ontsegt den man ;
Maer bi den here daer wi an
Gheloeven , ghi seles mesniete n.
Ibid. B. II , vs. 1645.
Zie nog Karel de Gr. Fr. I, vs. 1744;
VAN HEELU ,

B. II ,

VS.

BLOMM.

Oudvl. Ged. I, 60 , vs. 62 ;

4309.

Mesonnen, mesjonnen. Misgunnen , ionand wangunstig zijn.
Ic wille dengenen , dien le mesa n ,
Te voren warnen ende ontseggen.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 7302.
Mespensen. Kwade gedachten koesteren.
— — — Gi blijft gestadelike
Mijn herte , die u met trouwen mint
Sonder mespensen to uwart twint.
Roman van Cassamus , vs. 1310.
Mesplege. Misdaad.
Met dat hi den hertoge gaf
IV.

24
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Dit Belt , aldus creegh hi daer af'
Sinen peis van den mesplege n.
Brab. Yeesten , B. VI , vs. 4989.

Mesprijs. 1) Schande.
Die coninc en es mi niet ontgaen ;
le hebbe hem toren oec ghedaen ,
Ende m e s p r ij s der coninghinne ,
Dat si spade sullen verwinnen
Also vele ere van mi
Rein. door Dr, soNclon. vs. 1479.
2) Schuld , leak- of strafhare handelwijze.
So ne canic vinden in desen man
Sonde , mesprijs , no dorperhede.
Vanden levene ons Heren , vs. 2553 en

Ire.

3163.

3) Blaam, afkeuring. Taalgids 1806 , bl. 8.
Mesprijs seggen of spreken. Laken , misprijzen , af keuren , somtijds
ook verfoeien.
Her coninc ne sijt niet te ghier
Te doene daer lachter ane leegt
Oat men u. mesprijs seegt.
BILD, T. ea D. V. D. IV , bl. 132 , vs. 144.
Daer prijsde God (Jeans) Idarien sere ,
So wiselike , in sulken kere ,
Pat hi altoos in ghere wijs
Marten one ne seide mesprijs.
Rymb. vs. 23234.
Met lachtre men mi dam verstoot
Ende si spreken mi all° mesprijs.
Lev. van Ste. Fr. vs. 3039.
Mesprise tale. Verwerpelijk zeggen.
Nu segghen die van ytale :
Het nes ghene mesprise tale
Oat here hem selven nauwe beset ,
Poet hi sinen lieden te bet
Heim. der Heim. vs. 36.
De Hoogleera.ar Clarisse , die dit werk heeft toegelicht , verklaart deze
woorden door: »eene stetting, welke niet goed te keuren is" en Pre.
BORMANS wil in mesprise Been bijv.nw. zien , maar wil mespris etale aaneengeschreven hebben , en dan zou dit samengesteld woord eenvoudig taking of blaam beteekenen.
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Mesprisen. Tot schande aanrekenen.
Laetti dit bliven onghewroken — —
Men salt uwen kindren noch mesprisen,
Hier naer,, over wel menich jaer.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 168.
Mesraect , misraeet. Onvointaukt , onvolkonen, gebrekkig.
Een wijs man sijt in sijn sermon :
Ens gheen wijf soe volmaeet
Daer en si iet in m e s r a e c t.
Doctrin. B. II , vs. 1874.
Ene segie van elpsbene ,
Die met menegen dieren stene
Was beset eude wel ghernaect ,
Niet en wasser ane m e s r a e c t.
Limb. B. X , vs. 162.
Zie nog

HILDEG.

Ged. bl. 12, vs. 623.

Mearaeet , misraeet. Mislukt , verkeerd udgevallen.
Van een gebak met confituren sprekende, zegt Bette, de vrouw :
Nu proeft, ghenoeehti u wel
Hi dunct mi herde wel ghemaect.
Waarop Jan , haar man , antwoordt :
Hi en es niet, hi es mesraect,
Hi es te dunne.
llorae Belg. VI , bl. 118 , vs. 346.
Mearaect sijn van lets. Over iets in dwaling zijn , zich vergissen,
iets mis hebben.
Ghi biet mi goet utermaten ,
Dat es dat lant over die Eufraten :
Dli dunct gi sijt des mesraect;
Want is hebt te mi gesact ,
Bade gewonnen met mire doget.
Alex. IV , vs. 347.
In
het
ongeluk raken , te schande komen.
Mesraken , misraken.
Nu nemt hi orlof,, node sal naken
Daer hi sere sal mesrake n.
Rein. door Dr. 3ONCKBL. vs. 496.
— harde sere beefde Reivaert ,
Dat si keerden te hove waert ,
Daer hi waende sere mesrake n.
Ibid. vs. 1755.
Zie nog

HILDEGAARSBERCH Ged.

bl. 109,

vs.

147.
24*
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Mesraken , misraken. Dolen , verdwalen.
Dese boec , ende die derde mede ,
Die sijn swaer in sommeger stede.
Dat hebbe is bede gedaen ,
Dat Been tiese solen verstaeu
Die gode boeke onwert maken ,
Alsi in die rime m e s r a k e n.
Alex. IV , vs. 1710.
Mesraken , misraken. Toetakelen , mishandelen.
Hi spranc up , so dat hem scorde
Van sines ansiehte al die hunt.
Al brochte Brune dat hooft uut
Met arbeide ende met pine ,
Nochtan liet hire vanden amen
Een ore , ende beide sine Her.
Nie maecte God so lelic dier !
Hoe mochte hi seerre sijn mesro cht?
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 747.
Mesreit. Mishandeld, toegetakeld.
Due gevielt datmen daer brochte
Waleweine op een rosside geleit ,
Sere gewont ende mesrei t.
Lane. II , vs. 44872.
Messaellier. Bode , boodschapper , en boodschapster.
Uten haire soe voeren sciere
Alle beide die messaelliere,
Ende voren recht to Chistrone ,
Daermense ontfinc met groten done.
D T . VERWIJS , Die Rose, 13522.
Messagie. Boodschap. an,.
Messagier, metsagier,, missagier. Bode, looper. am. Ende die
rn e s s a g i e r s toghen wt. Bijb. van 1477, Esther VIII, vs. 14. Ende
men santse mitten met sagier s. Ibid. vs. 10.
Item Hugen den miss a g i e r betailt voir enen paerde in Vrieslant
gecoft, enz. Dr.

VERWIJS ,

De Oorl. van Hert. Albr. bl. 243.

Ic bem messagier ende bode.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 10939.
Messaken , missaeeken. 1) Verzaken.
So dat tfole in dien daghen
Gods al hadde missaeet,
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373

Die hemel ende aerde had ghenniect.
Lsp. B. I , C. 48 , vs. 11.
Eens Joden kint , die dit zach ,
Liep to Joseph ende seide : "Nu ziet !
Jhesus en acht der vierten niet.
Hi heeft twalef vogle ghemaect ,
Hi heeft der vierten nn missaec t."
Ibid. B. II , C. 21 , vs. 10.
2) Loochenen , ontkennen. Wdb. op

BREDERO.

Trouwen des me s s a ec t hi u,
Sprac haer Wolfaert openbare.
MESAS STOKE , B.

VI , vs. 332.

Want men mach , met zulken dinghen ,
Sonder scade bliven niet.
Al is dat also ghesciet ,
Dat mens mis sak en wil algader.
Ibid. B. IX , vs. 455.
3) Verloochenen.
Nychodemus en seit ooc niet
Hoe Judas Gode verriet , — —
Hoe Pieter syns m e s s a ec t e.
Lsp. B. II , C. 38 , vs. 59.
1)it moet ghy lij den ; hoe ghy de waerheyt m es s sect
Ghy en kunt bier teghen niet ghesegghen neen.
Belg. Mus. VII , 74 , vs. 51.
Messalgier, messelgier, messelier, messegier. Allen hetzelfde als
Messagier of Metsagier , namelijk bode , looper , boodschapper , briefdrager.
Doe dede die coninc ropen scire
Te gadere daer alle sine messalgiere,
Ende sende doe vaerdelike
Tallen havene , enz.
Lane. IV , vs. 4834.
Doeu hij stoent in dese tale ,
Quam gelopen in den dale
Een messelgier met etnre mare ,
Ende seide dat Alexander waer
Gevluwen.
Alex. II , vs. 812.
Zie ook Belg. Mus. X, 81, vs. 172.
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Dan selen si ontfaen sciere
Boden cndc messeliere
Die brieve ende boetscapen bringhen.
Jans Teesteye , vs. 1023.
Bider busse wort ons beteykent die m e s s e g i e r s of die briefdragers.

Dr. v. vL. Prozast. hi. 85.
Messang messanc. Kerkgezang , gewijd gezang.
Echt vraechdem Walewein wat hi wille
Ende of hi enders yet begaert ?
Nochtoe andworde metter vaert ,
Die rudder die deer lath so crane:
" Ja ic ," seit hi,,'messanc,
Mochti mi gheholpen deer of.
Walewein, vs. 4082.
Sterft dan die mensche alsoet al moet,
Soe duncket den pape goet
Dat men bega met m ess a n gh e.
BLOMM. Oudvl. Ged. 1I1, 103 , a , vs. 2501.

Messe. 1) De mis. Passim.
2) Heilige dag, feestdag. Belg. Miss. V , 92.

Messeggen , misseggen. 1) Verkeerd zeggen.
— die joncfrouwe seaemde hare,
Ende pensede , dat iet messeit daer ware.
Roman van Cassainus , bI. 70, vs. 1874.
2) lets onaangenaams zeggen , ruw of bar toespreken.
,Ay , lieve her wert ," spree Ferguut ,
' Om wat saken es si uut ?
Hebdi hare iet messeit?
Datsi wech es dats mi leit"
Ferg. naar het HS. vs. 2037.
Mess ei d e m iemen groet of clene ,
Dien sloech hi doet sonder genade.
Limb. B. IV , vs. 92.
3) Zich verspreken.
Wet dat es grate wijsheyt
Alse een man heeft m esseyt
Dat hi weder segghe dat
Als hire toe heeft tijt ende stet.
Meliboeus , vs. 562.
4) Kwalijk spreken , jets zeggen dat, niet goed is.
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Doen Melibeus dus hoer&
Sijns wijfs verbolghen woerde ,
Sprac hi : Vrouwe, in wile Met
Dat ghi u op mi stoert yet ;
Maer hebbic m e s s e g h e t of mesdaen ,
Dies willic al tuwen staen."
Ibid. vs. 3310.
Hi seide : Vrowe , gi m e s s e g g e t nu.
Lane. II , vs. 21392.
5) Ten ktvade spreken , kwaad spreken , lasteren , belasteren.

PL.

Op dander redene , dat verstaet ,
Dat ghi segt , die wive siju quaet
Ende datmen ghene en vindet goet
Behouden uwen goeden moet ,
Soe antwerde is , lieve here ,
Dat ghi messegt alte zere ;
Want ghi die versmaedt al,
En es niewerinc liefghetal.
Meliboeus , vs. 582.
Noch hoont ons de rijeke grover
Door trots en overdaet ,
En ydelheit
Die hem misleit ,
Zoo dat zijn tong de deught miszei t.
VONDEL , door v. L. VII, 525 , vs. 21.
Al die ick heb misdaen oft misseyt in mijn leven ,
Bid ick oytmoedelijck dat sy my dat vergheven.
HOUWAERT , De vier Wterste , bl. 149.

Messelen. Mazelen. KIL.
Messelijc, messelic , messeleec , misselijc , misselic. 1) Haehelijk,
gevaarlijk.
Dat hi sprac mess elike woert,
Wart gerechte minne ghestoert.
Lanceloet, vs. 941.
Merct van Philips van Vrancrike ,
Die ghebuer no oec ghelike
Hebben en woude in ertrike ,
Hoe utermaten misselike
Hem ghesciede grote scande , enz.
Het boec vender Weaken I , vs. 825.

MESSE.— E SSE.

376

2) Wonderlijk , zonderling vreemd.
Ontsiet die cleine , ghi grote heeren ,
Hets mesl ij c waer die saken keeren.
Nat. Bl. B. II , vs. 2555.
Die qt mach alte miss eli c lopen.
Dat huden misset , dat raket morgen.
Mloep , B. I , vs. 466.
3) Wat missen kan, onzeker,, twijfelachtig. Wdb. op
op

BREDERO

en Wdb.

HOOFT.

Hets mess elq c, hoe si haer sal bekeren.
Lanseloet , vs. 567.
Siet , neve , ic heb u nu vertelt
Al dat ic weet van mijnre misdaet.
Mi sseli c ist hoet mi vergaet.
Rein. door WILLEMS , vs. 4120.
Doende op de aenklaehte , die de Vrouwe gedaen hadde , sober bescheydt ,
ende opte vragen , misselick antwoordt.

SCRIVERIUS

By-voegsel op

het Goudtsche lironycxken , bl. 173.
Zie ook Beig. Mus. IX , 131, vs. 1908.
4) Velerlei, velerhande, verscheidene, ook gemengd , ondereen.
Die sevende (nam. boec) sal sijn van wormen ,
Die sijn van m esselik er vormen.
Nat. Bl. Prologhe, vs. 130
Dar na so quamen al ghemeen
En trop van mislik en lieden.
Alex. II , vs. 340.
Daer hoerden si miss elik e tougen.
Ibid. IV , vs. 1166.
Zie nog Nat. Bl. B. 11, vs. 795 en vs. 1331; Grimbergsche Oorl. D.
vs. 1199 en Alex. B. II , vs. 340.
5) Gemelijk, misnoegd, knorrig.

KIL.

6) Moeielijk , ongemakkelijk. Ick beholde dat ick hebbe, het cryghen is
m isselic k.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 6.

7) Mogelijk, gebeurlijk. Wdb. op

HOOFT.

Hets m esselic ende het mochte so comen
Dattet ons seere sonde vromen.
Lev. van St. Amand, I , vs. 2338.
8) Wisselvallig.
Een vrient ter noet is altoes goet
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Des dar ic wel der waerheit gien :
Die dat bekinnen , si sijn vroet ,
Soe in e s s e l ij a eest dat mach ghescien.
Belg. Mus. X, 76 , vs. 4
9) Op verschillen,de wijzeh.
Ende wie hem daer an Bode bekerde
Hi messeli k e tormenteerde.
Belg. Mus. I, 282, vs. 165.
10) Onbestendig, voorbijgaande. Wdb. op

BREDERO.

11) Misschien , wellicht. Zie Taalgids 1859, bl. 286.
12) Slecht , ongunstig , verkeerd.
Sonder hulp iet te bestaen
Dat mocht wel missel ij c vergaen.
Belg. Mus. VI , 414 , vs. 100.
0 Jesus , sta ons by , dit is een misl ij c k teecken.
VONDEL , door V. L. III , 367 , vs. 518.
13) Kwalijk.
Neem dat so m i s 1 y k niet.
ALEWIJN Puiterveense Helleveeg , bl. 39.
14) Toevallig.
45) Vermetel. Ibid.
16) Knorrig , lastig. Kth.
In de volgende zinnen zou men het gevoeglijk kunnen overbrengen door

wie weet.
't Ander goet , dat sellen wy hem weer om beschicken ,
Miss el ij c wie ons ontmoet.
COSTER , Tijsken van der Schilden , 1613 , bl. 15.
En dau magh ic s'achter-middaeghs altyt gaen loopen te bier ,
Misselick wie met my drinckt.
Ibid. bl. 33.
Ick wil bier blyven , misl ij c k wat gheluck
Batter noch komt.
Ibid. bl. 40.
Nresselieken , misselicken. Misschien , mogetijk.
Messelicken , misselieken. Vermetel. Ibid.

Kn.

Messen. Mesten.
Bat derde is die ackerman ,
Die dat lant wel breken can ,
Te tide messen ende sayen
Ende sine vrucht to tide mayen.
Lap. B. III , C. 18 , vs. 23 , var.
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In Egipten — — — reinet niet
Oft harde selden eest dat gesciet ;
Maer Nilus onder tiden daer overvloyt ,
Daer namaels grote vrucht of groyt ;
Want dat makent soe vet
Dat Been mes en m e s s e t bet.
VELTH. Sp. H. fo . 12.

Zie nog

HUYGENS ,

Korenbl. 11, 24 , Sneldicht 135.

Messen. Missen , niet trefien.
In corten worden willic seggheu ;
Als ic ghevroede wat minne si ,
Ende hare minne soe neder legghen ,
Oft ic messe, soe betert mi.
Dr . DE JAGER ,

Taalk. Mag. II , 287.

Ferguut sprac : " in sal niet messen,
Ghine ontspiinct mi heden mee."
Ferg vs. 3234.
Zie ook Limb. B. V, vs. 1698.
Messen. Achterwege laten, bewimpelen. verbtoemen.
Here coninc , ghine dorft Met wanen,
Dat ic u der waerheit net mess e.
Rein. door D r . JONCREL. vs. 2561.
Messengier. Bode. Zie Messalgier.
Messer. Mes , zwaard.

KIL.

Messet. Mistred , misstap , struikeling. Men vint gheen peert ten
heeft eenigh messe t. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 69.
Messetten. 1) Een mistred doen , struikelen.
2) Verwoesten , vernietigen , dooden.
Men ghewons nemmer prijs no lof,,
Noch vrome en quamer nemmer of ,
Dat mense versloeghe ende m e s s at e;
Hets beter , dat mense leven late.
Fl. ende Bl. vs. 423.
Zie ook Missetten.
Messehieden. Zie Misseieden.
Messeien.
Naturelike vruchten te winnene
Ende de te voedene ende te minnene
Met betren nerenste onder hem beden ,
Dan of si waren mess cien versceden.
Dr . DE JAGER , Taalk. Mag. III, 170, vs. 43.
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Messchien. Kwaad wedervaren. Zie Misschien.
Messchienis. Miskraam. Zie Missohienis.
Messehienis. Ongeval. Zie Misschienis.
Messie. Mesthoop , mestvaalt , aschvaalt. Km. en PL. op 1Viissie.
Die hoot es coender vele , seldi weten
Die op sijn messie is geseten ,
Dan euige audere vremde sijn.
Grimb. Oorl. 11 , vs. 1683.
Messine. Mestput.
Messinen, proveien si besochten ,
Ende aten tmes met haren monde.
Rymb. vs. 32870.

Messing , mossback. Latoen , geel koper. JUL.
Messing, messynok. Mestvaalt , mesthoop. Ibid. en overdrachtig erf
of eigen grond.
Yder hane , jonck of oud ,
Is op zyne messing stout.
J. DE BRUNE ,

Spreeckw. 1636 , bl. 77.

Den hondt es Staudt up zynen messy no k.
Vaderl. Mus. V , M. 372.

Messinlieden. Gevolg , stoet , hofhouding. Leenlude of messinli ed e n , die schuldich sijn te perde te dienen. Brab. Yeesten , Il , bl. 669.
Messit. Fout , gebrek , iets dat misstaat. Zie Missit.
Messitten. Zie Missitten.
Messprake. Kwaadsprekendheid.
Vor salicheit coesdi nidecheit — — —
Vore genadicheit , m e s p r a k e.
VELTH. Sp. H. fo. 433.

Messpreken. Zie Misspreken.
Most. Mist, nevel , damp. ML.
Alse die mane int suden staet ,
Die see dan vloeien gaet :
Ende als si es oest of west ,
Der hebbe ghi dan niene m e s t.
Broeder Gheraert , Nat. vs. 268.

Mesterden. Zie Misterden.
Mestermen. Misspreken. Zie Belg. Mus. IX , 103 , vs. 1231.
Mestingh. 1) Gezetheid , vetheid , zwaarlijvigheid. U. W.
2) Gulzigheid, vraatzucht. Wdb. op HOOFT.
Mestorden. Mistreden.
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Die wise duchtet nacht ende dach ,
Dat hi iet me st or den mach.
Doctrin. III , vs. 1320.
Mestroesten. Ontmoedigen.
Dit mestroeste den Grave daer.
VELTHEM. Sp. H. fo . 156.
Mesuis. Misbruik. U. W.
Mesvaert. Het tegenovergesteldC van welvaart , dus , onheil , achteruitgang.
Entie m e s v a e r t oec des joncheren
Dat deert mi boven al temale ,
Want goets annic hem wale.
Limb. B. IV , vs.. 216.
Mesval. Zie Misval.
Mesvallen. Zie Misvallen.
Mesvaren, misvaren. Tegentoopen , onheil of ongeluk hebben , kwalijk varen , tegenspoed ondervinden.
Met bliscapen lagen si nu daer
Lange wile. Maer daer neer
Verwandelde dit in droefheden ;
Want der werd siec in der Steden
Die Keyserinne , die goede Vrouwe ,
Die den Keyser was so getronwe
Ende al den lieden , die met hem waren ,
Dat sy 's alle moesten m e s v a r e n,
Dat haer die siecheit ane quam.
VELVET. Sp. H. fo . 333.
Die valsheit pent taudren wart
Hets recht , dat hi m es v aer t.
Esopet , bl. 19 , vs. 14.
Zie nog Lsp. B. III , C. 3 , vs. 1206 ; ibid. C. 16 , vs. 77 ;

H1LDEG. Ged.

bl. 81 , vs. 93 ; Limb. B. I , vs. 1177.
Mesvoeren, mesvoren. Zie Mestberen.
Meswaeghen. Mestwagen. Jae, het is een edelman , als by ommesiet ,
soe volcht hem die m e s w a e g h e n na. MEIJER, Oude Nederl. Spr. bl. 17.
Meswanen. 1) Verkeerd wanen. Zie
2) Wantrouwen , zelfstandig genomen.

SMEKEN

Tspel enz. vs. 1158.

Sijn mesw an en liet hi gaen.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 66 , vs. 530.
Meswege. Ongetuk , ramp.
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Si worpen neder ende scooten
Up die in den kiel vlooten ,
Met groten tome moede ;
Maer God , onse heere , die goede ,
Behoede se jeghen al m es weghe n.
Ibid. II , 15 , vs. 1101.
Mesweinde , meswynde , meswende, meswent , meswinde. Zie
Miswende.
Meswerken. Misdoen.
Cristus , doe hi van aerdrike sciet
Behoedde dit algader ,
Dat one m es w r a c h te ons vader
Adaem ende Yeve mede
Hieraf , ende maecte vrede.
Lsp. B. II , C. 19, vs. 170, var.
Alse Judas sach dat dus ghinc ,
Berau hem sere die dine,
Ende brochte die .xxx. penninge weder.
In den tempel warp hise neder ,
Ende seide : " Ic hebbe m e swr och t."
Rymb. vs. 26217.
Met. Doopvader. JUL.
Met, matte. Uitgelezen lekker varkensvleesch. Ibid.
Met. Dadelijk.
Alendecheit so wael betaemt
Dien keytijf die eem scaemt !
Daer vergeet eem m e t die weldegede ,
Die hi hadde in sine ionghede.
Alex. VI, vs. 524.
Met. Mede , ook. Alle de kopere vaten Baer men den dienst m e t
dede. St. Bijb. Jerem. LII, vs. 18.
— — Ha , ha , God danc !
Ter goeder tijt heeft nu gestaen
Mijn strec ; is hebber m e t ghevaen
Den hoenredief.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 1234.
Met. Door,
Die vos antworde : Hier to voren ,
Here , so wasic ene scone kint ,
Ende m e t mines vader sere ghemint."
Walewein , vs. 5330.
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Met. Bij , ten haize van. Fr. »chez."
Vele lieden camera ghereden
Haren wech , ende tere steden
Namen si herberghe up .i. dach
M e t enen man die wevens plach.
Heim. der Heim. vs. 1604.
Si lagen tsuachs m e t enen hermite ,
These wel ontfinc met vlite.
Lane. IV , vs. 3504.
Met. In dienst van.
Die naen sprac : " houdi u scaren ,
M e t enen hertoge ben is garsoen."
Ferg. near het HS. vs. 5115.
Met. Bij. Fr. »par."
Hi reet dat hi vor een pawelgoen quam ,
Dar hi enen riddere vant
Ene joncfrouwe hebbende onder haut
Vor
pawelgoen , sere mesmaect ,
In een bloet himde al naect ,
Dier hi dede groet ongemac
Eude m e t haren vlechten trac.
Lane. II , vs. 19045.
Met ons. Bij ons to laude.
Carduelis es ene cleene dine ,
Ende heet met ons een destelvinck.
Nat. Bl. B. III , vs. 1158.
Met (Te) dat. Naar mate, near gelang dot.
Want die vrecheit menechfoudt
Te met da t die mensche oudt.
Lsp. B. HI , C. 4 , vs. 408.
Met alien. Geheel en at.
Onse Here seidem bispele
Van enen man die zieu coren
Dat driersins bleef verloren :
Som eist bider straten ghevallen ,
Dat ward vertorden met alle u.
Ryinb. vs. 23356.
Met alien. Over het gehed genomen.
Die Spaensche paerde entie van Gallen
Leven onlaughe met all e ii.
Nat. Bl. B. H , vs. 1605 , var.
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Met alien gheen. Geen hoegenacnnd. Wdb. op

BREDERO.

Met goede laten. Met vrede , in rust, ongemoeid laten.
Ferguut seide " here gi doet quaet ,
Waer bi doedi dese overdaet ,
Ofte u die vrouwe niet wilt minnen ,
Moetdise emmer met crachte winnen ;
Ben deelkijn sidi hare to fel ,
Laet se met goede, so doedi wel,
Ende keert weder in u lant.
Ferg. naar het HS. vs. 4686.
Meta. Begin eener knikkerbaan. Wdb. op

BREDERO.

Metael. Koper.
Gout , me t a el , zilver ofte loot.
Lsp. B. III , C. 14 , vs. 11.9.
Metalsus. Methusalem.
— — alsoe langhe leven — —
Alse doude Metalsus dede.
Limb. B. VII , vs. 16.
Motel. Woest , onbeboutod.
Arabien was wout ende me t e 1,
Doen die Kinder van Israel
Daer in lagen.
VELTH. Sp. H. f'. 15.
Meten. Zich uitstrekken.
Hoe moghestuut laten dus ter lide ,
Dat dat vole vermaledide
Zo verre ghepaelt heeft ende g hem eten?
Dr. VERWIJS, Bloeml. B. II, bl. 101 , vs. 85.
Meten. Onderzoeken.
't Sware jugement sal oec comeu
Opten sondaeh , hebbic vernomen ,
Bode wert op den Paesdach volent
Dat vreeslijc jugement.
Dit doers ons die gene weten ,
Die de scrifture hebben g e m e t e
BLOMM. 0 udvl. Ged. III , 24 , vs. 2005.
Meter. Doophefster , doopmoeder.
Iginius , die eeu Griec was ,
Wart nu pans , alsic las.
Dese sette ende woude
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METER —METSEN.
Dat petren ende m et r en hebben sottden
Dkint dat ter vonten q name.
Esp. B. II , C. 44 , vs. 186, var.

Metlijdiehliek. Medelijdiglijk. Die sich godtsalichlick ende m e t 1 ydichlick draecht tegen den bedruckten. St. Bijb. Ps. 41. Inhoud.
Mets. Mes , zwaard. Rm.
Metsagier. Bode , boodschapper. Zie Messagier.
1Vietselgier , metsengier. Hetzelfde. Km.
Edel here , is ben een m et selgier
Ener joncfrouwen nojael ende goet.
Gloriant , vs. 250.
Metseirie. Metselwerk. Heeft die stad yet to doene van temmeringen
ofte van rn etselrie, enz. Belg. Mus.

, 85.

Metsen. Metselaars.
Wercmanne ende metsen dedi halen ,
Dien hi wel wilde betalen.
MAEBL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XIII , vs. 61.
Metsen. Grondbeteekenis houwen, hakken , slaan , snijden , yeller. ,
ter neder slaan. Hetzelfde als Maetsen.
Ferguut behoeft dat hi hem wacht
Van des resell hameidekine ,
Want geraect sine , ten trouwen mine ,
Is wane datsine sal quetsen ,
Si salve doet in derde me t se n.
Ferg. naar het HS. vs. 3536.
Zie dezelfde uitdrukking in Walewein op Maetsen.
Prof. VISSCHER verklaarde dit woord door metselen !!
Metsen. DewijI het bovenstaande Metsen vroeg op het steenhouwen
weed toegepast (Zie Dr.

DE JAGER,

Proeve 1832, bl. 48) kreeg de beteekenis

eene uitbreiding in het woord metselen, bouwen.
Zie Wdb. op BREDERO en U. W.
Ende Salomon , die wise here ,
deedt met stenen m e t s en toe
Alle die doren groet ende clene
Vanden tempel , sonder ene.
Dboec van denHoute , vs. 652.
So dat si bi Nembroths rade ,
Die emmer here wilde wesen ,
Over een droughen in desen ,
Dat si eenen tor maken wouden ,
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Dien si so hoge m et sen soudeu ,
Dat si die lovie daer bi ontgingen.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. I P. I B. XVI , vs 34.
God wil Been' tempelen gem e t s t met menschenhanden.
TER. DE DECKER Rym-Oef. I , 182.
Zie 00k HOUWAERT, Handel der Am. bl. 43, en VAN VAERNEWIJCK, Hist.
van Belg. 1665, bl. 30.
Metsenaer. Metselaar , bouwkundige.
Doe ontboet u vader te hant
Al die metsenaers die waren int lant.
Lane. II , vs. 17967.
Metser. Hetzelfde.
Timmerlien , metsers sijn ons doctoren nu.
ANNA BYNS Ref. no. 9.
Een goede metser van verstand
Verwerpt gheen steen, die valt in d'hand.
J. DE BRUNE , Spreeckw. 1636, bl. 62.
Als iemant timmert aen de straet,
Daer yder komt , daer yder gaet ,
Daer al de werelt , mal en vroet ,
Mach sien al wat de metser doet , enz.
CATS , door D r. v. vL. I , 892 ,

a.

Metssteen. Metselsteen. EH..
Motto. Luie, vadsige , slordige vrouw. Ibid.
Matte. Geit. Ibid.
Matte. Doopmoeder. Ibid.
Mettelieve. Madelief.
De m et te 1 i ev en beghinuen verbliden.
Belg. Mus. VI , 310.
Metten , mettenen. Vroegdienst , vroegmis.
Op enen Ascentioens nacht, te waren,
Alse met t e n e ghesonghen waren , enz.
Het boec vander Wraken III , vs. 758.
Si horen selden met ten singhen.
HILDEG. Ged. bl. 173 , vs. 113.
Metten eersten. Zoodra mogelijk. Wdb. op HOOFT.
Mettentijt (Te nacht te). Tegen den ochtend.
Her coninc, te nacht te metten tijt
Was ie daer buten opdat velt.
Esmoreit , vs. 64.
IV.
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Mettermeesterse. Slecht wUf,, wellicht h. waardin. Der tiondeslagher ,
der creeften ende netboeven ende coppelersen of met t ermeestersen.
v.
Prozast. bl. 463.
Mettesen. Hierop, meteen, terstond.

Dr.

IC groetse weder , ende m e t t e s e n
Nam si mine hant in haer hant.
Dr. DE JAGERS Taalk. Mag. III , 186 , vs. 63.
Mettesen so verhaestic mi ,
Ende nam die goedertiere fine
Vriendelic in den arme mine , enz.
Ibid. bl. 188 , vs. 129.
Zie nog Karel de Gr. Fr. I, vs. 294; Roman van Cassamus, vs. 1298.
Mettien. Hetzelfde.

Metworst. Varkensworst. KIL
Meugh. 4) Lust , eetlust.
Dat men teghen m e u g h met walging op moet eten ,
Baert of keen van de geen , die 't ons to nutten heten.
GROEBE Versch. Ged. II , 43.
2) Voldoening van den eetlust , genoegen.
De Spa gingh door de Zoo van klaere klaver-velden ,
Daer
een Koe dry vier haer' m e u g h aen bijten moght.
HUYG. Korenbl. , 339.

Meugebed. Noodhulp , bijlooper.
Zou ik nu nood-hulp zyn of schamper meugeb e d.
De Kindermoord van Herodes 1644 (1705) bl. 26.

Meugelijek. 1) Smakelijk. MEYER.
2) Naar iemands meug , lust, zin, dus aangenaam.
Dat is een meugel ij k e bee.
VAN SANTEN,

Lichte Wigger,, 1617, bl. 24.

Zie ook Moghelio.

Meugeveel. Vraat , slokop. Wdb. op BREDERO.
Meugen. 4) Kunnen. U. W. Eng. »may."
2) Lusten. Wdb. op

BREDERO.

'T is niet as wijn-brule , dat dese sloofjes m e u g h e n.
JAN ZOET , Jochem Jool. 1637 , bl. 3.

Meuyeren, muieren , meuijeren. Besehikken , beredderen , of zoo
als men wel eens zegt , modderen.
Ick moet het moytjes overleggen en sien hoe icket met mijn moertje m e uij e r.
J. STARTER , Daraide , 1621 , bl. 62.
Zie nog Muyeren.
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Meuyerwerk. Bereddering , beschikking , bedisseling.
—
— voorzeeker heeft by 't oog
Op Vrankryks m e u y e r w e r k en handeling geslagen.
OUDAAN., Poezy,, IV, 50.
Meukbaar. Vermurwbaar.
Nog wierd gy rn enkbaar door gestorte vrouwe tranen.
VAN PAFFENRODE , W. Van Arkel , bl. 21.
Meuken. 1) Vermurwen, gedwee maken, verteederen. U. W. Wdb.
op

en id. op HOOFT.
2) Rijp worden , tot rijpheid komen.
BREDERO

Want yemant recht g e m e u ckt, heeft dan eerst rijpe seden
Om dienst te mogen doen aen landen , luyden , steden.
CATS , ed. 1828 , II , 415 , b.
Hoe komt doch dat de tocht van dit hartvochtich hert
Niet door den tijt en me u c k t, noch leemiger en went ?
BREDERO, Het daget uyt den Oosten , bl. 4.
3) Rijp doen worden , zaeht maken. De 41, die de mispels meuckt,
en zachte maeckt.

DE BRUNE , Banck.-Werck , II, bl. 221.
4) Door slaan, kloppen of beuken zacht maken.

Ik zweer 't je , ik zel je die kop weer eens zoo murruw meuk en,
Dat zy d'ierste maent het niet vergeten en zal.
Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 31.
5) Zacht worden , door to verteren of to vergaan.
Midden-Nachts deckt yder Roncker ,
In het droomen fijn en groff ,
Dan meuckt Turf , en sluypt in Stoff.
A. VANDE VENNE, Sinnevonck , 1634, bl. 55.
Meucken. Zekere meat.
ten van gout —
VAN VAERNEWLICK ,

Doer hebben oock gheweest twee keick-

— waer of den eenen een In e u c k en terwen hielt.
Hist. van Belgis , 1574, fo . 82, a.

Maul. Molen.
Een Esel , van de m e u eens vroeger los gelaten ,
Gaet dolen in de stadt , en proncken achter straten.
CATS , door D r. V. VL. 1 , 782.
Een m e u 1 heeft desen aert , sy moet of koren breken ,
Of sal tot haer verderf een haestig vier ontsteken.
Ibid. II , fo. IX , a.
Meulen. Ztvieren , draaien.
Zom smooren noch in 't stof , die domlyk zich vergapen ,
Met toe te passen aan haar wellust al 't geschapen ,
25*
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Zom stygeu hoger op , maar m enleu daar zoo laug ,
Dat hen de duizeling in 't diep vernuft bevaug.
OUDAAN Poezy , IV , bl. 139.

Meurtjen. Zeker klein geldmuntje. Zie Belg. Mus. V , 430.
Meuselaer. Kneutertje , kneu , zekere vogel. Km.
Meuselen. Proeven , smullen. Ibid.
Meuseler. Hetzelfde als peuzelaar,, soort van bier. Ibid.
Meusie. Mug. Meuzien, vlieghen , bien ende antler dierghelijcke,
VAN VAERNEVMCK ,

Hist. van Belg. 1574 , fo . 7 , a.

Meuterken. Klein geldstukje.

Waarschijnlijk hetzelfde als Meur-

tjen.
Mewaerdigh. Meewarig.
De Godtheit is mew a er di g h
Verhoort het klaghtigh hart.
VONDEL door V. L. VII , 499 , vs. 17.
Op Godts bystant , zoo mew aerdigh,
Danste , en juichte , zong, en sprong
't Huis dat vroom is , en rechtvaerdigh :
Al wat vroom is sprong en zong
Ibid. bl. 505 , vs. 49.
Mid. Het midden. U. W.
Mid alien. Geheel en al.
Een (kind) dat doot viel in eenen keldere ,
Een dat int water lath gevallen ,
Ende een gescuert zijnde mid alle n.
SMEKEN , Tspel enz. bl. 52 , vs. 907.
Zie nog ibid. vs. 462.
Midaechseher sonne. Middagzon. Klaerder dan het schijnsel der
middaechscher sonne. St. Bijb. Job XI, Kantt. 36.
Middach. De dienst in de Roomsehe kerk , op zeker uur van den dag.
Gode willic o bevelen !
Ic ga daer is hebbe te doene :
Ic hebbe middach ende uoene
Ende prime te segghene vanden daghe.
Rein. door Dr. JoNclum. vs. 384.
Ik neem bij flit woord de gelegenheid waar,, om later herhalingen to
voorkomen , iets over de kerkelijke verdeeling van vroegere tijden rnede te
deelen.
De Italiaansche verdeeling der uren kwam met de kerkelijke liturgie
Haar deze landen over en komt in middeneeuwsche geschriften dikwerf
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voor. Deze verdeeling begon met het aanbreken des daags , gewoonlijk
des morgens te zeven uren , doch versprong met het jaargetijde. Van
daar de Latijnsche benamingen van hora prima, tertia , sexta , nona,
vespertina , welke bij ons werden overgenomen en vervormd tot priemen ,
priemtijd ; mattinen , mattentijt , metten ; tiertschen , tiertsen , tiersche
tit ; middag , noenen ; vesperen , vespertijt.
Noenen , bij de Italianen hora nona genoemd , duidt bij ons op het
derde uur na den middag. Ten onrechte wordt dus het midclaguur dikwerf noene of noenen genoemd.
Middach. Het zuiden. Ghelijk Chams kinderen ieghens den midda c h
heur weninghen ghesocht hebben.

VAN VAERNEWIJCK , Hist. van Belg. 1574,
fo. 10 , d. De geheele lantstreke tegen M i d d a c h. St. Bijb. Gen. II ,

Kantt. 33.
Middage wart. Ten zuiden , zuidwaarts.
Dandre porte hoedde daer naer,,
Die middage wart stoet.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 3859.
Middel. 1) Het midden.
Die wel eer hadden gheblasphemeert Got,
Die laghen oock al in dit helsche cot ,
In m i d d e 1 van de vierighe voncken.
HOUWAERT , Vier Wterste, bl. 283
En de verdoemde met lamentatie
Bleven in middel der voncken , die niet en blusten.
Ibid. bl. 296.
2) Het middelste gedeette.
Een goet beghin dat salmen keren
Soe , dattet eynden mach in eren ,
Dan ist middel wel behoet.
HILDEG. Ged. bl. 246 , vs. 3.
3) Middenweg.
Had wille macht nae mijn begheren ,
Wat sonde mi twifel moghen deren P
Om datter m i d d e 1 twisschen gaet ,
Soe comt twifel.
HILDEG. Ged. bl. 92 , vs. 53.
Die dorde doecht is gheheten maticheit ende die is drierhande. Ten
eersten dat m i d d el te houwen in alle dinghen.

VAN ITERSON ,

Stem-

men , bl. 177. Houdet dat m i d d e 1. Ibid. bl. 80.
Middel (Sender). 1) Zonder wijziging of verandering. Ende om
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ewelie ongheseheiden , onghesundert , to gader te blivene ,sonder m i dd e 1,
met trouwen , vrienscapen ende eendrachticheiden. Brab. Yeesten D. II,
bl. 473.
2) Onmiddellijk. Tprincelijck edele leen , twelcke si heeten »feudurn
regale", is 'tgheen Batmen sonder m i d d el e ontfaet vanden Keijsere
of vanden Conine, enz. Taalgids van 1867, bl. 279.
Middelbaer. .Dat als middel dienen kan, dus bruikbaar.
Men wraeck"t verbain , en horde 't middelbae r.
VONDEL , door v. L. IV , 558 , vs. 1726.
Middelbode. Middelaar.
Nochtan was hi als m id d elb ode
Tusscen zinen broeders ende Gode..
Lev. van Ste Fr. vs. 6177.
Middeld. Middel. KIL.
Middelee. Het midden houdende tussehen uitersten. Fr. »au juste
milieu".
Dus sal hem elc mensche , dat verstaet ,
Middelec houden na sinen staet ,
Beide van cledren ende van ghelate.
Doctrin. III , vs. 1674.
Middelen. Bemiddelen , een middenweg kiezen.
Hier valt geen middelen: Kier heeft de godtsdienst uit ,
Indies wy weifelen , en 't hof naer 't aenzicht doecken.
VONDEL , door v. L. VII , 54 , vs. 284.
Middelen. 1) Tusschen zijn , zich bevinden tussehen. Tusschen die
gout ringe der gracien ende die cortine der doged e, soe in i d deiden
die strecke van jacincte , die die cortine met den ringen te gadere hilden.
RUUSBR.

Tab. I, bl. 130 , reg. 11.

2) In den weg staan , belemmeren. Met elker vlecken van desen drien
eoe verstaen wi ene sonde, die den mensche middelt, ende let to
comene in rechten gheloeve. )bid. II, 4 , reg. 5.
:3) Tot het midden brengen. Het begin en einde tot een goed geheel
brengen.
Men sal ooc voren versinnen ,
Hoemen dat dicht zal beghinnen,
M i d the 1 e n ende daer toe enden.
Lsp. B. III , C. 15 , vs. 23.
Alse ghi raet hebt ontfaen ,
So suldi wijsselijc versinnen
Hoe ghi die dine sult beghinnen ,
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Middelen ende inden mede.
Meliboeus , vs. 1912.
Middelen. Wijzigen , verzachten. So dat de stat ende de ghisele deis
weegherden te doene , ende bleven ligghende , so langhe — — — dat
men die cedule ende die verbinde m i d d e 1 en woude. Brab. Yeesten ,
II , 425.
Middeler. Middelaar. KIL.
Middelheit. 1) Middelstand , middelmaat.
Salomon bat in sijn leven
,Here , en wilt mi niet gheven
Te vele armoeds noel' rijeheden ,
Maer houdt mi in middelhede n".
Meliboeus , vs. 2971.
Seneca seit ons voerwaer,
In eenre epistelen daer ,
Dat die ghene heeft groten moet ,
Die versmaden can groet goet ,
Ende liever heeft mid delheit
Dan al te groet rijcheit.
Doctr. B. II , vs. 3009.
2) Het midden van lets.
Sonder beghin ende sonder inde ,
Ende sonder middelhe , alsict vinde.
Doctriu. III , vs. 1886.
Middelheit houden. De middelmaat houden.
Diet middelheit wel houden can
Dat. es verre die wiser man.
Ibid. vs. 1685.
Die hem sclven mint , hi sal
Middelheit houden over al.
Lsp. B. III , C. 20 , vs. 66.
Middeljarieh. Van middelbare jaren. Om dat de Merariten de
swaerste lasten te dragen hadden , ende Baer toe nicer stercke , ende
middeljarige mannen behoefden. St. Bijb. Jos. XVII , Inh.
Middelrif. Middenrif. KIL.
Middels(a). Middelste.
Willem , Florens Sone van Hollant ,
Ende Jonefer Machtilden van Brabant ,
Die s m i d dela Hertogen dochter was
Van den drien Heinriken.
VJLTH. Sp. H. fo. 4.
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Middelstraat. Bei midden van de straat , de groote steenen. Wdb.
op

BREDERO.

'T Geluk zon hier an de deur kloppen ? peep !
'T liep aerzelingh , kreegh 't de lucht in de neus van je stoep ;
En as noodigh hier verby moet haer wegh zijn genomen ,
Zoo wacht zy haer wel an dees zy de mi ddelstraet to komen.
Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 10.

Middelt. 1) Het midden van iets.
Want soe , wat sunder ende es
En heeft gheen m i d d el t, sijds ghewes
Doetrin. III , vs. 1888.
In die middelt van dier vlamme
Soe stout die felle drut , die gramme
Lucifer Leviathan ,
Die bedroech dien eersten man
Alex. X , vs. 127.
Ernie is sal wandelen in die m i d d e I t der kindere van Israel.

RUUSBR.

Tab. bl. 264 , reg. 13.
2) Het midden van het tiff.
Hem dochte dat een leu quam
Ende hem in sine middelt nam
Ende metten clauwen stac int side
Ende wilde hem therte breken tier tide.
Lane. III , vs. 18672.

Middeltijdt. De middeleeuwen. Wdb. op HOOFT.
Middenwerden of midderwerden (Ter). In 'het midden.
Des anders dages , dus eist bekent ,
Maecte God dat Firmament
Int water ter midderwerden recht.
Rymb. vs. 167.
In die middew a er de van al dien
Sette hi daer dat levende hout.
Ibid. vs. 476.

Middernachtelijek. Noordelijk. Die middernaehtelijeke plaetse,
aldaer

nu

die Tartaren wonen.

VAN VAERNEWIJCK ,

Hist. van Belg. fo. 86, a.

Midel. Bedeesd , ingetogen.
Scamel , stille , m i d e 1 wesen ,
Ende butte! spreken mede ,
Dat is der rechter maechten zede.
Lsp. B. II , C. 7 , vs. 52.
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Hoefsch goedertieren ende m i d e 1,
In wandelinghen wel gheraect
Ende van ghenen poenten ydel ,
Die den goeden man volmaect.
Jans Teesteye , vs. 16.
Mydelpennenck. Dit woord vindt men in de Stads Rekening van
Arnhem over het jaar 1461. De mededeeler daarvan denkt dat zulks zoo
veel zeggen zal , als : pennink ter bemiddeling of schikking. Die aanhaling
luidt als volgt : Op Sante Lucas-dach gegeven ter Burgimagistrum den
Scoilmeysters Jan Schuer ende Meister Jacob Wiggart , die doe aengenomen werden , als tot eenen My de 1-P e n n e n c k, VI vl. Konst- en
Letterbode 1819 , I , 383.
Miden. 1) Vermijden nalaten.
Vorcoeps , persemens doet u ave ,
Soe moechdi die donckerheit
Miden, die meneghen mensche verleydt
Ten sunden ende in Gods hat.
.X. Plaghen , vs. 1986.
2) Wijken, , wankelen.
Die coninc stacken weder tien stonden
Sinen olifant dor die sijden :
Doen begonsten eem die been to mid en,
Ende hi gaf even groten val.
Alex. V , vs. 44.
3) Ontzien.
Sijn herte was licht ende claer ;
Elide seide hi sonde wel genesen
Mocht hi twe dage stille wesen
Sonder gaen ende sonder riden.
Dat hi niwer of dorste miden
Bider hulpen van Gode ende bi liste ,
Ende met sulken crude dat hi wiste.
Lane. II , vs. 45160.
Myden (Zich). Zich wachten. Wdb. op Hoon.
Miden (Sonder). Zonder ophouden , onophoudelijk , voortdurend.
Bus duerde de strijt van vesper tide
Toten daghe son der rn i d e n.
MELIS STOKE , B. IX , vs. 1146.
Doch ne leet hijs niet so lichte ,
Hine hadde one wonde int ghevichte ,
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Die sere bloede Bonder widen.
Walewein , vs. 9917

Mydentheit. 1) Algetrokkenheid , stugheid. Wdb. op

BREDERO.

2) Onthouding. Ibid.
3) Ingetogenheid. Ibid. U. W.
Myding. De voorkoming eener daad. U. W.
Midlyf ,

Middenlijf. Ibid.
Het lange kleet hangt tot aen 't midl ij f opgeschort.
VONDEL , door v. L. XI , 477 , vs. 85.

Midnaeht. Middernacht. U. W. Het treurspel begint te midnacht
en eindight met den avont.

VONDEL ,

door v. L. IX , bl. 8.

Midpunt. Middelpunt.
'k Verzwijgh mijn henevaert , om niet te reppen hoe
Gezwint ick nedersteegh en zonek door negen bogen ,
Die , sneller dan een pijl , rontom hun midpunt vlogen.
Ibid. VI , 223 , vs. 46.
Mids , midts. 1) Midden , te midden. Wdb. op HOOFT.
Mids dorden choer ginc die schare.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. 1 P. VII B. LXVIII , vs. 33.
Ende streken m i d s onder de Vriezen.
MEL1S STOKE , B. II , VS. 510.
Hi liep aldus met deser clage
M ids in dat forest .iij. daghe.
Lane. II , vs. 35714.
2)- Intuswhen , ondertussehen, , middelerwijt.
M i d t s quamen daer de Maechden van binnen uyt het pleyn.
COORNR. 0 dyss. 1605 , /I , 97.
3) Daarop , toen.
Ick waer veel beter doodt dan voor Gogh' Bien ghesmeteu
De gasten in mijn huys , de maechden eervergeten
Gheschendt ende misbruyckt. M i d t s zweech sy en sy zweghen.
Ibid. bl. 124.
4) Door, door middel van.
Want Puppijn , sijn vader,, was
Een heilich man, sijt zeker das,
Ende wan Kaerle aen sijn vrouwe ,
Die hi ghegheven hadde trouwe
Mids der heiligher kerken raet.
Lsp. B. III , C. 15 , vs. 147.
Midsen. Midden , to midden. Een onghewapent man naect midsen
onder sijn vyanden. Spiegh. der Volc. ft . 37.
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Midzomer,, midtzomer. Het midden van den zorner. U. W. Elders
heeft dit woord , even als het Eng. »midsummer" de beteekenis van
zomerzonnestilstand.
Midvaste. Half vasten. U. W.
Midweechs , midwege , middewege. Half weg. ML. U. W. Den
t'samenloop der wegen — mid weec h s tusschen Silo ende Sichem. St.
Bijb. Richt. IX , Kantt. 66.
Doe si to mi d d e w e g h c quamen
Sprac Rafael , enz.
Rymb. vs. 15766.
Midweke. Woensdag. Km. Duitsch »Mittwoche."
Midwinter. Winterzonnestilstand. am.
Midwoudt. Het midden Bens wouds.
Wanneer zijn moeder hem in 't midwoudt tegen treet.
VONDEL , door V. L. VIII , 288 , vs. 461.
Mie , miede. Berieht , tiding. Wdb. op

BREIJERO. U. W.

'k Las van u troudag niet zo haast de blyde m i e de
Focquenbroch , II , 19.
Penta.
Jonker Ot ! hier , herwaerts ; wat voor mied' ?
Ot.
Van batser ongeval , Mevrouw ! en hoord' men niet.
HOOFTS Ged. door BILDERDIJK , I , 162.
Mio , miede. '1) Loon , belooning , bodeloon. Wdb. op

BREDERO ; U. W.

Hi stac sijn hoeft in mines mont ,
lc lieteu keren al ghesont.
Hoert hier wonder soete liede ,
Nochtan wil hijs hebben na i e d e.
Esopet , Fab. VIII , vs. 16.
Ende hi scaerde sine liede
Ende gelovede eem grote miede
Op dat si niet en weren vervaert.
Alex. IV , vs. 1101.
2) Loon , in de beteekenis van weerwraak , betaaldzetting.
Een ridder hilt daer met mi sijn scheren ,
Moetic leven , het sal hem deren ,
Ende segt dat ict hem ontbiede ,
Dat hijs sal hebben sine mie de
Endo datse hem sdorpers sone sal gheven.
Ferg. naar het HS. vs. 850.
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3) Loon bij omkooping.
Maer sint dat die raeds liede
Begonsten te ziene op miede —
So daelde Romen , yelanc zo mere.
Lsp. B. I, C. 34, vs. 36.
Miedbrenghen. Boodschappen, berichten, bericht brengen. KIL.
Miede. Kondschap, verkenning. Wdb. op ROUT.
Miede. 1) Huur en van daar Te mieden, in pacht, in huur.
Dies gaf ons God dit lant goet
Te zoenen ende te mie de n.
M r . MOLTZER BIBL. VI,

De Hoogleeraar

BRILL

69 , vs. 1987.

zegt in zijne ophelderende noot : »De zin is : tot

lossing (van onze schuld) en te pacht."
2) Huurpenning, handgeld , godspenning. KIL.
3) Gift , geschenk.
Edelen lieden
Zoudi mieden
Hebben ghegeven ,
Zo haddi hierbi
Her Ever vri ,
In deze gebleven.
Belg. Mus. I , 291 , coupl. 3.
Met mied en wan hi die crone.
Brab. Yeesten , B. II , vs. 4822.
Zie nog Lev. van St. Am. B. I, vs. 1382 ; ibid. B. II , vs. 285.
4) Onikooping , omkooperij ook af troop of uitkoop.
Alse die Conine in alien landen
Hadde gesocht menigerhande
Hulpe , raet ende m i e d e
VELTH. Sp. H. fo. 382.
Dat is in midden , noch yore , noch na ,
Buten der waerheit niet en gha.
Noch of en doe , noch uut , noch in ,
Dan blote waerheit ende claeren sin ,
Doer gonst , doer eere , door miede, doer ghicht
Gheensins en roere in dit ghedicht
Dan alsoet claerlijc es ghesciet.
Brab. Yeesten , B. VI , vs. 19.
M i e d e, valscheit ende nijt.
Dese drie sijn die onteren

MIEDR—MIEDEN.
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Alle die werelt.
Vaderl. Mus. I , 91, vs. 18.
Rhoden. Omkoopen, ook loon geven voor ontrouw. Hier en binnen
dat sinte nycolaus daer niet en was , so was daer die baeliu ghemiet
met ghelde , ende hadde bevolen drie ontschuldighe ridders te onthoefden.
Pass. Wijnt. bl. cviij, b.
Menigen lauts-Here heeft hi gemi et,
Hem te yarns te Vlaendren werd.
VELTIS. Sp. H. fa. 382.
Soudic met Dymuse dat bestaen ,
Ende minen gerechten here slaen ,
Om dat is coninc wesen sonde ?
Wien hebbic met goude
Of met eneger dine gemiet?
Alex. VIII, vs. 669.
Mieden. Huren voor loon. Hoe menech g h e m i d t knecht heft planteit van brode in myns vaders bus. Lev. van Jez. bl. 118. Vicarien ende
mercennarien , die daertoe ghemiedt sijn. Dr, v.

Prozast , bl. 67*.

Mieden. Door het geven van een godspenning iemands diensten
huren , iemand aan zone dienst verbinden.
Mieden. Voor zich innemen.
Dat hi dien vader ere biedet
Ende sijnre liever moeder m i e d et
Met bedingen.
.X. Plaghen , vs. 776.
Die haghel , die donre ende die blieke ,
Die dat Goren , scone ende dicke ,
Verdorven opten velde daer ,
Eude dat oughewederte zwaer
Wil is bi den duvelen bedieden ;
Want si vele liede m i e d en
Dat si hem dienen to lieve.
Ibid. vs. 1548.
Mieden. Tot loon verkriken.
Ten minsten seldi doch hen
Drien eren altoos bieden
Op dat ghi wilt mieden
Die ewelike salicheit.
Ibid. vs. 784.
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Mieden. Boodschappen , berichten. Wdb. op 1100FT.
Miedwijs. Overvloeiende van nieuwstijdingen. KIL.
Mieghe , myge. Urine , pis. KIL.
Dan geeft mer 't stof mit mensche m i e g.
VAN HASSELT op KIL.
So slOch denne Reinke to mit deme sterte ,
Bade blendede cue so mit der my g e n.
Rein. Lubecker Ausgabe , vs. 6327.

Aliegen. Zen water loozen. Zie WEILAND op mijgen.
Ja ik ga voort mee , maer ik moet eerst eens m i e g e n.
JAN VAN BREEN , Kl. van het kalf,, bl. 16.

Miel. Honig.
Miel data honech.
Part. and Melior,, bl. 92.

Mielen. Schetsen , malen.
Ende hi mielde hier ter ure
Die beelden die gi nu hier siet.
Lane. IV , vs. 2710.
Die coninc besach dat were lange stout ,
Dat in die camere gemielt stout.
Ibid. vs. 2726.

Mielge , milge. Halve mil.
Tien tiden dat is ginder quam ,
Hordic mare ende vernam
Van enen moenc van gere stede ,
Die eene celle maken dede
VI m i e l g en danen , data milers drie ; enz.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. IV B. XXVIII , vs. 13.
Naden male, alse metter vaert
Die dach ginc ten avonde waert ,
Noodde ons die man dat wi gaen
Mettem teenen paimbome :men ,
Die bi na II milgen stout dane.
Ibid. XXIX , vs. 49.

Mien, myen. Gemeen, algemeen. Zoowel in gunstige als ongunstige
beteekenis.
Noch vintmen inder werlt vele
Voles in quaden overspele
Dat sijn si die hem daer toe gheven ,
Dat si op myene wiven Leven ,

MIEN. —D1 TUE.
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Die int bordeel off opt velt
Mit horen lichaem winnen tghelt.
HTLDEG. Ged. bl. 11 , Vs. 470.
Woudmen der haesticheit een deel
Ende der nijt afterlaten ,
Tquaem den m yen' laden te baten.
Ibid. bl. 103 , vs. 38.

Mien. Mij on) het rijrn.
Sente Pieter seide met dien :
,Ic ga toot hem , volghet m i e n.
Lev. v. St. Am. I , vs. 2003
Maer sinen wille properlike
Sal altoos in mi ghescien ,
Ende ic sal voortan voughen mien
Dat ic al bereet sal sijn.
Ib. II , vs. 5677.

Mien Min.
kls 't gebiet die heerc m i e n.
Ib. II , vs. 5678.

Mienen. Meenen , bedoelen.
Aen desen clerck hi en m i e n d e quaet ,
Schalkernie off verraet.
HunEu. Ged. bl. 19 , vs. 101.
Wye dan des anders beste mi ent,
Die troosten gairne in sijn doghen.
Ibid. bl. 28 , vs. 186.

Mient. Eigenlijk gemeente, dus de algemeenheid , de groote menigte,
het gros. Wdb. op nuEuEuo.
Want als die mient die waerheit wist ,
Soe waende hi ymmer wesen doot.
Of ghebrocht in sulker noot ,
Die onverwinlic waer te laden.
.X. Goede Boerden , bl. 27 , vs. 78.
Mient houwen. Quid ?
Maer een qua Klaer mach die oock niet wel mient houwen?
COSTER , Tijaken van der Schilden 1613 , bl. 25.

Mienteman. Het publiek, het algemeen. Wdb. op BREDERO.
Miere. Mijner.
Die worst was mine , al en claghic niet ,
Ic hadse bi miere list gewonnen.
Rein. door Dr. JONCKBL. VS. 117.
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MIKRE.—MIGEL.

— — — Here coninc ,
Dor God ende dor ghenade ,
Nu ontfarmet m i e r e scade ,
Die mi Reinaert heeft ghedaen.
Ibid. vs. 318.
Mieren. Haperen.
Dat Venus eens haren kloot vertierde ,
Ick zou Vulcanum ontdecken waer 't m i e r d e.
nouwAERT , Handel der Am. bl. 316 , of X 2 , v 0
Mies. Mos.

ML. MEYER.

Mies. Geld.
De mies die heb ik , net van pas
Voor of gestooken in myn tas.
ALEWIJN , Beslikte Swaantje , bl. 28.
Miezelen. Misten , dampen , uitdampen. KIL. MEYER.
Miezeling. Mist, damp, uitdamping. Ibid.
Iffiest. Mist. Km.
Mieste. Beste. Wdb. op BREDERO.
Miester en. Genezen. Ibid.
Miete. Hetzelfde als Miede , dus : Loon, huur,, godspenning, gift,
belooning. KIL. MEYER.
Mieten. Huren. Ibid.
Mieten. Gedeerd of gekwetst zijn , mank of kreupel gaan.
Daer nam hi een ors to sinen spele
Ende reet na die hinden soe ,
Dat hi ene hinde wel na doe
Metten spere hadde gesteken doer,
Maer sijn ors sneefde daer naer ,
Ende mie t de an enen voet.
Lane. II , vs. 38247.
Mietloon. Huurloon. MEYER.
Mietros. Huurpaard. KIL.
Migel, miggel, mekel, michel , mickel. Groot. Alse Jhs in dat
schep was met sinen yongren so hif een m igel storm in de zee. Lev.
van Jezus bl. 56. Doe hif Jhs sine oghen op ende sach een m i g e I groet
vole. Ibid. bl. 87.
Dus so quamen si in derre wise
Als ocht een groot miggel her ware.
Alex. IV , vs. 1118.
lie voor de andere spellingen Lsp. B. II , C. 51 , vs. 151 en var.
door

D r. JONCKBL. ; CLIGNET

Aant. op

MAERL. 8°.

VELTH.

ed. II , bl. 91 en vv.
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MICTIE.—MIJNEN.
Michelle.

Groot, zwaar.
Ten wapene , so riep het al,
Ghinder wort een groot ghescal ,
Ende een m i h el i c gheluut.
MELIS STOKE ,

B. III ;

vs.

637.

Mijdel. Vermijdende , spare).. rte. KIL.
Mijden. Sparen. Ibid.
Mijdentheit, mydenheyt. 1) Ingetogenheid , bedeesdheid. Wdb. op
I3REDERO.

2) Afgetrokkenheid, stugheid. Ibid.
3) Onthouding. Ibid.
Mijdsaem. Vermijdende , sparende. KIL.
Mijen (Sonder). Zonder toeven , spoechg,
Stoutelijck , z o n d e r me ij e n, wilt henen spenren ,
Na de Stadt die voor a staet.
HOUIVAERT , Handel

der Am. bl. 9.

0 Koninghinne ! ghy begheert z o n der mij e ,
Dat ick 't hinderlijek Wen zou vernieuwen bloot.
Ibid. bl. 27.
— — — ras z on d er mj en stept
Naer Cartago.
Ibid. bl. 21.
Mijl. Duizend.
Schept Goden by de m ij I. Elck wieroocke aen zijn vonden.
VONT/EL , door V. L. VII , 62 , vs. 526.
Mijn.e. Geest , verstand. LUL.
Mijnen, mynen. Gebaren , voorkomen gelaat. Fr. »mines".
Zijn ziel wel ruim zoo schoon , door 't lichaem , schoou van leest,
Weer in net overlegh does kiesche geest quam daelen ,
En flickreu , eveneens gelijck verdroncke straelen ,
In myue n en gelaet en voeghlijckheit , en al
Wat yegelijck bekoort en treckt.
VONDEL , door v. L. III , 822 , vs. 317.
Om harten to veroveren ,
En herssens to betoveren
Met m ij n e n , loncken en gelaet.
Ibid. V , 734 , vs. 1035.
Men kentze aen mij n e n en gelaet.
Ibid. VII , 51 , vs. 206.
Zie nog
IV.

DE BRUNE

Wetsteen , 4^. ed. 166r; bl. 13 on hi. 410.
26
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MIJNEN.—MICKE.

Mijnen.. Schapen die kaal aan den buik zijn.
Een kudde borstelige wroetende Swijnen ,
Worden gedreven van de Hoeder deur dick deur din ,
Een kudde ruygli bewolde Engelsche M ij n e n
Volgen sachtsinnigh haers Herders sin.
R. VISSCHER , Quicken , bl. 74.
Zie Lexicon van Pitiscus op Mina.
Mijnen. Zich toeeigenen. Wdb. op

HOOFT.

Waer zijn haer Princen , die voortijts waren ?
Al dont , hier vergheten , licht elders ghepijnt ,
En andere hebben haer plaetse g e m ij n t.
ANNA BYNS , Ref. 1602 , III, 19,
Mijnen. Voor rich verlangen.

v5.

Terwijle Themis en Euterpe , om 't gratighst m ij n e u ,
En trecken , om
genot van desen Jongeling.
VONDEL , door V. L. II, 663, vs. 1.
Mijnen. Ondergraven.
Mijnie, minie. Menie , doch meer waarschijnlijk vermiljoen. Ibid.
Groeve , waciruit vermiljoen gegraven wordt. Ibid. Tot
beter verstand moet men weten dat menie, uit lood vervaardigd, een
kunstprodukt is, en dat vermiljoen in de natuur voorkomt.
Mijt. Eene geringe geldswaarde ten bedrage van Vs duit. Zie
BEAUMONT ,

Ged. door

TIDEMAN

nigheid toegepast. Wdb. op

VAN

bl. 89. Van daar werd het op elke klei-

BREUER°.

Mijte. Stapel , spits naar boven uitloopende.

KIL.

Mijte houts. HoutmUt, houtstapel. Ibid.
Mijten. Spits naar boven opstapelen. Ibid.
Mick. 1) Halve galg of opstaande paal, waaraan van boven een
dwarshout verbonden is. Wdb. op BREDERO.
2) Gevorkte boomstaln. HALBERTSMA Aant. op
3) Pant, stank, stok. Ibid.

MAERL.

bl. 53.

4) Herdersstaf.
Neen broeders inder waerheyt ,
Doen ick by Sinai was hoedende myn kud
Met dees ghedoornde m i c k.
VONDEL , door v. L. I. 66 , vs. 542.
5) Stijl of paal van de galg. Rein. door D r.

JONCKBL. vs. 2807.
Mik (Zijn) neemen. Mikken., aardeggen. Wdb. op HOOFT.
In het U. W. is hiervan eene onjuiste verklaring gegeven.

Micke. Slag , stoot.

MICR E. - -MILDE.

403

Ic weet wel dat beckon heeft outtrien
Een mieke met eenre bale ,
Het coemt van ee nen quade gule.
Seghelip van Jhernsalein , N. 35 , a.

Micke. Grief.
En droegen den coninc grote micke
Dat hi ghedoechde alsuleken sticke.
Ibid. fo. 10 , a.

Micke (Sonder) en sander grief. Waarschijidijk zonder slay of stool.
Ale die ghene die in rivieren
Varen spelen inden meye
Reet hi in die valeye
Sonder micken ende so nder grief.
Ibid. fo. 9 , e.

Mickel. Groot. Zie Migel.
Micken. Zie Mecken.
Micken met de ooghen. 1) Het oog op iets richten.

KIL.

2) Schikken , stellen , plaatsen. Ibid.

Myl op zeeven. Ommeg. Wdb. op

Mild. 1)

HOOFT.

Groohnoedig , edelmoedig.
Ende canine Artur , die in il de cone ,
Gereide hem ende sine barone.
Lane. 1V , vs. 9813.
Nochtan waren si menichwerf
Geworpen op hare scilde ,
Die sy hielden , die ridders mil d e.
VERWISS , Bloeml. TI , 113 , vs. 201.

2) Zachtmoedig.
Abel en Abraham , Isac en Jacob milt
Zip wel d'aenvanghers van t'eenvoudich Herder-ghilt.
VONDEL , door V. L. I , 49 , vs. 41,
3) Weldadig werkend , heilzaam. Den tn ilden wyn duervlamt so
tnenieh herte. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 102.
4) Zacht , vriendelijk. VAN HELTEN, Proeven enz. bi. 51.
5) Mededeelzaant Ibid.

Milde. Melde, zeker kruid , dat ineestal tangs wegen en ruigten of
01 ) bouw- en tnoeslanden voorkomt.

KIL.

Mildelike. Gevoelvol , teederlejk. Eng. ,noildly".
Soe set hi den kelc neder ,
Ernie Inlet selve weder ,
26'
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MILDE. —MIMME.
Ende vout sine hande ,
Neven sine offerande.
Echt bidt hi mildelike,
Der moghentheit van hemelrike : enz.
Die Bediedenisse van der Missen , vs. 628.

Mildheyd. Zachtheid. K IL.
1V1ilderen. Lenigen. Ibid.
Mildigen. Zacht maken. Ibid.
Mildieheyt. Zachtheid, minzaainheid.
Noch de suyker-mondt van Soetje ,
Noch de mil dicheyt van Goetje ,
Noch 't bedrieghen van Jut Vals ,
Noch 't gheflaer van Elsje Kals ,
Kan , enz.
VANDER VEEN , Zinneb. 642 , bl. 341.

Mildte , milte. Milt. KIL.
Mildte. Hom van, visch. Ibid.
Mile. Mijl.
Si sagen die scone pauwelione
Vire milen verre wore hen staen.
Partonop. and

bl. 59 , vs 2.

Zie Mielge.
Milge. Halve
Milieiter (Te). Gewapenderhand.
Doen si met desen worden stonden ,
Werd tpopel van Rome al ontbonden ,
Ende quam t e milic it e r vor die port.
VELTH. Sp. H. fo. 348.
Mule. Gierst. ML. PL.

Milium. Hetzelfde. Ende du neem di die tarwe ende die gherste ende
bonen ende lenten ende rn iliu m. Bijbel van 1477 , Ezechiel IV, vs. 9.
Milsehot. Tochtschot , naddelschot , enz. Wdb. op
Milt. Heusch, vriendelijk. Ibid.
Miltheit. I) Zachtheid , malschheid , zoetheid ,

HOOFT.

naarnheid (van stem). Ibid.
2) Heuschheid , vriendelijkheid. Ibid.
Miluwe , milwe. Mijt. KIL.

Mimmeren. Mijmeren.
Voor dit schryven , voor dit m i m m'r e n ,
Sou by Peperhuysen timm'ren ,
Dat waar seker wel son poet.
VAN DER VEEN , Zinneb. bl. 297.

, aange-

MIN. —M1N.

Min. Gelielde , beminde.
Op dat gebed , helaes ! verscheen me strax mijn M i n.
VONDEL , door v. L. III , 609 , vs. 1543.
De Heer

VAN LENNEP

zegt dat dit woord , in deze beteekenis , hem

elders nooit was voorgekomen. Minne . , , waarvan min eene verkorting
schijut to zijn, vindt men echter voor geliefde, beminde menigwaal. Zie
bier onder.

Min. Liefdegod, cupido. U. W.
Myn. Minder. Ende hoe een mensehe der werelt meer behaghen wil ,
hoe by m y n onsen Heer behaghet.

VAN ITERSON

Stemmen , bl. 1.

Min no mee , min no mere , myn no mere.
'1) Ten naasten bU zoo, juist zoo.
Aldus gesciet min no m e e
Onder gene here twee.
VELTH. Sp. H. fo . 366.
Tot recht verstand dezer verklaring is het noodig vele voorgaande regels
to lezen.
Met enen boge, horte hi yore
Op een sterc ors ter core ,
Wel ghewapent als een lanthere.
Een seilt droech hi min no mere
Ghelijc dat was sijn baniere.
Dr . YERWIJS Bloeml. II, 117, vs. 375.
2) Volstrekt niet, in geenen deele, hoegenaamd niet.
Lamech die was een quaet man ,
Hi was de zevende van adam
Entie eerste die II wijf Ham ;
Das dede hi hoerdom na die wet
Want god hadde int eerst gheset
Dat si twe , man ende wyf ,
Waren een vleysch ende een lyf.
Hine seide niet : ” een man nemer twee".
Lamech diene achtes min no me e.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. D. V, lste St. bl. 63.
Al waert dat ghi ju settet ter were
En mochte ju helpen myn no mere.
Walewein , vs. 8110.
Men ziet uit bovenstaande voorbeelden , dat deze woorden eigenlijk als
een stoplap en zoowel ten kwade als ten goede , zoowel negatief als positief gebruikt werden.

Our,

il.NIJER.

Minder. 1) Nedevig, ootmoedig.
Want hi was in alien manieren ,
Hovesch , minder ende goedertiereu.
Grimb. Oorl. D. II , vs. 6593
2) .longer. Onder die so stout or Alaria Magdalena ende Maria des
mynders Yacobs moeder. Lev. van Jezus , bl. 232.
Deser Marien , wi lesent dus ,
Gafmeu enen man , hiet Alpheus ,
Die aeu haer wan vier kinder :
Been was Jacob die min de r.
Lsp. B. II , C. 2 , vs. 30.
Al saghe eel) moeder haer kinder
Nile doden , meere ende m i u d e r,
Soc en soudse so droeve niet wesen ,
Als , enz.
Ibid. B. 1, C. 19 , vs. 64.
3) kleiner.
Guessules es een dier
No wreet , no fel , no onghehier.
Bi watere eest te menegher stout.
Meerre eest dan die muushont ,
Ende minder dan teencoren.
Nat. Bl. B. II , vs. 1992.
Hi liet sij n scip , het was te groet ,
Ende sprane in enen m i n d r en boet.
MELTS STOKE , B. VI , vs. 68.
Minderen. Vernederen , klein maker?. Volgens Prof.

BRILL.

God heeft ons wonderlike
Ghemindert in sijn rike.
Van Sinte Brandaue , vs. 852.
Mine. Eris , metaal.
Gout , metael , zilver of te loot,
Ofte ander mine, cleine of groot.
Lsp. B. III , C. 14 , vs. 120.
Myne. Soort , slag. Een goede m y n e van volcke.

VAN VAERNEWIJCK,

Hist. van Belg. 1574 , P. 108 , a.
Mine. De mine of van, mij.
De worst was m i n e.
Rein. door D e .

JONCKBL. vs.

116.

Mineren, minieren. Graven , ondermijnen , nitgraven.
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Die tempel stoet in vaster stet ,
Viercante , ende hadde I111 pilaren
In viere ziden oec to waren ,
Met colummen scone ende groot.
Elc portael hem selven sloot
Vaste in des tempels masieren.
Daer gins die man onder minieren.
Elute nam hem haer fundament.
MAERL. Sp. 11. 4 0 . ed.

III

P. 11 B. X , vs. 50.

Alse nu ghinc hi miniere n.
Alex. VI, vs. 221.

Mineren of minieren (Hem). Zich in eene gegravene opening verbergen.
Hi was in enen pit ghevloen — —
Daer waende hi hem in minieren
Ende ontslupen onder die erde.
Destructie van Jerus. Cap. 120 , aangeh. in Rein.
door Dr. JONCREL. bl. 156.

Mingelen. Illengen , vermengen , vereenigen. ML.
Minghen. Hetzelfd e.
Alse die ziele dan uut gheet
So en blijft daer niet dan die zac ,
Daer die ziele verborghen in stac
Data die lichame , die yule Blind
Ende metter aerden wort g h e m i n c t.
Lsp. B. I , C. 16 , vs. 64.
Als twee landen to gader minghe n.
HILDEG. Ged. hl. 108 , vs. 83.

Minghen. Houden, uanzien.
Hi seide aldus in sine sprake :
" Ghi wanet hebben helighe saken ,
Onstervelic ende onbesmet ,
In onreyne dijnc , die ghi ghesed
Hebt , ende ghegheven meinsche voormen ,
Of dieren , of beesten , ja woormen.
Dese wildi over code m i n g h e
Ende houdet over helighe dinghen.
Lev. van St. Am. I , vs. 1872.

Minghen (Sender). 1) Onvermengd, klaar,, helder.
Wat es Naerchisuse ghesciet ,
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MING11.--MINKE.
Die sine curiae spieghelt ende siet
Int water solider minghen?
Dr. VERIVIJS Wapene Alartija , bl. 51 , vs. 110.

2)

ZOPCICP

poring, sonder vereeniging.

Van de bijen sprekende, zegt

MAERLANT:

Si vvinuen vrucht ende bringhen
Sonder noten ende minghen.
Nat. Bl. B. VII , vs. 44.

Minghenoot , minneghenoot , mingnoot. Schandjongen. KII.. Vulgens dozen beteekende bet Fransebe »mignon" hetzelfde , duels

ROCQUEFORT

heeft dit Znw. niet.

Mingnesse , minkenesse , mincnesse. Verminking.
Den oom beet hi at te handen
Beide sijn oren metten tanden ,
Of hi ontghinghe uter vangenesse ,
Dat hi dan , bi dier mingnesse
Den dienst Gods nemmermer dede ,
Want die wet verbood ooc mede,
Rymb. vs. '20766.

Minie. Zie Mijnie.
Minioot , minjoot. 1) Bijv.nw. Lief, minnelijk.
Dan gaet hy in de Kerck swieren met veel gebrals ,
Soeckt plaetse daer hy mocht op sijn Lief minjoot loneken.
R. VISSCHER Brabbel. 131. 35.
— — — en a stemme by desen
Ghelijet gheenen mensehe , maer een Goddinne minjoo t.
HOUWAERT , Handel der Am. bl, 7.
2) Bijw. Op eene minnelijke wijze.
Het kint bemint de Liefd' die t' quaat verwint ,
Elek noodt minioot: kiest myn eenvuldich wezen.
VONDEL , door v. L. I , 25 , vs. 26.

Ministreel. Zie Menestreel.
Minke. Gebrek , mctnkement , ook verminking. Km.
Helpt mi alle , ,oft is verdrinke ,
Want is hebbe alte grote minke,
Mijn dieschinkel es te broken
Ferg. naar het HS. vs. 5234.
Maer al mist men der claerheit een deel ,
Die zonne blijft nochtan gheheel ,
Ende also claer als zi ye ghewaert ;

MINKE. —1‘11 NCK

409

Si en gliewan nie mineke noel' scaert
Anders dan ons haer schijn ghebrect ,
Dat ons die brede mane bedect.
Lsp. B. I , C. 9 , vs. 44.
Daer wart hem up des scopes bort
Afgeslegen die rechterhant ,
Daer hi tscip mede geprant.
Hine liets niet dordie mink e,
Hine hilt tscip metter slinke.
MAERL. Sp. H 4 0. ed. I P. III B. XVIII , vs 57.
1V1incken. -1) Verbrokkelen , verdeelen.

Ende Anthyocus die verwan ,
So dat hi afnam den man
Der Jueden lant : dus min c t i trike
Van Egypten sere jammerlike.
Ibid. I P. V B. XXV1I , vs. 13.
2) Verminken. Nit dat imen linen lichame si schuldech to minkone,
wat dat ieghen redene ware ende ieghen dat verbot van den scrifturen.
Lev. van Jezus , bl. 37.
Her Heinriic die hem volgeu soude gherne ,
Herhaelde den enen
Rode minctene van .fl. benen ,
Ende seide : ,gheselle nu cruupt henen."
Limb. B. II , vs. 362.
3) Schade toebrengen.
Her Gerart van Rotselaer wilde niet
Oat sijn name worde geminct yet.
VELTH. Sp. H. B. HI, door Dr. JONCKBL. C. XVII, vs. 49.
Laten schenden of te kort doen.
Men sal trecht door niemen minke n.
Rein. door WILLER'S , 11 B. Vs. 4771.
5) Krenken, knotten.
Si sonden sine hoecheit so minken
Dat hi der cronen sonde vergeten ,
Die te Rome wer geseten.
VELTH. Sp. H. naar het HS., f°. 338.
6) Minderen, , tenigen.
Adieu myn overschoone Kerssouwe ,
Daer alle myn hope en troost op staet :
Adieu dan klaer-schijnende dagheraet ,
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MINCE. -- MINK!,
Die run vernoy en grief kan mincke n.
UOUWAERT, Handel der Am. bl. 412.

7) Alinderen , minder worden. Joannis de dooper van Jezus sprekende ,
zegt:
Ic moet mincken, nu merket des ,
Ende hi moet wassen ende daer toe dyen.
Rymb. vs. 22502.
8) Te kort schieten, Palen.
Och hoe menigh ydel bouck ,
Laeckt de feylen van den douck
Och hoe veel on-nutte blaen
Hebben 't op de vrouw ghelaen !
Die nochtans aen ziel of lijf
Noch in eenich hand-bedrijf,,
Noch in herssens , noch in zin ,
Niet en minck en erghens in.
DE BRUNE ERibiCIRRIR

bl. 263.

9) Hinderen,
Schijns oinhangen waren klaer oogsienlijk blinkende ,
Soo dattet door 't flitteren de oogen was mine k end c.
R. VISSCHER , Brabbel. bl. 177.
Mincken mijnken of mencken (Sonder). Zonder ophouden ,
voortdurend.
Amand bad den bisscop sou der m ij uken,
Dat hi hem hier up gave raet.
Lev. van St. Am. I , vs. 4987.
Die vierde pine doet hem groten noot :
Data stanc , die daer is zo groot ,
Dat gheen herte en mochte dincken ;
Die blijft hem altoos zonder miucke n.
Lsp. B. I , 0. 13 , vs. 68.
Minckijser,, minkyzer. Werktuig ons de voeten to kwetsen van
hen , die over verbodene of vijandelijke wegen of plaatsen wit heengaan.
U. W. en mt.
Minckijser. Zekere tvaterplant , waternoot (trapa natans). mt. Zij
werd vroeger in ons vaderkmd in meeren en vijvers gevonden.
Minklijk. Gemengd , verscheiden , menigeen.
Irk hoop minkl ij c 'loch wesen sal
Blynde , cropele , siecke ende genesen all.
SMEKEN Tspel enz. vs. 240.

MIN('S - MINNA.
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Mincsel. Verniinking.
—
— altoos in sip leven
En wildi ghene wostine begeven.
Alse hi sach dat niet en dochte
Wat dat hi gebidden mochte
Sneet hi of sine luchtre ore ,
Ende seide
Nu nes niemen so dove ,
Die mi bisscop kiesen sal ;
Want dat recht ontseget al,
Dat wie so mine s e 1 heeft outfaen
En geen bisscop mach sijn , sonder waen.
MAEEL. Sp. H. 40 . ed. III P. 11 B. XLV, vs. 17.
Minlic , minlijc, minnelick , minnentlic 1) Bijv. ow. Benzin nelijk ,
, behagclijk.
Vanden
likeen beghinen,
Die so heilich sijn van seinen ,
Ende so minlic oechkijns draghen.
D r. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne,
bl. 98 , vs. 135 en 137.
Sapho een edel joncfrou goet ,
Van sinners wijs , van consten vroet ,
Die veel van minnentlike taken
Scone gesten plach te maken.
Mloep. B. I , vs. 157.
Die vrouwe sach den groten here
Mit mina entlike oghen an.
Ibid vs. 349.
2) Bijw. Op eene minzame , liefelijke , behagelijke evijze
Menich suchten , men ich lyden
Wort ghehart an beyden zijden ,
Daer si beyde ghelike quellen
Ende him minnentlic verzellen.
Ibid. vs. 296.

Minnacht. Middernacht.
In dander hant enen carbonkel,
Die maket licht daert was danker ,
Dat te m i n n a c h t e was also Clare
Als oft noenen daghes ware.
Walew. vs. 893.
Omtrint minnacht lach Laneeloet ende riep
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MINNA .---M1NNE.
In siju hadde , daer hi she!) , enz.
Lane. Il , vs. 35641.

Minne. 1) Geliefde , liefste minnares.
Hi hadde daer al stile geval ,
Dattie toruoy vor hem boech al.
Dies was sine rn i n n e so blide.
Ibid. vs. 37265.
2) Liefde, genegenheid.
Amelijs bleat int hot, to waren ,
Elide hide , met groten sinne ,
Ane sconincs dochter sine minne
Dat hi sinen wille daer at ghewan.
Brab. Yeesten , B. II ,

vs.

276.

Si was erre , al swech si stille ,
Datsi hare dat gordel dragen sack ,
Datsi selve to dragene plach ,
Datsi bi groter minuen gat
Lancelote ; ende dochte dar of
Dat sine hare hadde ondergaen ,
Dien si soe minde sonder waen.
Lane. II , vs. 10848.
3) Vrienclin.
,Blaucetloer" , seit si , ' soete m i u n e,
Wildi gaen met mi , is sel u toghen
Selke bloemen , dat ghi met uwen cghen
Ne saghet bloeme no rose nie"
ende Bl. vs. 2992.
Zie ook NEM. Gedenkw.

III ,

53.

4) Vleinaam, bij het beleefd aanspreken van iemand , hetzij van man ,
vroutv, kind of

van

andere betrekking.

Amelijs (voor den koning beschuldigd van misdaad)
Viel in onmacht ende van vare.
Die coninc deden opheffen dare,
Alse een edel man van sinne ,
Elide seide ,En vervaert u niet , minue!
Stant op stoutelike.
Brab. Yeesten , B. 1] , vs. 310.
Die abt was vroet van sinne ;
Hi seide . ” Dochter , lieve minne," ens.
Beatrijs , vs. 978.

MINNE.—IVIINNE.
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5) Vriendschap.
Maer Antipater beterde die zaken
Met grater wijsheid ende met zinue ,
Dat hi doch bleef in sine m i n T1 e.
Rymb. vs. 20614.
Minne (St. Geertens). Afscheidsdronk ter na gedacht en s aan St.
Geertruid.
De Grave Met scinken den wiju ,
Ende seide : ” Drinct vender Kant mijn
Sinte Gherden Minne ende vaert wel."
MELIS STOKE , B. IV , vs. 1429.
OILI

niet te wijdloopig to worden door dozen dronk in al zijne bijzon-

derbeden to verklaren , verwijzen wij naar

CLIGNETT

Bydragen , bl. 383

en v.v.
Zie vender

HILDEG.

Ged.

142. vs. 36 ; bl. 143, vs. 46; bl. 147, vs. 346.

Minne (Op). Tot aandenken.
Teuen greffievoedersele hi vine ,
Daer een guldene greffie in Mac,
Die hem hadde ghegheven Blancefloer
Op minne, doe hi van haer voer.
Fl. ende Bl. vs. 1213.
Minne (Met). Op vreedzame wijze.
Wy hoopten op dien dagh ,
Zoo lang 'er kans was , en dit vallen won met minn e.
VONDEL , door v. L. VIII, 556, vs. 63.
Minne (Om die) van. Ter wile van.
Men sal mi geven o m die minne van u
Lent ende ere te minen gevoege.
Lane. IT , vs. 19309.
Minne draghen. Lief hebben , zijne zinn en zetten op.
Dies was sijn moeder op hem ghestoert ,
Dat hi sine minne soe neder d r o e c h.
Lanseloet , vs. 15.
Minnegrasjes knoopen. Kransen , strikken , of kroontjes van gras
en grasbloemen vervaardigen , waardoor vrUers en vrijsters zien of voorzeggen kun nen , of zij elkancler beminnen en trouw zullen blijven
H. mum , Helena ,
Men zie over dit spel voorbeelden aangehaald in
1635 ,

5 ; Diana , 1640, bl. 16 ;

VAN HEEMSKERK

Arcadia, 4663, bl. 13.

Ick speck een soete meysjen naer mijn sin ,
Daer ik op setten moeht mijn soete min , —
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MINNE.—MINNEN.
Die Met en rijt in rosbaer of taros ,
Nlaer wandelt op litter voetjes naer het bos ,
Daer sy met my het na
e-g rasje knoo p.
VAN BEAUMONT , Ged door TIDEMAN , bl. 63 ,

vs.

9.

Minnekijn. I) Getielde , be niside.
Dit es die joncfrouwe die ic minne.
Ic werde onvroet van minen shine ,
Here Walewein , ghine haelse mi.
Nu hoort wie hare vader si :
Die rike coninc Assentijn ;
Ende hevet ghedaen mijn minnek ij n
In hoede verre in gout Endi.
Walewein , vs. 3456.
Galiene mijn minnek ij n,
Die ic bi mire scout verloes.
Ferg. vs. 2114.
Ei Lode ! te rechte bem ic musart
Ende blode ende sere vervart ,
flat ic so lange tijt mach sijn
Sonder mijn lief, miju minnek ij p.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 2274.
2) Hetzelfde als Minne 4) bij het, vleiend of beleefd aanspreken of
groeten.
NI innek ij n , hets misselijc wat mi let :
Hebdi daer gheweest harde langhe.
Lippijn , vs. 40.

Minnelicken. Bijw Op eene heminnelijke wijze. Ibid.
Minneloos. Liefdeloos. Want die inwindege minne ons geests, dat
es minne sonder wise, die haer selven , sonder onderlaet utewerket ,
ende maect den geest minneloes, dat es te nieute in rninnen.
Tab. I , 88 , reg. 8.
Minnen. Mennen , voeren, weyvoeren.
Grooten boeme , die boven hingen
Aen die tinnen , met sterken ringen ,
Dede men worpen dan daer buteu ,
Ende neder vaste in deerde sluten ,
Om dat , te rechte noch te cromme ,
Den standaert ilieman en mochte omme
Worpen , inch vorwaert min ne n.
VAN !HEM/ , Vs. 6167.

RUUSUR.

MINNEN.—MINSTE.
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Minnen (Mit valen). Zie Mennen mit valen en D r .

VERWIJS

Bloeml. D. IV, bl. 164 en vv.
Minnen (Van). Min:aam. Si vonden een wijf voor doere sitten spinnen , ende si berusptense v a n in i n it e n. Pass. Somer Stuck, 1489,
P. cx1 , c.
Minnenalver. Minnegek.

MEYER.

0 ! de malle mijmeryen
Die een Minn e n-a lver stort ,
Moeten veel geladder glyen ,
Daer by niet gesieu en wordt.
HIJYGEN , K

,

104.

Minnere , minre. Minnaar , beminnaar , in het algemeen.
doncfrouwe in wils niet vergh eten
Vier ander poenten is noch can ,
Daer 8c min n er e bi mach weten ,
Of men hem goeder minnen an.
Taalk. Mag. II , 288.
Hoert nae mi elide merct hier aen ,
Ghi ghierige m i n r es vaudeu ponden , enz.
HILDEG. Ged. bl. 61 , vs. 6.
Minnevastert. Iemand die zich, van nzinnenhandel onthoudt , die
vast. U. W.
Minnewalmt. Liefdegloed. Ibid.
Minsaemigh. Minzaam.
Minre. Minder. Hoe des menschen minne meer is tot desert tijtliken
saken , hoe sy minre wort totten dinghen hier boven. Stemmen , bl. 1.
Minren. Verminderen, minder worden.
Hi es dat hi was , dit nes gheen sceren ;
Hine wille m i n r en no meren
Hi es sijns selves vri.
Dr. VEMNIJS , Wapene Martijn , bl. 70 , vs. 177.
Minseh , mynsch. Mensch. Die in y n s c h e en leeft niet alIeen in
den broede , mer in yegheliken woerde , dat daer comet uten monde
Gods. D r . v. vt.. Prozast. bl. 25.
Minsehijnlijek. In schijn , niet gemeend, den. schijn hebbende van.
Het welck de heete Minnaers wel meesterlijck na konnen spelen , met de
bonet te lichten knien te buygen met m i n s c h ij n1 ij c k e reverentie.
R. VISSCHER,

Sinne-Poppen , 2de Schok

Ir. Mi.

Minste. .7-m/0e.
Teerst dat Noe ontwake was ,
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MINSTE.—MIRE.
Ende hi wiste die wareid das
Dat hem sijn m i n s t e sone dede ,
Vermaledide hine ter stele.
Rymb. vs. 7313.

Minstreer. Hetzelfde als Menestreel.
Doen dat sagen die minstr ere,
Dat die baniere onder sane,
Doen lieten si hare gerlanc.
VAN HEELS.' , vs.

5686.

Minuyt. Minuta. U. W.
Minuten , minuuten. Kleinigheden , zaken van weinig belang. Wdb.
op HOOFT.
Minuteren. Ontwerpen , de whets eener akte maken. Km.
Minvalligh. Minziek , verliefd van acrd. U. W.
Mirakelleke werken. Wonderwerken. Du bids mi dat is mine
mirak elieke w e r k e toeghe , die te mire gotheit behoren. Lev. van
Jezus , bl. 51.
Mirancolie. Droefgeestigheid.
Want die gene die wive besluten ,
Dat si en moegen comen buten ,
Eist sijn wijf eist sine amie ,
Si valt in selke mir an c o lie,
Dat hi verliest te hants haer minus.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 9150.
Myraude. Smaragd , zeker edelsteen.
Daerin vant men , sonder waen ,
Den Topaes metten Robine ,
Saffiere ende Corangeline ,
Onikel ende Calcedone ,
Ende menighe Mir a u de scone.
MELTS STOKE ,

B. I , vs. 616.

Herde rikelic wast paviment ,
Baer ute sprongen die aderkine ;
Daer lagen torpase ende robine ,
Fine miraud en ends sophire.
Ferg. vs. 3057.
Mire. Mijner.
Bi Gode ende bi mire trouwen ,
In beghere neghene sake
Soe hart als van hem die wrake.
777,o7sm. Ondvl. Ged.

I , 13 , vs. 1702
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MYTIGL.—MISDA.
Myrglas. Glazen doosje of fleschje met essence van myrrhe.
Mis. Mist , nevel.
Phebus sal, met suyver schijuen
Van sijn stralen , doeu verdwijnen
Al wat u te vreesen is.,
Alle Zeedneht , alle m i s ,
Alle heete quade winden , enz.
VAN BF.AlIMONT , Ged. bl. 128 , vs. 13.
Mis. Mest.
Dit muut te booger nyt , wanneer men dacreutegen
Sijn hinn' , en watse doet , wil neerstigh overwegen :
Sy gent deer durken heel/ , of schrafelt in de m i s ,
En wijst ten vollen nyt , dat sy het wijfjen is.
CATS, door Dr, v. y r.. I. 460, h
Of ick renne door den hof,,
Of irk loope door het stof,,
Of irk rijde met het m i S , enc.
Ibid. bl. 583 , c.
Misaerden. Ontaarclen. NIL,

Misaohten. Misprij-zen. Ibid.
Misbaer. Onhiesch gebaar. Ibid.
Misbaer. Misdracht , misgeboorte. Ibid.
Misbaeren. Onkiesche gebacen maken. Ibid.
Misbaeren. Een misgeboorte voortbrengen. Ibid.
Misbaeren. Jammeren , .weeklagen , misbaac n?aken. Zie Mesbaeren.
Misbaerin.ghe , misbaerte. Misgeboorte. NIL.
Misberghen. Op eene slechte pleats, of op slechte wegen brengen.
Moeye , deekt my een bedde desen nacht ,
le en derf Met thugs gaen oft irk ware gewacht
Van boeven , die gheerne maeghdekens misberghe n.
Marieken van Nymegen , bl. 15.
Misbeuren. In boete vervallen , miscloen.
Misbeurte. Vergrijn , '»iisdaad. Ibid.

NIL.

Zie ook Mesboren.

Misbieden. Miskennen , aan iemands CPP of goeden nct«m le knit
does. Want den ghewarighen oetmoertighen en is sheen stat te, neder ,
noch hem en &met nimmermeer dat men hem mishie t. VAN ITERSON
Stemmen, bl. 54.
Misdader. Misdadiger. U. W.
Irk ben de man des floods : 'k verdien als een m i s d a der
Gat irk verlaten wordt van Godt.
Groebe Versch. Ged. I , 79.
IV.

27

MISDA.-1111SGA
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Misdagh. Heilige dog. KIL.
Misdancken (Hem of zich). Weigeren , van de hand wizen , afwijzen.
'k Misdanckme dan dit leen , als 't immers leen moet heeten.
VONDEL , door V. L. VI , 273, vs. 1600.
Geen nor kan zieh dien smaeck misdancke n.
Ibid. IX , 29, vs. 586.
Misdienen. Slecht dienen. siL.
Misdienst. Vergrijp , overtreding , misdeed.

KII..

Misdobbelen. 1) De kens niet treffen , de kens ontgaan. Wdb. op
en Wdb. op HOOFT.
Niet
wield of geacht warden, niet medeteilen , achterstaan.. Wdb.
2)

BREUER°

op

HOOFT.

Misdraeghen. Eene nilskraam hebben.
Misdraght. Misgeboorte. Ibid.
Misdraghtigh. 1) Oncruchtbear. Ibid.
2) OntUdig geboren. Ibid.
Misdunck. TVantrouwen , verdenking, achterdocht. Ibid.
Misduncken.. TVantroutven , verdenken , argwaan koesteren. Ibid.
Miselsueht. Melaatschheid. Ibid:
Misericorde , miserecorde. Ponjaard stéekmes.
Ontfarmicheit , die te doegeden horde ,
Brochte in hare hant ene miserecorde
Besprinct met trane ende met weene
Daer si meede daymante stone
Breken sonde.
Dr. vEnwr.is , Die Rose , vs. 13290.
Doe tasti voort an sine side
Eue miserieorde, dies was hi bible.
Walew. vs. 528.
Zie nog ibid , vs. 542.
De reden wanrom (lit moordtuig zoo genoemd wordt, vindt men in
MELTS STOKE

1, bl. 528.

Misgaen. 1) Aan zone !Weiden te kart komen.

KIL.

2) Illisloopen , tegenloopen , tegenspoed /wishes?. U. W. Ongelukkig afloopen. Wdb. op

HOOFT.

Eer 't hem misgin e.
Grimb. Oorl. D. 1 , vs. 341.
3) Van den weg gaan, verdusalen , niet te recht homers. ML. U. W.
4) Te buiten gears. U. W.
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MTSG A .—MISHA.

Misgaen (Zich). 1) Zich misdragen, een misstap does. Wdb. op
BREDERO.

2) Dwalen , mistasten , van het spoor rakes. U. W.
Misgang, misgank. Mislukte poging, verkeerde uitkomst, tegenspoed. U. W.
Misgheloove. Znw. Wantrouwen. KIL.
Misghelo oven. Werkw. Wantrouwen. Ibid .
Misgreyten, misgreyden. Mishagen. Ibid. Zie D r.

DE JAGERS

Ar-

chief T , 276
Mishandelaar. Misdadiger. Wdb. op HOOFT.
Mishandelen. Verkeerd of slecht handelen , misdoen , misdrijven. Ibid .
'k Heb , als Helias , voor Godts oogen streng gewaudelt,
De bloedschande en gewelt bestraft , en niets mishandel t.
VONDEL , door v. L. X , 118 , vs. 586.
Zie nog NIJH. Ged. VI, bl. 879.
Mishandeling. 1) Verkeerde handeling , misgreep, misdrijf , misdaad, wangedrag. Wdb. op

HOOFT

en U. W.

De megevangen sich verstreckt
Een rechter ; wie sijn' eygen wandel
Wel Bade slaet bevind sijn' handel
Van veel mish a ndelin g bevleckt.
VONDEL , door v. L.

III ,

228 , vs. 252.

— — — den wandel der aertsvaderen
Door overleveringe ontfangen , in zijn bladeren
Getekent uit hunn' moat , en naem en plaets genoemt ,
Oock zonder dat by elcks mishand cling verbloemt.
Ibid. IX , 552 , vs. 52.
2) Slecht bestuur. Wdb. op HOOFT.
Mishanden. 1) Met iemand op een slechten voet staan.
2) Mishagen , onaangenaam zijn. Ibid.

KIL.

3) Mishandelen.
Soud' men u
Aldus caishanden?
Vlaerd. Red. bl. 208 , aangeh. in D r.
Proeve , bl. 27.

DE JAGERS

Mishappe. Ramp, ongeluk. KIL. MEYER.
Mishappen. Kwalijk uitvalien. MEYER. Men denke bier aan het Eng.
»mishap."
Mishaefen , mishaeven. Quid ? Mishandelen •
— — — Ick was uaect , en ghy gaeft
27*
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111ISHA.—MISQU.
Mijn clederen : Ende siet ghy hebt tot miju gedraeft
En mijn besoeht in miju crancheyt , ten ziju geen dromen
Ick was iude Gevanckenis , als gevangen mishaeft,
Ende siet ghy zijt tot mijn ingecomen.
Constth. Jaw. bl 164 of V. ij , verso.

Mishebben (Zich). Misdoen. U. W.
Mishellen. lVanklinken. KT1,.
Mishellende. Wanklinkende. Ibid.
Mishope. Wanhoop. Want also die tijt comt dat hare nature verladen
wort met bitteren wee ende met anxte der doot, dim — vallen
si in rn i s lr o p e

H. RUUSBR.

Brul. bl. 248 , reg. 22.

Mishopen. Wanhopen.
Dat huden misset , dat raket morghen ,
Laet wantroest hoerselven worghen :
M i s h o p e t niet , doer Goeds eere ,
Eude volghet in alien minen Jere.
Mloep. B. I , vs. 469.
liebben wy lange gebeyt , daerom en sullen wy niet in i s ti o p e
Dr. v. vL. Prozast. 51. 206.
Zie ook Spieghel der Vole. fo. 138; Passion. Wijnt. P. 112, a en f>.115, a.

Mishouden. Era ongelukkig huwelijk aangaan.
Mishouden (Hem). Misbaar Timken, zich janonerlijk aanstellen.
Die ghebraut was indeu staert ,
Die mishelt hem utermaten.
HILDEG. Ged. bl. 91 , vs. 133.
Wdb. op HOOFT.
Misjonnen.
IVIiskansse. Ongeluk. KII,.
Miskeek. Dwaalbegrip verkeerd inzicht. U. W.
Miskief. Zie Meskief.
Miskien. Sleeht , Bering , arinzalig. Wdb. op DREHER°.
Misklappen. Zich errspreken. KIT,.
Miskomen, miseomen. Zie Mescomen.
Misquaem. 1) Gebrek, lichaamsgebrek.
0 lichaem vol misquamen waer sal ick euden.
tBoeck der Amoureusheyt , 1580, hi. E v r°.
2) Ongeval, ongetuk , .steeht geval. U. W.: Wdb. op
3) Stechle gevolgen. Wdb. op IIOOFT.

IfOOFT .

4) Ziekle ongesteldheid.
So writ misquame den ogee deert.
Rein. door WILL/WS , vs. 5392.
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Mislaten, Weeklagen , route bedrgven. Zie Meslaten.
Misleemtieh. 1) Verntinkt.

MEYER.

Met' so wye eon enselle leeint

an nose , open , tonge — — — daer hij mislee nI t i c h aen blijft , dat
salmen beteren met halven weergelde. Spiegel van Sassen , 1505, ht. 46.
2) Verlantd.

KIL.

Misliden. Misleiden , bedriegen.
Gi hebt minen oom bedrogen
Harde dicke in meneger wisen ,
Gi misleettene.
Rein. door IV1LLEMS , vs. 208.
Mislieven. Mishagen. KIL. MEYER.
Hi verliest goey fame die den quaden behaecht ,
Maer den quaden mislieven is gode bequame.
ANNA BYNS , Ref. 1548 ,

Ref. 10.

Mislijck , mislick , misselijck , misselick. Zie Messelijc.
Mislijcheit , mislycheit. Onzekerheid , wet ntissenk«n, feilbaaviwid •
wankelbaarheid. U. W.
Op misl ij ck hey d van hopeu.
VONDEL , door V. L. II , 612 , VS. 313.
Mislove. Ongeloof. Zie Meslove.
Misluyden. Wanklinken , wanluidend zgn.
Misluk. 1) Mislukking.
2) Ongeluk.

KIL.

MEYER.

KIL.

Mismaect. Ellen dig , beroerd. Zie

D r . VERWIJS ,

Tspel enz. vs. 56.

Mismaken. Toetakelen, mishandelen.
Die derde sprat /nit groten zeer
" Mijn troester , alder werlt heer ,
Hebben die Yoden sou m i s m a e c t,
Dat nyemant sulke confusie naect , enz.. "
HILDEG. Ged. bl. 57 ,

vs. 113.

Mismoede. Mistroostigheid.
So willen zy van rouwen sterveu ,
So gaen sy dan in rechten mismoede
In cell clooster.
Mloep. B. 1 , vs. 1305.
Mismoghen. Kwalijk neaten , snot verdeagen , bengden. KIL. MEYER.
Misnamen misnaemen. Een hatelijken bgnaam geven , schelden KIL.
Hy spreect van paus , keyser , beyde reel blamen ,
En leerdt dondersaten teghen doverste opstaen ;
Van princen en vorsten scrijft by reel ditfamen ;
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Prelaten , biscoppen hoort men hem misname n.
ANNA BYNS. HS. M. 133.

Misniede. Zie Maisnieden , en .Belg. Mus. IX , 428.
Mispaeyen. lemand ontevreden maken , kwetsen , betee gen. KIL.
Mispaeyt. Ontevreden. Ibid.
Mispelpeyrken. Zekere soort van peer. Ibid.
Mispeler , mispeltere. Mispelboom. Ibid.
Mispeuteren. Misdoen , kwatijk handelen , zijn plicht verzuimen ,
een misslag begaan. KIL.

Misprijs. Zie Mesprijs.
Misprisen. Zie Mesp risen.
Misraed, misraadt. Kwade raad. KIL. MEYER.
Ongeval , tegenspoed. KIL.
Misraeck.
2) Verkeerd toegebrachte slag , misslag. Ibid.

Misraect. Zie Mesraect.
Misraken. Zie Mesraken.
Misrekenen. Misdeelen , slecht bedeelen, slecht betalen.
IFIGENIE.

Waer is de veltheer , in 't getal der Godn getekent ?
ORESTES

Wien meeutghe ? dien ick kende is by 't geluck m i s r e k e n t.
VONDEL , door v. L. X , 625 , vs. 564.

Missagier. Bode. Zie Messagier.
Missaken, missaecken. Zie Messaken.
Missaker, missaecker. Ontkenner. KIL.
Hem (God) bedrieght geen schijn ;
Uyt heeft 'squaedts missaker:
t Maecksel kan den maker
Niet verborgen zijn.
CAMPBUYZEN ,

Psalm xxxiij, vs. 9. ed. 1630.

Missakigh., missaeckig. Ontkennend.
Misse. Mest. U. W.
Misse. Font , dwaling.
Misse. Schaarschheid , gebrek. Ibid.
Misse (Te) gaen. Mistoopen , mistukken.
Selden t e m i s s e ziju dine sel gaen,
Diet al an Gode wil laten staen.
Ged. bl. 254 , vs. 59.

Misseggen. Zie Messeggen.
Misselgier. Bode , looper. Zie Messalgier.
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Misselijc , missehjk , misseliek. Zie Messelije.
Misselijcheit , missehjekheit. Onzekerheid.
Die vierde redene es van (lien
Waer om men strijt sal ontsien ,
Dats om die misselijcheyt
Die ane den strijt gheleyt.
Meliboeus , vs. 3050.

Misselijekheit. Mogelijkheid. Zie Messelijek 7) op bl. 376.
MiSseliesin8. Op allerhande wijze , in verschillenden zin.
Hare vrucht wart miss eli c sins getrect.
Lev. van St. Fr. vs. 3447.
Maer uu court dat mijn zin
Die misselicsins, nut ende in,
Getrect waert , nu hare nu dare.
Ibid. vs. 10452.

Missen. Misloopen , Met aantreffen. Alsoe als sy van Medenblic togen
jegens myn en here van Ludic, die aldair coin en sonde, ende sy hen
misten. D r .

VERWIJS ,

De Oorl. van Hert. Albr. bI. 308.

Missen. Bemesten. Sy m i s s en of vetten den acker.

R. V1SSCHER ,

Sinne-Poppen , 1678 , bl. 26.
Die sijn Hof wil gierich missen
En veel vruchts daer uyt verwacht ,
Sal veel saeyen en veel missen.
HONDIUS, 1Vloufe-schans, bl. 140.
Jae , Melibe mocht wel soo vet sijn braecke m is s en,
En suoeyen het geboomt.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN , bl. 33 , vs. 75.

Missen. Misten , mistig zijn. tut,.
Missen van jet. lets missen , voorbijgaan mistoopen.
” Ic wilde mine kele hiughe" ,
Peinsde hi , ,waert dat ic miste
Van minen bedde."
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne ,
bI. 85 , vs. 267.

Missetten. Leelijk staan , misvormen , mismaken.
Orn dat sonde den mensche vrien
Ende ofdoeu alle die smetten ,
Die den mensche sere miss e t t e n.
BLOMM. Oudvl. Ged. Ill , 22 , vs. 182;i.

Missetten. In wanorde brengen.
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Misschaepen. 1Vanschapen , wanstaltig , misvormd.

KM,

Missehe. Meat , drek. Ende verbernense mitten viler beide hoes' vleyseh ,
ende, hoer vel , ende haer misse 17 e. Bijb. van 1477 , Levit. XVI, vs. 27.
Misschelen. Mown.

KIL.

Men denke bier aan het Eng. »mis-

cellaneous".
Misschen. Mengen. Het primitief van misschelen.

NIL.

Misschen. Mesten. Zie Messen.
Misseheppen. 1) Slecht vormen , een nriswornid schepsel voortbrenKIL.

2) In eene leelijke , afzichtelijke gedaante veranderen , herscheppen.
Ghy weet wie hen misschep t.
VONDEL , door v. L. V , 458, vs. 581.
Zoudt ghy uw glanseu , die de hemelen vercieren — —
Misscheppen onbedacht?
Ibid. VI , 270 , vs. 1188.
Misschepsel. Wangedrocht , wanschepsel. KIL.
Misschieden , messchieden. 1) Slecht of ongelukkig uitvallen,mislukken. Ibid. U. W.
2) Kwaad overkomen , kwaad wedervaren. U. W. Wdb. op

BREDERO.

Samuel sprat: " U es messchiet
Maer sceet altoos van Gode niet ,
So behoudi lijf ende siele."
Rymb. vs. 8845.
Ic beyde liever noch een jaer ,
Dan di m i s s c h i e d e van een haer.
Mloep. B. II , vs. 320.
Misschien (By). Bij gem( , Inj toesal.
Indicts ghy ergens quaenst door buyigh weer to stranden ,
Seylloos en masteloos , aen onbekende Landen,
En dat ghy daer dan saeght veel cijph'ren wel gestelt ,
Verdeelt , vermenighvuldt en na de konst getelt ,
Oat ghy drie hoecken saeght met hare kromme bogen ,
Geteykent op de maet , soudt ghy to dencken pogen
Dat sulcks quam by miss chien?
HUGO DE GROOT , Bewys, 1652 , bl. 8.
Misschien.. Hetzelfde ale Misschieden.
hierover nader D r. DE JAGER , Latere Verscheidenheden , bl. 287.
Misschienis. 1) Miskraarn.
— — — 't was goed dat ik Met swanger en was ,
M ant ik had heel lichtelijk sealers een misse h ienis gekregen.
VAN PAFFENRODE , HOpUlail Ulrich , 1670 , bl. 35.

M1SSC.—MISSI.
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Julia siende , dat den tabbaert van haren man Ponmeius , met bloedt
besprengt zijnde, t'huys ghebracht werde , suleken sehrick kreegh , dat sy
terstont van haer selven viel , ende met groote pijn ende benautheyt een
missehienis kreegh , ende alsoo haren geest gaf.

VAN BEVERWYCII

Van de Wtnementheyt des vrouwelicken geslachts , '1639, bl. 606.
2) Misgeboorte. M i s s c h i e n i s s e n ofte ontydige mensehen vruchten.
VAN BLEYSWIJCII

Beschr. van Delft , D. II, f°. 584.

Fransen Vrou leyt van een misschienis in de kraem.
G. VAN SANTEE , Van 't Een op 't aer 1624 , bl. 2.

Missehienlick. Wellicht gebeurlijk , toevallig. NIL.
Missehteluyn. 1) Mastetuin , gemengcl koren , ook brood daarvan. Ibid.
2) Gemengd. Ibid.
UL.
Missie. Mesthoop , mestvaalt.
Missingh, missinek. Hetzelfde , ook in de beteekenis van het erf
wear een hond zich bij zijn hok ophoudt.
Een hond is koen en wonder stout
Als by hem op zijn missingh hout.
DE BRUNE, Spreekw. 1636 , bl. 76.
Eygen lof stinekt , hoe-wel het blinckt. 't Is een wie. d , dat op de
missingh groeyt.

DE BRUNE

Banek.-Werek bl. 19. Een peerel in 't

goud thoont die niet sehoonder , als die op de missingh light ? Ibid.
II , 385.
Zie ook Messing.
Missing. Verkeerde uitkomst. U. W.
Missingh. Gemis , ontbering , schade. Mace vermag den houder sijn
verhaef to soecken op den teiekenaer , de vveleke hem de wisselbrief met
de voorseide kennisse zijnde vertoont , schuldig is den solve met de kosten ,
schaden ende m is s i n g h en te voldoen.

HUGO DE GROOT ,

Inl. tot de

Holl. Reehtsgel. 1631 , bl. 181 , vo.

Missit. Rut , gebrek , iets dat misstaat.
Oock suldy wachten boven alle dinghen
Uws liefs missit en ghebrec te vermonden.
C. VAN GHISTELE , Conste der Minnen , 1581 , bl. 64.
Der vrouwen missit wilt suyverlijek bedecken.
Ibid. bl. 65.
Gulsicheyt is in een vrouwe een groot missid t.
Ibid. bl. 84.

Missitten , messetten. Misstaan , kwalijk staan.
Clete , is sal di seggen nice
Al hadden die vissehe in der zee

NIL.
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Enen mensche geeten al ;
Weet oec dat hi verrisen sal ,
Soe dat an hem niet sal missitten
Van genen dingen , no van smitten.
BLOMM. Oudvl. Ged. III , 66 , vs. 5601
Hi beterde so hogelike
Sine mesdaet , dat men vergat
Al dat wilen an hem messa t.
MA]BL. Sp. H. 40. ed. I P. II B. XLI, vs. 26.
Misspreken , messpreken. 4) Kwaad spreken.

KIL.

Dorperheit scuwic harentare
Ends messprek en hectic sere.
D r . VERWIJS , Die Rose , vs. 9767
2) Verspreken.
Mist. Mest , drek.
Ghedincke waen du best comer ,
Ende waer dijn vleesch of es ghenomen ,
Ende wattu van live bist
(Soe sijtstn anders niet dan mist
Ende een vuyl onreyn sach.)
.X. Plaghen , vs. 2462.
Mistamen , mistaemen. Onhefamelijk zijn.
Mistasten. _Viet treffen , niet raken. Wdb. op

HOOFT.

Mistel. Marentak , vogellijm. KIL.
Misten. Besnesten. De land-man bederft zijn land en zijn eygen-zelven ,
als by de kost en moeyt ontziet , van broken en miste n.

DE BRUNE ,

Banek.-Werek , I, 133.
1Vlisterden, mesterden. Mistraden. its,. Dese lieden gaen op den boert
y onder Kellen ; in ister den sy yet sneer , si vallen daer ynne.
Brul. bl. 99 , reg. 8.
Mistigh. Onhelder, paw. Wdb. op noorT.
Mistingh. Hetzelfde als Missie en Missingh , Hans. nwsthoop , mestvault.
Een Boer een misting is ghelijck ,
Van buyten graeu , van binuen slijck.
DE BRUNE , Spreekw. bl 306.
Mistoonen. Wanklinken. xiL.
Mistreel. Hetzelfde als Menestreel.
Mistrief. Quid?
Niemaut weet hoe vreeint althans iu miju (mij) woelen
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MISTR.—MISVAL.

Verscheyden ghedachten , om mijn (mij) sells to doen mistrie f.
Constth. Jawed , 1607 , bl. H h h ij verso.
Mistroest. Mistroostigheid neerslachtigheid , wanhoop. ML.
M i s t r o e s t den menighen doet gaen
Als hi liever bleve staen.
Mloep. B. II , vs. 423.
Mistroostigh. Wanhopend. ML.
Misuis. Nlisbruik , klein vergrijp. Eng. omisuse". Wdb. op nook-r.
Alwaer onder veel andere misuse n gheklaecht Wert, dat, enz. VELIUS,
Chroniick van Hoorn 1617 , bl. 190.
Mistrouwe. Znw. Wantrouwen. Km.
Mistrou wen. Werkw. Wantrouwen. ML.
Mistrowwigh. Wantrouwig. Ibid.
Misval , mesfal. 1) Ongeval ramp , teed , onheit , ongetuk. Wdb. op
BREDERO ; U. W.

Siet , dat men m i s v al noemt of wel een swaer verdriet ,
Dat keert haest anders om , wauneer het Godt gebiedt.
CATS , door Dr. v. vL. 11 , 880 , a.
Maer muck doch dat ter selver stouden ,
Beer, schaemroot wooden tsamen al,
Die blij zija over mijn in is v a 1.
MARNIX , Ps. XXXV , vs. 26.
Zie ook Grinib. Oorl. D. I , vs. 331.
2) Verdriet , hartzeer.
Zy moeten daer blyven al, die in dees zee geraeken ,
Den hertog met groot !nib v a 1 moest daer zyn woonstee maker.
Horae Belg. II , 8.
En wat heeft doch de Mensch in 't leveu alle jaers ,
Dan veel elendicheyts , veel m i s v a l s en ghevaers.
a. HEYNS , V oorbeelsels der Oude Wyse , 1623 , bl. 6
3) Onaangenaamheid. Dan wordt by ghequelt met waken ende sluyinerighe Droomen , koude hitte , sneeuw reghen , onweder ende andere
misvallen. Ibid. bl. 6.
4) Misstap , mistred , onbetamelijke dead , zunde.

KIL.

Bens yeghelijcx misval sullen si verwiten ,
Die duecht doen , heeteu zij ypocrijten.
ANNA BYNS , Ref. 1548 , bl. 124.
Niet een sijner gangen sal slibberen ofte wanckelen , dat is : by sal voor
rn is val elide verderf , ofte voor afval van Godts Wet behoedt worden.
St. Bijb. Ps. XXXVII , Kantt. u3.

MISVAL. —MISVA.
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5) Bloedvergieting en dood in den strUct. Daer doe veel psis v als aen
beyden syden geschiede. Klerk u. d. 1. L. bl. 45. Nader misvalle Grave
Aernts des milden Princen , is Direk zyn soen geworden die vierde Grave
van Hollant. Ibid. bl. 43.
6) Mistiracht. Een m is v a1, welckes vleesch half verrot is , alst uyt
sijner moeder Iichaern voortkomt. St. Bijb. Num. XII , Kantt. 13.
Waerom en ben ick niet geweest als een verborgen mis Ira I. ibid.
Job , III , Kant. 23.
7) Miskraant , ontijdige bevelling. Van al jou tieren mochtsi lichthjels
ien m i s v a 1 krijgen. W. D. HOOFT Kl. van stijve Piet.
Soo haer den segen mist van welgeboorne Soonest ,
Of isser maer een vrucht , sy sorgen voor m i s v a 1.
VONDEL , door v. L. I , 764 , vs. 38.
8) Verlies. Wdb. op

HOOFT.

9) Flauwte, beztvijming.
Komt en besichtigt de Princes , die van haerselven leyt
Kent ghy de oorsaeck van haer m i s v al bewijsen ,
Soo salmen u versochtheydt betalen en prijsen.
BREDEE0 , Stomme Bidder , bl. 46.

.Misvallen, mesvallen. 1) Ongeval hebben, ongelnk overkornen.
Entrouwe , is verstont ooc wel ,
Dat cuwaert dreef groot mesbare :
Ic waende hem iet mes v al I en ware.
Rein. door Dr. Joistottnt,. vs. 3228.
Broeder Jacob van Yseo
Doe hi kint was , mesv al hens so — — —
Dat hi binnen to senerde algader.
Lev. van Ste Fr. vs. 0804.
2) Tegenloopen , slecht uitvallen, mislukken.
Het is menichwerven gheschiet
Die gheen , die Gode niet en ontsaghen ,
Dat hem misv el in horen daghen ,
Ende worde sonderling gheplaecht.
HILDEG. Ged. bl. 49 , vs. 40.
Het mochten lichte daer mesval 1 en
Alshet hier dede vor u allen.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 3864.
3) Ontijdig bevallen , eene miskraant hebben. K1L. PL.
4) Mishagen. Het in i s v i el my seer. St. Bijb. Neh. XIII , vs. 20.

Vlisvaren, misvaeren. 'Lie Mesvaren.
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MISVA.--MISWE.

Misvaren , misvaeren van kinde. Ontijdig hevallen , eene miskraut?? hebben. Rm.
Misverghen. Ontkennen. Ibid.
Misverstand. 'I) Onwetendheid , onkunde , onervarendheid. Ibid.
2) Tweedracht. Ibid.
3) Zwarigheid , moeilijkheid. Ibid.
4) Dwaasheid, onverstand. Wdb. op
5) Dwaalbegrip.

BRUER°.

Ghy Sidoniers , die dicht aen Palestijne paelt
Met uw gebiet , m aer wijdt en verre zijt gelegen
Van ooze Wet, en volght verkeerde en kromme wegen ;
Waerom vermeet ghy u dit schricklijck m i s v e r s t ant
Van blinde gruwelen in dit geheilight lant
Te voeren , daer de grout geen vreemt altaer kan dragen P
VONDEL , door v. L. V , 706 , vs. 121.
Misverstandigh. Onwetend. ML.
Misvoeghen. Misstaan. Ibid.
Miswaen. Verkeerde gedachte , dwaling. Ibid.
Miswanen , miswaenen. Verkeerd denken , dwalen , zich bedriegen.
Ibid.
Miswas. Misgeboorte. Ibid.
Miswende, meswende, mesweinde, meswende. Ongeluk, tegenspoed , onheil , verkeerde wending van zaken.

ML. MEYER.

Hoe menich jammer ende in is wende
Sijn ghevallen bider minnen ,
Die zonder mate ende wise sinne
Ruekelois wort anghenomen.
Mloep. B. 1, vs. 2120.
Daer ons noch sonde comen ave
Verdriet , scade , toren , mesweind e.
Grimb. Oorl. 7 , vs. 1199.
Zie nog Walewein , vss. 17 , 5280 , 5290 , 5299 , 5359 , 5578 ;

HILDEG.

Ged. bl. 39 , vs. 38 ; bl. 111 vs. 22 ; bl 168 , vs. 424.
Miswende, meswende enz. Overtreding, misdaad , slecht gedrag.
— — — want hi bekende
Dat hi sondelic in miswende
Hadde gheleeft.
Mloep. B. IV , vs. 2060.
Miswende , meswinde (Sender). Voorzeker , zonder ommekeer ,
voortdurend.
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MIS WE. —MIT.
— — — dat hemelrike ,
Dat euwelike, sonder meswinde,
Dueren moet sonder rode.
Doctrin. B. TI , vs. 2667.
Die volght der gherechtechede
Ende der ontfermechedeu mede
Hi sal sunder meswinden
Leven ende glorie vindeu.
Ibid. B. T1I , vs. 145.

Miswenden. fiwalijk uitvallen , tegenloopen.
Mit. 1)

KIL. MEYER.

Met, mede. KIL. U. W.
Den anderen voghelen boven clam
M i t horen stemme , m i t horen sanghe.
HXLDEG. Ged. bl. 68 , vs. 21.
Die totter oude niet en quamen ,
Om dat si m i t joeghet annamen
Zaken , die hem tieghens droeghen ,
Dair sy hem selven mede versloegheu ,
Ende molten sterven eei hair tijt.
Ibid. bl. 69 , vs. 118.

2) Te gelijk , juist toen, terwiji.
Die nachtegael was oeck verwrect
i t dat si den dash vernam.
Ibid. bl. 68 , vs. 19.
M i t viel de nacht , den arren gruw'leu gunstig.
OTJDAAN , Poezy 1 , 133.
3) Door , door middel van.
Den menighen schiet in minnen leet
M i t ousinnigher haesticheit.
Mloep. B. T1 , vs. 418.
Mit

Geheel en at, in zijn geheel.
Maer alsmen den armen outrac
Daelmoesene , ende men des miste ,
Ghinc haus ende hot to piste,
Ende de stede wert woeste met alle n.
Doctr. B. I , vs. 818.
” Ghenadighe heer , is seg n hoe" ,
Sprac die ridder zeer beganghen ,
" Hoe dat mit allen is verganghen ,
Sal is u vertellen waerlijk."
Mloep , B. II , vs. 500.

Zie ook Met alien.

NETT. —MVPS

Mit

of

met desert.
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Terstond , dadelijk , op hetzelfde oogenhlik.

Doe 4 der vruchten was ghenesen ,
Hoerde die coninc gheluut mit dese n.
Ibid. B. III , vs. 1002.
Si ghingen alle te rade mit dese n.
Ibid. B. IV , vs. 832.
Doen Bexillas was ghenesen
Voer David danen met dese n.
Dboec vanden Houte , vs.

Mite , myte.

444.

Kleinste munt , ter waarde van 1 13 penning volgens de

Informatie , en van 1'4 penning , volgens Dr.

VERWIJS.

Beiden kan waar

zijn omdat de waarde der naunten somtijds aan verhooging en verlaging
onderhevig was. Overdrachtelijk werd dit muntje ook voor eene kleinigheid
gebezigl Gemerct zy up die tijt 'neer penningen hadden clan zy nu in y t en
doen. Inf. Gloss.
Al heeteu ci gheestelike prelaten ,
In haer werken sijn 't meest Pilaten.
Desen selven graet es oec ghestelt
Den ghenen die prediken om ghelt
Ende hueren 't woert Gods om voert te vereopeu ,
Ala dese questeerts , die omme lopen
Ende lovers atlaet , ende scelden quite
Al tsmenschen sonden om een mite.
BLOMM. Oudvl. Ged. III , 79 , vs. 410.

Myte (Eener) niet. Zoo veel als niets. Wdb. op HOOFT.
Zie nog Belg. Mus. IV , 58.

Myterdrig.

Mijterdrager. Gloss. van

VONDEL

door v. L. waar de plaats

onjuist is aangegeven.

Mits. 1)

Ter oorzake van, wegens , uit hoofcle van. Wdb. op

HOOFT.

God Mars die zwoer gelyk een Ketter ,
Mits hem een balk kwam op de kop.
FOCQUENBROCH Alle Werken , 1709 , I , 6.
Wy sijn maer tanger volck , en niet als swacke vrouwen ,
Wie kan , oock daer het klemt , de sinnen weder-houwen ?
Laet dat die manners doen , die , mits een grijsen baert ,
Gaen boven haer gemoet , en tegeu menschen aert.
CATS , door De. v.
I , 453 , a.
2) Door middel van. Wdb. op

HOOFT.

Met grouter ootmoet val is u te voet ,
D'opperste goet leert my u weghen

MITS.—MODDE.
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Ghy die my verlost hebt mits dijna dier bloet
Van tsondich ghebroet my suyver ghedweghen.
Belg. Mos. X , 328.
3) Mot . met een , juist toen,inmiddels,terwijt, met (lat. Wdb. op HOOFT.
Ick was vroegh ter mart gekomen ,
En gingh dwalen hier en daer,
Doch u wert ick niet gewaer ,
Niemant ('t scheen) had u vernomen ,
Mit s soo sigh ick Imes' hont ,
Daer by voor eeu deure stout.
CATS , door D r . V. VL. 1, 591 , b.
4) Dewijt, omdat , daar. Wdb. op

BREDERO.

De wapens schrijven ons tot wettigh Erfgenamen ,
M its wettig' Oorlog dee dat wij ons deel bequameu.
GROEBE , Versch. Ged. I , 54.
5) Vermits.
Pompejus sou sijn eer benijden ,
En Scaurus self , vernamen sy 't geluyd ,
Dat na 'et verloop der eerste tijden ,
Hun faem verdooft ; mit s 't oude Rome vlack
Ter aerde plofte met sip wallen.
VON i)ET, , door V. L. III, 336 ,

vs.

21.

Mitten cortsten. In kort , om kort to gaan.
Mitten cortsten, hij wan den strijt
Ende die coninck wart sijn dochter quijt.
Mloep , B. II, vs. 2773.

Mittien. Terstond daarop , met een , terzelfder tijd
Mit t i e n heeft hi siju zweert ghenomen
Ende heeft hem doer sijn lijff ghesteken.
Ibid. vs. 1094.
Doe scide dat kint : Vader , waer
.Is die offerande , die ghi offerers zelt
' Ic en zie gheen hier opt welt."
Die wader antwoorde mittien:
,Lieve kint , God zalt versien."
Esp. B. I, C. 37 , vs. 21.

Modde, moddeken. Een Jong meisje. KIL.
Modde , moddetje. Dock , afveegdoek , vaatdoek. Wdb. Op WIEDER°.
Modde. Vuilpeuk. , nwrsebet , stordig wijf.
Vrou modde leyt daer 't huis ter degen.
s. DE BRUME , Spreeek-Woorden , hi. 459.
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: Het is daar een slordig , vuil , ongeridderd huishouden.
Dan bin ick ien modde, dan bin ick ien vareken.
COSTER , Teeuwis de boer , 1627 , bl. 6.

Zie nog ibid , bl. 20.
Moddelen. Wroeten , opdelven , muffelen , omwroeten. JUL.

PL.

Zie

Vermoddelen.
Moddeling. Omwroeting , opdelving , doorsnuffeling. PL.
Madden. Het primitief van moddelen. ML.
Modder. Grondsop , moor. Rm.
Madder. Tante , moei. PL.
Moddermuylen. Zoenen en likken.
Ba ziet dit moddermuylen,
Ziet dit treckbekken.
HOUWAERT , Handel der Am. bl. 25.
Moddigh. Slijkerig , modderachtig. ML.
Mode (In). In het gemoed , of hart.
Dit ongevoech es mi leet ,
Rude ben des drove i n minen m o d e.
Lane. II , vs. 38597.
Hem quam wel in m o de das ,
Dat hi spiere ocht bode mochte wesen.
Ibid. vs. 34830.
Mode. Vermoeid.
Si resten daer haer m o d e lede.
Ibid. vs. 36644.
Modeken , modekijn. Zekere snaat. Drie modeken blomen. Bijb.
van 1477, I Coninghen, alias I Sam. I, vs. 24. Ses mod ekijns gerste.
Ibid. Ruth III , vs. 15.
Moder. 1) Moer,, bezinksel. KiL.
2) Modder. Ibid.
In bernender m o d e r lach si versmort.
Alex. X , vs. 59.
Daer toe dwangmense utermaten ,
Dat si die m o d r e van der straten
In manden moesten henen draghen.
Rymbyb. vs. 3406.
Zie nog ibid. vs. 10427 en vs. 14953.
Moderbaren. Mensal. Zie Moederbaren.
Modereren. Beschikken, beredderen , bedisselen.
Dat is het dat irk soeek , mijn Oom sal 't wel modereren,
IV.
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So jou Moeder wet wil verstaen ,

kryghen het so na ons begheren.
Kl. van de Vyaensche Reys , bl. 6 ,
aangehaald in Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 129.
wy

H. DE BRUYN-BEECK

Moderich. Vuil , modderig.
Dyogenes quam tote Platone ,
Die rike was en hadde scone
Sijn bedde gedect met goeder moeten.
Daer gins hi up met m ode rigen voeten.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. I P. III B. XXXII1I , vs. 26.

Moe. Gemoed. Wdb. op HOOFT.
Mood. Geest , verstand , zinnen. Ibid.
Mood. Gramschap woede , hevigheid. Ibid.
Mood. Hoogmoed , trots , hooghartigheid , roem.
Arabien draeght moedt, en gaet de roem afstrijcken
Van d'ander werreld wijd , en alle Koninghrijeken :
Om dat de Phoenix staegh haer zoele locht doorzweeft ,
Die nimmer zijns ghelijck ziet , melt ghezien en heeft.
VONDEL , door v. L. I , 645 ,

vs. 1.

Mood. Gemoed , hart.
Helaes mijn' bedgenoot , is dat na groot verlangen
Het aensicht uws gemaels en bruydegoms ontfangen ?
Wat maeckt uw' rechterhand met dat gevatte swaerd ?
Hoe komt het dat uw m o e d om my niet wat bedaert ?
Ibid. II , 739 , vs. 1103.
Ai ! vrouwe dicker dan nu
Heeft men gheseit te menegher stont ,
Dat es in den moede, data in den mont.
moral. Oudvl. Ged. I, 6 , vs. 432.

Zie ook Belg. Mus. IV , 333 , vs. 959.
Moede (In). In gedachte. Taalgids 1867, bl. 190.
Moede (Zich te) vinden. Zich genegen , zich bereidwillig toonen.
Wdb. op HOOFT.
Moedelick. Moeilijk , tverkelijk. mL.
Moedelick zijn. remand moeite aandoen , hem iets in den weg leggen.
Ibid.
Moedelickheyd. Last Ibid.
Bijw. Lastig , op eene lastige wijze. Ibid.
Aloedelinge. VVieling , draaiing.
die zepuut
Es — — ghehornet , daer hi mede
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Den grout veroert, dat men die stede
Ghesien en can al daer hi es.
Die vische , die niet en vroeden des ,
Ende niet en pensen omme dien ,
Comen daer si die moedelinghe sien.
Nat. Bl. B. V , vs. 914.

Moeden. Kwellen plagen.
Entie goede wert gem o et
Menichwerve buten reden.
HILDEG.

Ged. bl. 220, vs. 12 , var.

Moeden. Denken , peinzen. mi.. MEYER.
Moeden. Moed geven-, bemoedigen. Ibid.
Moeden. Moede worden.
Sijn ors begonste sere m oeden,
Hetne was niet wel to sinen wille ,
In een plein bleeft staende stille.
Ferg. naar het HS. vs. 2616.
Hi en sel traghen ende moeden
Ende van arbeiden warden crank.
HILDEG. Ged. bl. 770, vs. 66.
Zie nog Lanc. II, vs. 35169.

Moeden. Uitrusten , rust nemen.
Tusschen twee ridders ontstond er een strijd op leven en dood die
eenige uren geduurd had, zonder
Datmen geweten conde
Wie die beste was ter stonde.
Naden middach gingen si m o e d e n.
Lane. II , vs. 40871.
Dus gedurde die strijt
Toten middage vander primetijt.
Die riddera begonste moeden doe.
Ibid. vs. 24824.
Van daar ook m o e d t s make n. Zie dit woord.

Moeden. 1) Vermoeden.
Alexander , degen vri ,
Dijn sterf dach es hier bi :
Ter .ix. maent in naeste iaer
Saltu sterven , dat es waer ,
Te Babylonien in die stat.
Het sal di een doen dat ,
28'
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Dar op m o e d s du min noch meere.
Alex. X , vs. 757.
Daer vant him tere roten ,
In een huus alle besloteu ,
Die twilit en moedden dat hi
Hem daer ware also bi.
Belg. Mus. IV , 366 , vs. 1997.

Zie nog Brab. Yeesten B. VI, vs. 51 ;

D r . VERWIJS

Die Rose, vs. 6183 ;

Lev. van Jezus, bl. 194 ; Lane. II, vs. 13651 ; Lsp. B. I, C. 16 , vs. 9.
2) Vermoeden in den zin van toepassen , vermoeden dat jets op iemand
van toepassing is.
Doe riepen die duvelen openbaer ,
Me in die afgode woonden daer ,
Met hider stemmen herde sere ,
Alsoot woude use here :
Ghi Romeine , bescuddet nu
Uwe gods ! Men ontvoertse u !"
Die kerstine m o e d d en dit ghescal
Op hare apostelen al.
Lip. B. II , C. 40 , vs. 121.
3) Met den gen. Waarschijnlijk achten.
Die Zee haddi entie riviere
Entie berghe in alre maniere
Tallen ingangen so wel beset ,
Dat hi des zeghen m o e d d e to bet.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. II B. III , vs. 52.
4) Met den gen. Op jets bedacht zijn.
Ende als sijs minste moede
Is tkint zonder hnlpe zaen
Allene die trappen opghegaen.
Lip. B. II , C. 4 , vs. 20.
Moedenisse. Moeite , last. JUL.
Moeder. 1) Hetzelfde als Moder. Moer,, bezinksel.

KIL.

2) Modder,, slUk , aarde.
Alforas , spreect Aristoteles ,
Oat een wonderlec visch es. — — —
Eerst wast op die moedre dat
Als een woerm , ende cruupt ende levet , ens.
Nat. Bl. B. V , vs. 80.
Want God , Onse Here , maecte Adams

Wdb. op

nOOFT.
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Vander moedre ende vanden slike.
Maskaroen , vs. 1147.
Moeder. Baarmoeder.
Het is een oude spreuck: Sy broet een geylen aert ,
Die als de moeder sluyt , noch wenst te siju gepaert,
CATS, door Dr. v.
fo. 574, b.
Moederbaren. Mensch.
Quam hi recht gereden daer
Daer men over sonde varen ;
Maer Mae sager moederbaren
Nieweren wonen daer omtrent.
Lane. II, vs. 44930.
Men sach daer menighe moederbaren
Hem selven drinken dor de vrese.
MELIS STOKE , B. VIII ,

vs.

362.

Moeder en.e , moederlick een. Geheel alleen. ML.
Here ! tachterst quam gevaren
Een ridder al moeder en e.
Ferg. naar het HS. vs. 2957.
Aldus dolende reet Ferguut
Al moeder ene in dat wont.
Ibid. vs. 2791.
Moederslaeht. Oorzaak van den dood eener vrouw in het kraambed.
0 leider ! dat kint was geboren levendich ende was in oederslacht
geworden. Pass. Sorrier Stuck, 1489, P. cvj. b.
Moederslachtigh. Moedermoordenaar. Km.
Moedersogh. Zekere aanyename samengestelde drank. Ibid.
Moedersoonken. Bedorven , weekelijk opgevoed kind. Ibid.
Moederstede. Baarmoeder. Ibid.
Moederwee. Pijn , kramp in de ingewanden , darmwee. Ibid.
Moedigh. Zacht. Km. Zie WEILAND op Gemoedig.
Moedigh. Hoogmoedig , grootsch , trotsch:
Sy selve voelt hem oock by wijlen Spartelbeenen ;
En wenscht het kortelijek , volgroeys , te hooren stenen ,
En is vol salige hope ; en , moedigh op dat pand ,
Merckt somtijds , enz.
VONDEL , door V. L. II , 548 , vs. 379.
Moedigen. 1) Aanmoedigen , bemoedigen , inoed inboezernen. U. W.
Zie nog HOOFT Nederl. Hist. P. 405 , 49 en fo. 793 , 49.
2) Geruststellen. Wdb. op

BREDERO.
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Moednesse. Zwaarmoedigheid volgens
fo. 475.
Moedsel. Moeite , last , moeilUkheid.

LE LONG.

Zie

VELTH.

Sp. Hist.

KIL.

Moedte. Moeite. Ibid.
Moedts (Wat) maken. Wat uitrusten , wet rust nemen , het zich
gemakkelijk maken. Wdb. op

HOOFT.

Moeghe. Magen, bloedverwanten.

Ged. II , 61.

lioeghen. Gebied, rechtsgebied. Ibid. bI. 112.
Moei. Stiefmoeder. In de geschiedenis van Ypolitus leest men, dat
Fedra , zijne stiefmoeder , hem tot een minnenhandel wilde verleiden. Eens
afwezig zijnde , schreef zij hem , dot niemand daarin erg zou hebben ,
Wantmen hem tot groter duechden
Prisen sonde in elker stede
Dat hi sijnre m o e y en vrienscap dede.
Mloep , B. III , vs. 492.
Moeyelijok. 1) Lustig, vervelend. Wdb. op

BREDERO.

2) Verdrietig', uitluimig.
Jae Moer ! ick ben soo m o e y e 1 ij c k , dat ick dorst , ick gingh staen huylen.
KRUL , Kl. van drooge Goosen , 1685 , bl. 1.
3) Ontevreden.
0 wonderlijcke strijt in jeuchdelijcke zinnen ,
M o e y l ij c k' eergiericheyt en zachten brant van minnen
Besloot oyt sterftck mensch wel vast in syn ghedacht ,
Wie van u beyden hier de grootste zij van kracht ?
HOOFTS Ged. door LEENDERTZ II, 43.
4) Dringend, benauwend. Wdb. op

HOOFT.

Moeyen. 1) Vermoeien, , afmatten.
Torre hoghe wel .1. voete ,
Ende met ysere jeghen brant
Wel verdect an elken cant ,
Daer in slingerers ende scatters mede
Die sere m o e y en sonde die stede.
Rymb. vs. 29006.
Weet ooc dattie arbeit
Die aen die scrifture leit ,
M o e y et alle des menschen leden
Van boven tote beneden.
Lsp. B. III , C. 14 , vs. 151.
2) Onaangenaam aandoen , teed doen. Wdb. op
3) Lastly vallen. U. W.

HOOFT.
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Moeyen (Hem). 1) Zich moeite geven.
Die jondrouwe seide ” Gi en dorft u ,
Vrouwe , nemmer moeyen nu.
Si en dadens niet , noch is mode ,
Gi verlieset awe bode.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 1932.
2) Zich bemoeien. U. W.
Moeyen kinderen. Broeders of zusters kinderen, neven of nichten. mt.
Moeyenisse. 1) Hinder, hindernis , kwaad. Ons en staet niet to
lijden , datmen onse ondersaten vocrtaen sulcken kraft en moeyenisse
boven recht doen sal , enz.

VELJUS ,

Chron. van Hoorn , 1617 , bl. 17.

2) Moeite. Item den clerken ghegeven , die dese rekeninge gescreven
hebben , to huefscheden voir horen arbeit ende ander m o e y n i s s e n
upter Vriescher reyse jj gr. D r.

VERWIJS ,

De Oorl. van Hertog Albr.

bl. 27.
Moeyer. Modder , sljk. KIL.
Moeyer. Baarmoeder.
Oh ! nyt de duysternis des moeyers voort-ghedreven
In ander duysternis , om-ziend' en zie ick niet.
DE BRUNE , Emblemata , 1624 , bl. 156.
Zie ook Dr.

DE JAGERS

Nieuw Archief,, bl. 319.

Moeireedt. Vlug om zich wet iets te bemoeien. U. W.
Moeysel. Verdrietelijkheid , onaangenaamheid. Twee inoeyselen
MEIJER, Oude Nederl. Spr. bl. 63.

maecken eon aposteme.

Moeite. 1) Twist , oneenigheid. Wdb. op

HOOFT.

2) Oproer. Ibid.
3) Ledige , vrije tijd , gelegenheid. Wdb. op

BREDERO.

4) Bezwaar, verdriet , onaangenaamheid. Ibid.
Moeitenis. Ongelegenheid , moeilijkheict. Wdb. op
Moel. Molen. MEIJER. Oude Nederl. Spr. bl. 11.

Zie Moete.

HOOFT.

KIL. Fr. »moule".
Moelóren. Van gietbaar metaal of van gips vormen waken. Ibid.

Moele. Model.

Moelie. Koek. Ibid.
Moelie, moelde. Baktrog. Ibid.
Moelievrijer. Klaplooper , pannelikker. Ibid.
Moelmeer. Molennieuws. Oudtijds was en wellicht nu nog is op soulmige dorpen de molen het punt van samenkomst van de boeren, om elMEIJER Oude Nederl.

kander daar het nieuws van den dag te vertellen.
Spr. bl. 41.
Moelne. Molens.
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Alsoe wert al ontsteken
Vander borch , tot buten verre
ende ILIUM
VAN HEELU ,

B. 1 , vs. 3332.

Moeme. Tante. ML.
Moengen, moenigen. Het laatste saeranient toedienen. PL.
Die priester hi wart outboden ,
Dat hi quame te sulken noden
Ende horen wile den riken ,
M o en g en ende met olie bestriken.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. L X VII , vs. 16.

Moenek. Monnik. Passim.
1VIoente. Munt.
Om dat si wooden sonder tette ,
Dat men tlant te vonnesse sette ,
Ende in alien goeden gevoeghe ,
Ende gheene quade m o elite en sloege
Belg. Mits. IV , 308.

Moen Figuurlijk gebezigd om den proud aan to duiden tvaarop lets
rust. Wdb. op

HOOFT.

Moer. Modder. ML.
Moer. Muur.
Als si sus van den banden was vri ,
Ende dan haer geest gevoelde , dat hi
Noch was besloten binnen den m o e r e,
Gegreep si enen steen uten vloere
Van den keldere , ende warp den m oer
Met sturen geeste , dat hi voer
Van een , so dat men daer doer mocht gaen.
Lev. van Ste Christine , vs. 597 en vs. 599.
Want alsoe sterc gebattaelgiert
Eleven si altoes in een ,
Wat mense dranc ochte ghereen ,
Dat nieman tote hen en voer ,
Hine hadde te Coelne dor den m o e r
Alsoe wel met crachte mogen riden
Alse dor hen met gemake liden.
VAN HEELU , B. II ,

Moen Stitstaand water.
Doeu Moyses dit vernam ,

vs.

5248.
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Dat Pharo na hem quam
Met crachte , ende met erreu moede ,
Doen hilt Moyses op sijn roede
Ende sloech in die Roode Zee
Daer voer hi over sonder wee ;
Ende doen sijn vole na hem voer
Doen bleef die zee staende als een in o e r.
Ibid. Bylagen vs. CCCCVI.
Moe r. Moeras , nioerasssige grond.
Weetstu waer Kriekeputte steet ?
Cuwaert sprat : ,Oft ict weet ?
Jaie hoene sout wesen so ?
Ne staet hi niet bi Hulsterlo ,
Up dien moer, in die woestine !
Rein. door Dr. JONCKBL. VS. 2645.
Ferguut sere vervaert was ,
Want het dochte hem quaet spel,
Maer het quam Ferguut wel ,
Dat des resen eyke voer
Wel. WO, voete in den moer,
Dat hive niet mochte bringen nut.
Ferg. naar het HS. vs. 3554.
Daer zijn geen landen quaet , tot aen de slechte m o e r en,
Maer daer ziju over-al Of quaed' Of slechte boeren.
, 397 , a.
CATS , door Dr. v.
Moeraerde. Veengrond.
Moerboom. Moerbeziénboom. Ende hi gaf menichte van cedren , als
verdroghede moerbome, die op tvelt wassen. Bijb. van 1477, 1 Koningen X , vs. 27. De Staten Bijbel heeft hiervoor Vijgmoerbezieboom of
sycomore.
Morus dats des m o e r b o ems name ,
Sine vrucht die es bequame ;
In die bloeseme es so wit ,
Ende als die sonne vaerwet dit
Dan woerden si roet ende haert
Maer alsi ripe es wort si swaert.
Nat. Bl. B. VIII , vs. 523.
Moeren. In beroering brengen , beroeren. Km.
Moerigh. Moerassig. U. W.

Moerland.

Moerassig land,

MOERL. —MOERU.

4 42

Moerlycke lienich. Aro sterd amsche volksspraak voor moederziel
alleere. W db. op

BREDERO.

Moert , moort. 1) Schanddaad , doodschuldige misdaad.
Want si daer moor t werken an ,
Die belieghen dus goeden man.
Lap. B. III , C. 15, vs. 175.
Ben zwaert soe nam si inder hant
Ende heeft hoir wijflicheit doerboert.
Was dat niet een valsche m o e r t,
Die Tholomanes hadde bedreven.
Mloep. B. IV, vs. 1790.

Zie nog op Mort.
2) Geraas , getier , gevloek.
Haer kint sat altoes ende creet
Dat sijt wel seven werven smeet.
.God gheve hem scande die u wan ,
Dat lc u niet ghestillen en can ,"
Si vliec haer selven ende den vader mede ,
Niet en wetic oft si haren man dede.
Haer man steet yore die dore ende hoert
Dat si seit al dese m o e r t.
Belg. Mus. X , 53 , vs 81
Haer man es yore die earners comen ,
Die dese m o e r t al heeft vernomen.
Ibid. bl. 54 , vs. 116.
3) Jammer.
In dit selve jaer,, dat Diederijc starf,
Ende Karel Marteel selve verwarf
Provenchen , ende Harleblanke die poert ,
Doen starf hi , (dat was groot m o e r t !)
Brab. Yeesten , B. I, vs. 1083.
4) Aanslag.
Wiltu wedersegghen de moert
Die du op mi heefs bracht voert ,
Ic wildi dienen , des sijt ghewes.
Ibid. B. II , vs. 393.

Moeru. Week , gedeukt , murw.
Al haddi mi so sere geslegen ,
Dat ic in onmacht hadde gelegen,
Als ic, bi Gods , dicwile dede ,
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Ende maecte mi moeru al mine lede ,
Ende swarter dan een aterment , enz.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 12966.

Moervisch. Visch uit een poet of meer. KIL.
Moerwerok. Veengraverij , werk in het veep.
Op die Nieuvaert in tydeu voerleden
Plach men groote moerneringe te doene ,
Tot weleker parochien in een der steede
Een goet man woende , van moerw erck coene ,
Die daer genaemt was Jan Bautoen.
SMEKEN , Tspel , enz. bl. 76.

Moos. Prei , porei. PL.
Moos. Moot. KIL. PL.
Moes. Spas , mondkost.
Noes. Groente. Ibid. Duitsch :

Moesdeyl. Spijsuitdeeling , ook huiskost of eten , dat bij het overladen
des huisvaders , waarschijnlijk door goede vrienden of goede buren, aan
het sterfhuis verschaft wordt. Ibid.

Moose/ , mossel , mousel. Zakpijp , doedelzak. KIL. PL.
Een goet Poet is by een m o e s e1 te ghelijcken ,
Die vol winds geeft geluyt en sonder wind ophout.
Z. VEINS , Urania , bl. 161.
Hy maeckt , dat ick sou vry mijn moesel mach doen spelen.
VAN BEAUMONT , Ged. door Tidernan , hi. 31.
Deer speel ick een geestigh liet
Op ear mousel of een riet.
CATS , door D r. v. VL. I, 584 , c.
In de uitgave van 1828, en later in die van D r.

DE VRIES ,

mossel.
Moezelaar,, moeseler. Moezelwijn. U. W.
Moeselaer,, moeseler. Speler op den doedelzak.
Moeselen. Op den doedelzak spelen.

vindt men

ML. PL.

Klaes die in o es elt, Aert wil springen.
A. POIRTERS , het Masker der Wereld , bl. 238.

Moezen. Hetzelfde als Moesjanken..
En zou zy loopen veur ien slot
En Fobes hoer ? Wel hoe byget 1
Mien jy luy ons zo wat te scheeren ?
'k Moet hem dat moez en iens verleeren.
A. ALEWIJN , Beslikte Swaantje , bl. 15.
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Moeschaatje. Verbastering van het Spaansche vmuchacho" dat is
eigenlijk kleinkind en bij uitbreiding : Jongen. Wdb. op

BREDERO.

Moesi , mosi. Mug. Blinde leideren , ghi sygt de en o e s i ende ghi
versuelgt den kernel. Lev. van Jezus , bl. 184.
En mach dor die venstre liden
Vlieghe no m o s i e te ghenen tiden ,
No gherande worm , des ghewinnen
Vernoy die jonefrouwen , dier wonen binnen.
FL ende Bl. vs. 2451.
Moesjanken , moosjankert , mosejanken. .Dicht bij het huis van
eene geliefde heen en weder drentelen , volgens HOEUFFT , ontleend van de
honden , die aan de moze of vaathok staan janken om iets van den afval
to erlangen. Wdb. op

BREDERO.

Moesjaneker , moosjanker. Vurige begeerder.
Laet Venus in haer blanck noch eens zoo vierig blozen ,
En eenen look en lath nit leliön en roozen
Toezenden haren Mars of haren man Vulkaen
Die hun door aderen , door merg en beenen slaen :
W at haelt dat by den glans en lieffelycke loncken
Van myne daelderen , die boret en blood ontvoncken
Met eenen gloed , een vlam , die vry wel anders blaeckt ,
En hun rn oesj an ek e r en wel enders gaende maeckt.
J, DE DECKER , Rym-Oeff. I , 208.
Moeskoppen. 1) Dooden, verstaan, den kop verpletten. Wdb. op
BREDERO.

Zie ook Belg. Mus. II , 245.
2) Stroopen. Wdb. op RREDERO.
3) Door allertei bedrog en onbeschaamdheid trachten te bestaan, oplichten.

KIL.

Moeskopper. Strooper , vrijbuiter. U. W. en Wdb. op
Moeskoren. Peulgewas. Km.
Moeskruyd. Groenten , en beetwortet. Ibid.

BREDERO.

Moesman. Warmoezier,, groente verkooper,, groenman. Ibid.
Moesmenger. Hetzelfde. Ibid.
Moat. 1) Hart, gemoed. Wdb. op

BREDERO.

Alse dat wijf dat verstoet
Wert si droeve in haren m o e t.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 466.
Daer omme seg is nut minen moet,
Dat minne , daer wy dus off lesen ,
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Moet eeu edel zake wesen.
Mloep. B. II , vs. 678.
Weest vrolijck van m o e t.
COORMITERT ,

Odyss. 1605 , II , 5.

2) Lust , zin , trek. Wdb. op BREDERO.
3) Rust, gemak. Ibid.
4) Gedachte.
Die heleghe gheest hem to voren brochte
In den moet, dat hi dat dede
Te hant.
Lev. van Ste. Franc. vs. 5597.
5) Verstand. Wye syn vaders ende moeders leere niet en volget , die
heft enen dommen m o e t.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 39.

Zie ook Lev. van Ste Fr. vs. 287.
6) Bedoeling.
Als hi to Rome quam inden hove
Voor die princhen van groten love ,
Ende hi in zijn ondiere elect
Voor den panes wart geleet ,
Daer ontdecte hi zinen m o e t.
Lev. van Ste. Fr. vs. 1343.
7) Gramschap , town.
Een deel zochte hem die m o e t.
Ibid. vs. 710.
Hi moet sijn goedertiere ende sachte ,
Ende connen sinen m o et bedwinghen ,
Of hi valt in grammen dinghen.
Heim. der Heim. vs. 349.
Laet sinkers uwen m o e t.
Lane. III , vs. 18751.
8) Meening , overtuiging , begrip. Wdb. op

HOOFT.

Sonder Gode nes gheen Goet ,
Noch Best , noch Beter. Dats mijn m o e t.
MELIS STOKE , B. VII , vs. 1208.
9) Gelegenheid. Daer men die waerheit doen sal van cleinen stucken
ochte van groeten , die moet men gebieden tsondachs in die kerke , ende
die sal die here doen doen na den maendach , to siere m o et e n. Belg.
Mus. VI , 301.
10) Voornemen , plan.
Een vrouwe was , hiet Meilane ,
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Van Rome , daer grote dine lath ane ,
Van edelen geslachte comen ,
Die hevet eenen man genomen.
Alsoe hadde XXII jaer,,
Wart soe weduwe ende bleef daer naer
Sunder man haer leven vort.
Niemene te Rome in die port
Sone ondecte soe haren m o e
Maer soe nam groot havelic goet
Ende knapen ende joncwijf mede , enz.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P , III B. XLV , vs. 9.
11) Gemoedsgesteldheid.
Die tranen liepen hen sciere
Over beide sine liere.
Hine mochts heu onthouden niet.
Nu hoert wat sijn meester riet ,
Aristotiles die vrode.
Doen hine Bach in desen mode
Sprac hi : " Alexander, nu wes cone
Ende geraedich in alien doene."
Alex. I , vs. 506.
Si vielen in selken m o et
Dat si Gode onsen Here afghinghen
Ende aenbeden andre dinghen.
Jane Teesteye , vs. 333.
12) Genegenheid , vurige liefde.
Die minne gincse weder jagen ,
Ende riet hare , datsi haren moet
Den ridder ondecte , ende hoet hare stoet.
Ferg. naar het HS vs. 1457.
Moot (Goede). Goede luting , welwillendheid.
Den mechteghen scale soe vliet ,
En comt aen sijn geselscap niet.
Dat hi u seit of doet bekint
Des en seldi gheloven twint ;
Soete woert met gheveisder tale
Sal hi u toe spreken wale
Ende u coren in alien sinnen
Om u heimelecheit te kinnen
Ende ale ghi hem u heimelecheit
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Van ure herten hebt gheseit ,
So heeft hi u dan ghevaen ;
En de soe moetti altoes staen
Te houden sinen go e d en m o e t
Oft hi bederft u metter spoet.
Doctrin. II, vs. 635.
De zin dezer regels is, »als gij hem uwe geheimen hebt toevertrouwd,
hangt gij van zijne willekeur af, en daarom moet gij er voortdurend naar
staan , naar trachten hem in een goeden luim te houden en zijne welwillendheid , of genegenheid le bewaren".
Moat (Evelen.) Verstoordheid , ontevredenheid.
Om dat u her sende Ferguut
Vergevic a minen ev el e n moet.
Ferg. vs. 2855.
Moet (Sinn) setten. Zane gedachte vestigen.
Waer omme men hemelrike sal nainn en ,
Want daer noit en quam binnen
Honger , durst , no coude mede ,
No doet , no eneghe seerechede ,
Daer omme versmadic derdsche goet ,
Ende sette daer ane min en moet,
Dat is die liede van erdrike
Daer gerne brachte sekerlike.
Der Ystorien Bloeme , vs. 2416.
In Idumea , met siere cracht
Maecte hi ene veste goed ,
Ende hi set te sinen moet
Hole te makene ende haghedoehten ,
Daer hi ente sine in lus chen mochten.
Rymb. vs. 30564.
Moet maken. Bemoedigen , moed inboezemen , aansporen.
Hi troeste die Percen dier vloen
Ende ma e c t en hen m o e t, so dat si staen ,
Ende ter wer sijn gevaen.
Alex. V , vs. 227.
Moet (In sinen). Bij zich zelven.
Die dorpre sijn wijf wel verstoet ,
En de peinsde wel in s in en m o e t,
Dat hi hare hadde messeit.
Ferg. vs. 424.
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Ghi siet die gierige gewagen
Siel ende lijf om dat eertsche goet ,
Ende dencken vast in h o r e n moet:
Men salt int leste wederkeren ;
Dan comt die doot , enz.
HILDEG. Ged. hl. 2, vs. 154.

Moot (Den) setten. Het voornemen opvatten , voornemens zijn.
Ende doe eV ter waerheit verstoet
Dat haer man sette den moet
Dat hi haer ende tkint sonde vaen ,
So waer hise mochte heghaen , enz.
Belg. Mus. IV , 306 , vs. 148.

Moet. Bijv. nw. Moedig, dapper.
Nu hort vander ander scaren
Die die Hertoge van Sassen brochte ;
Daer hem dese niet iegen wachte ,
Bracht hi hulpe herde groet
Van menigen welgeboren m o e t.
VELTH. Sp. H. fo. 93.

Moot (To). Te gemoet. Wdb. op BREDERO. U. W.
Wat gingh , eylaes ! rnijn vader aen ,
Den Heer ten offer op te dragen ,
Die eerst hem son te m o e t e gaen?
CATS , door Dr. V.

,

615 , b.

— — — Dns gingen Si te samen
So Lange dat hem te m oete quameu
Die roec ende Slindepier,, sijn soon.
Rein, door WILLEMS , vs. 4916.

Moete. Moot. KIL.
Moete, moette.

Ledige, vrije tijd.

JUL.

Wdb. op lloorr.

Baden , als wens hevet mo et e,
In soeten watre , ende niet langhe.
Heim. der Heim. vs. 1216.

2) Gelegenheid.
Soe wildene tasten an sine voete ,
Maer hine gaefs hare gheene moete,
Ende seide : .Ne corn niet an my."
Rymb. vs. 26814.

Moete (Met). Op zijn gemak , ook naar hartelust.
Die dees bloemen allegaer
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Met haer namen even claer
Hier by beurte wil gaen st,ellen ,
En wil in mijn hoofken tellen
Mach het doen met lust en moet e.
Homnus , 1V1onfe-schans , bl. 116.
Ondersouckt gerust m et m o e t e
T'een gebreck voor t'ander naer.
Ibid. bl. 173.

31

Hier sullen wy de hoofden en de dijcken
Soo out als nieuw met m o e t e gaen bekijeken.
Ibid. bl. 263.
Moete (Te) stn. Met een gen. Tevreden zijn.
Ende wie men dan wisen sal
Int recht , na onser beider boete ,
Dat hijt behoude. ”Ic bens te moet e"
Sprac dat serpent.
Rein. door WILLEMS , vs. 4914.
Moeten. Ontmoeten , te gemoet gaan. Wdb. op

BREDERO.

Sy trocken

met haer roof en Gevangens nae de Beverwijck , welck sy oock plunderden
en afbranden int ghesichte van onse volck , en trocken van daer nae
Sparendam , daer haer onderweghen eenighe van onse Benden m o e t e n.
VELIUS

Chron. van Hoorn, bl. 99. Op een tijt quarn gaen een goet man

van Bethleem , ende hem m o e te een beter man , dat was Jhs. D r . v. vL.
Prozast. bl. 219.
Moeten. 1) Mogen.
Felix hilt Pauluse gevaen ,
Ende daer men geselen sonde ende slaen
Sonder wet al openbare ,
Vragedi oft gheorlovet ware ,
Datmen van Rome der stat
Eenen portre moeste doen dat.
MAERL.

Sp. H. 4 0 . ed. I P. VIII B. XX VI , vs. 6.

Reinsert sprat : " Hi ans u wale :
Ic weet wel , m o e t die canine leven ,
Hi sonde ons gherne ghiften gheven."
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 3125.
Zie nog Ferg. vs. 4710 ; Lane. II , vs. 43135
IV B. II , vs. 52.

MAERL. 4 o .

ed. III P.

2) Kunnen.
So waer hi wilde , moeste hi varen ,
IV.

29
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Want hi sat op pennevaren ,
Die de porsse dede rumen.
Ferg. vs. 393
Ferguut had een reus met zijn zwaard een arm afgeslagen, waarop
deze zoo verwoed werd, dat hij op hem toesprong , hem onder den anderen arm nam , en naar een water droeg met het voornemen om hem
te verdrinken
Hi m o e s t e n dragen al waest hem swaer.
Ibid. vs. 3587.
dat is : hij kon hem, ondanks het verlies van een zijner armen, dragen,
al was het hem zwaar.
3) Zullen.
Want het gode allene bestaet,
Dat hi stelven doet den man ,
Want hi es , die tlijf gheven can,
Ende diet al bi redene doet ,
Dat was ende es , ende wesen m o e t.
Heim. der Heim. vs. 644.
Moetheit. Vermoeidheid.
Middach so was lange leeden ,
Ende waren gebeedt van moetheden
Onder enen sconen boem.
Dr. VERWIIS , Die Rose, 13540.
Jagers segghen onder hem somen ,
Mach die hert te watere comen ,
Dat hi der mo e theit wert los.
Nat. Bl. B. II , vs. 1168.
Die m o etheit, daer hi was geseten ,
Die dedene slapen harde saen.
Walew. vs. 6769.
Zie ook

VELTH. Sp. H. fo. 128; Pass. Wijnt. f°. 257, b.
Moetich. Ledig , niets doende.

Moetich. Lustig, vol moed. De Vriesen , die veal minder Schepen
hadden , maer de selve veel beter met volck beset, quamen onder des
vast moetich aen.

VELIUS

Chron. van Hoorn , bl. 93.

Moeteore. Vrije keus , vrije verkiezing.
In tende wart mijn ioncfrouwe te rade ,
Bi hars selfs m o et co r e, enz.
Ferg. vs. 14'7.
Men leze hierover na, wat Dr. DE VRIES daaromtrent zegt in de Taalgids van 1867, bl. 190.

451

MOETK.—MOFFEL.
Moetkuers.

, uit eigenebowegin Een woord van denzelfden

vorm als het voorgaande.
Sider wonnen die Bertoene
Weder tlant te haren doene ;
Maer onse Here gheseledse daer ,
Ende gaf hem eene sterfte zwaer
Dat si moetku er s ramden tiant.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. I B. XV , vs. 57.

Moetsaerd. Takkebos. KIL.
Moetse. Verrninkt , geknot , verlamd. KIL. MEYER.
Moetsen. Verminken. Ibid.
Moetsoene, moetzwoene. Elke transactie of overeenkomst tot bevrediging of verzoening. Voornamelijk echter eene overeenkomst tusschen
den dader van een manslag en de nabestaanden des gevelden. Ook boete,
die tot zoen of bevrediging moest betaald worden, als men den heer in
zone rechten had te kort gedaan. Soe wort daer nae den Fransoysen te
moetzoene geordineert , dat die eer gedeylt soude worden. Clerk u. 1.
L. bl. 12.
Zie verder NIJH. Ged. III, 109 en IV , 314.
Moetwil. Beraden wil , vrije verkiezing. Ende brochten alle die poorteren voir den Grave te samen , Bien (die hem) gemeenlycke mit vryen
moetwille hulden mit gestaefden eede. Clerk u. 1. L. bl. 158.
Zie verder NIJH. Ged. I , 169 en II , 165.

Moffe. Schimmel , mufhe:d. KIL.
Moffe. Groote gebakken tichelsteen. Ibid.
Moffel. Handschoen big vuistgevechten. In de Romeynsche vuyst-ghevechten , om plaisier en vermaeck aen-gerecht , was-men ghewent de
handen met ronde m o ffe Is te verzorghen.
I, 381.

DE BRUNE ,

Banck.-VVerek

Moffel. Dameshandmof.
Eer de Moffel , eer de Randen
Eer de Vlechten , eer de Lock , — —
Eer de Linten , eer de Stricken
Geven datter noyt en was.
Hum Korenbl. I , 99.
Daer is de Jongelingh , daer is de Maeght gevallen ,
Daer stort het lieve paer in 't diepste van de wallen ;
Men sagh 'er niet een dingh dat op het water bleef ,
Als dat sijn hoedt alleen , en dat haer m o f f el dreef.
CATS, door Dr. v. vs.. II , 95 , b.
29*
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Moffelen. Binden. Wdb. op

HOOFT.

Moffelen. Mompelen. mt. Doen begostse te kruysen en te vaemen ,
to mo ffe len en te prevelen. tax SANTEN, Snappende Sijtgen , 1620, bl. 24.
Moffen. Het primitief van m o ffel en, dat is , van het kaartspel
gesproken , op eene bedriegelijke wijze met de kaarten te werk gaan.
En zy verschieten naauw de kaarten eens ter loop ,
Hun lompe vingeren die m o f f e n ze op een hoop.
J. DULLAERT Flavio en Juliette , 1679 , bl. 25.
Mogaytsehe. Schandjongen. Op Alderheyligen avondt was binnen
Ghendt gheboden met trompette , datter niemant eenen soldaet mochte
herberghen , datter niet een hoere noch mogaytsche of paygien , in
de stadt mocht vernachten. Belg. Mus. VIII, 421.
Moghe, moge. Macht. Km.
Moghe, moge. Meug , lust , genoegen.
Och die des drincken mocht een toge
Dar die gasten drincken oren m oge,
Hoe salich waer hi dan !
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V , 2de St. bl. 118.
— elc hadde int ghepeyns
Sijn lief mit rechte goede m o g he n.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen elide van Minne ,
bl. 93 , vs. 37.
Moghelie. Aangenaam , bevallig , schoon. Ende ioseph was schoen van
aensichte , ende moghelic van aenscouwen. Bijb. van 1477 , Genes.
XXXIX , vs. 6.
Mogheliek , moegheli.e. Voegzaam , behoorlijk , billijk. Ende van hem
nemen alsulke ede , sekerheyde ende dienst , alse hem moeghelic sal
dunken. NIJH. Gedenkw. II, 121. Ende deer of sal die greve des hertogen
ondersaeten assulke wisheit doen , alse den hertoge ende slam rade clunct
rn oegeliken wesen. Ibid. bl. 194.
Mogelike. Bijw. Met kracht , met geweld.
Nn es sun broeder Brodas
Op hem cornea m o g el i k e,
Ende quam ghereden gruelike
Op Echites.
Limb. B. IV , vs. 1173.
Blogheliek eten. Met lust , met graagte eten. mt.
Mogen , moghen. Gaarne eten , lusten. Ibid.
Int mes doer
hane sochte
Spice , die hi eten m o c h t e ,
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Daer vant hi .i. dieren staen , enz.
Esopet , bl. 12.
Wat sechdi, m o g h e di shonichs iet ?
Rein. door D r. JONCKBL. vs. 1119.

Mogen, moghen. Moeten. Elck woort (van Gods bevel aan Abraham)
m ocht e des vaders herte doorsnijden. St. Bijb. Genes. XXII , Kantt. 4.
Mogen, moghen. 1) Kunnen, in de gelegenheid zijn.
" Sich omme" , sprac die wael ghedaen ,
Du m a c h s hier sien veel templen staen.
Daer is ende andre Goden ende Godinnen
Voertijts pleghen to wonen binnen.
Mloep , B. I , vs. 108.
Mach hi , hi sal u bedrieghen
Met valscen worden ende met sconen.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 486.
2) Kunnen , bij machte zijn , vermogen , de macht hebben.
— ghi sijt so wael ghedaen ,
Dat u gheen dinck mach wederstaen.
Ibid. vs. 644.
Maer mi es die buuc so gheladen
In so utermaten wise ,
Met ere vremder niewei spise ,
lc vruchte , in sal niet moghen gaen :
Inne mach Bitten no ghestaen.
Rein. door Dr. JONCKBL. VS. 559.
Zie nog Rein. door 'mums , vs. 7106 en

VAN

vAERNEwvoK De Hist.

van Belg. 1665 , bl. 21.
3) Er tegen kunnen.
Want joncfrouwen en m o g h e n s twint ,
Dat die dinc aldus ghesciet.
Dr. VLRWIJS , Van Vrouwen ende van Minne,
bl. 20 , vs. 22.
4) Macht hebben , heerschen.
Int vier ende twintichste iaer,,
Dat Karel , die coninc , dats waer ,
In Vranckerike drouch crone,
Ende sat gheweldich ende scone,
Moghende over al tlant daer.
KAUSLER , Reimchr. vs. 11.
Moghende. Machtig , van grooten invloed.
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Hier voermaels , inder ouder ee ,
Woende optic Mirtoische zee
Ene moghen de vrouwe , sijts ghewes ,
Ende was gheheten Orfennes.
Mloep , B. I , vs. 2761.
In ouden stout was in Suryen
Een coninc rn oghende cede vry ,
Demetrius soe hetede hi.
Ibid. B. II , vs. 0325.
Zie ook Rein. door P.

JONCKBL. ,

vs. 2787 ;

HILDEG.

Ged. bl. 12, vs. 602;

ibid. bl. 65 , vs. 43.
Moghendelike , moghentlike. Op eene krachtige wijze, met krachtige hand , machtig , krachtdadiglijk,
Dat kint so gaf hi in hoeden
Sidigerdise , die mogendelike
Van Persi hilt tconincrike.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. III B. XLIX , vs. 13.
Inden tide , ala ghi hebt ghehoort
(Alse van Abrahame hier voort)
Begonste menich stede Tike ,
Die zere regneerden m oghentlik e.
Lap. B. I , C. 40 , vs. 4.
Zie nog Dr.

VERWIJS

Wapene Martijn , bl. 66 , vs. 96 ; Het boec vander

Wrake , I, vs. 1730 en II, vs. 66.
Moghentheyt, mogentheit. Macht ,kracht, vermogen,. Wdb. op HOOFT
Also sine wijsheit diep
Alle dine van niete sciep ,
Also zoude hijt ontmaken zaen ,
Alle in een oghe opslaen ;
Ende dit hunt al zinc moghenthede
Staende aldus in sine stede.
Lap. B. I , C. 2 , vs. 27.
nese .iij. coninge , sonder faelge ,
Sworen ende deden heet das ,
Te varne opten coninc Claudas
Met al hare mogentheden.
Lane. II , vs. 31960.
Zie verder

HILDEG.

Ged. bl.. 82 , vs. 78 ; ibid. bl. 105 , vs. 13.

Moy. Mooi , sierlijk , opgepronkt.
Die Paesschen quam , dole wert m o y ,
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Een yghelije die maecte hem froy ,
Na dat hi wilde of vermochte.
HILDEG. Ged. bI. 243 , vs. 53.
Moyaerd , mojard. Pronkerd, fat. Kn.
Elok sayzoen van de vier in 't jaer heeft zijn beurte , cm een nieuwe
snof te zien op-komen en vergaen. En dit is het leven en opperste goed
van de m o j a e r d s en proncksters , die liever ongheschicktheyd in haer
ziele als disorder in haer paruyeke zien.

DE BRUNE , Banck.-Werck 1, 252.
Zie ook Bibliotheek van Mnl. Letterk. Aflevering 3 , bl. 220.

Moyaordije. Pronkery.

NIL.

Dewijle zy een goud-mijne van doen

hebben , om hare schulden te quyten , daer zy niet een kruys in kas of
boeck en hebben ; komende nochtans met zulck een moyaerd ij e uytghestreken als of zy 't gheberghte van Potosy besaten.

DE BRUNE,

Banck.-

werck , I, 314.
Moye. Moei, tante.
— tkint , dies mo ye gi mint.
Limb. B. IV , vs. 1371.
— buten groten wege hierbi
Woent een edel wijf ende vri,
Die min moye es.
Lane IV , vs. 715.
Moi elic , moielee. Op eene aanvallige, bekoorlyke , gracieuse wijze.
Mare gi selt cuescelike gaen ,
Ende tarden soe m o i e l e c die cassiede ,
Dat u merken al d i e liede.
D r . VERWIJS , Die Rose , vs. 12435.
Moyers. 1) Mooi maken , opschikken , opsieren. Een neerstige naerlatigheyd betaemt een deftigh jongh-man veel beter,, als dat wijvelick
DI oyen

en toyen.

JOHAN DE BRUNE ,

Banck.-Werck , 1, 133.

2) Verzinnen , opsmukken.
Wien so favelen van vernoyen ,
Ende onnutte loghenen m o ye n,
Lese Kier nutscap ende waer ,
Ende yenta, dat noyt een haer
Om niet en maecte die nature.
Nat. BI. B. I , vs. 86.
Moyers. Zich met jets afgeven , zich met iets bemoeien , iets bij de
of ter hand nemen.
Tsacrament bcgost zere jammerlick te bloen ,
Dont Jan Bautoen metter hant aenverde ,
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Dies hi vervaert niet en dorst in oien,
Ende liet haestelic weder vallen in derde.
SMEKEN Tspel enz. bl. 7?.

Moyen en hem moyen. 1) Vernweien , afmatten en zich afmatten.
Hi seide : +Nu laet u niet vernoyen ;
Laet hem hare perden m o y en
Ende hem selven int breken
Hare speren ende int steken , enz."
Lane. II , vs. 33374.
Men vint oec sulke boese wiven ,
Die heimelijc oncuuscheit bedriven ,
Ende willen maghet sijn openbare ;
Alsi dan worden gheware
Of duchten dat si kint hebben ontfaen ,
Soe soeken si raet daer teghen saen
Hoe dat sijt wech moghen bringhen ;
Si loepen , dansen ende splinghen ,
Ende moyen hem selv en boven maten
Omdat si hopen dat hem sal baten.
sLomm. Oudvl. Ged. III , 95 , vs. 1802.
2) Zwaar vallen , kwellen.
Doe seide si tot hem : +Here ,
Die vangnesse in o y t u sere :
Gi wart gerne nut , mochti ?
Lane. II , vs. 13850.
Wat mogewi micken die vresen dan
Die som den lieden sonderlinge gaen an,
Ende vanden sonderlingen vernoyen
Die de liede sonderlinge moye n.
Ibid. IV , vs. 118.
3) Lastig vallen.
Ende als is wiste dat doen
Woudic henen sceden thant
Ende heesch mire vrouwen mijn lant ,
Dat sijt mi doe weder gave ,
Die mi niet gaf der aye ;
Mar si seide mi , here ,
Mo ydics e daer of mere ,
lc en quamer niet toe vort an ,
Wat machten dat icker toe hadde dan.
Ibid. II , vs. 13892.
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Het geviel ende het gescach
Onlanghe daer na op enen dads,
Dat si gruwelec was bestaen
Van den geeste die haer gine aen,
Ende diese m o y de so sere , datsi
Liep toeter kerken die stout daer bi.
Lev. van Ste Christine , vs. 690.
Moyen , moien (Hem). Zich moeite geven.
Seriante ons Heren , die hebt u
Gepijnt ende gemoit tot nu
Om die wondere hier besien ,
Die ten heilegen vate gescien.
Lane. III , vs. 10438.
Amand , broeder , die soete Jhesus
Moet u ghestarken in die dueeht ,
Met rechte ben is zeere verhuecht ,
Dat ghi mi doet so groote heere ,
Ende h n g h e m o y t hebt so seere ,
Om te visenteerne mine kerke.
Leven van St. Amand. vs. 2015.
Moyenisse. Moeite , teed , beztvaar , moeiljjkheid. Hierom setten wyt
dat geen mensche geoirloft en zy die voirsz. Cloesters dollycke te bedroven
of haer besittinge hem of te haelen , of dat hem ofgehaelt is , te houden
of to verminneren , of mit eenygerhande m o y e n i s s e hem te beswaren.
Clerk u. 1. L. bl. 67.
Zie ook Belg. Mus. V , bl. 94.
Moyer. Modder. am.
Moylijck. Vogelverschrikker. Een moyl ij c k wordt in de Boonigaerden , ende in 't Koren en Hennipwerven gesteldt voor de onverstandige
Vogels , om dat , enz. a.

VISSCHER

Sinne-poppen , 2de Schock , No . LI1I.

Moylijc. Bijw. Hetzelfde als het voorgaande Moielic, d. i. op eene
bevallige , bekoorlijke , nette tvijze.
Nauwe ghescoeite staet wel vrauwen ,
Die moyl ij c gaen.
KAUSLER , Die Rose , vs. 12260.
Moylic, moylick. 1) Moeilijk.
Daer hadden si moylike vaert.
BLOMM. Oudvl. Ged. II , 20 , vs. 1584.
2) Moeilijk , ongeschikt om mede te verkeeren.
Salomon seyt , dat ghijt wet,
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Dat beter waer te sine
Allene in ene woestine
Dan te wonen bi haer
Die scolde ende m o y l ij c waer.
Meliboeus , vs. 662.
Moyt. Moeite.
Loflijeke dinghen daer soo veal aen is gheleghen ,
En worden niet dan door seer groote m o y t verkreghen.
STARTER, Fr. Lusth. door Dr. V. VL. bl. 125, vs. 96.
Moytwille. Vrije verkiezing.

NIJH.

Ged. I, 469.

Mock. Vuile zweer , etterbuit, enz. Wdb. op

BREDERO.

'K Sagh niet of de vilte-lock
Was bedraegen van de m o c k.
WESTERBAEN ,

Ged. 1657 , I , 476.

Mock , mokke. Vuil , vadsig , slordig wijf. ML.
Turve-kolen , die men rolt ,
Maken vreugt wanneer men lolt ,
Turve-glomsel , in een tesje ,
Warmt de Stoof van Mock of Besje.
A. VANDE VENNE,

Holl. Turf, 1634, bl. 31.

Volgens TIMNMANS Spreekwoorden D. I, bl. 217 beteekende dit woord
smokkelster en varken en volgens zijn Fa11ke1 eene snoepster.
Mocke. Zog , zeug. ML.
Mockeye. Deegkoekje, bolus. Ibid.
Mooken. Mompelen. Ibid.
Mol. Zacht. Wdb. op BREDERO bl. 504.
Mol. Zand , stof , suit.
Maer die wooden waren noch so open ,
Dat hi daer qualic op mocht lopen.
Reinaert mocht beter an ende of ,
Die hem pisse , m u 1 ende stof
Dicht altijt in sijn ogcn swan ,
Ende maecte hem dat sien so crane.
Rein. door WILLEM , vs. 7108.
Molder. Zekere drooge maat.
Molder. Molenaar. Belg. Mus, VII, bl. 310.
Mole. Hoofd , bol , verward brein.
Arern , allendich ende onverduldich ,
In despiracien menichfuldich
Wart hi code in ghepeinse groat
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Dicwile weiuschti om die doot.
Ende daer hi was in desen dole ,
Quam hem up een tijt in de mole,
Dat hi te zinen gheselle wilde varen.
Dr. VERWIJS , Bloeml. III , 13 , vs. 188.
Moleyen. Samentreff ing , handgemeenschap. Fr. »melee."
Het scheen wel dat hi was verert
Op die van Troyen te Bien pongise ,
Wel ghewapent ends goet Hader van prise ,
Staken metten sporen haer orsse ghedichte ,
Die van silvere haer ghewichte
Wert waren , ende hem consten meyen
Beide in persen ende in mole ye n.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 22 , vs. 1863.
Molen. Havenhoofd.

COORNHERT

Ghebruik ende misbruik , 1585, bl. 9.

Molen. Hard gezwel in de baarmoeder.

KIL.

Molen. Uitzinnig , verward , raaskallend mensch. Ibid.
Molen. Dr .

VERWIJS

denkt , dat dit woord voorkomt in de beteekenis

van booze geest en wel in

SMEKEN

Tspel v. d. H. Sacram. bl. 31 , vs. 455.

Molen. Vergaan , verteeren , vermolmen. JUL.
Die ziele begheert te leven lane ,
Tlichaem dat neemt sinen ganc
Al daert die wormen voetsel gheeft ,
Als hem natuer bevolen heeft ;
Wanttet nmet hider aerden m o 1 e n.
IULDEG. Ged. bl. 106 , vs. 89.
— — een lichaem , out , versleten ,
Ende over dusent jaer vergheten
Ende hider aerden wech ghemool t.
Ibid. bl. 161 , vs. 355.
Molenbergh , moolenbergh. Verhevenheid , verheven grond , waarop
een rnolen gebouwd was. Wdb. op

HOOFT.

Molenkruyd, mollenkruyd. Wonderboom.

KIL.

Molenman. Molenaar.
Ic hadse bi miere list ghewonuen ,
Daer ic bi nachte quam gheronnen
Omme bejach in ene molen ,
Daer ic die worst in hadde ghestolen
Ellen slapeuden m o 1 e n m a n.
Rein. door Dr. JONCEBL. vs. 121.
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Molenvat. Soort van kleine korenmaat. KIL.
Molenwent. Windrecht , het recht tot den wind.
Molette. Radje van een spoor.

NUB.

Ged. II, 183.

Die joncste broeder Heinric ,
Droech een molette rikelic.
Grimb. Oorl. II , vs. 2191.
Wellicht is hier het gedeelte voor het geheel genomen , en dan zou
de spoor zelve bedoeld zijn.
Molick , moolik , moloch, molock. Schrikpop , schrikbeeld, vogelverschrikker. Twijfelt ghy noch langher , of de Paus d' Antichrist zy ?
Grotius heeft u getoont , dat dit een molick van staet is.

VONDEL , door

v. L. IV , bl. 639.
'Lie vooral het Wdb. op

HOOFT

en op

BREDERO.

Molck. Soort van hagedis , salamander. Hoogd. »Molch"
Moleken. Zuivel. Ibid.
Molle. Hetzelfde als Molck. Soort van hagedis. Ibid.
Moller. Molenaar. Ibid.
Mollers grew. Aschgrauw. Ibid.
Zachtheid. Ghy,, die wel kunt patidntie nemen metten
nieuwen wijn , tot dat by metter tijt klaer wordt , en sijne wranghey t in
mollicheyt verandere , enz.
Molm. 1) Stof. KIL.

CATS ,

door Dr. v.

I , 422 , a.

2) Vermolming. Ibid.
3) Poeder van vermolmd hoot. Ibid.
Molinsel.

Verrotting , vermolming. Ibid.

2) Poeder of stof , door vermolming ontstaan, ibid.
Molmsemen. Intr. Vermolmen. Ibid.
Molmworm. Houtworm. Ibid.
Molos. Soort van jachthond , drijfbrak.
't Schuwe bosch-swijn te bejagen — —
Met sijn honden en Molosse n.
VONDEL , door V. L. II , 207 , vs. 29.
Laet ghy de stile koppels los ,
Maer houd aen banden den M o 1 o s.
Ibid. bl. 705 , vs. 38.
Moire. Molenaar.
Dit water oec te Ludeke scende
Som die hose , syt seker des.
Ene Mole oec , die daer es
In 't water gestaen boven die brugge ,

MOLRE.—MOMBO.

461

Die es gevallen over rugge ;
Ende die moires there in waren
Verdronken mettes waters baren.
VELTH. Sp. H. fa . 109.
Moister , molter , multere , muleter , mileter , molfter. Zeker
deel van het meel , dat de molenaar zich, voor maalloon , toeeigende.
EIL.

Het werd ook scheploon genoemd , en dit werd later, om het misbruik

dat er van gemaakt werd , door sommige keuren verboden. Men leze
vooral hierover na De Taal- en Letterbode , I , 246 en vv.
Zie nog ram. Ged. I, 380 en 433.
lifolworm , molworp. Mol.

KIL.

Mom, momme. Vermomd persoon. U. W.
Mom (Voor) gaan. Zich vermommen , de wereld door een uiterlijken
bedriegen ; zich maskeren of onbekend maken , gemaskerd gaan.
Wdb. op

BREDERO.

Neel meant dat het een paerl is aen haer crans
Dat se noyt v o or m om g i n g, noch ter dans.
R. VISSCHER , Gen. Boerten , II , 69.
—
Van waer sy onvermoed —
Een overyslijck spoock recht op hen aen sien stappen ;
Is 't in 't verschiet geen droes , soo sijn 't sijn' eygenschappen ,
Die yemand hem ontleende , om uyt to g a en v o or m o m.
VONDEL , door V. L. II , 618 , vs. 531.
Momaensd. Maske , nwmbakkes.
Maar Pautje , weetje wel hoe 't by hear wordt eklaart
Sy hebben Deck-mantels , die Nutte vreughde hieten ,
en s den van Blyschap ; en deughdelijck ghenieten , enz.
Mo
Vlaerdings Redenrijck-bergh , b 2 , verso.
Mombaer, momboor , momber , monboor mondboor , montbore. Voogd , ruwaard , beschermer.

Wdb. op

HOOFT.

— van Florense — — —
Den ionghen ridder , —
Die onderstont , als men bekande ,
Die Voghedie vanden lande ,
Want hi met rechte M omb a e r was.
MELIS STOKE , B. IV , vs. 7.

Mombardy. Voogdij. U. W.
Momboirye. Voogdijschap. Dr. JONCKBL. Aant. op VAN HEELU, IA. 215.
Momboiresse. Voogdes. Want de Hertoginne woude selfs m o
b o i r e s s e wesen van haere kinders. Ibid.
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Mome. Moeders zuster , tante van moeders zUde.

Mom-kantse , momme-cans. Soort van dobbetspel door gemaskerden
of vermomde personen gespeeld. 311,. Gemaskerd of vermomd iemand
uitdagen , om poor een genet bedrag te speten , den kans te wagen
Bayerisches WOrterbuch II , 575 en III, 374, aangehaald door

SCHMELLER

D r. DE JAGER

in de Taalgids van 1860 , bl. 57. Somtijds komt dit woord

ook voor in de beteekenis van onzekere kans, als in de volgende plants.
Ala een die trout haer dan vergaept ,
En slechs alleen maer vreughde raept ,
In minne-woorden bijster loos
Of in de schoonheyt wonder brood,
Of in de jeught en hares glans,
Voorwaer die waeght een m omm e-k a n s.
CATS, door Dr. v. VL.

I,

355, b.

Aert , ghy hebt a seer stil en kleyn altijt gedragen ,
Noyt hebt ghy by de zee koopmanschap durven waghen :
In herbergh hebt ghy noyt , noch in bordeel verkeert :
Noyt troeven , m o m m e-c a n s, ticktack , verkeer geleert.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN , bl. 102.

Momkleederen. Maskeradekleederen. Ku.
Momme. Zeker soort van bier. Ibid.
Momme. Vermomde , gemaskerde. Km.
Momme. Molik , tuinspook , vogelverschrikker. Ibid.
Mommelen. Prevelen , prevelend of binnensmonds lezen

of prates.

mompelen. Wdb. op BREDERO.
Na dat Hercules dit had gekondight pleyn ,
En sijn Ada snicks voor goet was aenschouwelijck ,
Soo begoust elck te momm elen van dit Houwelijek.
R. VISSCHEII Brabb. bl. 182.
Mommelt hy, ick praet van binnen.
HUYGENS , Korenbl. I , 39.
Yet tusschen de tanden mommele n. Zeeusche Nachtegael. Tot den
Kunst-lievende Leser , bl. 2.
Mommeling. Preveling , mompeling , gemor. Hy sal sijn hooft schudden — ende veel mom meIingen maken , ende zijn aengesicht veranderen. St. Bijb. Sirach XII , vs. 18.
Mommen. Eene maskerade vertoonen , zich vermommen , zich on.
kenbaar maken.
Si herpen , si luyten , si pypen , *si bommen ,
Si dobbelen , si tuysscen , si spelen , si m omme n.
ANNA BYNS , aangch. in HUYDEC. Proeve , I , 476.
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my blijckt
Niet klaer wat Godtheit bier in menschenschijn loopt m o m m e n.
VONDEL , door V. L. XI, 400 , vs. 814.
Of is u dan ontgaen dat wy eens gingen momm en,
En met een lossen kop sea vrijsters huys beklOmmen.
CATS , ed. 1828 , II , 236 , b.
Mommer. Vermomde.
Oock wafter is gebeurt terwijl de gasten aten ,
Wat m o m m e r s in der nacht zijn aen den dans gelaten.
Ibid. bl. 234 , b.

Mommery , mommerije. Maskerade , gemaskerde samenkomst , gemaskerd bal. Wdb. op HOOFT.
Mompen. Bedotten , bedriegen , begoochelen , verrassen , misleiden ,
VOW

den gek houden , verschalken. Wdb. op

BREDERO

en Wdb. op

Dan leert men , zaghjens , om d'oude lien te m o m pen ,
Zijn' voetjens zetten , dat het niemandt luister ,
Alleen , by duister.
HOOFTS Ged. door BILDERDIJK ,

HOOFT.

II, 4.

Denck dat Ulysses sich soo licht niet mompen laet.
VONDEL , door V. L. II , 263 , vs. 821.
Meenigmael dacht ick de wacht te mompen, en weder te keeren.
Ibid. IV , 170.
Mompen (De) geven.. Hetzelfde.
Ick veyns , ink g e e f f hem de m o m p en en laet hem loopen.
VAN SANTEN , Snappende Sijtgeu , 1620 , bl. 21.
Momper. Misleider,, bedrieger, verschalker. Wdb. op
Monarchs. Vrouwelijke vorm voor M o n a r c h i n n e.

HOOFT.

Die Vrouwe , die Monar c he, en Heydene met lust
De wellusten versmaed , haer goud , en zoete rust.
VONDEL , door V. L. I , 383 , vs. 1153.
Ged. II , 74 en 80.
Monberseap. Voogdijschap.
Monboor. Voogd , ruwaard. Zie Mombaer.
Mond of mondt (Den) opbreken. Tot opening van zaken , of tot
het openbaren van eenig voornemen noodzaken. Wdb. op HOOFT.
Mond of mondt (Naa den) zyn. Smaken. Ibid.
Mond of mondt (In de) steeken. in den krop steken. Ibid.
Mond of mondt (Uit den) spreeken. Onbeschroomd spreken , zich
zonder omwegen verklaren. Ibid.
Mond of mondt (Den) maken op iets. Begeerig zijn naar,, vlassen op, rekening maken om zich te vergasten aan iets. Ibid.
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Mond of mondt (Voorraad van). Voorraad van mondbehoefte. U. W.
Mond hebben, mondt hebben. Ter maaltijd zijn.
U is niet onbekent , hoe d'overdwa elsche knecht
Ixion , toen hy mond t ten hoof had , daer hy danker
Moest zijn voor zulk een gunst , bestondt den Venusjanker
Aen my te maeken.
FlOOFT Ged. door Leeudertz , II , 30.

Mondbode. lemand , die de hem opgedragene boodschap rnondeling
overbrengt.

ML.

Monde (Boven). Overschot van spas.
Ende wat so hem bleef b oven monde,
Dat ghaven si ter selver stonde
V rouwen cloestren also saen
Ende lieden die lagen gevaen.
MAERL. Sp. H. III P. III B. XL , vs. I L

Monde (Van) slaen. Van zich aftverpen , ontkennen, tegenspreken.
Zie op Slaen.
Mondeliek. Smakelijk , aangenaam voor den mond of de tong. gm
1VIondelicken wijn. Zachte , lekkere win. Ibid.
Mondelyn. Onntondige. Km. MEYER.
Monden. Spreken. Km.
Monden. Wel smaken.
Mon den jou de vijgen ?
J. VAN ARP , Kl. van Claes Klick , 1640 , bl. 6.
En oindat ick mijn mats lestent lichten , doe ick hear sou groeten ,
V ereerdeme Reymnaarsjes ien vijf en twintich goesoeten ,
Want se wist datse me m o n g d e n.
DIESTEENS , Klaas Kloet 1619 , D. I , bI. 3.

Zie nog MARNIX, Bienkorf 1569, fo. 49, V°. ; VONDEL , door v. L. VI,
570 , r. 13, v. o.
Monden. Beschermen volgens FRANQUINET. Zie Belg. Mus. X , 44.
Mondfinyten. Vleien.
Mondfiuyter. Vleier. Ibid.
Mondgemeen, montgemeen. Samensprekende , met elkander sprekende.
Als vader nu ve rschijnt , om montgemeen te worden ?
VONDEL , door V. L. X , 279 , vs. 137.

Mondgerghel. Hoek van den mond. iirL.
Mondharren. Kaakgewrichten , uiteinden der kaken. Ibid.
Mondigh. Sprekende. Ibid.

MONDI.—MONCKE.

465

Mondigh. Praatziek, woordenrijk. Ibid.
Mondigh. lets dat smaakt , dat aangenaam of lekker is. U. W.
Mondpelen. Mompelen.
Mondraveel. Gladde tong, tong die zich reel laat hooren en bij
uitbreiding ook babbelaarster , snapster. Wdb. op

BREMER°.

Veel is 'er wel geneyght het gladde lid te snoeren
En door een stil beleyt haer saecken nyt te voeren ;
Maer als het montr a v e el is een mael op de vaert ,
Stracks wijckt de goede wil voor haeren swacken aert.
CATS , ed. 1828 , I , 342 , a.
Mondrooven. In de reden vallen.
Mondroover. lemand, die een ander in de reden mat.
Mondsoen. 1) Verdrag, bevrediging.

JUL.

Zie Moetzoene.

2) Kus. Ibid.
Mondsoenen. 4) Kussen.
2) Eene verzoening tusschen een dader van een manslag en de naaste
bloedverwanten sluiten en die door een kus bevestigen. Ibid.
Mondsoener. 1) Kusser. Ibid.
2) Verzoener,, hevrediger. Ibid.
Mondspeler. Schoonpraat. Ibid.
Mondter. T/Vakker , vlug. Ibid.
Mondvroed. Iemand die ivijs , gematigd , scherpzinnig spreekt. Ibid.
Monegen , monigen, muynighen. Het 1 aatste sacrament toedienen.
Hi nam aerde daer hi stoet
Onder shim' reehtrea voet ,
Elide seide : " Nu gaept , in Gods name
Ic m o n e g h e Jon , dat moete beguame
Gode sijn ende siere moeder mede."
Walewein , vs. 4100.
Onme dat ghi mi daedt ter aerde ,
Elide mi m o n eghet also ic begaerde ,
So sal ic jou verlossen van hier.
Ibid. vs. 8376.
Zie nog Belg. Miss. II , 436 , vs. 150 ; Lev. van St. Christ. vs. 1723;
Lane. III, vs. 17131 en 17440.
Mono, monek , monik, moninek, munek. Monnik. Passim.
Monckaerd. Veinzer.
Mon.ekaerd. Man, met Pen ernstig en straf gelaat. ibid.
Moneke , moneksken.. Meisje met een gereinsd yelaat. Ibid.
Monckefroyen. Gi mt a ch .
IV.
30
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Alsje goelijck monck e-f r ooyt,
En nae mijn een suchje gooyt.
VANDE VENNE , Belacchende Werelt , 1635, bl. 244.
Sy heeft den buet al weg , sietse nu eens monquefroije n.
A. PEPS Gedwongen Huwelijck , bl. 14,
Monekelen. Mompelen. JUL.
Monkelen. Eten , kauwen. Wdb. op

BREDERO.

Men water-tant op gele peen ,
Sy wekken lust tot monkele n.
OUDAAN , Poezy , II, 127.
Moneken. Mompelen , prevelen.

KIL.

Moneken. Een stroef , slreng of donker gezicht zetten. Ibid.
Moneken. Een gefronsd gelaat zetten. Ibid.
Monekende opsieht. Donker , streng gelaat. Ibid.
Monekende kolen. Smeutende kolen. Ibid.
Monokend weder. Bedekt , nevelachtig weder. Ibid.
Mon.niks-, monniex- of munnikskruyd. Buskruid , kruid dus
genoemd, omdat men waande , dat een monnik zijne samenstelling had
uitgevonden.
De walscherm springt in 't end , door kracht van 't m o n i c x k r u y d.
VONDEL , door v. L. II, 620 , vs. 631.
Thersites lost een loot
Met weynich M u n n i k s-k r u y d, en daer leght Hector doot.
VAN BEAUMONT , Ged., door TTDEMAN , bl. 228, vs. 16:
Monoeorde. Zeker muziekinstrument met eene snaar. Fr. »m.onocorde."
Gigen , harpen , sinphonien ,
Pleien , vedelen , armonien ,
Salterion , sunbees , tympanon ,
Monocorden, chore, licion,
.XII. instrumente van mnsike.
BLomm. Oudvl. Ged. I , 50, vs. 699.
Monster. Monstering van soldaten , enz. xiL.
Monster. IJdel vertoon, gebluf. Ibid.
Monster. 1) Tempel , kerk.
Alse Alexander hadde gedronken ,
En[de] sijn herte was gesonken ,
Ghinc hi in den monster staen
Voer Jupiters gebeelde saen.
Alex. III , vs. 997.
Die Monster van Rensborch mede
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Bede si maken op van gronde ,
Die noch scone staet ter stonde.
MELIS STOKE ,

B. II ,

TS,

648.

2) Abdo , klooster.
— gi srlt soekeu in dat lant
Enen castes] , die Trebes es genant.
Daerbi staet ene abedie , als is weet ,
Die in walsche Monster Foal beet,
Date in dietsche , na mijn verstaeu ,
Coninclike m o n s t e r.
vs. 11377.
Lane.
Doe each sente Brandaen
Eenen scones monster staen ,
Daer woenden moonken tune.
Van Siute Brandane , vs. 450.
Zie Munster.
Monsteren. Op de monsterrol insehrijven. Item iiij Engelsche , dair
Dire van 11Iarsen tgelt oir ontfine , die hi oec In o n s to r d e. D r . VERWIJS
3) Voorbeeld ,

De Oorlogen van Hertog Albr. bl. 234.
Monsteren. Zwetsea , blullen, i,jdel pralen. KIL.
Monsterheer. Getastigde ter monstering of keuring van het krijgsyolk. Wdb. op

IIOOFT.

Montaenge , montange montanye. Berg. Fr. onontagne"
En alse hi hi den viere quam ,
Soe Bach hi yore hem ende vernam
Dat sue hoghe montaenge was ,
Daer boven ene borch , ale ict las ,
Die hoghe sceen vau daer beneden.
Limb. B. X , vs. 83.
Hier binneu quam hem to voren ,
Dat hi viertech ridderen hadde vercoren ,
Die duchtech ende van prise waren.
Wapenen dede hise ende hietse varen
Op die montaenghe.
Fl. ende Bi. vs. 117.
Doe rest Torec allene daer
gereden quana
Soe verre , dat
Daer hi Bruans montagne vernam ,
Daer sijn starke casteel op stout.
Lane, III , vs. 23638.
30*
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Maer die Suriane , als wijt horen ,
Seiden dat sijt bedi verloren ,
Om dattie God van Achabs scare
God van der mon t anyen ware.
Rymb. vs. 12688.

Mont , monte. Muni.
Hadden wy alle eenen gelove ,
Godt ende den gemeenen mitt voer ogen ,
Gueden vrede ende recht gericht ,
Eene elle , mathe ende ghewicht ,
Eene monte, ende guet geldt ,
Soe weert in aller werldt wel gesteldt.
MEIJER , Oude Nederl. Spr. 11. 17.

Monteren. 1) Te paard stijgen.
maer doe hi bequam
Ende hi Waleweine vernam ,
Sittende up sijn ors van prise ,
Ende hi daer laeh in sulker wise ,
Hi seide : ',Bidder , wet roes ghesciet ,
Ic ne lye verwonnen niet.
Laet mi m o n t e r e n, is sal ju sciere
Te weren doen mine maniere.
Walewein , vs. 8633.
2) Te paard doen stygen.
Sijn vole quam daer toegereden
Met wel grooter haesticheden ,
Ende si wouden hem mon t ere n.
Dr. VERWIJS Bloeml. II , 124 , vs. 660.

Montet , elders motet. Vroolijk lied.
Ic songe wel een monte t.
X Goede Boerden , bl. 38.

Montjouwen. De Alpen.
Honorius heeft dit verstaen ,
Dat die Wandelen dus dorgaen
Altemale tlant van Gallen,
Ende wildse weren eer si vallen
Over die berghe van M o tj ouwe n.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. VIII , vs. 5.

Montrevier. Verbastering van mondraveel , dat is : tong, langtong
en bij ilitbreidiroz babbelaarster,, kwaadspreekster,, enz. Wdb. op BREDERO
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Montsaligen., Verheertyken.
Singt alle werelt , singt den Heere ,
Den Heere , onsen Godt ter eere ,
Een nieu gesang ; montsalight hem.
CAMP}. Ps. 96 , vs. 1 , ed. 1630.
Mooyen. Mooi , fraai , helder worded.
Te meer het weder mooyt
't Schip krijght gewenschte haven.
Ibid. Ps. 107, vs. 17.
Moock. Maay van ossen , koeien , sehapen , varkens.
Moockworste. Venter faliscus,

KIL. PL.

waarvoor men in

PITISCUS

vindt:

De buik van een varken tot worst of saueijsen gestopt.
Mool. Nolen.
Wilt ghy om weynigh greens , dat u noch rest to malen ,
Een vlot van eycken-hout uyt vreemde bossen halen ?
En rechten hier een m o o 1, een wonder groot beslagh ?
CATS , door Dr . v. yr,. II , VIII , b.
Geeft koren aen de rn o o 1, of enders maeltse steen.
Ibid. II , 438 , b.
Moon. Spook, yeest. ML. MEYER.
Moonken- , moenken- of moontjes-peck. Zwarte duivet. Rm.
Joannes de 19, die oock met M o e n k e n-P e c k seer vriendelijcken verkeerde.

MARNIX

Bijenkorf 1645, bl. 205, v°. Want siende Moontjen s-

p e c k dat by by Christ() niet en hadde connen ghevorderen , dewijle by
sijn aenghebodene gheschenck niet en hadde willen ontfanghen , enz. Ibid.
bl. 121, ro.
Moor. Zwart paard , volgens

doch rej- of merriepaard volgens

WILLEMS.

Moor. Zog, zeug.

KIL. MEYER.

Moor. Modder,, slUk , moeras , veengrond. Ibid. en U. W.
Moorasch. Moeras. Mt.
Wdb. op
Moorbezie , moorbej. Moerbezie.
Die coninc scaerde sijn here ,
Ende dede den olyfanten toghen
Tsap van moorbesien voor oghen ,
Ende van wijn druven ooc nude
Want hets der olyfante sede ,
Alsi dat Bien , willen si vechten.
Rymb. vs. 19350.

HOOFT.

Moordaad. In de Taal- en Letterbode , 2de Jaargang bl. 36 , vinden
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wij daarvan de volgende verklaring : Wie met iemanti in vriendelijken of
wettelijken vreede leefde en , ongewapend twist , of , gewapend , strijd
tegen hem zocht, of ook, binnen het heluik van zijn erf,, binnen eene
hem toebehoorende beslotene plaats kwani , om hem te inisdoen en hem
ook misdeed , 't zij bij dag , 't zij bij nacht , die maakte zich schuldig
aan moorddaad.
Moordaede. Moorddadig.
Om soo van stonden aen den coniuck to verconden
D'afgrijse leelickheydt van zijn m o o r d a e d e sonden.
HARDIJYN , Ged. , door SCHRANT bl. 44.
Moordaekse. Hellebaard. KIL.
Moordbraeeken. Zieltogen , met den dood worstelen. Ibid.
Moordbrand , moortbrant. Volgens hetgeen de to vroeg afgestorvene en kundige

J. FL VAN DALE

daarvan in de Taal- en Letterbode ,

2de Jaargang , bl. 37 , zegt , beteekende dit woord brandstichting in een
huis en het dooden van den eigenaar , die zich door de vlucht trachttc
to redden. Zie ook ML. en D r.

VERWIJS ,

Van Vrouwen ende van Minne ,

bl. 145.
Moordbrsnder , moortbrander. Brandstichter met het doel om den
vluchtenden eigenaar van het in brand gestoken panel to dooden.
Moordelijc. Moorddadig , wreedaardig.
Wy weten niet , spree Telemachus , vrient verheven ,
Hoe 't spel noch eynden sal datter is beghonnen.
Nemen de Vrijers in mijn huys moordel ij c mijn leven ,
Wert mijn ouders goet van hun gedeylt en verslonnen
So heb icx Bever u dan henlieden te jonnen.
COORNHERT , Odyss. 1605 , II , bl. 65.
Moordelike slaen. Doodslaan , vermoorden. Misschien beter verraderlijk vermoorden.
Van daer so schiet hi te hant
Niet verre al daer hi vent
Enen man , dien hi ontmoete ,
Dien hi onhovesschelike groete ,
Want hine moo rdelike sloech,
Ende nam tselve dathi droech.
Lsp. B. III , C. 3 , vs. 627.
lloordelineks , mordelinghe. Op eene verraderlijke wijze , op de
tuijze van een sluipmoordenaar. Km.
Zie vender Lsp. B. III , C. 3 , vs. 627. var.
Moorderen. Vermoorden. Zie Morderen.
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Moorderije. Moord. KIL.
Moordisch. Moordlustig , moordzuchtig.
De moor d is che Harpij heur selven gulzigh mesten
Met Menschen vleesch en bloed.
VONDEL , door v. L. I. 289 , Vs. 1.

Moordresse. Moordenaarster.
Moordresse van dierre manne
Wiltu mi roven van den levene.
Rymb. vs. 15380.

Moore. Pastinak , volgens WETLAND , Witte peen. KIL.
Mooreyt. Bruin , bruinkleurig als een Spanjaard. Ibid.
Mooriske. Zekere Moorsche dans. Ibid.
Mooriske. Saraceen. Wdb. op HOOFT.
Moorken. Penninksken. ML.
Moorland. Afrika. Ibid.
Moorman. Moor , neger. Ibid.
Moorpeerd. Zwart paard , volgens Kth. maar rij- of merriepaard ,
volgens

WILLEMS

die

KILIAANS

verklaring afkeurt. Zie Brab. Yeesten,

B. II, vs. 6311.
't Was nacht , soo dat nu oock de silver-witte maene,
Met heur m o o r-p e e r den frisch door-rende 's hemels baene ;
Een yder neemt ziju rust.
HARDUYN , GS(I. , door SCHRANT , bl. 29.

Moort, moordt. 1) Stachting. Wdb. op HOOFT.
2) Geweldige dood.
Een van Sint Geminiaen ,
Hiet Guidolet , ebbic verstaen ,
Die was valscelike bedregen ,
Dat hi met venine versiegen
Soude ebben enen man ,
Ende hi zinen zone nochtan
Ende sine mesnieden voort
Doden wilde met diere moor t.
Leven van Ste Franc. vs. 9356.
3) Plotselinge dood. Wdb. op
Moort.

BREDERO.

Rij- of Merriepaard , volgens

WILLEMS.

Mettien ghevielt , als God gal ,
Dat Ba-Lele doeu , een seriant
Des hertogen knecht van Brabant,
Gheseten was op ene moor t,

Zie verder op Mort.
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MOORT.—MOORT.
Die achterwaert en woude , noch voort.
VAN HEELLI , VS. 6311.

Elders vindt men moor en moorpeer d.

W1LLEMS denkt

to recht

dat de sluitletter t voor het rijm is bijgevoegd.
Moort. Groot Moiled , misdeed , sehanddead grnweldaad.
0 we der bitterliker daet
Ende der jammerliker m o or t,
Dat si mi spreken dede dat woort ,
Daer is bi verloos dat rein wijf.
Lantsloot , vs. 886.
Vrecheyt is voor Gode moor t.
Dit es van ghevene , vs. 113.
Zie ook Meliboeus , vs. 90 ; Lsp. B. III, C 45 , vs. 175.
Moort. Boosheid , boosaardigheid , ondeugd.
De vrientschap haer gedaen oock by de beste luyden ,
Die kan haer grilligh hert tot slimme lagen duyden ;
Sy schrickt voor alle man , sy vreest haer eygen bloet,
En die haer liefde draeght, en die haer gunste doet.
Noyt toontse blijden schijn , dan als haer slimme gangen
Sijn uyt op haer bedrogh , en loeren om to vangen ;
Haer gunst is enckel lust , van buyteu schoon gelaet ,
Van binnen enckel moort, en niet als wreedeu haet.
CATS , door Dr. V. VL. I , 501 , a.
Moort (De) slaen. Door een geweldigen dood getroffen toorden.
R. Wel buerman , me dunkt dat je me niet en acht ,
Waer heb ik cilt verdient , dat je mit me de gek zoudt scheeren ?
W. Neen zeker,, ik hou je veur een man mit eeren ,
Indien ik mit jou gek, zoo slaet me de moor t.
Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 19.
Tis jammer , datse niet die moert
En s I a e t daer si op deerde gam.
Mloep. B. IV , vs. 450.
Moort of moord (De) steken. Hetzelfde.
De helsche Grobber stichte
Met een gewijde torts den brand in 't heyligh dock.
Hoe leed het God , dat hem de moord niet eer en s t a c k!
TONDEL , door V. L. III, 396 , vs. 1230.
Meynt ghy o nude slechte bloet ,
Dat by 't uyt rechte vrientschap doet ?
Hy klouwt u om u groote Belt ,
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MOOR'I'.—MORAET.

Daer op is sijue sin ghestelt.
De moot spreeckt menich vriend'lick woort ;
Maer 't hert seyt : Tayert , st eeckt de moor t.
VAN BEAUMONT , Ged. , door TIDEMAN , bl. 76.
Zie nog Handel der Am. IA. 23.
Moortel , moorter. Kalk , teem.
Ende daer hi bi den werke stoet ,
So brochte de duvel in den moet
Eenen knecht , die daer m o o r t el drouch.
Lev. van St. Arnaud , 11 , vs. 379.
Want die knecht sonde sitters gaen
Up eenen waghen code alen steene
Of moortele.
Ibid. vs. 404.
Materie van leem of m o o r t e r. St. Bijb. Ezech. XIII , Kantt. 33.
Mooze. Zie Mose.
Moosen. Brabantsche uitspraak voor masen, d. 1. meld , nwisje.
Wdb. op BREDERO.
Moosjanken. Zie Moesjanken.
Moosjanker. Zie Moesjanoker.
Mop. Steen waarschijnlijk marbersteen. Steden op gemeene kosten
en de kercken der Goden met m o p p en to vercieren. VONDEL , door
v. L. VI , 473.
Mop. Sul , tlauwe stumperd.
Ick sagh eens datse by haer hadt
Ses Juffers uyt een vreemde stadt ,
Gebeckte spreeuwen altemael ,
En vry Been kinders in de tael ;
By dese quam een jongh-gesel ,
Een leerlingh in het minne-spel ,
Een jubben , soo het schijnen mocht ,
Een vogel van sijn eerste vlocht ,
Een laf , een mop , een rechte loen ,
Hy wist sijn dingen niet to doer.
CATS , door Dr. V. VL.

350.

Mop. Groote beker of ander drink vat.
Uit een volschonke m o p heeft d'eerste man een koedronk.
Kl. van Fijtje of een witte met een zwarte , bl. 13.
Mon Zog, zeug. RIL.
Moraet. Drank , uit win en nwerbeien samengesteld.
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MORAET.—MORDA.
Doe quam vort die bottelgier ,
Ende brochte crud meneghertiere ,
Daer up den wijn van vele maniere ,
Wit ende root , rase ende plasant ,
Moraet, clareit , al dat men vant.
Walewein , vs. 10284
Hi maket so licht dabr binnen ,
Dat men daer bi moghe bekinneu ,
So wet haven soot moghe sijn ,
M or a e t, clareit ochte wijn.
Fl. ende Bl. vs. 667.

Marais. Moeras. Wdb. op

II0OFT.

Morasch. Slijk , modder , moeras. mt.
Ilorceel. Stu k , brok. Zie Morseel.
Mord. Hetzelfde als Moordt of Moort , namelijk kwaad.
Gi secgt hier ane weer dan m o r d.
TELTH. Sp. H. f°. 229.
Mordaet. Hetzelfde als Moordaat , doch ook in de enkele beteekenis
van moord. Deze spelling vindt men in Walewein , vs. 1897 ; Karel de Gr.
Fr. II , vs. 3508.
Mordaet. Gruweldaad , groote euveldaad.

KIL.

Wat dede Hughe doe ?
Hort hier grote mordaet:
Hi viseerde enen andren raet ,
Hy maecte vrienscap metten bisscop
Die hem tsnachts dede die porten op
Vander stadt van Louwen ,
Ende met deser ontrouwen
Vine hi Karle met hate
Op 411 bedde eer hijt wiste ,
Ende leiden t'Orliens gevaen.
ELGIN. Oudvl. Ged. I , 87 , vs. 213.
Zie nog Brab. Yeesten , B. II , vs. 3591.
Mordadich , mordadeeh. Moorddadig en misdadig.
Maer die mordadeghe dan,
Daer is to voren of began ,
Die ontflo ate Giscala.
Rymb vs. 30166.
Ay doot , hoe nidech ende hoe sure
Stin dine seden code dine nature ;

MORDA.—MORSEL.
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Du best mor d a dech pis een dief.
Fl. ende Bl. vs. 1178.
Mord adicheit, mordadecheit. Boo saareligheid, e uveldaad, gruweldaad.
— Semiramis sijn moeder ,
Die van morda di ch e d en was vroeder
Dan ie man was , enz.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 1 P. I B. XLII , vs. 18.
Alse Tytus hare mordadechede
Vernam , enz.
Rymb. vs. 31680.
Mordelike. Op eene moordcladige , gruivzame , verl ytderlijke wijze.
Ende doe hine hadde daer hi gheboot ,
Sloech hine mordelike doot.
Ibid. vs. 9938.
Reinaert hadde hem ondergaen
Die porte , ende ghegrepene saen
Bi der kelen mordelike.
Rein. door D r.

JONCKSL. vs.

3105.

lc seggu over warheit nu ,
Dat die riddere , die sit bi u ,
Minen sone mordelike
Doet sloech.
Lane. II, vs. 24018.

Morder. Moordenaar.
Doe hi (Floris V.) aldus quam ghevaren ,
Voeren teghen hem tere scaren ,
De van Woerden entie van Amestelle ,
Gheraert van Velsen de m o r d e r felle.
MELTS STOKE, B. IV , vs. 1460.

Morderen. Vermoorden.
Nachts so stout up die keytive ,
Daer soe sliep ende dat kint mede ,
Dat hare up getrouwechede
Bevolen was , ende m o r d e r d e tkint.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. LX , vs 131.
Morderich. Snotterig. KIL.

More. Slijk , madder.

KIL. PL. Van enen in die in or e te werpene,

van enen metten voeten te stoetene , moet men drie pont gelden. D r. v. vi..
Prozast. bl. 2.

Moreel. &cart taunkleurig , bruinachti g. In de volgende regels spreekt
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MOREEL.—MORGH.
van een mannetjes veulen , dat niromer eene merrie gezien had ,

en nu op Bens in het midden van eenige rnerries kwam , en
Jeghen hem alien loopt hi ghemeene ,
Niet (s)onderlinghe ieghen eene ;
Maer loept te blessen ende te biaerde ,
Hi salse willen anevaerden
Ende ane springhen ende assaelgieren.
Ende lyaerde en sonde niet vieren ,
Sone soude lopen te lyaerde,
Te more el e ende te blessaerde.
KAUSLER , Die Rose , vs. 12684.
In de uitgave van D r . VERWIJS staat m o r r e e 1.
Morellen. Quid ? Zeker spel?
Si leren m or ellen met valschen spele.
isLomm. Oudvl. Ged. III , 85 , vs. 939.
Zacht, buigbaar , ztvak , krachteloos.
Claudijn es man van sire oude
Die starcste diemen vinden sonde ,
Ende hart, die selve gedoghen can ;
Ende dander es een jonc man ,
Ene snore u jegen Claudine.
Lane. II , vs. 34735.

Morfelen. Kauwen , herkauwen. alL.
Morfen. Het primitief van Morfelen , dus hetzelfde.
Morch , march. Merg. Wdb. op BREDERO.
Dat m o r c h vander redenen leit
In die verstannesse , dats waerheit.
Dr . VERWXJS, Bloeml. II, 205, vs. 73.
In de Meliboeus , uitgegeven door

SNELLAERT

bl. 36 , vs. 979, staat

ma r c h.

Morghen (Gheen) hebben. Niet verzekerd zijn van den dag van
tnorgen.
Den mensche heeft hi (God), als ghi siet ,
Gheset in dit eerdsch verdriet ,
Daer hi met droef heiden moet
Verdienen dat ewelijc goet ,
Met arbeide ende sorghen ,
Daer nieman en hevet morghen.
Doetrin, B. I, vs. 16.
Ghine suit cleine nosh groot

MORGH.—MORREN.
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Hopen op niemens doot ,
Want ghine hebt zelve ghenen morghen.
Lsp. B. III , C. 3 , vs. 305.
-- wy en hebben ghenen morghen,
Die doot die is one al ghereet.
IMMO. Ged. hI. 121 , vs. 157.

Morgenkind. Vroey geboren kind. Km.
Morghens (Des). Op den day van nwrgen.
Al spreken zij huden misselijk ,
Des morghens zijn zij anders ghesint.
Mloep , B. I , vs. 1241.

Moris , mooriske.

Moorin , moorsch of mart mei*. Wdb. op

BRE-

Sp. »morisca".
Morrelen. Een knorrend of brommend geluid maken.

DERO.

Morkelinge.

Beknorring, berisping.

Daer mine comet dat si
Niet so vele leren , dat seg is di ,
Alse die van haren sinne
Vri siju ende van goeder minne ,
En nouwer om hebben morkelinge
Dan allene am haer leringe.
BLOMM. 011dV1. Ged. III , 50 , vs. 4195.

Morlion.

Stormhoed , helm. Hier zel ik men morlion neer leggen.

JOOST PLUIMER

De verliefde Lubbert , bi.

19.

MEYER.
Morro.
Morro. Zog, zeug. KIL.
Morreel. Zwart. Zie Moreel.
Morrelen. Freq. van morren , taal van ontevredenheid doen hooren.

Mond met vooruitstekende lippen.

Maer overmits het ghetal van de qualijck-ghenoeghende to groot was,
soo cond de Stadt evenwel niet volcomelijck tot ruste comen. Daer waren
veel die vast m o r r e 1 d e n op de regieringhe , en geschiede soo nu soo
dan noch al d'eene moetwil of d'ander lancx die Stadt, tot c]eynachtinghe
van de Magistraet. VELIUS Chroniick van Hoorn , bl. 37.

Morren.

Murmelen.
De kiare Beeck , uyt schorre duynen
Gesproten , om uw ackerland ,
1.Tw qvers , bosch en groene tuynen ,
bangs oevers , dicht met ooft beplant ,
Te laven , met een liefhick m or re n.
TO DEL , door v. L.

169 ,

VB.

21..
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MORREN.—MORSE.

Morren. Mompelen.
Noch schijnt de purpre mond gebeen tot God te m or re n.
Ibid. bI. 612 , vs. 1631.
Mors. Morsig , vuil.
Net by kuys en mors by vuyl ,
Valck met valek en uyi met nyl.
CATS , door Dr. v.

I , 700 , a.

Men schildert Schildery , tot yder eens behaghen ,
Op silver ende gout , en coper dun geslagen ,
Dat niet te licht vergaet , en niet te licht bederft ,
En niet to licht verrot , en niet to licht versterft ,
Ten waer door ongeval vant al te seer vervuylen ,
Van ongheacht te staen in stanek van m o r s se kuylen.
Zeeuwsche Nachtegael , 1623 , bl. 65.
Morseel, moerseel. Stuk , brok , beet. Fr. »morceau". Zij

—

gheven hemlieden elken een m or se e I vleesch , dat een kint van .viij.
jaren upheten zoude. Belg. Mus. VII, 86.
Hi , die was van fellen spele ,
Dore sloech hem helm ende beckineel ,
Ende vanden scoft *) een groet m o r see 1.
Ferg. naar het HS. vs. 4787.
Dor hovescheit , als si wel couste ,
Sneet si die moersele voor mi.
VERWIJS , Van Vrouwen ende van Mince,
bl. 2 , vs. 46.
Morsel. Mortier. KIL.
Morsele. Klein stukje , brokje , korreltje. Ibid.
Morselen. 1) In een mortier fijn wriiven. Ibid.
2) Trans. Verscheuren, van een rijten , aan stukken breken. Ibid. U. W.
Had dan de Rechter zich niet grof genoeg vergrepen ,
Dat hy u dus verwees ?
Dus schuldeloos verwees ? ach ! moest hy noch met zwepen
En roeden morzelen uw teer en edel vleesch
J. DE DECKER, Rym-Oeff. I, 227.
3) Intr. Verbreken „verbrokkelen , aan stukken breken.
Steenrotsen hard van steen
Versmelten door den rou en m or zelen van een.
Ibid. bI. 240.
*) In de uitgave van Profr. VISSCHER staat hoefds , doe!' Dr. nit vales heeft in de Taalgids
van 1866, ht. 50, aangetoond, dat dit scoff moet sijn. Zie dit woord.
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MORSE.—MORT.
Morselingh. Lekkere en uitgezochte beet. Km.
Morseling. Afbrokkeling , verbrijzeling , afscheuring.
hoofd : 't verheven woud geparst ,
De boomen schudden
En self het haylich bosch dat dondert met een' barat :
'T geberght van Ida smelt in morseling van steenen.
VONDEL , door v. L. II , 246 , vs. 285.
Morselstamper. Stamper van een mortier. KIL.
Morselsteen.. Mortiersteen en tufsteen. Ibid.
Morsen. In klad brengen , schetsen. Wdb. op HOOFT.
Morsen. Bedekken , verbergen. Dr. DE VRIES , Warenar,, hi. 155.
Om t quaet te morse n.
S. COSTER , Ithys bl. 29.
Morsen. Heimelijk wegnemen , stelen , ontfutselen.
Ick wilt dien buit zoo stil by avont niet tom o r s s e n ,
Ale Grijp , die 's nachts wel dnrf op 't velt ons gerven dorssen.
voNDEL , door v. L. V , 634 , vs. 909.

Morsen. Door het wegmoffelen of ruilen eener kaart valsch spelen.
Wdb. op

BREDERO.

Morskefoe. Morsebel , vullpeuk , slet. Ondertusschen ben jy , gelyk
al die pronke pinkjes , een M or sk efoe in je hart, en hebt nau een
heele tad aanje gat. P. BERNAGIE , Het Studenten leven 1684 , bl. 6.
Morspenning. Een duitje (thans zou men zeggen een centje) , dat
men behendig afzonderde en terughield. Wdb. op

BREDERO.

De oorsprong van dit woord schuilt in den wortel des werkwoords
m or s e n, in de beteekenis van wegbergen , wegmoffelen.
Morstelle. Zeker gebak , soort van taartje of koekje.
Mort. Schandelijkheden , wandaden , schanddaad, zware misdaad.
Maer hets best dat is mi vertije
Ende gheve Jeronimuse die wort ,
Die maect ende scrivet al die m o r t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. X XXVI , vs. 132.
Die toverare leedde die sine
Heimelike dordie wostine
Te Jherusalem ter port ,
Om te doene sine m o r t.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. I P. VIII B. XXX , vs. 20.
Zie ook Nat. Bl. B. II, vs. 2521.
Mort, Jammer.
Scrijft one Martijns vite vort
Blevere lit achter , het ware m o r t.
Ibid. XXX VIII , vs. 60.
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M ORT. — MORTEL.

Mort. Slachting.
Nu hort van den stride vort
Daer in gesciede groet m o r t.
VELTH. Sp. H. f°. 249.
Mort. Verraad.
Riddere ! gi moget mi slaen to waren ,
Hebt mijns genade , in darrer vareu ,
Want in hebber vrient no map.
Die coninc hevet grote clage
Dicwile van mi gehort ,
Ic hebbe hem gewrocht grote m 0 r t.
Haddi mi in sire behout
Hine gave mi omme geen gout ,
Hi sonde mi doen raet broken.
Ferg. naar het HS. vs. 1920.
Entie mort wart hem cont ,
Dat hi na sire eren stout.
MAERL. Sp. H. P. ed. III P. IV B. X , vs. 5.
Zie nog

MAERL.

Sp. H. 4 0 . ed. I P. V B. LV , vs. 29.

Mort. Merrie.
Daer was geseten op een mort,
Die achterwerd en wilde , no vord ,
Battel , thertogen cnecht een.
Dr. JONCKBL. Specimen C. .XIII. vs. 1.
Mort van Vredegonde. Het woord Mort wordt hier in toepassing
gebracht op eene vrouw en staat voor misdadige , snoode , moorddadige
Vredegonde.
Maer die mort van Vredegonde,
Die niemene gegronden mochte ,
Visierde nauwe ende sochte ,
Hoe sue haers willen vulquame.
MAERL. Sp. H. 40. ed. Ill P. VI B. XLIIII , vs. 22.
Mortel. Gruis , puin. Eigenlijk de kleine brokjes , door verbrijzeling
van horde voorwerpen. ontstaan , of ook vergane afbrokkelingen. Wdb,
op

HOOFT.

'K sal hem dat kinnebacken
Tot mortlen of tot gruys met desen houwer hacken.
BREDERO , Lucelle , 1616 , F , 4.
Al trapt de hel daer kerk by kerk tot m o r t e 1
En gruis en polo.
VONDELS Poezy,, 1682, I , 486.

MORTEL. —MORTE.
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Martel. Bowwspecie , kalk.
Het m o r t e 1 datje maeckt , dat moot de mueren bouwen.
CATS, door D r. v yr.. II , 525 , b.
Zie ook Morter.
Mortelen. Vermorselen , verbriizelen. Wdb. op BREDERO.
Soo dring , soo prang , soo ruck , soo pluc , soo plet ,
Soo m o r t'l ick al wat tegen my sick set
CAMPH. 1630 , Ps xviij , vs. 18.

Mortelen (Tot). Te nwrzel , tot grids. Wdb. op BREDERO.
Mortelinghe. Verbrijzeld , aan stuk.
Mettien heift Gringolet vernornen
Waer tserpent es totem comma ,
Ende hevet sinen voet verheven
Eude den serpente enen slach ghegheveu
Wel te Pointe jeghen tbeste been,
Dat hem vlooch mortelinghe ontween.
Walew. vs. 374.

Morten. Jets tot de kleederdracht eener vrouw behoorende.
Op Amsterdams is gemaeckt haer Rock en Bouwen ,
Haer Hals-doek , haer Klet , haer Morten en Mouwen.
VISSCHER , Brab. bl. 39.

Mortepaai , moorte-paey. 1) Persoon , die zich aan boorcl bevindt ,
zonder op de monsterrol to staan, een loos matroos. Taalgids 1860 , bl. 59
2) Verloren sold, soldij aan lieden van wie men Been dienst trekt.
— dat men , naar menage ziet
In appoinctes van hooge jaren ;
Dat zip de regte wegen niet
Om 't geld der Republiek te spares ;
Dat is een miserabel ding ,
Te vallen op de oude bloeijen ,
Daar m'aan een' paap of vreemdeling
Gem morte pay en durft besnoeijen.
MICIHEL MICHIELSZON Burlesque Notulen van 3 Nov.
1678. Zie SCHELTEMA Mengelwerk , II , 137.
3) Soldaat , die, zoowel in oorlog als vrede , altijd in dezelfde bezetting
blijft liggen , volgens eene verklaring van IIALMA.
Soo ghy my wilt overstrijden
Dat u bloedt is oudt van tijden ,
En wel over duysent jaar
Claer en edel iaa u vaer ;

IV.

34
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Ick sal met een woordt u paeyen ;
Dit en zijn maer moorte paeyen;
Ghy en hebt hier gheen ghelijck ,
Tzijn al Bidders in het slijk.
GHESCHIER , Des Wereldts Proefsteen.
Zie hierover nader de Taalgids van 1860 , bI. 59 en v.
Morter. Hetzelfde als Mortel, namelijk gruis , puin , stuk , brok, enz
Morten. Bouwspecie , kalk , teem.
Alse Silvins dat vernam ,
Dreef hi bet an sinen earn
Ende dedene hurten an den more ,
So Batter an brae ene score.
Maer die rovers , die binnen waren ,
Metseden weder , sonder sparen ,
Enen muur,, ende leiden hoot code steue
Ende m or ter over een ghemeene ,
Jeghen dat steken van den ram.
Rymb. vs. 34670.
Si dede temperen met bloede
Dieu m o r t e r daer alle die maisiere
In waren gewraoht.
Alex. B. V , vs. 849.
Zie nog Lsp. B. II , C. 48 , vs. 398.
Morterback. Kalkbak. ML.
Morteren (Aen). Verbrijzeld aan stukken.
De mast brack en viel op den stierman met een eysselijck crakeu ,
Diens hooft , armen en beeneu a e n m o r t e r e n braken.
COORNHERT , Odyss. 1800 , I, 53 , vo
Morterhouweel. Werktuig onz de kalk to bereiden. iui.
Mortorie. Slachting.
Harde gram was , seit dystorie ,
Die hertoghe om die m o r t o r i e
Die daer dede her Walewein.
Walewein , vs. 10534.
En es clerc die sonde gelesen
Die m o r to r i e die sy wrochten.
Grimb. Oorl. D. II , vs. 5830.
'k En moehte Meman vertellen
Die m or t o r i e die men daer wraehte.
Ibid. vs. 5980,

MORU.—MOS.
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Moru. Murw , zacht , week.
Ene vrouwe scone ende goet ,
Die niet en hadde dat hare mestoet.
Wit also die snee was al hare lijf ,
Sachte ende m o r u , een twint niet stijf.
Dr. VERWIJS , Die Rose , vs. 1142.
Der sonnen en es maer one ,
Ende si can in dat ghemene
Maken diverse saken :
Si can was m or u maken.
Doetrin. II , vs. 3094 , var.
Zie ook Belg. Mils III , 235.
Moru maken. Bont en blame slaan.
Al hadde i mi so zeere gheslegheu ,
Bat is in onmacht adde gheleghen ,
Als hi bi Gode dicken dede ;
Hi maecte morn al mine lede ,
Ende zwarter dan een aterment.
EAUSLER , Die Rose , vs. 12784.
Moruhertich , moruhertech. Zacht van gemoed, weekhartig. Die
ander gave es ghenedecheit ocht goedertierenheit , die ons moruhertich
maect ende mededoghende met alien menschen. D r. v.

NI.

Ontfarmhertecheit , die ons m oruher tech maect

Prozast. bl. 65.

RUUSCR.

Tab. I,

168, reg. 20.
Morwe. Week , gevoelig , weekhartig.
M or w e herte hebt op die arme ,
Baer ghise ziet, a haers outferme.
Vanden Levene ons Heron , vs. 1212.
Men sal niet sijn in der minnen te m or w e, noch in den tome te
zwair. Stemmen , bl. 125.
Morwen. Week of zacht maken , vermurwen , verteederen.
Ik heb naer all' myn' macht
Dien razendeu vermaent , lien harden geest getracht
Door zachte smeeckingen to m or wen, to belezen.
J. DE DECKER , Rym-Oeff. I , 13,
Morwen. Week of zacht worden.
Morwkens. Week , zacht. Ibid.
Morwte. Zachtheid. Ibid.

KIL.

Mos , mosse , mosch. Schimmel. Ibid.
Mos. Most.
31*
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Mijn bloedt is soo smakelijck als Rijuse in o s.
VISSCHER , Raedtseleu , bl. 125. (Sap van kersen).
Mosachtigh. 'I) Schimmelachtig.

NIL.

2) Beschimmeld, bedorven , rot, beurs. Ibid.
Mose.

Moeras ,

broekland.

Mose. Stadsriool.
Mose. Vaathok.

ROM= ,

Mose. Straatgoot.

NIL. MEYER.

PL.

Bred. Taal-Eigen , hi. 391.

PL.

Mose , moose. Straatvuil , slijk.
Mose. Slijkerige plek. Ibid.
Mose. Gootsteen, goof voor 'het alloopen van vuil water. Ibid.
Mosegat. Uitgang voor het

huisvuil

en vuil water.

NIL. PL.

Mosejancken. Zie Moesjanken.
Mosejaneker. Zie Moesjancker.
Mosekoe. Roerdomp. NIL.
Mosemeyer. Opzichter voor het opruimen van het straatvuil. Ibid.
Mosceliaet , mossceliaet , mosseljaet , muskeljaat , masqueljaat , musculjaat. Muskus , muskusgeur , ambergeur.
Ruyckt Mosceliaet, my dunckt datse stinckt ,
Of sy stincken ten minsteu die daer mee belaen zijn.
B. VISSCHER , Brabb. hi. 185.
Voor de overige spellingen zie men
vs. 12 ; Zeeuwsche Nachtegael bl. 29;
BEAUMONT

Ged. door

Mosie. May.

TIDEMAN

bl. 71 ;

MAERL.
CATS,

Sp. H. III P. I B. XLII ,

ed. 1828, I, 55'1 , b ;

VONDEL ,

door v.

L.

IV , 310,

vs.

VAN

61.

NIL.

En mach dor die venstre liden
Vlieghe no m o s i e to gheuen tiden ,
No gherande worm , des ghewinuen
Vernoy die joncfronwen , dier wonen binuen.
Fl. ende Bl. vs. 2451.
Om die q uaetheit der Tiede met ,
Die in die Werelt dan es geset ,
Selen si vliegen in der locht ,
Gelyc mosie n.
VELTH. Sp. H. fo. 445.
Die Wuwe — —

tacit met doeden corren , ende doer na met

mosien elide met vlieghen , elide int leste sterft hi van honghere.
Tab. H, 202.
Mosiergat.

Kijkgat iaa era many. MI,.

Rio 6ck. Muskus. Ibid.

MOSCK. --MOST.
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Mosokaet. Maskaat. 1{11.
Moseket. Sperwer. Ibid.
Moskettery. Schietgeweer. Wdb. op

1-100FT.

Moskruyd. Wier , zeewier. mt.
Moskuyl. Hamer , klouwer.
Men ziet 'er boeien om den booswicht kort te teugelen ,
En domtnekrachten , en hantspaeken , om de hant
Te lichten , mokers hart van kop , en loopend want ,
Kruitstampers , akerkloots , mammierings en kardeelen ,
Kardoezen , moskuils, en kruitkogels wijt van keelen.
VAN DER GOES , door SILO. I , 19.
Mosse. Schimmel. mt.
Mosse. Vrouwelijke bediende , meid , dienstmaagd.

KIL, MEYER

Maer tgoet dat ghy aent gat hanght van owe mossen,
Verdrinckt , verspeelt ghy, oncnysche putertieren ,
Daer soot ghy de armen me spijsen en dossen.
ANNA BYNS , Ref. 1548, II , 115.
Alse hem die tijt waert te lane ,
Ende hem twaken ende drincken ontvacht ,
Doe seide hi : ,Sal enen nacht
Slapen gaen bi mire m o s s e n,
Op rainen poelu mijn ers ontdossen.
51 , edoch verbeterd.
Belg Mus. X,
Mossel. Doedelzak. 'Lie Moesel.
Mosselquaeker. Mosselomroeper , mosselventer.
Snoecke-stover , Spieringh-backer ,
Stock-vis-klopper , Mosse 1-q uacker,
Leelijck-schreeuwer.
VANDER VENNE ,

Bel. Werelt , bl. 54.

Mossen , mossehen. Beschimmelen. Km.
Mossehel. Schelp.
Des ridders baniere was root ,
Drie Witte mosschelen deer in.
VAN HEELU , vs. 6545.
Mossehel. Fluim , rocket , dik mondslijm. mt.
In mijne kindschheid nog heb ik zeer dikwijls dien naam Caarnan hooren
geven , maar de uitspraak was niet mosschel, maar mosse I.
Mossehelen. Fluimen , dik slijm uitspuwen, rochelen. Ibid.
Most. Oorhaar,, haar dat aan de ooren groeit , waardoor men zich
de ooren als met mos begroeid voorstelt.
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MOST.—MOTEN.
Dat ni o s t liep haer ten oren uut.
KAUSLER , Die Rose , vs. 346.

In de uitgave van D r . VERWIJS staat niet most man y m o s.
:let Fransche moussu boteekent ook met mos of hoar begroeid.

Mostigh. Met laws begroeid.
Macr siet dogh, mijnen Godt ! hoe dijac knechten loopen ,
Om noch t' aenschouwen 't greys , en d'ongheschiekte hoopen
Van 't mostigh oud ghesteent.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT , bl. 88.

Mot. Bordeet. KIL.
Motael. Hetzelfde als Mottael.
Motaline. Metalen of van metaal ; Dese vorseide viant der menschen by es ghebonden in alien leder' met harden grooten yserine bande ,
ende ketenen , ende mota line al gloyende. BLOMM. Oudvl. Ged. II, 46, b.

Mote. Quid'? Men siet daer noch ruwynen van oude rn o t e n , met
crochten in deerde.

VAN VAERNEWIJCK ,

Hist. van Belg. 1665 , bl. 443.

Moteelne man. Waarschijnelijk of geheel gepantserde , geheel geharnasty , Of zees sterke mannen.
Want vor die porte , wetet dan ,
Staen twee vresselike moteelne man,
Die altoes dersseu ende slaen ,
Datter nieman in mach gaen.
Lane. HI , vs. 26608.
Maer Torec hadde genen noet.
Doe sach hi di moteelne manne greet.
Ibid. vs. 26624.

Moten. Moeten.
Die bunt van huwelike
Hout eude bint so nauwelike ,
Dat si haers en mogen gewouden ,
Ende hem ane enen moten houden ,
Die daghe die si bede leven.
Dr. DE JAGER. Taalk. Mag. III , 175 , vs. 161.

Moten (Bi.). Naar lust , naar hartelust , op zijn gonak , zonder storing.
Agravein den koning Arthur ingelicht hebbende, dat er eene ongeoorloofde heimelijke liefde tusschen Lancelot en de koningin bestond , vervolgt hij :
Ende als hi sal weten oppenbaer
Dat gi wech sijt tavont oft morgen
Soe sal hi to bat sender sorgen ,

MOTEN.--MOTTA.
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Es de bi moten metter coningiunen
Spreken van sire firm minuet'.
Lane. IV , vs. 409.

Motette, mottette. Vroolijk
Dat hi liedekine ende rn o t e t t e
Endo rime makede.
.X. Goede tioerden , bl. 49.
Wacr dat sake dat mi to rade
Iernen q name , ende hi mi bade ,
Dat is hem seide oeht ware gout ,
Dat hi keerde al sinen moet
Ende sine herte daertoe sette ,
Dat hi liedckine ende m o t e t t e
Ende rime makede , ens.
D r . VERWIJS , Die Rose , vs. 7878.
Motif). Hokje, krotje, pothuisje. De pothuyzer,, in een schoon weder,
rioole hoorende loopen, schiet uyt zijn motj en, en vragende , enz.

de

J. DE BRUNE ,

Banek.-Werek , I, 343. De hand der armen is Gods beurze.

Hebben wy yet to koopen , laet ons Baer ons gheld besteden. 't En kan
oock nergens vaster gheleght werden , als in Gods wissel-banck , die in de,
otjens en kotjens van de armen gehouden wert. Ibid. b1. 441.

Mots. Onaanzienlijk kleed of overkleed.
Dat jemant op eon liunc m o t s
Sou moedich sijn en groots en trots,
En Met bemerken sijn gebrek ,
Dat heart wel van een simpel Gek.
VANDER VEEN , Zinnebeelden , 1642, hi.

94.

Motsen. 1.) SnUden. Van daar Afmotsen. Zie dit wooed.
2) Dooden , uerslaan, nederhouwen , versehearen.
Zo haest nu was den tocht op Midian besloten ,
Ick Veldheer 't heyr aenvoerde , en onverziens op 't lyf
Den Vyand viel , en mots te haer Vorsten alle vyf.
VONDEL door V. L. II , 50 , VS. 24.
De leeuw het brullen staeckt , en laet zyn locker' kemmen ,
En vast ter tijdt toe ick ontkerckert, by verblijd
Myn vyand met zijn kies , en klaeuweu m o t s t en rijt.
Ibid. bl. 84 , vs. 32.
Mottael. Metaal , bij uitbreiding koper. Alle de columnien des keic•
hoefs selen sijn bedect met selveren platen , ende die capittele al van
selvere , ende die baesschen van mottal e. RUUSBR. Tab. I, '13, reg. 23.
Zie nog ibid. bl. 40 , reg. 14 en hl. 136, reg. 4.

MOTTE.—MOUDE.
Motto, Zou , zeug.

K11.. PL.

Mottig. Mistig , nevelig.
Jupyn schept m o t t i g e winters.
VONDEL , Horatius Gez. 1735 , M. 31.
Na lang bedompt en mot t i g weer.
GROEEE , Versch. Ged. I , 139.
Mottig. Vocht of regen aanbrengend, doch dichterlijk op de Hyaden
toegepast , tranen stortend. Hy was een hardvochtigh en onvertsaeght man ,
die allereerst de brosse kiel de felle zee betroude , en niet vreesde de
hollende Zuider stormen , die met de Noortsche buien worstelen , nochte
de m o t t i g e Hyades , nochte de dollicheit des Zuiden wints , boven wien
geen storm meer gewelts heeft over de Adriatische baron.

VONDEL ,

door

v. L. VI , 396.
Mottigh. Kruipend , tvormend. Wdb. op

HOOFT.

Mottig. Wormstekig , vuil , half vergaan. KIL.
'k Wensch haar , die 't rottigh vleysch en mottige gebeenten
Vercieren met gewaat en Edele gesteenten ,
En blinken van het Goudt en glimmen van Satyn ,
Ook deden als de Paeuw , en sagen wat se syn.
VANDER VEEN , Zinneb. bl. 93.
Mottoen. Hamel. mt. Fr. »mouton".
Mottoen, mottune , mattoen. Zeker geldstuk , dus genoemd, orndat aan de eene zijde het beeld van het lam Gods stond, de kruisbanier
dragende. Item mach men gheven to lone van den laken groten to ontfane , thiene mottoene tsjaers. Belg. Mus. VII, 107. Van den voorseyde
.ix.C.M. m o t t o e n e n sullen dye steden ende dat platte lant betalen
.viij.C.M. Van Brab. die exc.. Cron. 1530, bl. F F. I , d.
Zie nog Nun. Ged. II , bl. 198 en 231.
Moude. Vlakte.
Hare orse sullen si bescriden
Ende met Renout haren here riden
Ten clooster waert , op die m o u d e.
Renout , vs. 1014.
Moude. Stof , aarde , mul.
Die stnvinge yonder mouden
Verdonkerde die claerheit.
Alex. Vii, vs. 318.
Die man was gemaect vender monde:
Dat merct wel , in manliker oude ,
Vulcomen van crachte , in volre joget.
Rymb. vs. 443.

MOUDE.—MOUSEL.
Gi en stieft hem dogen vol monde n.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 8581.
Moude. Grond, aarde.
Sijn vleesch sal liggen upter moude
Bloot , in der hitten ende in den coude ,
Buter stat van Therusalem.
Ibid. vs. 14759.
Hoe hi (Jezus) verrees ende opter monde
Wanderde ende voer ter hellen.
HILDEG. Ged. bl. 159 , vs. 214.
Moude (Ter). et) Ter aarde , naar het graf.
Als — — — —
Men den lichaem brinct ter m o u d e.
Ibid. bl. 157 , vs. 13.
Entie heren hem berieden
Dat si den Grave Florens souden
Aen de reise brenghen ter moude n.
MELIS STOKE , B. V , vs. 1038.
Hierna ghevelt , alst wesen soude,
Dat hi starf ende voer ter moude,
Deze edel Heer , daer is op waghe.
Dr . v. VL. Geschiedzangen , I , 43.
2) Tot stof.
Die tijt sent alle dine ter monde n.
Dr. VERWI7S , Die Rose , vs. 369.
Dat is : De tijt verwoest alles ; maakt , verlieert alles tot stof.
Mouden (Achter). Langs den grond.
Om datse die stieren so souden
Te sticken slepen a c h t e r m o u d en
Belg. Mus. IX , 423 , vs. 144.
Moude. Trog om gezouten vleesch of visch to bereiden. Km.
Moude. Hetzelfde als Mouwe.
In de stallingen waren noch schapen en bocken by hopen.
Ele stont verscheyden , de lammerkens stonder bysonder,,
Wat jonger was by een , dalder joncste ook tsamen gecropen.
Tsavonts dreeft al vol melts , emmers , m o uden, ketels en stopen.
COORNHERT , Odyss 1606 , I , 57 , vo.
Moudt. Stof , aarde.

MEYER.

Mousel. Doedelzak.
Wanneer een herders kint , door soete min ontsteken ,
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KotoM gructee met gesangh Eleusis klare beken ,
En Speelt een geestigh liet, of singht 'et met den moot,
Het water is heroert en bobbelt uyt den gront
Flet water staet en bruyst , en wort oin hoogh gedreven ,
Het water huppelt op , en krijght een ander lever ,
Het water borrelt uyt, en maeckt een bly gebaer,,
Ms of 'et door het spel tot vrught getogen waer.
Maer als dan wederom de mouse! koomt te swijghen ,
Soo laet de koele beeek haer bobbels nedersijgen , enz.
CATS , door D r. v. yr,. I , 435 , b.
Daer speel ick een geestigh liet
Op een mousel of een riet.
Ibid. fo. 584 , c.
Zie ook Moesel.
Mousche koe. Guste koe.
Mouter. Week , zacht. Ibid.
Mouteren. 1) Week, zacht inaken. Ibid.
2) Koesteren , verwarmen. Ibid.
Moutvliege. 1) Vlieg , die op bier aast. Ibid.
2) Stevige bierdrinker. Ibid.
Mouwe. Spier. Ibid.
Mouwe. Langwerpige hoiden bak , waarin men melk te roomen zet.
Als by ten hove aldus geweest hadde ende by des anderen daechs Bidder
t'huys quam , soe Bach hy daer hy voir zyn Molkenhuys ginck wanderer,
dat syn suege geraect was tot eenre m o u w e mit roeme ende drancker
of. Klerk u. 1. L. bl. 163.
Mouwe. Mantel , vroutvenkleed. Gysbert Japix , bl. 303.
Mouwe. Zeker sieraad of wapenteeken , dat de Ridders aan him
schild of een ander deel hunner wapenrusting droegen, en dat zij meestal
van hunne geliefden of ook van andere hooggeplaatste vrouwen ten. geschenke ontvingen , wanner zij ten stride of naar een tornooi to yen.
Si brachte Lancelote al geel
Die m o u w e an een poengeel ,
Ende bat Laneelote mede alsoe
Dot hi dor hare minne doe
Met wapenen soe ten tornoye
Oat sijs si gepait ende hebbe joie.
Lane. IV , vs. 680.
Hoeftcleet , wimpel , mouwen, pinyoen ,
Hadde te teyken die ridder coon ,
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MOUWE. MUEDNE.
Drie ie o u w e 0 veste hi ace sham scilde ,
Seghelijn die ridder milde ;
Die een was wit , die ander root
Die derde blaeu van verwen goet.
Seghelijn van Manz. f o . 27 , b.
Zie nog ibid. fo. 28 , a.
Mouwe. Vooruitgestokene onderlip. Zie Dr.
bl. 159 en

DIEZ

VERWIJS

Wapene Martijn ,

Etymol. WOrterbuch , 1853 , bl. 692 , welke zegt op

Moue : Es seheint das Mouw e,

KIL.

p. 404, oder das mau we

pulpa Frisch I, 651 b , and kOnnte die vorgestreckte unterlippe bedeuten.

Mouwe (Die) maken. Den gek aansteken , voor den gek houden ,
bespotten , scheeve gezichten trekken.
Nu vliense mi , dien ic dede trouwe ,
Ende maken van achter op mi die mouwe,
Omdat ic onder bern dat rat
Gevallen , van daer ic boven sat.
Dr. VFRWIJS Die Rose, vs. 7560.
Des maken

sy

menich man die mouw e.
HILDEG. Ged. bl. 1.51 , vs. 130.

Zie Vaderlandsch Mus. 1 , 84 , vs. 77.

Mouwer,, mouwerken. Distelvink , puttertje. KIL.
Mouwken. Bekkeneelnaald. Ibid.
Mouwespelt , mouwspelle. Oudtijds een vrouwensieraad , tvaarschijnlijk om de mouwen op to houden of in de plooi to doen blijven.
Wdb. op

BREDERO.

Mouwspelle. Groote speld of haak , orn lets aan kleederen vast to
hechten.

KIL.

Muden. Lastig outlet' , vermoeien. Dyn dochter es verscheeden ,
en darfs den ineester nit vorder m u d e n. Lev. van Jezus, bl. 65.

Mudseken. Mutsje , kleine maat voor vochten , vooral voor sterke
dranken.

KIL,

Muede. Moede. Ibid.
Muedre , moedre , moder. Mengsel , van aarde en speeksel , dat
Jezus op de oogen eens blinden leide , en hem daardoor ziende maakte ,
ook molder.
Doe maecte hi in uedr e al nuwe
Van der erden , met linen spuwe ,
Rude bestreker sine oghen mede.
Rymb. vs. 24367 , var.
Idrus , seghet Ysidorus ,

MUEDRE.-111IJENK.
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Es in Egipten in Nilus ,
Ende heeft scaerper dome vele.
Et gaet in cocodrillus kele,
Daer hi leghet ende slaept
Node met der kele wide gaept ;
Maer eerst heeftet hem besleghen
Met mued e r e n, dits siju pleghen ,
Omme dat sachte wesen sal.
Nat. BI. B. VI , vs. 472.
Mueck. Zie Mueck.
Mueoken. Spintje volgens

MEIJER. Soo

weeldich is de muys int

u e c k en, als int mudde coyrens. Oude Nederl. Spr. bl. 80.
Muel. Muilezel.
Haren m u el so ghincsi blu.wen ,
Dat heme mach rouwen dat hi leeft.
Ferg. vs. 4438.
Omtrent none hebben si vernomen
Ene ioncfrouwe iegen hem comen ,
Die op enen witten m u e 1 reet.
Lane. II , vs. 1439.
Si quam gereden op enen m u e 1.
Ibid. vs. 36974.
Muelen. Molen. In stoven , barbiershuysen ende mue1enen verneemt men alle dinghen.
Zie nog

Dr. VERWIJS ,

MEIJER ,

Oude Nederl. Sp. bl. 81.

De Oorl. van Hert. Albr. bl. 535.

Mueme. Zie Moeme.
Muenvoren. Soort van voren , waarschijnlijk middelslag. Wdb. op
REEDER°.

Mueneghen, hetzelfde als Moneghen. Het taatste sacrament toedienen.
Doe worden si vechtende onder hen tween ,
So dat mijn her Walewein
Doot slouch den fellen vilein ;
Maer hi biechtene ooc eer ,
Ende mueneehd en e daerna , dats meer ,
Metter aerde.
Walew. vs. 8358.
Mueck Monnik.
Want hi was recht der aermer vader
Nude weesen , ende in al sinen doene
Exemplare van religioene ,
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Daer men ne onder muenke sach.
KAUSLER , Reimchr vs 1162.
Mueren. Een UMW' bouwen , metselen.
Mueren of moeren het water. Het water beroeren , troebel maken.
Ibid.
Muerer. Metselaar. Ibid.
Muesie. Mug. (Hi) slach dat ghernul van der aerden , ende het worden
m u e s i e n in al tient van egipten. Bijb. van 1477 Exodus VIII.
Zie ook Passion. Wijnterst. fn. ccxx , c.
Muffe. Stank, onaanyename reuk door schimmel veroorzaakt.
Muffe. Quid ?
Spitter delver mit horen mu ffe n.
Mloep. B. TI , vs. 670.
Het Fr. emoufle" beduidt boeren handschoenen zonder vingers , ken
zulks ook bier bedoeld zijn ? Ibid. vs. 148.
Muffelen. Mompelen.

KIL.

Muffen. Beschimmelen , schimmellucht verspreiden , stinken als een
bok. Ibid.
Muffende , muffigh. Beschimmeld , duf. Ibid.
Mugghe, mueke. Vlieg. Ibid.
Muhe. Moeite. Want dan wy niet sonder veel m u h e ende arbeit by
den Churfursten Palsgraven , den wy dit gelt wederom to erleggen schuldich zijn , soo veel erholden bebben , dat , enz. Onuitgegeven brief van
Grave Joan van Nassau , van 1579. Zie 2de Proeve , bl. 199.
Muydick. Kamer of pleats wear het ooft bewaard wordt.
Muyer. 'Maur. Ende die wateren waren hem als een m u y e r. Bijb.
van 1477. Exod. XIV , vs. 29.
Zie ook Pass. Wijnterstuck , 1480 , fo. clxxi , 4.
Muyeren. Beredderen , beschikken , in orde brengen. Wdb. op
en Wdb. op HOOFT.

HERO

Muyck. 1) Hetzelfde als Muydick.

KIL.

2) Zacht , week ; zachtzinnig , goedaardig. Ibid.
Muyeken. 1) Intrans. Zacht , week worden.
De selve stemme die de Wereldt heeft gebout
Voor ons hier op der aerden alles onderhoudt :
Men siet van jaer tot jaer de Werelt sich verjongen ,
Alleenlijek door de kracht van dese steen gedrougen.
Sy maket dat Been graen door een bedreveu handt ,
Geworpeu sy vergeefs in het geploechde landt.
Maer syude wel gedeckt , door d'eg die sy gebruyekeu ,

BRE-
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En onder d'aerd verstickt , gelegen om te m u ycken,
Om weer te wassen , rot , enz.
BARTA 'S Weken door Z. HEYNS. I
Dees mispels waren eertijts groen ,
Wat kon er yemant mede doen ? — —
Mace siet ! ick gingh met stille vlijt ,
En gaf het over aeu den tijt ;
Die heeft het met een goet beleyt
Te mu y c k en onder hem geleyt
CATS , ed. 1828, I, 528,
2) Trans. Zacht, week maker?.

,

132.

e.

KIL.

Appels die men eten magh
Even van den eersten dagh ,
Sonder eens te zijn gemuy c k t
Ibid. bl. 552, c.

Muyl. Muilezel , muddier.
Wat gaender al Sehapen onder de Bockeu weyden ,
Ende de meeste Ezels die rijden op Mayle n.
VISSCHER , Brabb. bl. 183.
Men vint door al het rijek een deel verkeerde wijven ,
Die niemaut , wie het sy , kan tot de reden drijven ,
Sy pijpen haren sangh , Baer inijse van den ityl ,
En staen op haren sin , gelijck een stege m u y 1.
CATS , ed. 1828 , I , 206 , a.

Zie nog ibid. bl. 508 , a.
Muyl. Winterhiel. Km.
Muylaert. Prevelaar , meesmuiler , pruiler. Ibid.
Muylbeere. Moerbezie. Ibid.
Muylbeere. Muil peer , oorveeg. Ibid.
Muylen. Uit toorn of haat den snuit of snoet vooruitsteken.

KIL.

Zuur zien , pruilen , nwkken , brommen , nwesmuden , een knorrig gezicht
zetten.
Nu siet men menigh paer by wijlen gantsche weken
Gaen pruylen onder een , gaen muy1en Bonder spreken.
CATS , ed. 1828 , I , 299 , b.
Fy

van een karigh wijf en van haer bitter mu y 1 e
Ibid. bl. 319 , a.

D.

Dies de kinderen op haren vader m nyle
ANNA BYNS , 3de Ref.
Ick magh peen' Vrouwen sien slofkonssen met haer' mnylen ;
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My dunekt het is genoegh dat sy van boven muyle n.
HITYG. Korenbl. B. XIII , such]. 105.

Muyler. Meesmuiler, die zich in stilte overt. KIL.
Muyletier , muiltier. MuildrUver. KIL. De Ontser — — werdt
selden gebruyckt in dingon te wegen van groote waerdyen, maer meest
in 't ontlossen van wagens en Muylen, om de vracht aen den Wagenaer
of Muylet i e r te

betalen. R. VISSCHER

Sinne-poppen, lste Schock ,

n°. LIX.

Muylinne. Muilezelinne. KIL.
Muylstooter. Hetzelfde als Kasboef.
Muyltje. Pruilerij, mokkerfj, oneenigheid.
Waer is in eenigh huys soo staegen minne-vlam ,
Daer noyt een muyltje Fees en noyt een pruyltje gum ?
1, 445 , h.
CATS , door Dr. v.
Muylwerp. Mol. KIL.

Mayne. Moei , tante. Ibid.
Muinighen. Hetzelfde als Moneghen. Het laatste sacrament toedienen.

Muir. Muur. Wdb. op HOOFT.
Muyr.

Muurkruid , guichheil , zekere pijnstillende plant. Km. Fr.

»mouron".

Mugs , muysken , muyskel. Spier. Ibid.
Mugs van het hout. Het hart, het binnenste van het hout.
Muysen. Muzen , zanygodinnen.

EH-

Vaer wel dan Udemans ! met al de Zeeusche muysen
CATS , Ed. 1828 ,
602 , b.
Nu rust de vader , die de IVI uizen,
De Zauggodinneu , aen 't verhuizen
Uit Griecken , in verlaeten schijn
Ontfing te Leiden aen den Rijn,
En welkomde op zijne eige kosten.
VONDEL , Ter begraefenisse van P. scHnLivEn ,
ed. v. L. VIII , 102.

Muysen met steerten. Aardnoten , aardakers.
Muysen. Peinzen , in stilte over jets denken. Ibid.
Muyseneren. Hetzelfde. Ibid.
Muysenvael. Muisvaal. Ibid.
Muyshond , mushont , muushont. 1) Kat. Ibid.
Volgens WEILAND zOLl SPIEGHEL dit woord voor kat gebruikt hebben ,
many niet alleen bij SPIEGHEL, maar ook bij z. HEYNS vindt men bet
eenige malen in zijne Voorbeelsols. Zie bl. 85 v o . en vv.
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2) Wezel. Ibid.

Mustela date die munshon t,
Een dies dat ous es wel cont.
Het levet bi proyen van dieren,
Ende es van stalker manieren , enz.
Nat. Bl. B. II , vs 2884.
Reinkens vrunde quemen gelopen ,
Der was vele , in groten hopen :
De grevink , de ape , unde Ok de m Ash un t.
Reineke Vos , Meeker Ausgabe , vs. 6559.
Muyskonineksken.. Winterkoninkje. KIL.
Muysoore. Vergeetmijnietje. Ibid.
Muyskoppers. Hetzelfde als Moeskopper, dus strooper,, vrijbuiter ,
doodslager.
Wat zijn dit veur M u y s k o pp e r s? 't lijcken droncke fielen.
J. S. KOLM Malle Jan Tot's boertige vryery , 1622 , bl. 8.
Muysteren. Onderzoeken , navorschen.
Muyt. Schuilhoek, kooi.

KII.. MEYER.

Mer wat doet ghy weer hier , wat jaecht u noch eens uijt ,
Dat ghy comt uytter m u ij t , wilt my dit openbaren ?
Constth. Jawed , bl. A a iij.
Muyt , muit. Muiterij. U. W.
Muyt (In) blyven. Opgesloten , verscholen blijven en bij uitbreiding
stil blijven , niet gezien of gehoord worden.
Zwyght Hemel ende Aarde
Gheen schepsel maack gheluyd ;
Ek lied , hoe groot van waarde
Verstom en b l y f in m u y t.
COORNHERT , Lied-boeck , 1575.
Muyte. Muts. KIL.
Muyte. Vogelkooi , kooi , en bij uitbreiding , plaats waar men zich
schuil houdt , waar men verborgen of opgesloten is. Ibid.

Nu gaen wy den Voghel inder m u y t e
Ordinantie Timken om vreucht to vertraghene.
Handel der Am. bl. 118.
Myn herte mach van alle druck ontsluyten ,
't Welck leyt in muyte n.
Ibid. bl. 187.
Her uyt , ghy guyt , springht nyter muy t ea
En laet ons gaen dansscn over 't ey.
Ibid. bl. 393.
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Muyte. 1) Plaats, waarheen de vogels zich , bij het ruien , afzonderen of terugtrekken.
2) Ttjd, gedurende welken vogels in het donkey gesteld worden , opdat
7e niet zouden zingen. Ibid.
Muyten. Fluisteren, al zacht sprekende lasteren. Ibid.
Al wat hy kan haeeken , sleept by in de boot ;
Hy woeckert , by m uyt, hy belieght , hy achterklapt ,
Hy bedrieght , hy lorreudraeyt , hy smockel-tapt , enz.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN , bl. 78 ,

VS.

9.

Muyten. Kctmeren , in eene kamer opsluiten of bewaren , in eene
kamer does verblijf houclen.
De Heer Gijsbrecht aan zijne zuster gevraagd hebbende , of zij wilt
waar Marieke , him beider nicht , zich bevinden mocht , kreeg ten antwoord dat zij het niet moist, waarop hij zegt :
G. Eylacen , suster , ghy beguyt my ,
Dat ghy segt , dat ghy van haer niet en weet.
S. Ey neen ic seker , ghy wanduyt my.
G. Eylacen , suster , ghy beguyt my.
S. Ic schat sy iewaers in een tamer gemuyt sy ,
Daer men sulcke tijtkens om een grootken speelt.
Marieke van Nymegen , bl. 15.
Muyten. Veranderen. km.
Muyten , muyteren. Tiet ruien van vogels. Ibid.
Muyten. Ontspruiten , opsteken.
Alsoo lang' tot nienwe spruyten
Weder nyt der aerde m u y t e n.
HONDIUS Monfe-schans , bl. 210.
Muyten. Overtreffen , uitmunten.
Sonderlingen als bet cruyt
Boven d'eyers verre in u y t.
Ibid. bl. 251.
Muyten (In). Aan het ruien. Ghy syt een selsaem voeghel , ghy sit
al in in u y t e n. MEIJER. Oude Nederl. Spr. 51.
Muyten (In). Besloten.
Hy (Polypheem) dreef de schapen in , rammen en hocke y liet hy buyten ,
Doe ginck hy tgat vande spelouc met een steep beslnyten ,
So g,root datse gheen twee en twintich paerden mochten beweghen.
Wy saghen hem doe inelcken (also leggende in m nyte n) , enz.
COOILNHERT , Odyss. 1606 , 1, 657 , v°.
Muitijn. Oproerige, oproPrliny.
IV.

32
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Dees ridder zal de stadt van Rome , in ongeval
En maghtige onrust , vast en buiten zorgen stellen ,
Den Peen en Gal , gelijck Inuit ij n s , ter neder vellen.
VONDEL , door v. L. VIII , 456 , vs. 1290.

Muytineren , muyteneren. Muiten , in opstand komen , oproer
stokes.

KIL.

Ghy die van dertelheyd geen weelde draghen mooght ,
Noch nimmer u veenoeght aen eenen vromen vooght :
Ziet toe , en wacht u wel van licht to muytinere n.
Ibid. I , vs. 489 , vs. 13.

Muytmaecker. Oproermaker , muiter.
Muitorde. Wet of bepaling tegen het muiten. Wdb. op

HOOFT.

Muck , mueke. Mug. KIL.
Want inden lande quamen muck en
Alsoe vele , dat hem ghebucken
Niemen voor hem en conde.
Die .X. Plaghen, vs. 470.
Muke. Buitenkansje.
Dau comen die lieden , die menechfoude
Mi toegeven goede m u k e n.
Dr . VERWIJS , Die Rose , vs. 10821.

Mul. IVIudezel.
Een esel hadde aenghetoghen
Eens herts hunt, des was hi bout,
Ende in hem selven soe bedroghen
Dat hi den esel wort onhout.
Hi ghemoetten enen m u 1 ;
Hi sprat : uGhi en selt met mi niet gaen ,
Want u vader was een guul. Enz.
Vaderl. Mus. I , 69 , vs. 5.
Mul. Stof , sand , garde.
Ouse Here hiet Moisese daer na :
•Sech Aaron dat hi t m u 1 sla ,
Daer se"en mescien ate Cornell."
Rymb. vs. 3326.
Crime was hi binnen cornea ,
Dat hi ghinder hadde vernomen
Dat hurls ingelen al yid ,
Aldaer dat wijf lath jut m u 1.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 1 P. VII B. LXVII , vs. 84.
Zit' vender Ibid. I P. V B. XXVIII , vs. 5 ; Rymb. vs 12729 ; Nieuwe
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Werken der M. v. N. L. D. V , 1 ste St. bl. 213 , vs. 14 ; Lsp. B. II , C.
43 , vs. 43 , enz.
Mul. Zacht , onsamenhang'.nd , even als turfmul. Wdb. op

HOOFT.

Mulder. Molenaar.
Vriendinnen ! and3rmael . of schoon de wachters beveu ,
De maen en guide son haer sel 5nsel niet en geven ,
De mul der s ledigh staen , blijft efter ongemoeyt ,
Als maer de nieuwe mensch van binnen jeugdigh groeyt.
CATS, door Dr. V. VL. I, 559, a.
Mule. Mui/.
Hi Bach wel , hi was bedroghen :
Hi began briesscen ende dulen ;
Hi was begrepen bi siere rn u l e n
So vaste , ende bi den voeten yore ,
Al dat hi pijnde was verloren.
Rein. door Dr. sONCKBL, vs. 694.
Mulate. Boete. Wdb. op

HOOFT.

Mullener,, mullinck. Zekere zeevisch , van sommigen herder genoemd.

KIL

Multer, molter. Gemalen graan. Item : dat niemend coerene ter
muelene en draghe ten slete van eeneghen inghezetenen deser stede ,
noch ooc insghelycx eenich m ult ere ter muelene en hale , ten zij bij
wetene vanden pachtere. Publicatie van Maart, 1498. Zie de Taalgids van
1865 , bl. 214 en 215.
Mulworp. :Viol. F
Mume. Moei of tante alsmede nicht. Ibid.
Mummelen. Mompelen. Ibid. Men mummelt soe langhe van en
dinck , henttet wtbrekt.

MEIJER ,

Oude Ned. Sp. bl. 29.

Munbere. Voogd. /N.J.!. Ged. I , 130.
Munyk , munnik. Monnik. Wdb. op HOOFT. Item , als mijn here van
Staveren inden Hage quam , heren Claes vander Stege weder omme gesent
tot Medenblic , om die munyken van Aminge vandaen te halen ende
te voeren tot Lovesteyn. D r . E.RWIJS De Oorl. van Hert. Albr. bl. 259.
Muniment. Charter. Dat Boudene al 't recht dat hi hadde ofte
hebben mochte in de tiende ende der kerken goet vorseit ende in die
meierie , quite scelden sonde , ende tsarters of m u n i m e n t e, die lucre
of hadde , up gheven soude ter kerken bouf van Sente Pieters. Vaderl.
Mus. II , 371.
Munck. Monnik.
Munck. Mot , cch ietworm . Ibid.
32*
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Munek. Korenzvorm. Ibid.
Munek. Ruin. Ibid.
IViuncken. Rumen , d.

een hengst tot ruin maken. Ibid.
Muneks-kappekens. Aconiet , zekere plant , ook monnikskap genaamd. Ibid.
Munster. Toonheeld „ model, voorbeeld. ToL. Wdb. op

WIEDER°.

ITet zy ghy 't munster my wilt van die Stad toeschynen
Daer onzer Vad'ren God van is de Timmerman , enz.
-voNnF,L , door v. r,. I, 701 , vs. 109.
Munster. Hoordkerk.

KII,.

Munt. Geld. Wdb. op BREDEI10.
Munt-slaan. Afsehuiven , betalen. Ibid.
Munte. Naam eener wetriekende plant. De In nnte ende de dille
ende het komijn. St. Bijh. Matth. XXIII , vs. 23.
Muntig. Van cone koe gesproken , die nog niet besprongen of gedekt
is.

KII„

Volgens PL. is nyuntige hoe ook onvruchtbare koe.

Muntvalseher. Mantvervalseher,, valschemunter.
Mur. Maur. Ryinb. vs. 19629.
Mure. IVelriekencle stoffelier of muurbloem , volgens

SNF,I,LAERT.

Als hi (Alexander) was biunen Bier cierheit ,
Was deer menech crnyt gereet ,
Timiane ende wiroc ,
Dat utermate wale roes ,
Staken , 1111117C ende sinamoma ,
Gargana , casea ende aroma.
Alex. V , vs. 1025.
Muren , mueren. Zich achter mupen verschansen of versterken.
\Vat wi tnynen , wat wi m ner en
Voer vreemde heren , dat mach dueren
Ernie int erode worden goet ;
Mer hoers heron wedermoet
Die sullen si wachten ende myden
Weer si mogen tallen tiden.
HILDEG. Ged. bl. 4 ,

vs.

55.

Gemeene eu bespottelijke benaming voor mond , alias metier.
Terwyl myn vrou haar (his liet hooren ,
En speelde wakker met haar murf,
Zn kwain oils zo wat vreemts to voorn ,
list geen ik nanwlyks zeggen
F0( QUENBROCH , Ged. I ,

197.

MURCK

NURSE.

:--)0 1

Murekelen. Knorrend gcluid shaken.
Marthe In urckelt en prevelt teghen haer zuster Magdaleene , um
dat zy aen de voeten Jesu zat.

DE BRUNE , Emblemata, bl. 337.
Murmeren , murmulen , murren. Marren. KIL.

Noch om spreken , Duch om siaen ,
Ne dede soe niemen quaet no vaer,,
Noch selfs en murmer de daer naer.
:CURL. Sp. H. 4 0. ed. III P. 111 B. XL, vs. 54.
Doe begonsten de yodel' to In u r merne wider hen van din dat hi
ghesegt hadde : ben dat broet dat court van den hemele". Leven van
Jezus , bl. 91. Zie ook hi. 141.
Lucas scrijft hier voort ter stat
Dat .j. Phariseus daer bat
Jhesumme , dat hi met hem ate.
Maer hi mu rmeer de utermate
Stillekine onder sine tande ,
Dat hi at onghedweghenre hande.
Rymb. vs. 23648.
Murruw. 1) Murry , zucht , teedes'.
Ik zwecr 't je , ik zel je die kop weer ions zoo murruw meuken ,
Dat zy d'ierste maent het niet vergeten en zal.
Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 31.
2) Gam .. 't Gebraedt , clat , door hitte , to veel aen-gejaeght wert ,

verkorst , eer 't murruw wert.

J. DE nnuNE , Banck.-Werck , bl. 289.
Murruwlic , muerewlic. 1) Bijv.nw. &chi , feeder.

Soetelike hive bovine
In also meurewlike gebare ,
Als of hi ziju moeder ware.
Lev. van St. Fr. vs, 4439.
2) Bijw. Op eerie zachte , teede pe wUze.
Als hi de zielen sack , de goede ,
Verlost met Jhesus Cristus bloede
Besmit warden met enigher zonde ,
So zere hem dies ontfarmen begonde
Ende bewenedse so muerewlike
Dat hire , na, der moeder gelike ,
Alle daghe in onsen here
Baerde in rumen ende in zero.
Ibid. vs. 4047.
Mursel en. Te ntorzet sIctan.

5(12

M
Den rcchter offer God's moot 's menschen hate wesen ,
Ghem ur s el t met deu stee p van d iep-grondigh berouw.
HARDUYN door SCHRANT , hl. 83.
Ach ! siet deu vyandt Bens mijn siele nu verdeucken :
Mij u I ; chaam teghen d'aerd oock m n r s el en in stucken
Ibid. bl. 97.

Murwen. Kneden , tot iets overhalen.
Wilt nu Andromache uw treuren doch wat breecken ,
En murw en he° g emoed van dees' bed ruckte vrou.
VONDEL , door v. L. II , 278, vs. 1316.

Murwert. 11lelkrrauil , vlasbaard. Wdb. op

BREDERO.

Jou murr ewer t! non ho dusken malle gelaet
J. STARTER. Kl. van Jan Soetekauw.

Murwheit. Eigenlijk zachtheid , teerheid , maar, in de onderstaande
aanhaling, vertvijfdheid. Daar was een Edelman van zoo overgrootc
murwheit, dat by zijn lichaarn zoo lekkerlijk handelde, als of het
uit een heel andere stoffe , dan daar wy menschen van bestaan, was opgeleit.

J. DE BRUME

Jok en Ernst , no . CIX.

Musaert, musart. Beuzelaar,, leuteraar,, druiloor,, bloodaard , doeniet.
Die tcget &se buten in gelike ,
E a de claget haer selven gevensdchke
Om ,e verledene die n musaert
Met ha erre bedliege14ker aert,
Thule lie hare te haelne te bat.
Dr. DE JAGER , Taalk. Mag. III , 181, vs. 280.
Bi Lode ! to rechte bem is m u s a r t
Ende blode el de sere vtrvart ,
Dat is so lange tijt mach sijn
Sonder mijn lief , mijn minnel-ijn.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 2271.
Zie nog ibid. vs. 2478; Lane. II, vs. 4897, en 37328; ibid. III, vs.
'1321 en vs. 15007.

Musarde. Soort van uil , volgens BILDERnrJR.
A's hi te cifdoire cjuam aan 't lant ,
Sijn ors leedd i up dat sant.
Hi was comen daer bi nachte.
Sine laaterne die hi dar brachte ,
Voerir so hi verholenlicst mochte ,
Daer hi mu s a r d e inede sochte.
Taal- "n Dichtk. V ersch. III, M. 151.
Dezo regels vindt men ook in Partonopeus and Melior, bl. 17, doch
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in plaats van musarde staat er rn usardie, en ter verklaring van
dit woorcl wordt men verwezen naar het Oudfr. m usar di e , en dit beteekent geenszins eene soort van uil , rnaar volgens ROQUEFORT: chose
vaine et inutile, sottise , libertinage , dissipation , faitndantise , paresse.
Een dezer woorden zal , rnijns crachtens bet musarde (lees : m u s a r d i e)
beter verklaren dan uil ; want wat toch zou hij met die uilenvangst kunnen
bedoeld hebben ?
Musardie. Zie Musarde.
Museel. Snuit , snwel, bek ,
bij

ROQUEFORT ,

Somtijds ook even als het »muser

aangezicht , gedaante.
Sint hoondine van enen bake,
Die vet was , ende van goeder smake ,
Dien gi leit
uwen musee 1.
Rein. door WILLEMS , vs. 219.
Hestor , die op was gestaen
Ende met scaemnessen bevaen ,
Omdat hi was gevallen neder ,
Liep den liebaert op weder
So stoutelike wie dat hadde gesien
Souden geprijst hebben van dien ,
Ende sloegen in dat ansichte
Groete slage ende gedichte ,
So dat hi hem enen slach gaf
Dat hem dat museel vloech af.
Lane. II , vs. 4616.
Sidi op uwen clapstoel gheseten
Dies moet die duvel hebben deel !
Ic sonde u vollic voor u museei
Smiten , die tanden souden u uutspringhen.
Rubben , vs. 243.

In de volgende regels zr l museel waarschijnlijk de laatste beteekenis
hebben.
"Ay ondanc hebbe rniju musee 1"
Spree die derde ends seyt :
" Ghenen ridder l"e deer leyt
Sal is benemen die wapen sijn."
Seghelijn van Jheruzalem , to. 16 , b,
Musecoten. Slenteren , ledig loopen , pierewaaien?
In plaatse van geheel
Haren dagh en een groot deel

Mi ff

1ILTECO,
Van den nacht Inter Leydtsche leveu
Tot studeren te begeven ,
Gaen by dage mu s ec ot en
Also ledig als een toys.
HONDIUS , Moute-schaus , bl. 510.

Musel haer. Waarsellijnlijk vlashaar.
Hem waren die leden geformeert
Bat tlan iemene sonde connen
Gevisieren onder die sonuen :
Jone ende scone van gedanen.
An sinen bart scoten die granen
Cleine ocht ware m us el haer.
D r. VERWIJS , Die Rose , vs. 769.

Musen. Hetzelfde als Muysen , dat is : peinzen , in stifle over lets
.
nadenken , or zijne gedaehten op lets vestiyen , navorschen.
End e tonen hare selves altemale
Den genen , die comen in haer gemoet ,
Ende diese op hare m us en doet.
Ibid. vs. 12462.
Musenmeel. Alknaagsel, door eerie awls verricht, dal gewoonlijk
zeer fijn is.
Lucifer sal ons maIen te in u s e u mei e.
SMEKEN , Tspel v. d. Heiligen Sacra'''. vs. 589.
Te in u e s e n m e I e worden wy gemaelt.
Ibid. vs. 1275.

Museren. Peinzend , nadenkend , met inspanniny starooyen , fang en
strctk op lets starers.
Narcius, die tovermodich was
Menichger vrouwen , alse ict las ,
Hadde nu in sinen sinne
Erie harde wonderlike minne ,
Dat hi minde sijn selfs scade
Sonder verdrach ende sonder genaden.
Dus lath hi lange ende m uscer de
Int water, dattem tebarenteerde ,
Naer sine scadewe.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 1399.

Mushont. Somtijds votirkoniende in den vorm van musont. Hetzelfde
als Muyshond , dos dot en wesel.
Musi.jcker. 4)
W d b. op Ii0OFT.

i) Mit; ick/ici he lleb b end e men ic 11 n met v ierclagen gen))) cet , in de
welcke by prijs voorstelde , de Tragecly code Coinedy-speelders ; Saughers

M u s ij c k e r s, speelluyden op Pijpen elide Cytheren. Plutarchus door
fo . 294 , a.

ZUYLEN VAN NYEVELT

Nu sterven ons gezangen.
Muzij cker s, vaert nn eel.
Nu streckt al ons verlangen
Neer miunelijeker spel ,
Bat /dement heeft verdroteu.
VONDEL , dour Y.

L. VI , 181, vs.

29.

KIL.
Musck.
Muscaet-bloeme. Foelie. Ibid.
Musekadelle. /1/-uskaatwijn. Ibid.
Musekballetje. Reukballetje. Ibid.
Muskeljaat , musculjaet , musqueljaet, mosqueljaet. Ambergeur,,

inuskusgeur.
Floor ruyckt altijt na mosque lj a e t,
En volt vau reuck de heele straet.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN , bl. 71.
Men zagh een oudt verstant in d' oogen van een kint ,
En wijsheits rimpelen , op 't voorhooft zonder kreucken.
Noit speelzieck , kaeude zy het pit van wyze spreucken ,
Verfoeide muskeljaet, en ambergeur en roos.
VONDEL , door v. L. 11/ , 310 , vs. 61.
Rieck ick naer geen m u s c u lj a e t,
Dat en achte niemant quaet.
CATS , door Dr. v. Va.

1,

583, c.

Musckeliaetkatte , musckkatte. Muskusdier , civetkat.
Musket , museket. Sperwer. Ibid.
Te vlieghene met haveken ends met muskette
florae Belgicae VI , 1 , vs. 13.

Musket. Snort van Al. Zie HUYDECOPER op MELIs STOKE III , 315.
Musketon. Het augmentatif van musket , volgens BILUERDIJKS uitgaaf.
Met enterbijlen , in den gordel vast gehecht ,
En halve pieken , met in 't hevigst van 't gevecht ,
Met hantpistoolen , met musketten , musketto nn en,
En donderbussen , och ! tot ous verderf verzonnen.
ANTONIDES door GILD. I , 20.

Musont. Zie Mushont.
Mussel. Mossel.
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MUSSEL. —MUTE.
3a alle _sschen , alsmen sprect ,
Die in scel len ligghen , als mu sselen doen ,
Die skin best vele int saisoen
Emmer int wassen vender maen ,
Den int brcken.
Nat. Bl. B. V , vs. 355.

Mussehet. Kleine sjertver.
Voghele — — — die bi vleesche leven , twaren ,
Vanghen hare ghenote niet ,
Also else die visch oec pliet
Maer die spareware , ieghen wet ,
Die vaet dike sijn mus se he'
Nat. Bl. B. III , vs. 30.
Nochtan es dit vor waer gheset ,
Dat die sperware vaet sijn muss che t.
Ibid. vs. 2774.
— — — sijn ors — — —
Dat liep recht oft vliegen sonde
serve dau swaluwe oft mussche t.
Grimb. Oorl. II , vs. 2258.
Mut (Als). Veel , zeer reel.
Het vruchtbaerste gewest van menschen (best zou 't passen
Dat ick hen dieren noemde , in menschelijcken schijn)
Door 't welck de Tanais loopt , waermee d'Europers zijn
Van hunnen nagebuur , den Asiaen , gescheien ,
Zend krijghsvolck uit , als mut, en sterckt zich met livreien
Des Konings Valamir,, en 't heir van Harderick ,
Vermaert ten ooreloogh , en veeler landen schrick.
VONDEL , door V. L. III , 560 , vs. 88.
Mute , muut. Nest , woning en minder bepaald , verblijf.
Alse alle die crude beghinnen spruten ,
Entie liewerke hare muten
Ghelatet van trouwen , enz.
Limb. B. II , vs. 2.
lc doe den meneghen in vrouden leven
Die ghi hout ligghene in die mu ut,
Als die bloemken springhen nut.
Horse Belg. VI , 127 , vs. 63.
Zie nog ibid. bl. 134 , vs. 280.
Mute. Rust. Pe beteekenis van verblijf , verblijf ho uden geeft , bij
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intbreiding , gereedelijk die av n de hand van rusien , verpoozen , zoo als
in de volgendo aanhaling
Cort gewapent , wel ter cr e ,
Moesten die Niaminc weder ute ;
Si hadden came gehad een mute
Dat si weder moesten striden.
VELTH. Sp. H. fo. 272.
Doen was die oude raven erre ,
Ende seide : " Sone , weer toe eest goet ,
Na dien dat ghi sijt soe vroet ,
Dat ghi dus langhe legghet in xn ut en
Nu port u ende vlieghet daer buten , enz.
Vaderl. Mus. I , 67 , vs. 33.
LE LONG

verklaart mute door minuut , maar laat er op volgen : een

oogenblik tydts om to rusten.
Mute. Kooi, voyelkooi, bewciarplaats. Zie Muyte. Als merle D r. DE
Taalk. Mag. III , 172 , vs. 95 en vs. 106 ; MEIJER , Oude Nederl.

JAGER ,

Spr. bl. 86 ; Ferguut , vs. 3776 ; Alex. I , vs. 1090.
Muten , muuten. Ruien, zoowel bctrekking hebbende op vogels ,
als op dieren , die somtijds hun haar verliezen , dat later weder aangroeit.
Alauda , date die lewerke ,
Die soete singhet , ale ict merke ,
Ends groet den dach ale hi ontspringhet ,
In den tiden dat si singhet.
Selden eest in al dat iaer ,
Si en singhet, scijnt die sonne claer,,
Sonder alleene alai m u u t.
Nat. Bl. B. III , vs. 497.
Beghinnet hem m u t e n lusten ,
Doene van acre pinen rusten ,
Ende gheef hem aes ghenoech ,
Alle weghen na sijn ghevoech.
Ibid. vs. 1585.
De conine spree : eReinaert , gi sijt
Int herte al verblijt ,
Ende gi sijt in groter mute n.
Rein. door WILLEM , VS 4689.
Muten (In) blijven. Opyesloten , in huis, in eene darner blijven
en bij uitbreiding binnen blijven , niet nitkomen.
we van Ypert, daden sluten
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M UTEN. MIAS.
aer porteu , code bleveu in in a te n.
VELTH. Sp. H. P. 265

Muten (In) houden. In kwaden zin gevangen houden , in goeden
zin to gnat houden , ophouden.
Maer als eenich bode compt am, de stede
Beschreven zijnde om vreught ontslnyten ,
Dic reyse sullen wy alle di ye in vrede
Als broeders t3 saemen in constighe zede
Doen , naer oude costume , drink houden in in u t e n.
Belg. Mits. III , 16.
Muten. (Hem of haer). :Lich verheffen , toenemen.
Dese heilighe joncfrou , since Gheerde ,
Die n a e r in doeghden altoes m u u t.
HILDEG. Ged. bl. 143 , vs. 56 , var.
IVIuteren, mutieren. Veranderen , verwisselen.
Na dat der zaken toe gaet
Worde uwen raet oec , sulken stunt ,
Ghemaect uwen vianden emit ;
Dien mochti oec
u t er en,
Bit es Senecas leren.
Meliboeus , vs. 2022.
liaddi oec ghedaen sulc belof
Daer ghi sneer mocht ghedeert sijn of ,
Dant hem mochte in staden staeu
Dien ghi tgheloefte haat ghedaen ,
Dat mochti oec m a t e r e
Also ous die reehte lereu.
Ibid. vs. 2042.
— dat manliest hoir liefte in u tier en
Ende leggheuse ter ander stede , enz.
Mloep. B. IV , vs 370.
Muts, mutse. Brand, glued. Volgens v. L. Zie zijn Vondel, 1, 664.
Muts. Lie fdegevoet , lief dedri ft.
Des ineyskens die metter mutse gequelt wordt.
Const der Minnen.
Want ick segh dat de M n t s cell soete ueeringe
Pegen alle Philosophen meyningh en leeringe ,
Is wenschelijck , behagelija , goet en prijselij ck
R. VISSCHER Brabb. bl. 168.
Muts , mutse. Kap of hoed met breecten rand , die tot op de schenders nederhangt.
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HUTS.—NA.
Muts (De) krijgen. Verliefd warden. Wdb. op
Muts (De) hebben. Verliefd rijn. Ibid.

BREDERO.

Muts (Geen goede) op lets hebben. Niet aanstaan , geen ^in in
lets hebben. Ibid.
lk heb glen goc routs op de min.
ASSELYN. Echtseh. van Jan Klaas ,

,

9.

Mutsen. Verminken.
Mutsen. Opschikhen, opsieren oplooicn. Ibid.
Muul Hetzelfde als muyl.
Sonder haren m n u 1 was soere eomen.
Partonopeus nod Mellor, bl 37 , vs. 22.
Pat peert ende die eselinne ,
Alsi versamen in hare minne ,
Daer eerhande rn u u 1 at coemt ,
Dien tlatijn burdulus noemt.
Nat. Bl, B.

II ,

vs. 2694.

Muulkijn. Snoetje, bekje.
Vor alien dandren bevelic
Minen sone Reinaerdine :
Hem staen wel die gaerdeline
An sijn muu1k ij n over al.
Rein. door P. .roNexEL. vs. 1417.
Muergespan. Kostbaar tapijtwerk , ter versiering van wanden.
Wy sien niet als porphir , niet als albaste vloeren ,
Als gulden m n e r-g espan, gehecht aen zijde snoeren.
CATS , door D r . V. VL. I , 306 ,

a.

Maus. Muis.
Rode rn u s e quamen titer aerden
Die hare darmen vertaerden.
Rymb. vs. 8613.
Blunt. Kooi , bewaarplaats. Zie Mute.
Muwen. Brullen. PL. op brullen.

N.
Na. Nahij zUnde. Deter eon a a nabner , clan een veer vrent.

METTER ,

voile, Nederl. Spr. bl. 9.
Na, naa , nae. 1) We/d pa welhaast. \Va. op BREDERO.
2) Later, daarna. Gerbrandus ende Snoyus i;eggen clatter eerst ghe-
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bleven zijn veertich duysent, ende n a e tsestich duysent menschen.
VERSUS , Out

SCRI-

Batavien , 1612 , bl. 172.

Sy (de wereld) geeft soleken weelde , die n a int gasthuys sterven.
ANNA BYNS , Ref. 1548 , II , 149.
om hoogh ,
Daer d'allerhooghste zit gestegen ,
Om , naer zijn wijsheit , t'overwegen ,
Wat n a ter werelt zal gesehien.
VONDEL , door V. L. III , 740 , vs. 103.
3) Achter , volgens Profl.

DAVID.

Methodius , die martelare ,
Seghet you Noe openbare
Dat hi n a der lovien wan
Enen sone.
Rymb. vs. 1379.
Ons voorzetsel n a zou hier even goed voldoen.
4) Overeenkomstig met. Sommighe coemen ende willen seggen van haer
oefeningen ende iaten hem duncken dat si wat goets voer hebben ende
dat si wat bedriven kunnen , omdat si ene maniere van den oefeninge
n a den heilighen hebben. Stemmen , bl. 57.
5) Naar, volgens.
Daer bi en antwerde niet den serpente
Die mensehe slechts n a sine attente,
Maer twivelike ende op aventuere
Dat wi niene sterven ter selver ure.
Maskeroen , vs. 970.
Daer ghaf hem doe Adam, die jonge ,
Name , n a der ebreuscher tonge ,
Die eerst was van alre sprake.
Rymb. vs. 540.
Zie nog Nat. Bl. B. IV , vs. 54.
6) Nabij.
Die coninc, die was harde vroet,
Doe hi mercte ende verstoet ,
Dat so menich jongheline
Met Grimbert uteu hove ghine ,
Die Reinaerde n a bestoet.
Rein. door Dr.
Doe ghinghen si den volke so n a
Up enen berth hiet Fasga ,

SONCKBL. VS.

1903.
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Dat Li tfolc mochten besien.
Rymb. vs. 61.07.
7) Bona , orntrent.
Ende daer elc neven anderen leet ,
Onderhorten si hem gereet ,
Dat si n a waren gevallen.
Grimb. Oorl. II , vs. 2939.
Ende als mijn here Waleweine siet
Dat anders ne mach wesen Diet ,
Begonste hi up den ridder weder
Slaen eude haddene n a ter neder
Gheslegen metten eersten slaghe.
Walew. vs. 8670.
8) Naar , in de richting van. Doe nam hem de Duyvel mede n a e de
heylige stadt. St. Bijb. Matth. IV , vs. 5.
9) Vern-tits,
Doe sprat Firapeel echt :
" Es daer mesdaen , men spit soenen.
Men sal den wulf eude Braun den coenen ,
Elide vrouwe Hersinde also wel ,
Betren hare mesdaet snel ;
Rude haren toren , ende hare pine
Versoenen met den ram Beline ,
N a dat hi selve heeft geliet ,
Dat hi Cuwaerde verriet.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 3403.
10) Drukkend , treffend , krenkend , verpletterend. Wdb. op

HOOFT

bI. 478.
11) In of naar evenredigheid.
Dus went hem die buuc so sware ,
Dat , n a die grootheit van den diere ,
Sijn butte es alte ougehiere.
Nat. Bl. B. IV , vs. 49.
Na by, als bijv. nw. gebruikt. Nabs zijnde. Wdb. op BREDERO bl. 504.
Naa (Te) achten. Meenen aan iets te kort te doen. U. W.
Na dat. Daarna.
Maer het sal hem so gaen in hart ,
Datsi sullen diseorderen
Ende onghedaen weder keren ,
Ende hem en sal n a dat

51')
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Bli yen mar en e stat
In al dat lant van over zee
Esp. B. 1V , C. 1 , vs. 69.
Van desen sal een groot deel
Over tmeer trecken ghehe el ,
Rude sullen dan alte hant
Den vianden of Winn en tlant ,
Ende hem na volghen n a dat
Tote Baldach der groter stat.
Ibid. vs. 161.

Na de ghelande, na ghelande. Naar gelang , naar evenredigheid.
Elc sal betalen met goeder mate
Na de ghelande van sinen state.
Brab. Yeesten , B. VI , vs. 6760.
Mids faulte van enegher provande ,
Presentherde si hem bonde ,
Die drie dage dat hi haers wachten sonde ,
Elcx daegs te levereu , daer ter stede ,
Hondert voeder wijns ende oec merle
Drie hondert ossen al te halide ,
Broot , ende alder han de provande
Na ghelande ghelitc.
Ibid. vs. 9973.
Zie nog ibid. ht. 435.
Na des , na desert. Hierna , vervolgens.
Doe sprat onse Here na des
An den goeden Moises :
Sech den coninc Pharao :" enz.
Rymb. vs. 3881.
V oorwoorde maecte hi , n a d e s
Dat hem 3acop sonde wel
.VII. jaer dienen omme Rachel.
Ibid. vs. 2490.
Na dien dat. 1) Nadat.
Na di e n d at tlsraelsche diet
Uten laude van Egypten sciet
1Vaest AiThe jaer ende .lxxx. mede.
Ibid. vs. 11319.
N a die n d a t verloos al Arts
Ghent orloghe Cesti us ,

Volgdeu vele Joeden hem
Uter stat van Jherusalem ,
Die hem der Romeyne ontsaghen.
Ibid. vs. 28123
2) Volgens dat.
Josephus cant ooe audren east,
Na d i e n dat hem ghescepen staet
Ibid. vs. 28658.
Na dit. Daarna.
Doe namen sine bider dieren cleede ,
Ends dadent hem of, cede na dit,
So worpen sine levende in den pit.
Ibid. vs. 2825.
Na een. Blina ten naaste bij hetzelfde.
Ninus wart vor sine port
Gescoten doot elide so vermort ,
Rude liet een kint , hiet Ninia ,
Dan was niet out genouch daer
Maer Semiramis sijn moeder,,
Die van mordadicheden was vroeder
Dan ie man was , soe veinsde hare ,
Dat soe die sone Ninia ware,
Want lout, ghedane ende laughe
Was na een van eenen ganghe.
KAEur.. Sp. H. 40. ed. I P. I B. XIII , vs. 22.
Zie ook Rymb. vs. 2854.
Na no bi Geenszins.
Alse Kerst eoemt , ne sal , n a no bi ,
Niemen weten wane hi si.
Ibid. vs. 24257.
Na reehte. Volgens recht.
Doe hi to Rome gum in die stele ,
Maeete die keyser den vrede
So , dattie kinder al haerfleven
N a r ec h t e hem onderdanech bleven.
Ibid. vs. 21548.
Na staen. Bewaren , behouden.
Tsaet dat valt iu goeden lands,
Elide vritelit bringet menegherandc
13ediet die gone , diet out faen ,
1AT33
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Ends met goeder herten n a stae u.
Ibid. vs. 23382.
Na tgone. Nadien.
In Jherusalem so was na tgone
Bisscop Symoens sone Onias.
Ibid. vs. 18640.
stemme quam int zwerc n a t gone,
Ende seide : " Bit es mijn lieve Sone".
Ibid. vs. 23967.
Na wel. Bijna.
Nochtan eer dat (afdqving der vrucht) in hem gheschiet
Liden si sulke soe groot verdriet
Van groter siecten , van groter quale
Bat si n a w e1 verderven te male.
BLOMM. Oudvl. Ged. III , 95 , vs. 1813.
Na , naa of nae (Te) gaan. Den eerbied , aan iemand verschuldigd ,
to kort doen. Wdb. op

HOOFT.

Na , naa of nae (Te) spreken. Lasteren. Ibid.
Na , naa of nae (Het) brenghen aan iemand. Iernand in het
nauw brengen. Ende stormden dat Casteel aldaer mit alrehande
menten , ende brochten 't den g e e n e n, die daer op waren zoe
n a e , dat zyt van node opgeven mosten. Clerk u. 1. L. hl. 93.
Natierne. Naoogst. PL.
Nae gaende. Op het punt zijat om in het kraambed te komen. Wdb op
HOOFT.

Naeyen. Hinneken.

KIL.

Naeyers der loghenen. Logensmeders. Scriftueren die is en weet
van wat n a e y e r s der 1 o g h e n e n si ghescreven sijn. Pass. Wijnt.
fo. cxxv, b.
Naeyersse. Naaister. KIL. PL.
Naeck , naeeke. Aak , boot. Kn..
Naecke (In). In wezen , in goeden staat. Wanneer iemand ridder
geslagen zou worden rnoest hij o. a. beloven :
»Den Door/Ise-hen Coninck of zynen Overste p Dienaren mit bescheyde onderdanich te wesen , 't gemeen goet der Steeden tc 'louden in n a e c k e
ende nyet to verquisten , des Keysers Leengoeden nyet to vervreeinden ,
enz.

enz.

Clerk u. 1. L. bl. '114.

Naect. ()nib, oot.
Vader,, eest dat ghi vim-men laect
Sue Sidi van vroetscapen naec t.
Belg Mus. V , 79 , vs. 88.
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Nu bin is van vrienden n a ect
Ende bin icier went alleen.
Mloep. B. IT , vs. 1088.
Naect (Van letteren). Ongeletterd , ongeleerd.
Al es een van let tren naeet,
lot , luxurieus ends ontraect ,
Hi eomt in met gewelde ; enz.
Nienwe Werken der M. v. N. L. V , 2de St. LI. 35.
Naecktenisse. Araaktheid. Km.
Naelde. Ilaarnaald. Ibid.
Naem. Mem. Wdb. op

11001-.7

en Wdb. op

BREDERO.

Naam geven. In aehting brengen. Ibid.
Naem. Befaamdheid.
Doe dus ghesciede dese dine,
Hadde elke stat Karen coninc ,
Die iet dochte ende was van name n.
Rymb. vs. 1585.
Naemachtig. Beroemd.

EIL. PL.

Don Tan van Oostenrijck was overst gheuerael ,
En der V eneetsche vloot V enier den Admirael ;
Andreas Dorea een Gencvoys naemachtich,
Quam one met grout gewelt , en met sijn schepen prachtich.
5. HEYNS, Den slagh van Lepanten, Ll. 185.
Naemachticheyt. Beroemdheid , vermaardheid. PL.
Naamhaftig. Hetzelfde. U. W. MEYER.
Naemhaftigheit. Beroemdheid , verrnaardheid. De Griecken , die ,
met zoo ;root eenen lof en n a e m ha ftigheit, de doorluchtige daden
der aeloude helden — — — nitbreidden , en in top haelden.

VONDEL

door v. L. V , 17.
Naemkondich, naamkundigh. Bekend. U. W. Beroemd. Mloep.
Naemkondighe dach. Feestdag , heilige dag.
Op een tijt , als die wet gheboot ,
So wast sea naemkondieh dach,
Die men hoghe to vieren plach.
Mloep , B. I , vs. 2607.
Naemrooven. Eerrooven lasteren. NIL.
Naamzuchtigh. Boentzuchtig. U. W.
Naen. 1)werg. Fr. »nain." ML.
Ferguat hoerde wel den naen,
Eude list stappans sijn peinsen stsen.
berg. vs 2243.
33*
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Ene capelle hi voer hem Bach ;
Al gewrocht van maerbelstene.
Daer voren sat .i. n a n e clene , enz.
Ibid. vs. 3086.
Naer , naere. Likteeken , schrarn. Km.
Naer. Kwijnend , zwak , krachteloos. Ibid.
Naer. 1) Later , claarna. Dat dit lant van Utrecht of , tot de Zee
toe, eertijts woest en vol Bosschagien ende Warandesi was en daeron)
eerst ghenaemt is HOLTLANT , ende it a a r HOLLANT. SCRIVERIUS, Out Batavien , 1612, bl. 49.
2) Na , nabij. Voorzetsel.
Teerst dat Cestius vernam
Dat tfolc onderlinghe was gram ,
Ende in dus groter discoort ,
Jaegde hise al in die poort ;
Doch logyerde hi achter velde daer
Der stat min dan ene mile naer,
Baer hi .iij. daghe stille lath.
Rymb. vs. 28014.
Maer altijt leeft mijn liefd. Een treck um to vereenen
Drip mij uae miju Godin , sij drijft mijn herwaerts heneu
Soo naer als 't lichaem can.
HO0FT Granida , Darde deel.
Als bijwoord :
Assnerus hieten roepen n a e r.
Iii hiet hem dat hi seide daer
\Vat eren men den man doeu sonde ,
Dien de coninc eren woude.
Ibid. vs. 18271.
Zie vender Wdb. op

BREDERO.

3) Mjna.
Want die quade Lumbaerde
Die verwoesten metten swaerde
In siren tiden naer al Ytale.
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. VI B. XLV , vs. 53.
Ems up onser Vrouwen dach ,
Alse hare boetscepe gelach ,
Alse hare dinghel Gabriel
A nebrochte dat smaecte so vvel ,
So sondsoe spinuen ende dede quaet ;

MEN. -NAER.
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Ende daer soe nette haren draet ,
Olaf hare die Bract daer ter stede
An tonge ends ane Lippe mede,
So dat hare die leppe swal
Entie tonge , dat soe n a e r al
Hadde verloren hare tale.
Ibid. 11'. VII B. LYIII1 , vs. 14,

Naer. Nader. Contractie van nadr.
Besorcht a selven eerst , gelovet dit gewis
Dat immer u het hembd' n a e r dan den mantel is.
Constth. Jaw. 1607 , 51. 115 of O 1j.

Naer (Harde). Nagenoeg.
Meret dat men vechten sal
Jeghen dat vole, dattie werelt
Harde n a e r vervochten hevet.
Rymb. vs. 28181.

Naer dat. Na dat.
Des Coninx zustren waren bede
Doe gliedoept upter stede
V e. jaer waest , aloe wijt haren ,
Naer dat Jhesus was geboren.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. III P. VI B. VII , vs, 102.
Naer dat Troyen was verloren ,
Alse wi seiden hier to voren , enz.
Ibid. III P. I B. IX , vs. 1.

Naer desen. Hier na.
Naer desen so drench sijn hint
Die crone , alst wel recht scheen.
Ibid. III P. I B. VII , vs 68.

Naer avenant. Naar mate.
Kijckt doch Bens, kijckt die xnoye vryer aen ,
Die daer soo prat en stemmigh aen komt gaen.
Maer denckt niet dat hy oudt is en bejaert ,
Naer sijeen net geschoren gladden baert.
Naer avenant dat op sijn kin de haeren zijn ,
Soud' hy een quant ontrent van seven jaren zijn.
VAN BEAUMONT , Ged. door TIDEMAN , bl. 119.

Naer leggen (Het enen). Het iemand bang maken, hem het vaur
net actit de schenen leggen.
Ten naesten dage , alst verdagede
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Elide mcu sore root code jagede ,
Om lc sieve wiere was doot ,
Of wiere uteu wighe ontscoot ,
Vonden die Wester Goteu doot
Dicderic , haren here groot,
Dies si dreven groot mesbaer,,
Ende leident den }Innen so niter, enz.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P V B. XXIIII, vs. 76.
Hi hevet ypocricie ommaer ,
Endo leg he t hem met wraken uaer
Die in hare bane
Pleghen omme te game.
D r . VERWIJS , Wapene Martijn , bl. I I ,
Men leit hem ooc mit wrake n a er
Inder wait , die quaet verdienen.
HILDEG. Ged. bl. 90 , vs. 32.

Naaraarten. Aarden near lets, op lets gelijken. U. W.
Naardeel. Nadeet , het deel dat men na eon ander verkrbt, en des
het slechtste.

Naerder. Nader bij. Die ve,rre van huys gaet, conit naerder
sync sehade.

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 92.

Naerderen 1) Naderen. U. W.
Lemnos g h e n a e r d e r t zijnrle oni de Atheensehen to onderwerpen de
inwoonders van dien eylande , enz.

fo. 542 , a.

2) Op het punt stactn van.
Een vrou die swanger is , en n a e r dert am te baren ,
Een schipper , nu gereet om over zee te varen ;
Een krijghsnaan in het velt , nu veerdigh om to slaen ,
Die hoot men alle drie in eenen graet te staen.
CATS, door Dr. V. vL. I 530 , b , v. o.

Naerechtich , n.erachtieh. Hverig , naarstig.
Martijn , oftu clemmeu wont
Ter edelheit , drie pointe hoot ,
Die is di sal lam. ;
Wes n a er echt ich, minne niet dat gout,
Wes erachtich menichfout
Dese hout niet voer sceren.
Dr. VERWIJS Wapene Martijn , bl. 27 , vs. 263 , var.

Naergaen. 1) Smarten teed cloen , treit'en , ter harte van.
Si spree : Vrouwe ! het g a e t mi naer,

ERG . —NA] RCO
Dat gi tins verslaet u lijf.
Ferg. vs. 4310.
lc seggliet , als is waen ,
Dat hem n a e r re sonde g aen
Die dair comer wain om niet.
D r. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minn: . ,
bl. 39 , vs. 10.
2) Achtervolgen , benauwen.
Die selve geeft ons groete vaer ,
Die daer hanget openbaer
An dat hout geslegeu ,
Ende g a et ons met dregene n a e r ,
So dat ons es al te swaer ,
Die der werelt plegen.
Disp. v. d. Cr. vs 446.
Naerhede. _Hecht van naasting. Heeft yemen n a e r h e d e an, hi
cone in tiden ende in wilen , van heden in xiiij nachten, hier ter stele.
Belg. Mus. I, 66.
Naerheyd. So ritberheid.
— o swerver in de n a e r hey d
Der bosschen , wildeman , kuysch , ongerept en ruw.
VONDEL , door V. L. II, 741, vs. 1165.
Naarheidt. Nabijheid. U. W.
Naaryver. Naijver. U. IA'.
Naeryveraer der wijsheit. Najage) . dee wUsheid, ieinand die de
wijsheid najaagt. Demokrijt, de bekende naeryveraer der wijsheit,
gaf te kennen dat Homeer, enz.

VONDEL ,

door v. L. V , bl. 23.

Naaryveren. Met vlijt of fiver nastreven , met inspanning navolgen.
Wdb. op

HOOFT.

Het streckte oock Homeer tot geen kleine eere, dat zulck een geest ,
gelijek dees , hem boven Mlle anderen naeryverde; aengezien by
niemant iu heldeupoèzy waerdiger kende , waer tegens zijn yver am den
palmtack moght worstelen.

VONDEL

door v. L. V , hi. 30.

Naircomen met den dat. Treffen, ter harte gain.
Of ghi een oprechte mimic,
Ghedaen hadt in men sinne ,
Ende ghi wel wist al openbair,,
Dattet nymmermeer hair soe n air
En q u am, dat ghi daer ace vont
Enighe solaes tot enigher stout , enz.
Dr. vaawus, Van Vrouwen ende van Mince , bl. 45,

\
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Naerkuischen. Naboolsen.
Dees zinnelooze dud de kopre brugh uit hoon
Oprenncn met ziju paert , en wect met razen , ruischen ,
En storm den blixem en den donder n a e r to kuisehe n.
VONDEL , door v. L. VIII , 445 , vs. 886.
Naerlinek , naelinck. Naaste erfgenaam, nabestctande, actngehutude.

KIL.

Naern.stelike. Bijw. In het algemeen gezegd van at wat met deer,
ernst, inspanning of ctandrang geschiedt.
Doe baden si naernstelike
Gode van hemelrike
Dat hi hem een kint wilde gheven.
lisp. B. II , C. 3 , vs. 33.
Elide als Herodes dit versinde ,
Bat hi ons vriendelike ,
Dat wi herde naernstelike
Die dine ondersochten.
Ibid. C. 13 , vs. 76.
Zie nog Mloep , B. 1V, vs. 902.
Naerre. Nader , nader bij.
Eer ghi naerre den vijanden sijt ,
Soe u meer ghenaket strijt.
Mloep , B. II , vs. 2263.
Bus heeft mi God den sin gegeven
Dat is u naerre niet en gine.
Rein. door WILLEMS , bl. 294 , vs. 95.
Naers (Een kynt zyn) veghen. Spottend gezegde voor Len glas
tot op den bodem toe ledig drinken. Wdb. op Bammao.
Naersen van candy of kandij. Hetzelfde als Billekens van Kandy.
Zie dit woord.
Je drinkt rinze wyn met zuiker of naar s en van ca nd y.
J. DE RYK , De Besteedster , 1692 , bl. 30.
Men dronker de kostelykste rinse wyn met n a arzen van k and y.
T. ASSELYN. De Spilpenning. 1693 , bl. 18.
A. Beliefje dat ik van de Rinse wijn sal tappen ?
J. Ja, breng 'er naersen van kandys by.
L. MEIJER , 't Spoockend Weeuwtje , 1677, bl. 56.
En op de Tafel stood een postelijne Lampet-sehootel , opgehoopt met
naerze van Kandy.
bl. 45.

T. ASSELYN ,

Kraambed van Zaartje Jans , 1684 ,

Naersen. Naderen.
Naerst , naerste. 1) Liver in de gudsdienst , ow Gods wetgevallig to zijn. So dat sijn mynne ende sijn naerst wasschen tusschen
hem ende gode. Sp. der Vole. fo •32.
2) Ernst, vlijt, inspanning.
Die vrouwen sijn listich van vonde
Wanneer zij willen gaen ten gronde
Ende sijt mit n a e r s t en nemen ane ,
Als Laurine heeft ghedaen ,
Die was listich ende ghetrouwe.
Mloep , B. II , vs. 3639.
Sal goede minne werden beseten ,
So moetmen wel hoer zwacheit weten ,
Op datmen die mit naerst en scuwe
Ende hoer doecht vaste truwe.
Ibid. B. III , vs. 67.
Zie nog Dr. v. vt. Prozast. 228 ; Pass. Wijnt. 1480 , fo . xcix d ; ibid.
fo . C xvj , c.
3) Gramsehap , toorn. Nadat koning Colas vernomen had, dat zijne
doehter Canaces zich bij haar eigen brocder Maehareus vergeten had , en
dien ten gevolge moeder was geworden :
Wert hi verwoet ende zeer gram.
'th erren moede ghinc hi tot haer
Ende gaf hoer enen swaert a1daer.
Mit naersten heeft hi haer gheboden ,
Dat si hoer selven suede doden.
Mloep. B. III , vs. 1013.
Naerste. Bijv. nw. iVaarstig ,
Hi was naerste telker, stede
Te Gods dienste ende eersaem mede
Lsp. B. II , C. 45 , vs. 147.
Naerstelijc , naerstelic. Op eene ernstige, dringende wyze.
Daerom seg is u naerstelic,
Dat ghi u dier zaken hoedet ,
Want ghi dat selve wael vermoedet ,
Dat God des niet en wil ghetemen.
Mloep , B. 111, vs. 590.
Doe listen si een deel hoer clagheu ,
Ende sagen naerstel ij c au my.
HIL DEG. Ged. bl. 304, vs. 47.
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Naarstigheit. Pogiati, inspaiming. MR).

tioorr.
Lich
noetiert
bij,
zieh
ve
Naertreden.
peeniticit met.
Deer stonden bloemen echoer ontspuent ,
Die vehlen groen , die hemel claer.
Nature trat den wille n a e r
Elide antlers crachten vanden sinnen ,
Dat is dichtens most beghinnen
Ende inija sinnen onledich maker.
IIILDEG. Ged. bl. 164 , vs. S.
Naertreeken. Hetzeltiie. Lie den variant op bovenstaanden regel.
Naertreeken. 1) Zich getrokhen gevoeten tot, of zit* overgeven

rich toewijdor attn.
Drierhande mine.
Deerste es caritate , date weer ,
Die es sonder pine ende vaer,,
Ende daer woent God hum.
Dander trect die werelt naer;
Om ere, om goet staet al haer gaer.
Dr, VERWIJ S , Wapene Martijn , 131. 16 , vs. 332.
2) Zich iemand of lets aardrekkert.
Malibu , so tree den aermen naer,
Deele hem stille ende openbaer
Vau dire weeldicheden.
Ibid. bl. 40 , vs. 552.
Naervolghen. Volgen, te heart vallen.
Een wijf hou lof ende coo to semen ,
Die niet en soken bier of daer.
Men vint laden diet wel nanien:
Het waer seade , soud hem v olgh e n naer,
Die nie en creghen inden meet
Mince , wapene noch eer.
Dr . VERWIJS , Van Vrouwen code van Minne , hi. N.
Naes, vase. Netts. alL.
Haer n a s e n zijn sonder root&
Souter Lied. Ps. 113.
In Valentinianus tweeste iaer began dese kArle metten corten n a s e
te regeren. Van Brab. die exe. Cron. 1530 , e. III, d.
Naest. I) Nabij.
0 bedructe , nu is u lijden vacs t.
Marieken van Nymegen , bl. 6.

d) Zoo nobij moyclijk.
N a e s t siere hunt draecht hi die hare.
Rein, door Dr. JONCKBL. vs. 269.
Doe tie was daer gheeu langer staen ,
Hine liep wech metter haest
Daer hi die hulpe wiste n a e s t.
Ibid. vs. 714.
3) Het eerst na , dadelijk na.
Een ingel quam ende dreef iolyt ,
Ende roerde dwater in die pissine ;
Soewie van siechede hadde pine
Ende n a e s t den ingel int water quam ,
Van alien evele hi boete nam.
Dboec vanden Houte , vs. 695.
Naast (Hem). Het naast bij hem staande of naast hem. Wdb, up
Naaste (Op

1100FT.

Langs den kortsten weg. Ibid.

Naesten. -1) Onlangs.
Naes ten quam .1. man ghegaen
Te Lemborch , die ons dede verstaeu
Dat si noch leeft ende es ghesont.
Limb. B. III , vs. 707.
Mallic so sack al omtrent,
Ende seiden : " wine sagene nie
Maer ane sine wapine dinket ons die ,
Die ons naest en in hulpen stont ,
Sijn name en es ons niet wel cont.
Ferg. naar het HS. vs. 4717.
De verklaring van Profr.

VISSCHER

is, even als eene menigte anderen ,

ok hier, onjuist.
2) Nabs,, dicht
Tierat dat die ridder was genesen ,
Wapende hi hem , hi wilde wesen
Int here, daer hi n a e s t en was.
Ferg. naar het HS. vs. 4035.
Naesten (Sun ten). Allernaast bij zijn. Volgens
Des ghelijc eest als ende als
Van hen, die breken den hals ,
Ofte in watre verdrincken :
Dat doet God , wildijt bedincken ,
Dat si hem dan s ij n ten naest en,

SNELLAERT.
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NAEST. --- AU W.
Ende don haelt hise metier haesten.
Jays Teesteye , vs. 1684.

Naastgelande. Aangrenzende. U. W.
Naastleggen. Naastliggen. Ibid.
Naastlesten. Naastlaatsten. Ibid.
Naestlopen. Achtervolgen , dicht op de hielen zitten.
Die Pape liep Tibert u a es t,
Ende ghinken inetten rocke slaen.
Rein. door Dr.

JONCKBL.

vs. 1.252.

Naet. Krieg, dagetijksche benweiing.
Al wat de reden lcyt dot heat eec juyste mart,
Dus blijft in ow beslagh , en binuen uwen n a et
CATS , door Dr. V. VL.
430 , b.
Naauw,, nauw,, nau. Bijv. nw.
en op HOOFT.

Nctutekeurig , scherp. Wdb. op

BREDERO

Si leven veel in onghemoede ,
Dot doen dwanc , sloten ende u a u w e hectic.
Mloep , B. III , vs. 150.
2) Vertroutvd. Wdb. op

BRBDERO.

3) Geheim.
Soe wie dat sine heimelieheit
Sinen wive algader seit ,
Hi maecse vrouwe van sinew live.
Niemenne en sonde sinen wive
Al seggen sinen nails ten raet.
Dr. TERWIJS , Die Rose , Vs. 13733.
4) Getrotav, gehecht. Wdb. op

HOOFT.

5) Innig , (intiem), volgens D.

JONCKBL.

Here Isengrijn ende Brune , die vraet ,
Hebben uu den u a u w en raet
Metten coninc openbare ,
Rude arm man Reinaert es die blare.
Rein. vs. 2468.
6) Streng , vroont.
— hermitagie wilde hie
Pleghen ende n a u w e r leven leden
Dan die cloestre beseeden.
MAERL. Sp. H. 40, ed. HI P. IV B. XX VIII , vs. 15.
7) Klein, goring, bekrompen.

IIIL.

8) Deun , spaarzaam , vasthoudend karig, gierig. Ibid.
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9)
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Smcd.
Ende hi ginc op die planke also houde
Die hem nanwe dochte wesen.
Lane. II , vs. 1503.

40)

Slim,'wet overlegd , /1/n verzonnen , goed brditcht , ook ingettakeld.
Finns dede vort gaen sijn spel ;
Hi leider an harde sijn ghedochte
Ende maecte nauwe drachte.
Flor. ende Bl. vs. 2742.
Ende visierde altoes , hoe hi
Mochte comen hoir te spreken.
Daer omme visierde hi n a u w e treken.
Mloep , B. II , vs. 2646.
Alsi waren in dese tale
Qum Walewein gaende in die tale;
Ende als hi den raet so n e uwe (1. n a n w e) vaut
Sprat hi toten coninc te hant :
Here , God moet geven , bi sire genade ,
Dat a goet most •comen van dien rade , ens.
Lane. IV , vs. 4219.

11) Gering.
Tfolc hadde langhe tijt ghelegen
Up den watre , ende seer verslegen
Langhe wile met n a u w e r spise.
So datte sommighe voeren
Uten here daer si moehten ,
Bode spice te cope sochteu.
MELIS STOKE , B. Ix , vs.

Juvenael in sijn were
Die bescreef van Iberinen ,
Dat soe eer sonde der pine
Ghedoghen , dat men hute stake
Hare eene oghe met onghemake ,
Dan soe haer laten sonde ghenoughen
Met eenen man ende daer toe voughen ;
Want te n a u w e ware haer een man ,
Hoe vele hijs verpleghen can.
KAUSLER , Die Rose,
12) Geheirn , vertroinvelijk.
Des disendaeehs God , ouse here ,

741.

vs. 7715.

NAAUW.—NA.WW.
Met jongeren , die hem laden ere ,
Keerde weder ten temple biunen ,
Deer nau wen raet die jodeu haddeu Tune.
Vanden levene ens Here , vs. 1717.

Naauw, nauw , nau. Bijw. 1) Nauwkeurig. Wdb. op
op

HOOFT

en

BRF.DERO.

Verhael den strijt : het zekerste bescheit
Weet ghy op 't naus t.
VONDEL , door V. L. VIII 26 ,

vs.

144.

Dock elck , hoe u a a w hy tquaat benverckt ,
Eerder lachtert dan beter werckt.
BREDERO Roddr. 1616 , laatste bladzijde.
2) Nautvelijks. Wdb. op

RREDERO

en op

HOOFT.

3) Sehraal , bekrompen , zuinig , karig.
Menigh die eerst schrael en nauw,
Ongeacht en oolijck leeft ,
En sijn duyst'ren oorsprouck heeft
Uyt de heffe van het grauw,,
Brengt Hy ter uyt-stekentheydt.
CAMPHUYZEN , Ps. lxxv,, vs. 19. ed. 1630.
4) Stiptelijk. Hy weere gemn nanwe geviert.

MEIJER ,

Oude Nederl,

Spy. bl. 21.
5) Zorgvuldig , met nautogezetheid , nauwlettend.
Dat de spaerders nauw bewaren ,
Quisters voor den droes doen varen.
DE BRUNE , Spreeckw. 1636, bl. 56.
Maer niernandt verwondere hem iu sijn gedacht ,
Dat eeu kostelijek Jawed seer n a u wordt gewacht ;
Want dat schoon is siet men veel menschen verkiesen ,
En die 't heeft moettet n a u wachteu , of hy sou 't verliesen.
R. VISSCHER , Brabb. bl. 143.
Zie verder MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 75 ; VAN BEAUMONT , (iced. door
hi. 56 , vs. 8 ; Nat. Bi. B. IV , vs. 1018 ; Rein. door wu.i.Ems ,

TIDEMAN ,

vs. 2366.

Naauw of nauw gehouden. worden. Kort gehoutten worden.
Naauw of nauw rieken. Sterk van reek 7.1.111.
Dama es een dier dat so heet_,
Ends also groot alse es die gheet ,
Ende stare na seere grote
Het heeft seere stars den Loren.

MOETE.--NA DER.
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Nan we rieket code es snel.
Nat. Bl. B. IF , vs. 12,80.
Naauw of nauw staen. Sleeht staan , in gevaa p 7ijo , in lienarde
omstandigliedPn verkeeren.
Frot stoat nanwe

Ma

Morons levee.
B. IT, vs 2(..)6.

MELIS STOKE ,

Naauwe of nauwe saken. Geheime, verborgene , onbekende
Datmen op sinte Pancracius graf zweert orn n a u we sa ken. Pass. Sumer
Stuck , 1489 , fo . xxxviij , c.
Naeuwe-naers. Nijpnaars, gie pigaard, enz.
Naeuw e-u aers, men macht wet seggea
Die en schect nowt mime strond.
0, VAN SANTEN , Epigt, 1.626, no.
Men zie vooral den oorsprong

en

de verbastering van dit woord in bet

Wdb. op BREDERO op Abben naers.
Naeuwen. 1) Nauwer maken.
Dies suit ghy sulcken een die noch sijn kallefs iciaenwei.
Niet afgeloopeu heeft , het muyl gebit wat naeuwe u.
GROEBE , Versch, Ged II 802) Illoeilijk , gevaarlijk, hachelijk , nvjpend worden. U. W
'k Weet dat men niet alleen de waerheit naeckt en klaer
Belyden , macs als 't n a e n t oock Lydell moet Your ham
J. DE DECKER, Rym-Oeff. I , 64
Hy weet nogtans , als 't naeut, afgrysselyk te grimmeu.
Ibid. Il , '21.2.
Zie de volgende woorden , die met Naauw of Naeuw zoucten kunner,
beginnen , op Nau en Nauw.
Nabbe naers. Hetzelfde als Naeuwe naers. Wdb. op BREDERO.
Nabeelden. 1) Afbeelden , narnaken. Wien soudt gylieden my n ahe e l d en, ende even gelijck maken ? St.-Bijb. Jes. XLVI , vs. 5.
2) Navolgen , nadoen.
Die jong ghesoghen heeft het drabbigh-swarte bloedt
Van een helsch Monster-dier , en daer van op-ghevckecit
Soeckt by dat n a te bee1de n.
GROEBE , Versa. Ged. II, 198.
Nabelane. Ver want.
,
Hein is die menige nabe 1a
Dies niet en lift int openbare.
Rein. door WILLEM! , vs. 510Ft.
Die
gheek is ,:y r1 naber. MEIJER , Outte
Bauman
,
nahnur.
Naber.
Nederl. Spr. bt 45.
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Nabezuren (Hot). Het later opbreken.
Ghedenck is poet voirt n a bez u r e n.
HILDEG. Ged. bl. 156 , vs. 72.

Na- of naebier. Wort, d.
bet bier gelnyntwen wordt.

een, aftreksel van gerst , waaruit later

KIL.

Nabij , naby. Bijv. nw. Ophanden zijnde , aanstaande , nabs ziincle.
U. W. Wdb. op

bl. 504 en op HOOFT.
Want spreeckt ghy niet, door klare daden ,
Tot redding uyt n a-b y e quaden.
CAMPHUYZEN , Ps. XXVIII, vs. 2.

BREDERO

Na- of naabloedt. Naastbestaande. Wdb. op HOOFT.
Na- of naaboorling. Broeder van den oudsten 700s eons vorsten. U. W.
Naboota. Nabootsing. Ibid.
Nabotsen. Nabootsen.
Om bet gene dat in Juda so genaemt wert , n a e to botse n. St.-Bijb.
I Eon. XII , Kantt. 53. So heeft de Duyvel sulcks in sijne Priesteren willen
nabotse n. II Kon. X, Kantt. 44.

Nabuiren. Naburen. Wdb. op HOOFT.
Nabuurlanden. Landen , gewesten van naburen, naburige landen. U. W.
Nabuirschappen. Naburige volken of regeringen. Wdb. op HOOFT.
Nabuuratadt. Nab urige stad.
En lade op Bich , om al haer handel en gewoel ,
Den nijd van n ab uur ste en.
VONDEL , door v. L. II , 185 , vs. 24.

Nadacht , naadaeht. Nadenken , achterdocht. U. W.
Nadalen. Navolgen , in het gra f volgen. Want hy en sal in sijn sterven niet met alien male nemen ; sijne eere en sal hem niet nadale n.
St.-Bijb. Ps. XLIX , vs. 18.

Nadat. Dewijl.
Doen antwerden si gemeinlike
,N ad at gijt wilt , wi selenre varen."
Lane. IV , vs. 375.
Nadel , naedel. Naald. KIL.

Naden. Het primitief van n a d e r e n.
Hy naed, ygut hoe kan hy leven ?
JAN ZOET , Joehem-Jool , 1637 , bl. 7.

Naden , naeden. Naaien,
Nadencken , naadencken. Znw. Achterdoebt , vermoeden.
op

1100FT.

Nadenckon , naedencken. G issen , VP2'M ()Men . E 1 r,.

PL.

Wdb.

NADENC.—N AFFEL.
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Nadenekig , naedenekig. Achterdochtig. Ibid.
Nader. Adder. Bi der Moorlande is ene Grote woestine vol n a d r en
ende draken. D r. v. vit. Prozast. bl. 16.
Naderen , naederen. (Sich). Reflexief. Naderen Ende dat Mose sich
n a e d e r e tot den Heere. St.-Bijb. Exod. XXIV , vs. 2. De eynden der
aerde beefden ; sy naederden sic h, ende quamen toe. Ibid. Jes.
XLI , vs. 5.
Naderheyd naederheyd , naederheyt. 1) Nabijheid.

PL.

2) Hetzelfde als nader- of naederschap.
Nadernissen , naadernissen. Loopgraven , naderingen. U. W.
Nadersehap , naederschap.
Maagschap , bloedverwantsehap.

PL.

2) Voorkeur. Ibid.
3) Vernietiging van een koop op growl van maagschap. Ibid.
Nader- of naadertydt. Naderhand , later. U. W.
Nadien. Naar hetgeen.
Hi sout gerne doers, antwerde hi,
Ende hi hevets so vele gedaen,
Nadien dat icker of hebbe verstaen ,
Datmen hare te rechte scande
Sonde doers in alien lande , enz.
Lane. IV , vs. 1286.
Na- of naadraaghen. Verwijten , te laste leggen , nageven. Wdb. op
HOOFT.

Na- of naedruek. 1) Nawee. Wdb. op

HOOFT.

2) Belang, gewicht. Ibid.
3) Kracht , klem. Ibid.
4) Geweldoefening. Ibid.
Na- of naeduchtig. Bevreesd , bezorgd, verlegen.
Naeduchtig niettemin
Dat zi de rechte schreef , in 't hangen om end' aen
Van ziden en gesteent te buyten mogten gaen.
STALPAERT V. D. IVIELES1 , Het vrouwelijck cieraet , 1622,
bl. 7 van het voorwerk.
Nadvenant. Naar evenredigheid.
En hoe zou weer die vrouw , die altiid even schoon
Van purper was gekoust , en n a d v e n ant van =lien
Gecierd , enz.
Ibid. bl. 100.
Maffei. Navel. Ku.. Doe sach Tondalus den coninc staen in een vier
toten n a f fe le , ende van der naf fel en opwaert was hi ghecleet met
ender maniere van hare. BLOMNI. Oudvl. Ged. II, 50, b.
IV.
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Nach. Nacht.
Doe ne gheruste hi n a c h noch dach.
Dboec vanden Houte , vs. 268 , var.
Nach. Nog.
Salomon , die wise man ,
Die heefter dos gheschreven van
Int boeck der Wijsheit , daerment nach
Openbaer wel lesen mach.
HILPSG. Fred. bl. 95 , vs. 65.
Dat dit waer is , in oirkonde
Leest men n a c h nut sinen monde.
Ibid. bl. 227 , vs. 120.
Nagaen. IIetzelfde als Naergaen , dus 1) treffen , leed doen.
Dat g a et micro herten n a so sere ,
Dat het gaen sal an mine ere ,
Ende an mijn leven.
Rein. door Dr. JONCKRL. vs. 3393.
2) Achter iemands rug verspreid worden. U. W.
HOOFT Nederl. Hist. fo. 360 , 48 ; Hendr. de Gr. fo. 74 , 30.

Zie nog

Nagaende

Sij11.

Op de hielen zitten , vervolgen. Om dat ick wel

wist — — hoe n a-g a e n d e de duyvel i s , om den mensche tot
ketterie to brengen. Gepredestineerden Dief,, 1619, bl. 14.
Na- of naagank. Opvolging. U. W.
Nachbeen. Nekbeen.
Al sou sy hner n a c h been verstuycken.
Playerwater,, vs. 266.
Na- of naagebootst. Nagemaakt , valsch. Wdb. op

HOOFT.

Na- of naagebuur. Bijv. nw. Naburig. U. W.
Na- of naeghedacht. Achterdocht , vermoeden. mt.
Naghel. Pin , spijker.
Daer heeft sy den boge en pijikoker met vlijt
Van een N a g h el ghenomen.
COORNHERT Odyss. 1605 , II , 129.
Nagel (Over de) werpen. Veel geld verdoen , gad zijn , afschuiven,
weggeven. Wdb. op

BREDERO.

Nagel of naeghel in d'ooghe. Maanvormig spiertje in den ooghoek.
I bid.
Nagel- of naeghelboor. Spejkerboor. Ibid.
Nagel- of n.aegheldwanck. Nijnagel. Ibid.
Nagel- of naeghelmaeghe. Blocdverwant in den zevenden greed. Ibid.

NAGHEL.--MAGHIN.
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Naghelmael. Lengte eens nagels. Km. op Mael.
Nagel- of naeghelmaene. Witte stip in den nagel. Ibid
Nagel- of naeghelmes. Zwaard met rond handvatsel. Ibid.
Nagel- of naeghelrinde. Nijnagel. Ibid.
Nagel- of naeghelverwe. 1) Donkerbruine kleur,, als van roeste
spijkers. Ibid.
2) Fleur der nagels. Ibid.
Nagel- of naeghelvriend. Bloedverwant in den zevenden graad. Ibid.
Naghemaegh. Basterd?
Men heeft gesien gehuwde liede
Dat hen duvelie gesciede ,
Ende sie bi haren stiefsoene lagen
Ende maecten naghemaghe n.
Dr . VERWIJS Die Rose , vs. 8648 , var.
Nagen. Knagen. Zie D r. DE JAGER, Verscheidenheden, 1844, 1)1.161.
Na- of naeghepeys. Achterdocht , versnoeden. RIL.
Nagestaen. Dicht bij of naast elkander , dicht gesloten.
Die lippen roet , den mont nauwe ,
Vele soeter dan enech dauwe ;
Haer tande clene , wit n a g e s t a e n.
Ferg. naar het HS. vs. 1191.
Na- of naegheven. 1) Toegeven. nis.
2) Achterklappen , lasteren , ten Taste leggen. Ibid. Wdb. op Hoovr.
3) Toekennen. Wdb. op HOOFT.
Naghingel. Te na gaande in de beteekenis van te gemeenzaam , te
vrijpostig , en daardoor beleedigend. Zie deze verklaring van D r. DE TRIES
in de Taalgids van 1867, hi. 191.
Geen tweede voorbeeld is tot nog toe van dit woord gevonden, dat
sleehts in de volgende regels voorkomt.
Ghi hebt int herte nidechede ,
Ghi wart te borsten op die stede ,
Ghine hadt den enape gereden op ,
Al te naghingel es u scop.
Ferg. vs. 664.
In mijne aanteekeningen op den Ferguut lees ik den laatsten regel :
Al te na ghing des it scop.
Men zou hieromtrent bet Leidsche kunnen raadplegen. Indien men
de d van des van de beide laatste letters een weinigje verwijdert, en
daaraan den vorm geeft van el , dan wordt na ghing el es duide]ijk zichtbaar.
34'

NAGOED.—NACHT.
Nagoed , naegoed. Wort , waarvan bier yebrouwen won't. KIL.
Nachs. Des

nachts.

Hen geviel dat si herberge namen
Te Lovenden. Alsi daer quamen ,
N a c h s , alse die co/line in slape lath
Hem doehte , enz.
Lane. IV , vs. 10721.
Nacht, ghenacht. Rechtdag , zittiny on" recht te spreken, te von'Ijssel?. Km.
Nacht. Etmaal. In de middeleeuwen rekende men, even als de Engelschen nog doen , bij nachten , zoo als wij bij dagen. Zie daarvan voorbeelden , o. a. in De Oorlogen van Hertog Albr. bl. 224 en 230.
Nachtegael. Zekcr soort van yroot karma. K.11..
Nachteling. Waarschijnlijk paatulfel of mud. Rinchosen , nacht elingen ende des gelijcx. De Oorl. van Hertog Albr. bl. 240.
Nachten. Nacht %corder'. ML. PL.
Nachteten. Avon deten. Ku,. MEYER.
Naehtcrokke. Wikke , Wilde erwt. Ghelyc es hemelrike den man die
sayde een goet suet op syn lant. Mar des nachts also die liede sliepen ,
so quam syn vient , ende saide op dat solve lant n a c h t c r o k k e onder
dat goede snot.

MEIJER

Leven van Jezus , bl. 78. Ontbint ons de parable

van der tarven , van der nachtcrokken ende van den velde. Ibid.
bl. 82.
Nachtmail. Waarschijnlijk het servies , het zilver,, enz. dat bij het
avond ynaal gebruikt weed. Item tot Hoirn om een schuyt , die Jorgel ende
Gijskijn Barbier huyrden mit mijns heron n a ch t m a i 1, xvj gr. D r. YERWIJS
De Oorl. van Hertog Albr. bl. 28.
Nachtmoeders , nachtmoeters. Tooverkollen , beelwitten , heksen.
ML. MEYER.

Die yernant sijn geluck neemt mit toveren , die sal men

barnen , also salmon oec die nachtmoeter s. M r .

EYKE

Spieghel van

Sassen 1505 , bl. 42.
Nachtmugghe. Glimicarrn.

KIL.

Nachtrave. 1) Lichtschuw wezen , dief die over day slaapt, doch
des nachts op roof uityaat ; vleermuis.

KIL.

2) Nachtslemper, lemand die van den nacht den day maakt. Ibid.
Nachtravel. Nachtraaf. Die achtenste voghel , dat es de Jupere
ochte de n a c h t r a v e

RITUSDR. Geest. Tab. II , 207 , reg. 21.
Nachtrotting. Samenrottiny bij nacht. U. W.
Naehtsch. Nachtelijk. Het avond-gebet slut de deuren voor de n a c h t-

schc

\Willi:4.4AI. DE BRUNE ,

Banck.-Wei .ck , 1057 , I ,

413.

NA CI IT. —NAKEN.
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Nachtschroever. Nachtlooper , nachtzwierder. Van jonge studenten
sprekende , zegt

DE BRUNE :

Naer dat zy eenigh school-stof in-gesnuyft , en

de herssens met weynige letteren geteyckent hebben , en hebben-ze geen
duyr timer , tot dat zy Academische kalvers en zwarte n a c h t-s chro ev e r s geworden zijn. Ibid. bl. 146.

Nachtvrouwe. Hetzelfcle als Naehtmoeder. KIL. PL.
Nachtweerde. Nachtwacht. Die waeckers die opter muren lagen ende
die nachtweerde hielden. Clerk u 1. L. bl. 144.

Nachtwormke , nachtwurm. Gliniwurm. KIL. PL.
Naheid , naeheyd. Nabijheid. Haer stemme verliest zich in de lucht ,
ghelijck cen verflauwden Echo , -welkers naeheyd gheen weer-slagh
meer en gheeft.

DE BRUNE ,

Banck.-Werck , I , 462.

Nahoede. Achterhoede. KIL.
Najagher. Vervolger. U. W.
Najaght. Vervolging. Ibid.
Najer. Naaier. VONDEL , door v. L. III, 276 , vs. 200.
Na- of naajoken. Driftig terug begeeren iet& dat men verloren heeft.
U. W.

Nac , nack. Nek.

KIL.

Ende heeft verhardt sijnen n a c ende hest.

Bijb. van, 1477, II Macabeen , XXXVI , vs. 13.
Die hare hingen inden uack e.
Ferg. vs. 3352.
Doe nam Brandesion die vuest
Ende slogene inden neck e.
Lane. HI , vs. 20087.
Naken. 1) Naderen.
Al soudeu si hens geerue wael bereiden ,
Die tijt is cort , het naect ten sceiden.
H1LDEG. Ged. bl. 2 , vs. 80.
2) Overkonsen.
Hem naecte groot onghemac.
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 781.
Doe naecte hem ene grote pine.
Ibid. vs. 1570.
3) Ergens heenhomen belanden.
Nu newt hi orlof , ende sal n a k e st
Daer hi sere sal mesraken.
Ibid. vs. 495.
Biudesen so was Brune g h enaec t,
Dat hi den coniuc claghen mochtc.
Ibid. vs. 988.
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Na- of naakomen. Toekomen. U. W.
Na- of naakomers. Nakomelingen. Ibid.
Na- of naakoomst. Het houden , het nakomen zijner beloften. Ibid.
Na- of naekoop. Het intrekken, van een gedanen troop. KIL.
Nact. Naakt.
Sal die rike hebben al dat hi geert ,
Ende cume weten wat hem deert ,
Ende darme kaytijf ende verract ,
Dorstich , hongerich ende n a c t?
Vanden Levene ons Heren , vs. 104.

Nakuischen., nakuisen. Nabootsen.
Dees zinuelooze durf de koopre brugh uit hoon
Oprennen met zijn paert , en weet met razen , ruischen
En storm , den blixem en den donder n a te kuisc he n.
VONDEL , door T. L. VII, 32, reg. 6.
— — — Irk kuiste, om de oogen te benevelen ,
In schijn hun wondren n a.
Ibid. IV , 51, vs. 51.

Na- of naakunde. Kunde of kennis eener zaak , door later onderzoek
of mededeeling verkregen. U. W.
Na- of naelaten. 1) Toelaten. NIL.
2) Achterlaten. Ibid.
Na- of naalaatenisse. .Erflating. U. W.
Naleecs , nalecs , nalichts , nalijcs , nalik , nalic , naelick ,
nalicx, nalincs , nalinx. Bona.
Gi wart met Redenen accordert ,
Ende naleecs al van mi gekeert.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 9722.
Tgheloeve oec Petere gaen dede
Opt dwater , in eenre stede ,
Ende doen hi twivelen began ,
Was hi nalecs verdroncken dan.
Doctrin. I , vs. 527.
Si bleven deer sonder ghescal
Toten avonde , horic lesen ,
Ja langhere ; weet wet, mocht wesen
Nalichts hi der middernachte.
Walew. vs. 9297.
Wi siju pelegrine , die gaen
N a 1 ij c s altoes.
KAUSLDR , die Rose, vs. 11112.

NALEE. —NA MEC.
Voor de overige spellingen zie men

ANNA BYNS ,
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Ref. 1548 , II , 114 ;

Lane. II , vs. 2622 en IV , vs. 6240 ; Walewein , vs. 9697 ;
WUCK ,

VAN VAERNE-

Hist. van Belgis , 2574, P. 107, a; Exc. Cronike van Brabant, 1530,

fo. ij , b ;

KAUSLER ,

Die Rose , vs. 13191 ; Partonopeus and Melior,, bl. 75 ,

reg. 29.
Na- of naalieghen. Nabootsen.

MEYER ; U. W. ; Wdb. op HOOFT.
Nalic. Nauwelijks. In synen tyden is Vlaendren wederom also be-

dorven ende ghedestrueert gheworden — — — dat die Vlaminghen in
hondert iaren daerna nalic then selven ghecomen en conden.
NEWLICK

VAN VAER-

Hist. van Belgis , 1574 , fo . 97 , b.

Nalinc , naelinck. Hetzelfde als Naerlinck.
Nalinc. Nabij , dicht bij.
Buten mure up ene riviere
Quameu si naliuc ter veste.
Walewein , vs. 6103.
Nalincscap , naelinckschap. Bloedverwantschap.
Namaech. Nabestaande.
Doe quam hi met sinen lieden
Daerne een versach , hiet Semey ,
Sauls namaech so was hi.
Rymb. vs. 10426.
Hier woent .j. , beet Raguel , bi ;
dijn na ma ech so es hi.
Ibid. vs. 15606.
Namaels. 1) Eertijds. Km.
2) Naderhand , later , in de toekomst. Ibid.
Si en weten ooc niet van Bien
Dat namaels mach ghescien.
Lsp. B. I , C. 7 , vs. 56.
N a m a e 1 s maecten die Aelmanue
Dattie crone op niemanne
Versterven en soude van oor thoore.
Ibid. B. H , C. 49 , vs. 73.
Zie nog Rein. door D r . JONCKBL. vs. 2065.
Name. Het geroofde , het genomene. Dat men dan mit lien ghene
daghe leysten noch hauden en sal, hi en hebbe yerst die glievanghene
quijt gkelaten , ende den roof , brant ende name wederdaen ende ghe,
betert.

NUN.

Ged. II , 115.

Namecont , name cont. Beroeind, ver maard , welbehend.
Dat si den ridder namecont

NAMEC.—NAMENT.
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Met crachte velleden ter erden.
Walew. vs. 8266.
Want hi seide, dat sulke saken
Namec on t eenen man maken.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. LV , vs. 92.
Doe senile Caerl in corter stoat
Enen bode name con t.
Renout , vs. 396.
Zie nog ibid. vs. 316.

Nameliek , naemeliek , namelike. 1) Bij name in : Iemand bij
name noemen. KIL.
2) Vooral , voornamelijk, in het bijzonder. Ibid.
Alle hulpe hebbic verloren ,
Maer dit dwaelkin hier voren
Voer mi hanghende , flamelike,
Dat maect mi seere rike.
Biblioth. 6e Afl. hi.. 51, vs. 1425.
— — — — Si seide tier tijt:
" U handen moeten sijn gebenedijt ,
" Elide uwe liehame namelike
' Boven elle maunen van erderike."
Lane. II , vs. 4661.

Nameliek , namelike. Bijv. nw. Dezelfde , of de genoesnde.
Hoort hier grote iamerhede ,
De de here van Amestelle dede
Op deen nameliken dach.
MELTS STOKE ,

B. IV,

vs.

1403.

Dies ontboot heer Arnout
Sijn vrienden jouc ende out
Tenn nameliken daghe.
Grimb. Oorl. vs. 3058.

Namels. Namaals , later, daarna. Ende namels ondervant hi dat
hi inder selver tijt ghestorven was. Pass. Wijnt. fo . ccxlviij, c.

Namen , naemen. Noemen. KIL.
— — — — dees twee , als die to samen
Versamen , moghen recht haer kinders Edel name n.
STARTER , Fr. Lusthof. 1621, bl. 147.
Brengh suycker , honigraet , en wat men soet magh name n.
CATS , ed. 1828 , I , 181 , b.

Namentliek. Voornamelijk,

NAMENT.—NAP.
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Noyt sonder stacks te sien en hadt dat stoute volck
Den lipsen Amrams soon gehouden voor Godts tolck :
Noyt waren sy beweeght dan ddor die wouder-daden ,
Op haren herden neck die sware last te laden ,
Dat moeyelike jock van die geboden al ,
Bevolen scherpelick ses hondert in 't getal,
En namentlick het merck gestelt op hare leclen ,
't Wel& noyt gevonden is door menschelicke reden.
HUGO DE GROOT , Bewijs enz. M. 12.
Namondelike sijn. Er veel over nadenken en spreken.
— — — — die baroene
Van Vlaendren waren van desen doene
Drouve ende tonghemake ,
Ende namondelike om die sake,
Dat Rikilt , die was des lents vrauwe ,
Dede al den lande soe groeten rauwe.
KAUSLER Reimchr. vs. 1528.
Namondelinge. Hetzelfde. Zie D r.

DE

JAGER ,

Taalk. Mag. III, 184 ,

vs. 35.
Nampt , namt , pant. Baar of gereed geld. tot,.
Namptiseren , nantiseren, nanteren. Baar of gereed geld geven.
Ibid.
Na- of naaneemen (Zieh). Zich sterk aantrekken. Zeer n a a na
HOOFT Nederl. Hist.

z i c h de Prins de balstuurigheit der Gentenaaren.
f°. 610 , 20.
Nannen. Noernen.

Ele man nam int lant sijn deel ;
Maer Brutus behilt gheheel
Den name van al dien lande ;
Want hijt na sinen name nau de
Bartaengen , want hi Brutus hiet.
RIAERL. Sp. II. 40. ed. III P. I B. XIII , vs. 52.
Nap, nappe. 1) Diepe schotel. Km.
2) Beker. Eenen n a p die hem dinghel brachte , daer men met gheeft
drincken grooten lieden. Belg. Mus. III, 409.
Het es sede in mijns heren hof,,
So we die sijnre tafellen et ,
Eest dat hijs niet en verget ,
Dat alle die nappe sijn eigen sijn ,
Daerhi uyt drinct dien wijn.
Alex. IV, vs. 1353.
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Daer na hi hem den n a p gaf ,
Ende seide : Drinct ails hier of ;
.bits mijn bloet , dat ghesturt sal wesen
" Dor u , ende vele na desen ,
' In verlaetnessen van sonden."
Rymb. vs. 25937.
De spelling napt komt voor in het Belg. Mus. X , 326.
Nap (In) ontfaen. Beschonken, begiftigd worden met.
Die ziele sel ontfaen mere,
.VII. giften van Onsen Here ,
Dat es minne ende wijsheit ,
Vroetscap ende mogentheit ;
Grote sekerheit ende bliscap
Sel
ziele ontfaen in nap
nLomm. Oudvl. Ged. III , 71 , vs. 6088.
Na- of naepalen. Navorschen. Dimna sprack tot sijnen Broeder :
vilebt ghy niet ghemerckt dat onse Heer de Leeuwe niet, nae sijn ghewoonte uyt gaet wandelen, ofte sijn kortswijl neemt , ghelijck hy placht?"
Kellila antwoorde: »Broeder,, wat beweeght u te vernemen , dat ons niet
»toe staet te weten ? Wy hebben onsen staet daer inne wy ghestelt zijn,
»ende na den selven is ons niet gheoorloft, de secreten onses Heeren
»n a e te pale n." z.

REINS

Voorbeelsels der Oude Wyse , 1623 , bl. 9,

r°.

Napeuren. Nastreven , op de hielen zitten. Gyas geraeckt achter ,
overmits hy zijn stuurman quijt is ; ende endelijck schiet 'er niemant over
dan Kloanthus alleen ; dien peurt hy van achter met al zijn maght n a ,
en met al wat men byzetten kan.
Naphoeder. Schenker.

VONDEL ,

door v. L. V, 231, reg. 2. v. o.

MEYER , KIL.

Nappe. Beker. Zie Nap.
Nappe. Tafellinnen, tafellaken.
Die spise edellike gereet ,
Den besten wijn oec die men weet ,
Scone n a p p e vort getogeu.
Nieuwe Werken van de M. v. N. L. V, 2de St. bl. 32.
Naradeoh, naradich. Arglistig , bedriegelijk.
Hine was n ar a die h no fel.
MELIS STOKE , B. X ,

vs.

782.

Ic en wilde minen biechtvader
Sonderlinghe niet al betrouwen
In enicheit mit schone vrouwen ;
Want die vyant is n a r a die h.
Dr. VI.RWIJS , X Boerden , bl. 26.

Zie nog Maskaroen , vs. 27.
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NARAD.—NAREN.
Naradicheit. Arglistigheid.
Ouse Vrouwe to haren Sone seide :
" Mi wondert wanen so grote scalcheide
,,Ende nar a dicheit ghegheven si
" Den vulen vianden , daer si by
" Den mensche gherne brachten ter doot."
Maskaroen , vs. 651.
Narbe , narve , flare. Litteeken. ML.
Narechdicheit. Gerechtigheid.
Dar na die Vrouwe van alien rechten ,
Die degene willen lechten,
Sittet in die deerde stede ,
Ende si hetet Narechdechede.
Alex. IV , vs. 1476.
Na,rechter,, naerechter,, naerichter. ileul. ML.
Naren. Naderen , nabijkotnen.
Gods gramscap sal snel n a r en tis claer om gronden.
ANNA 13YNS , Ref. no. 7.
Een vroom ridder en mach hem niet vervaren ,
Wilt hi christum nar e n.
Ibid. no. 8.
willen goet root der minnen spel baren ,
Al zon hnn ghequel nar e n.
Handel der Am. bl. 35.
Sy

Zie nog

VONDEL

door v. L. II, 182, vs. 457; z.

HEYNS

Vervolg van

de Weken van Bartas, bl. 8 , 12 ; ibid. Judith, bl. 51.
Naren. Ten naasten bij, plus minus.
Indien dat gheen wederstoot
Hem en lette , cleen no groot ,
Tote sinen 21 iaren
Eude C daghen ende ix nar en,
So sonde hi omen dan gegaen ,
Daer sine voete souden staen , enz.
Broeder Gheraert, Nat. bl. 174 , vs. 1629.
Naren. Later , daarna.
Ende na sagense die porte hoeden ,
Ende den Here daervore doden ;
Entie ander sagense bringen mede
In die porte al doet gereden ,
Ende die porten luken n a r e n.
YELTO. Sp. 11. fo. 84.
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Narenst. Ernst, inspanning , vlijtige bernoeiing.
Der pijnres waren .xxx. m man ;
Daer leide hi sulken narenst an ,
Dat him in drien dede scareu , enz.
Rymb. vs. 11262.
Beals propheten sijn hier vele.
Roepen in narenst ende in spele
An haren god.
Ibid. vs. 12540.
Narenstelike. Zorgvuldiglijk , met belanystelling.
Ooe ondervant hi narenstelike
An die coninghe , int vraghen ,
Waeneer si eerst die sterre sagheu.
Rymb. vs. 21402.
Narm.

Arm. Wdb. op

BREDERO.

Hun u a r m ten nelboog toe , met vetten roof begruist.
JAN ZOET Thimoklea , 1641 , bl. I.
Doe ginc hi hem cleden mitter vairt ,
Ende narn die vrou in sine narm e.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne , bl. 86.
Men leze over deze voorgeschovene klemming

GRIMM ,

Gramm. I , 487.

Narnst. Zeer begeerig , zeer belangstellend.
Alse die coninc horde dese word ,
Was hi uarnst our to weten vort
Hoet met Lancelote ware.
Lane. IV , vs. 1758.
Narotsen. Naijlen , najagen , narennen. U. W.
Narre. Soort van groot seltietgeweer. Km. Donderbus.

MEYER.

Narre. Nader.
,Duvel" seit hi , ,doe dat is wille ,
,Niet narre en. comt ous , staet al stifle 1"
Vanden Levene Ons Heren , vs. 4330.
Doe seide die ridder solider blame ,
Dat hi niet en mochte comen narre,
Want hi herde haestich ware.
Limborch , B. X , vs. 1137.
Narrisch. Dwaas , gek.

PL.

Narvel , narvelzee , nervelzee , navelsee. Dardanellen of Hellespont , volgens SNELLAERT doch Middellandsche Zee volgens BILDERDIJK
HALBERTSMA

en anderen.
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Ik moet hierbij aanmerken , dat de geographische kennis , zoowel van
MAERLANT

als van andere oude Schrijvers , zeer gering was , zoodat zij

menigmaal onjuistheden begingen in hunne plaatsnanaen en plaatsbeschrijvingen.
Ter Navelzee (rumen si doch ,
Batmen nu heet Stroch ende Maroch (5).
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XV , vs. 75.
Daer comen .ij. zee to samen ,
Die n a r v e 1 ende oceanus.
Alex. II , vs. 186.
Vau der Donouwen ter see wart ,
Ende tusschen dier Nar v el See
Liggen conincrike twee.
Ibid. VII , vs. 1468.
Volgens

HALBERTSMA

zou de spelling nervelsee, dat elders voor-

komt , eene onjuistheid van den afschrijver zijn.
Men zie verder BILDERDIJE Gesll. op Nave 1.
Nazaat , naazaat , naesaet , nazaet. Opvolger. U. W. ; Wdb. op

HOOFT.

Toen sprack de N a z a e t van Urbaen
Uw autwoort sluit , en kan volstaen.
VONDEL , door V. L. VI , 122 , vs. 121.

Nazaatinne. Opvolgster. MEYER.
Nazaatschap. Opvolging , erfopvolging. U. W.
Nazeggen , naesegghen. 1) Nageven , in demands afwezigheid lets
ten zijnen opzichte zeggen of mededeelen , hetzij ten goede of ten kwade.
U. W. Den smaet die de Egyptenaren Godt ende sijn volt souden opgeleyt ende nag es egt hebben. St.-Bijb. Jos. V, Kantt. 10.
2) Kwaadspreken, lasteren.

KIL.

Nase. Zie Naes.
Naselock. Neusgat. Roec ghinc op wt sijnen naselocke n. Bijb.
van 1477 , II Sam. XXII , vs. 9.
Nasch. Quid ?
Gelyk de bitse Muis Knaagde en graafde door uw knokbeen en uw n a s c h.
OUDAAN , Poesy , II , 164.

Na- of naasleep. Gevolg. Wdb. op HOOFT.
Na- of naaslikken. Nalikken. U. W.
Na- of naaspeelen. Navolgen. Wdb. op HOOFT.
Na- of naespeuren. Najagen. Ibid.
(*) Zie HALBERTSUA , Aanteelconingen ,

28.
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NASPIE.—NASTAL.

Naspieden. Met opzet zoeken , nazetten. Mer so wie datter niet n a
g e s p i e t en heeft. Bijb. van 1477, Exod. XXI.

Na- naa- of naespraeck. 1) Achterklap , laster.

JUL.

2) Afzonderlijke raadpleging , achterraad. 13. W.

Na- of naerspreken. 4) Berispen , de waarheid zeggen.
Want dichters , die in haer dichten
Al aertrike willen berichten ,
Papen, riddren ende ander heren
Duecht ende wijsheit willen leren
Ende hem dicke s p r e k en n a,
Dese sullen , alsic versta ,
Hem ten duechden keren mere.
Lsp. B. III , C. 15 , vs. 227.
2) Kwaadspreken , belasteren.
Bi den vader die rai ghewan I
Nu en hoordic nie so domme tale.
Seker ! neve , en voecht u niet wale
Dat ghi den vrouwen sprect so naer.
Gloriant , vs. 165.
Seker ! Gheraert , ghi secht waer :
Den vrouwen heeft hi wel na ghespr ok en,
Maer het sal noch werden ghewroken.
Ibid. vs. 167.

Nasselen. Met nestelen samenhechten. MEYER.
Nasseher. Begeerig , hakende. JUL.
Nasseherheyd. Begeerigheid. Ibid.
Nasscherlick. Begeeriglijk. Ibid.
Nast. Smidse. Ibid.
Na- of naastaande. Om- of nabijstaande. U. W.
Nastalpen. Narennen, najagen , nazetten , vervolgen.
Doe hp sijn volck uyt 't slaefsch' Egypten leyden ,
En toond' haer 't padt , als 't vee dat in de weyden
Sijn herder volght , en brachtse frisch en veylich
In 't woeste van Arabien , 't onheylich
Egyptisch volck , dat haer quam n a g e s t alp t
Met ros en koets , heeft 't zee-diep overswalpt.
CAMPIL 1630, Ps. LXXVIII , vs. 31.
be vyandt quamse n a gestalpt,
Maer 't water heeft hem overstalpt.
Ibid. Ps. CVI , vs. 6,

NA.—NATUE.
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Na- of naastander. lemand , die naar lets dingt. U. W.
Waste'. Nestel.
Nastelen. Toerijgen, toteenbrengen , samenknoopen , aaneenschakelen ,
in verbinding brengen. U. W. en Wdb. op

HOOFT.

Nastelen (Uitvluchten). De eene uitvlucht aan eene andere vastknoopen , telkens uitvluchten verzinnen.
Terwyl by met zyn woord en eeden ,
Gelyk een kind met koten , speelt ;
En , vast besprongen van twee tochten ,
Uitvluchten nast'lend, 't yolk op-knaagt.
OTIDAAN Poezy , I , 154.
Nasteling, nastelijnek. Veter,, rijgsnoer, nestel. Zo nauwe van
halse , datmer gheen maeille van eenen nest e 1 ij n ck in en mocht steken.
Hist. van Belgis , fo. 117 , b. Om dat de verwaende
kaetsers deur het bocken haer nastelingen niet en souden breken

VAN VAERNEWYCE ,

VISSCHER

Sinne-poppen , 1678 , bl. 8.

Na- of naestellen. 4) Nazetten , narijden , vervolgen. rm.
2) Achterstellen. Ibid.
3) Belagen.
Nastrijken. Nagaan. Wdb. op

BREDERO.

Nat. Sappig. Van den kersenboom sprekende, zegt

MAERLANT :

En ware sijn vrucht niet so ga ,
Sie ware te prisen vele te bet ,
Want si coel es ende n a t.
Nat. Bl. B. VIII , vs. 292.
Van den granaat-appel leest men:
Som suer, som soete heeftmense ghehat.
Die soete sijn waerm ende nat.
Ibid. vs. 556.
Na- of naetaele. Laster , achterklap. Km.
Naten. Quid ? Eene verbuiging van nat, d. vocht , water?
Hi verhief hem als een aren ,
Die sine vloghele scuddet Vanden naten,
Earle voer also sierre straten.
Lsp. B. II , C. 36 , vs. 1561.
Nater , naterslange. TVaterslang. KIL. MEYER.
Natertonghe. Zeker gewas, waarschijnlijk varen. NIL.
Naterwortel. Drakenwortel, speerwortel , slangenkruid. Ibid.
Natgeent. Naderhand.
Ende ter porten die in Jherusalern staet
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Daer men t'Occideneen (lees t' Occidenten) werd gaet ,
Daer werd Seute Steven gesteent ;
Ende in Syon werd hi natgeent (na tgeent?)
Begraven.
VELTIS. Sp. H. f o . 22.

Natgene. Nabs , volgens LE LONG.
Eugardie staet oec nat gene
Daer wilen wies (seit men mi)
Wyn die hiet Balsami.
Ibid. fo . 23.

Na- of naetoght. Achterhoede.
Na- of naatrachten. 1) Nagaan bespieden. U.
2) Najagen , achteruolgen. Wdb. op

HOOFT.

U. W.

3) Het oog houden of vestigen op. Wdb. op

HOOFT.

Natrect. Aangetrokken , met hartelijkheid bejegend.
Iemen quame ende hi mi bade,
Dat is hem seide ocht ware goet ,
Dat hi keerde al sinen moet
Ende sine herte daertoe sette ,
Dat hi liedekine ende motette
Ende rime makede ende screvetse in brieve ,
Ende sendetse sinen sueten lieve
Ay las ! dat mach luttel vromen ;
Maer die de horse swaer doet comen ,
Met florinen wel gespect ,
Hi es wel ontfaeu ende n a t r e c t.
Dr . VERWIJS , Die Rose , vs. 7884.

Natscoe

HUYDECOPER

denkt , dat dit woord iemand aanduidt die in

het water gelegen heeft maar dat het ook een spotnaam kan geweest
zijn , op deze toegepast :
Der lode was herde vele ,
Die a a t s c o e worden ande vaert.
MELIS STOKE ,

Natte. Mat , matras.

B. Ix , vs. 837.

MEYER.

Al hadde haer moeder warmoes vercocht ,
Natten geknocht oft huven.
Vaderl. Mus. I , 77 , vs. 13.

Natten. Nat maken. Item van desen torken to n a t t en xliiij
Natureren. Vleeschelijk vereenigen. Lat. ecoire". KIL.
Natuere. 1) Geaardheid , aard.

NATUE.—NATUR.
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Van desen viereu sekerlike
Sijn ghemaect , sonder waen ,
Alle menschen op ertrike ,
Ende hebben haer natuere ontfaen.
Dr. VERW1JS , Van Vrouwen ende van Minne ,
bl. 18, vs. 476.
Dandre stonden upten mure ,
Ende toogden hare felle n a t u r e.
Ryrnb. vs. 31074.
2) Kracht , sterkte , stevigheid.
Dien boom willic u noemen
Hi hiet ebenus , sine bloemen
Waren wit ende root ,
Sijn hout hadde nature groot.
Fl. ende BI. vs. 971.
3) Dierlijk zaad.
Nu seght , rnensche , wat waerdstu dan
Eer dijn vader di ghewan ?
Ende hoedanich waerstu ghedaen
Doen u dijn moeder hadde outfaen ,
Daer die .ij. nat ur en tsamen
In dijnre moeder lichaem quamen ?
Het bore vander Wraken III , vs. 2283.
Natuerli.e. Bijv. nw. Met de natuur overeenkonistig, gepast, bevallig ,
schoon. Dye zeer edel en natuerlic was van manieren. Gesta Roman.
Cap. 135.
Natuerlie. Bijw. Op natuurlijke , mensehelijke wijze.
Ic wil dat ghy des zeker sijt ,
Ben God heeft u hert ende sin ghegheven
Ende wil natuerlic mit u Leven ,
Ende hi sal in wouderliker forrnen ,
Te nacht in dese comer stormen, enz.
Mloep , B. II, vs. 3104.
Naturen. Aarden , tieren , naar eigen card bloeien. U. W.
Naturienen , naturien. Natuurkundigen.
Nochtan sijn beter die huus swijn,
Oft die wilt sijn in den woude ;
Want si ne vetten niet also houde ,
No hare vleesch es niet so ghesont :
Dit es naturienen cont.
Der Nat. Bloeme ,
IV.

If vs. 2039.
35
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Naturelike vruchten. Wettige kinderen. Dr.

DE JAGER ,

Taalk. Mag.

III , 169 , vs. 40.
Naukeurigh. Nauwlettend , keurig.
Indien gy zijt gepast met welgemaeckte leden,
Kom , als het u bevalt , maer uyt uw huys getreden ,
Daer woont de schoonheyt self , en dat in groot getal ,
Daer u n a u-k e u r i g h hert vernoegen vinden zal.
CATS , ed. 1828 , II , 216 , a.
Naueoep. Gebrek , nood.
Daer naer quamen si ane Mauritane.
Daer gine hem n a u c o e p van spisen aue ,
So dat si some voeren upt lant
Ende hebbent al daer verbrant
Ende namen alse die wise
Nuwe water ende spice.
MAEEL. Sp. H. 40, ed. III P. I B. X , vs. 52.
Nausten (Te) niet. In geenen deele , volstrekt niet , in gees, geval.
Want den ghiereghen en salmen niet
Te n a u s t e n gheloven , wats ghesciet.
Doctr. bl. 217 , vs. 3740.
Nauwe. Schip , vaartuig. Km.
Nauwe. Bijw. Nauwelijks. Met haer geschut hebben sy de stadt soo
beschoten , clatter n a u we een huys in de stadt ongheschent en bleef.
fo. 227 , a.
Nauwelijcx , nauwlyx. 1) Bijna. Wdb. op

GUIC.

2)

HOOFT.

Bijna niet , moeilijk.

Een kleen getal ontquam 't , dat in speloncken vlood ,
Eu schuylt by 't ongecliert , Baer 't nauwel ij c x kau duuren.
VONDEL , door v. L. III , 242 , vs. 743.
Nauwelic. Nauwelijks.
Sal een guet wijff die weghen leren ,
Die een man nauwelic gaet mit eren ?
1VIloep , B. IV , vs. 1952.
Nauwelic

Niet zeer wel.
Die woerden, die hi van minnen sprac ,
Suverlijck sij altoes brack
Ende braeht ander woerden hit spel ,
Des hem en ghenoechde n a uw elic wel.
Ibid. vs. 1710.

Nauwen. 1) Noodig , noodzakelijk zyn , er op aankomen , nijpen.
Wdb. op

IICOFT.
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2) Schaarsch worden , inkrimpen , verminderen.
Hie (Mugilus) entie snoec onder hem bedew
Sijn te wintre in veden ;
Te somere so ist al vergkeveu.
Dats omdatsi bi proien leven ,
Elite wintre de proie uauwet,
Daer elc gherne omme lauwet.
Nat. Bl. B. V , vs. 729.
Die ghier sine ionghe voet ,
Tote dat comt die wintertijt ,
Ende dau wast onder hem die nijt ;
So iaghet hise ian hem Jan ,
Want die proye naeuwet voortan.
Ibid. B. IIl , vs. 3570.
Zie nog

VELTH.

Sp. H. P. 294 , c.

3) Nauwer enger worden.

MAERLANT

eene beschrijving van de arke

Noachs gevende , zegt
Dertech cubitus was soe wijt.
So vorder up waert take tijt ,
So soe meer nau wede ende looc.
Rymb. vs. 1127.
Nauwer , nouwer , bij Km. nauwers. Nergens.
In een winter alst was cout ,
Quam ghelopen in een wont
Vos Reynaert mit groten zeer ,
Want hi en vent n a n w e r min noch meer
Daer hi hem op mochte bedraghen.
HILDEG. Ged. bl. 33 , vs. 14.
Nu moechdi horen hoet bi mi staet
le verderve al sonder weer ,
Ick en vinde nouwer ghenen lijfneer.
Ibid. vs. 56.
Nauwhoorieh. Scherp van gehoor. nIL.
Navegaer,, navegher. Groote boor, bij de scheepstimmerlieden en
ander werkvolk in gebruik om dikke planken of balken door te boren.
Bort seere een n a v e g a e r s gat ;
Jouwen viugher steict in dat
Ghi Bullet daer in vinden beet
Ende tonstekene ghereet.
Broeder Gheraert , Natuurk. vs. 645 , var.
35*
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Men leze over den aard en de samenstelling van dit woord de belangDE VRIES in zijn Warenar , bl. 91.
Naveel. Reap , knot. tem.
Navelsee. Middellandsche zee. Zie Narvel.
Navens, navons. Des avonds.

rijke verklaring van D r.

Heren , vronwen ende cnapen
Ende die maysuiede sijn gaen slapen.
Si hadden alle , minste ende meeste ,
N a v e n s wel ghedronken ter feeste.
Walewein , vs. 10306.
Maer u a v o n s, alse gi slapen sijt
Op 13. betide cut a donet tijt ,
So gaet u over dal). gereet
Meer dan dusentiehsterande leet.
Dr. VERWITS , Die Rose, vs. 2403.
Zie nog Heim. der Heim. bl. 378, waar nog eenige voorbeelden van
het gebruik dozes woords voorkomen.

Na- of naeverhael. Inhaling van schade.
Naeverhael come die to spade.
HILDEG. Ged. bl. 250 , vs. 44.

Na- of naavoer. Aanvoer. U W.
Navolghen. Vervolgen. Mer retie of queme yemant van buten binnen
den tyrnmt vorser. , ende misdede in enigen der vorscr. punten , dien sal
men na volgh en. NMI. Ged. II, 118.
Zie nog ib. M. 209 en D. III , bl. 63.

Navolgher. Vervolger. Meer scadet die tonghe des smekers clan dat
zweert des navolghers der menschen. Stemmer) , bl. 124.

Na- of naevolck. Naastbestaanden. Wdb. op BREDERO.
Na- of naevruchten. Nauman. Km.
Na- of naawandel. Navolging. Wdb. op icooFT.
Na- of naeweken. Het cinde der week. -km.
Na- of naewijn. Leur- of spoelwijn , dat is wijn , die door nagisting ,
van water op den moer der wijnpersen , verkregen werd.

NC. Woord van ontkenning. Passim.
Ne. Hem , namelijk bij aanvoeging of aanklemming , als :
Want sijn viant , Heinrie de Crane ,
Vinghe n e.
MELTS STOKE , B. II , vs. 1278,
groten cop hi nam
In sine pant van rodeo goude ,

RUCs
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Ende seide , dat hi n e hebben sonde ,
Die den witten hert mochte vaen.
Ferg. vs. 124.

Ne bore, nebor. Niet.
V espasiaen , die , in din. stonden ,
Mede was to verre in ghegaen ,
Ende was aldaer ghelaten staeu ,
Met ere meneghe n e bore groot.
Rymb. vs. 29787.
Daer stoent bescreven dat orloge
Thuysscen Davite elide Absoloen ,
Ende we hi verwerret hint hoge
Nebor an ene Bike groen.
Alex. IV, vs. 800.

Ne maer. 1) Maar.
Dicwile dat hi sneft ende treget ,
So dat hi achter wacrt gleet ,
Ne maer ane die bramen wreet
Sloech hi sijn hant , there vele sijn,
Die haugen op dat padelkijn.
Ferg. naar het HS. vs. 1606.

2) lndien niet.
Die borghers waren in die port,
Laghdene ende haddene vermort ,
Ne maer dattene die Jueden than den
Over den muur met eere manden
Nederlieten , ende hi ontgine.
MAERL. Sp. H. 40. ed. 1 P. VII B. XLVI , vs. 61.

3) Sleehts.
Int upperste so lie was soe one
Ne maer een cubitus wijt ende lane.
Rymb. vs. 1129.
Ne maer ene maent daer na
Droech hi crone in Samaria.
Ibid. vs. 13989.
Romulus die coninc fier
Maecte eerst den kalendier ,
Ende begonste in Maecte sijn jaer ;
N e m a e r .x. maende , Bats waer ,
Maecte hine lane , ende nemmee.
Ibid. vs. 14436.
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Ne waer. Maar.

Daer ic die joncfrouwe sonde wreken
Stackene mi dore een rudder fel ;
Nc ware ic wrac mi selven wel
Over hem ende brat minen scacht ontwee.
Walew. vs. 4722.
In een dal hi zeere vliet ,
Ne waer miju her Pertseval
Volchde heme over al.
Ferg vs. 145.
Ne waer. Dan, ten zij, ten ware.
Die minne laet te gheenen stonden
Haren vrient , verstaet wale ,
Vaerwe hebben , n e waer vale.
KAUSLER , Die Rose, vs. 2520.
Nebbe. Sneb , bek. Km. Hy calt als limn die n e b b e ghewassen is.
MEIJER

Oude Nederl. Spr. bl. 28.

Nebbelinok. Aal.

KIL.

Nebbelingehooft. Aalskop. Wdb. op ItREDERO.
Nebben. Scheldnaani , bitshoofd , snip. Ibid.
Nebber,, neder.. Hetzelfde als Navegaer. sm.
Nede , neden. Neder , omlaag , naar omlaag.
— — — Hi nam .ij. ysere te handen
Ende tracse soe sere te hem wart ,
Dat hise beide brae metter vart ,
Ende warpse opten vloer n e d e doe.
Lane. II , vs. 23486.
Doe sagen die van boven n e d e
Ibid. III , vs. 18291.
Neder ende hoghe. Klein en groot , laag en hoog van. stand.
Ende om dat elc, neder ende hoghe,
Hem bier bi castien moghe.
Jans Teesteye , vs. 1442.
Doe sprat God tote Abram:
',Rome die stede van Carram ,
" Lant ends maghe, neder en de hogh e".
Rymb. vs. 1535.
Neder. 1) Gering , laag. Wdb. op

BREDERO.

Oec hoert dat uwe wandelinge
diet en

si te souderlinghe
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Met ouwerden n e d r en lieden.
Limb. B. X , vs. 851.
Daer orn sal , sekerlike ,
Elck soeken sijn ghelike ,
Die hem te mechtech niet en si ,
Noch oec te neder daer bi.
Doctrin. vs. 040.
Zie nog op

QUELME en VAN

rrEnsoN , Stemmed hi. 54.

2) Nederig , eenvoudig , zonder praal , ook vervallen.
Iii reet soe dat hi in .i. dal (pram ,
Dar hi .i. out node r hnus vernam.
Lane. II, vs. 25161.
3) Nederig van genwed , van leven. Dat onse inwendeghe ufeninghe
altoos neder ende oetmoedich blive yore den oeghen Gods. RUUSBR. Tab.
II , 223 , reg. 5.
Zie nog Stemmen , ht. 115.
Neder. Bowden , ondaag. KIL.
Mer voer Gode , gheloift, my des,
Sijn sonde so veel meerre es ,
Als hi min heeft vander schande
Hier neder inden eertschen laude.
Mloep. B. IV , vs. 872.
Van bovenen comt die hoochste val.
Die neder opter eerden leyt ,
Die is te vallen onbereyt ,
Want hi en mach niet lagher cornea.
HILDEG. Ged. bl. 82 , vs. 109.
Neder. Af. Ende doer zyn beetle wile dede Grave Florys zyn Broder
maecken op zyns self's coste eenen groten Dyck van Amerongen neder
tot Schoenhoeven toe. Clerk u. 1. L. bl. 106.
Neder to dale. Naar beneden, tot beneden op den grond , van het
hoofd tot de voeten.
— — — ende eer iet lane
Viel tkoket site male
Vanden scepe neder te dal e.
MELIS STOKE ,

B. IX ,

Soe trac hare selven biden hare
Ende scuerde hare cleder altemale
Van den hoofde neder te dal e.
Walew. vs. 5522.

VS.

1056.
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Nederbasen., noerbasen. In vroegere tijden waren broek en kousen
aan elkander vereenigd. Toon men later dat kleedingstuk in twee deelen
seheidde , heette men de onderste deelen in het Fr. »bas" en van daar
ons base n. De kousen werden toen nederbasen en de brook u pp e rbasen of opperkousen genoemd.
Hy proefde Ringen , of s'hem oock pasten ,
Hy sach Fluweeien , Satijnen , Damasten ,
Turcksche Tapijten , Milaensche n e e r-b a s e n.
Zeeusche Nachtegael , Grillen , bl. 16.
Groene nederbasen, grauwe hoeden.
Constth. Jawed , bI. 1.
Nederbeten. Afst#gen, afstappen, afk2immen, afdalen, nederkamen.
Teersten dattien Macedo
Sach , was hi herde vro ,
Ende bete neder op die erde.
Alex. III , vs. '757.
Soe ne vant waer rasten , sonder lieghen ,
Ende beet te optic arke neder.
Rymb. vs. 1213.
Nederbeten.. Lager of minder schatten , stellen, achten , lager doen
dalen.
Recht heeft Sulpicius in alre wijs
Dat hive maect in sinen prijs
Den apostelen metten propheten
Ghelike. Twi soudwine nederbeten?
Want sine doget ende sine gewerken
Sijn hem gelije , these wille merken.
MAERL, Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XLII , vs. 82.
Nederbooghen. Nederbuigen,. Km.
Nederbuyek. Onderbuik. Ibid.
Nederdoen. De neerlaag geven, op den grond werpen.
lc ontmoette enen riddere dare,
Die mi opliep herde sware ;
Ende is werde mi jegen hem soe ,
Datickene neder dede doe.
Lane. II , vs. 23635.
Nederen. 1) Intr. Dalen , verminderen , minder worden , afnemen.
Hi seide : .Ay tavelronde ," mede ,
Hoesere sal n e d e r en u hoechede !"
Ibid. IV , vs, 11258.
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Aldus n e d e r d e haer herscap.
Rymb. vs. 7282.
2) Dalen, naar beneden gaan, het tegenovergestelde van klimmen.
Die zonne is in haren stane
Vele hogher dan die mane.
Die zonne en hout niet even pat :
Si hoocht ende neder t.
Lap. B. I , 0. 9 , vs. 26.
Zie ook ib. vs. 31.

Nederen.

Trans. 1) Doen dalen , vernederen , onderdrukken , be-

dwingen , beteugelen fnuiken.
In sinen tiden waren si ghetoghen ,
De Neder Zassen , ende wilden poghen
Te n e d e r n e de Roomsehe ghewelt.
MELIS STOKE , B. I vs. 65
Ende vraegde met haestegen doene
Wat hi best dade Gelloene ,
Daer hi Yoene den coninc
Mede loende sine vaische dine,
Ende hi nedere sine. macht.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1857.
Zie ook Rymb. vs. 25176 ;

MAERt.

Sp. H. 40. ed. I P. V B. XXXIIII ,

vs. 7 , en III P. III B , XXXVIII, vs. 90.
2) Neerlaten , Oaten. Km.

Nederen ende hoghen. 1)
Hooghen.

Dalen en rUzen of klimmen. Zie op

2) Vernederen en verhoogen , of in aanzien doen stfygen.
Zie nog Dr. v.
Prozast. bl. 43.

Nedergaen. 1)

Dalen , afnemen , to gronde gaan.

God ghedoghet om onse mesdaet ,
Dat een gheslachte nedergaet
Ende een ander riset.
Dr. VERWIJS Wapene Martijn , bl, 26 , vs. 535.
2) Nedervloeien , afvloeien , afdruipen.
bi deaen
Willie dat gi vanden bloede ontfaet ,
Dat vander glavien nedergaet,
Ende gine daer met bestrijet.
Lane. III , vs. 10526.

Nederganok der sonnen.

Zons ondergang.
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Nederghericht. Dechtbank voor burgerlijke , of gewone taken. Ibid.
Nederghewande. Brook. Ibid.
Nederheyt. 1) Lage, nederige stand. Om dat by de n e d e r h e y t
sijner dienstmaeght heeft aengesien. St. Bijb. Lukas I , vs. 48.
U die een weese , sender goet
Snick een beleef onthaeling doet !
En tot een maeght van neder he y t
Melt met uw groote Majesteyt.
AOIRTERS , Heyligh Hof van Theod. bl. 196.
So is dan de vroede mensche in ryckdom ende armoede , in wellust of
verdriet , in verachtinge of eere , ende in hoogheydt of nederheyd t
altyt gelyck moedigh. COORNHERT'S Werken , I , fo . 321 , n o . 15.
2) Nederigheid.
— — — — Ghy die tot uwe macht
Ons door u nederheyt en kintshcyt hebt gebracht.
DANIEL LIEYNE , Lofsanck enz. bl. 149.
In genoemden Lofsanck van Jesus Christus komt dit woad nog driemaal ,
te weten op de bladzijden 122 , 135 , en 138 voor , edoch de tekst is
mijns bedunkens niet duidelijk genoog , om te beslissen of daardoor een
Inge , geringe stand , dan wel nederigheid bedoeld wordt.
3) Lage Selden wordt men aerdtbevinghe ghewaer , want de
vochtichheydt des Lochs en de nederheydt des Aerdtrijcks (d. grond
of bodem) en moghent niet verdraghen.
Nederhelligh. Afhellende.

GUIC. fo.

7 , a.

Neder- of neederhof. 1) Benedenhof , binnenho f,' tuin. U. W.
2) Hoeve boerenplaats. KIL.
3) Voorplein. Ibid.
4) Buitenplaats , buitenverblijf. Ibid.
Nederhosen. Kousen. Ibid.
Neder- of neederhuis. 1) Hoeve, hofstede , boerenwoning. Ibid.
2) Onderhuis, benedenhuis. U. W.
Nederigheydt. Lage ligging , helling. Hetzelfde als Nederheyt. 3). Dit
deel van Belgica — — — wordt gemeynlijck Nederlandt geheeten overmits de nederigheydt — — — nae de wilde zee streckende.
fo . 5 , a.

GUIC.

Nederinghe. Vallei, dal. Rm.
Nederkamer. Eetzaal. Ibid.
Nedercleet. Onclerkleed. In sommige glossaria vindt men broek, in
anderen weder hemd.
le wane dattie liede en ghene
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Neder elect en plaghen
Te draghene in dien daghen.
Lsp. B. I , C. 33 , vs. 9.
Waerlike als van dien beginue ,
Datti eerst zinc ordine gins inne ,
Tote dat hi de doot bezoorde ,
Addi enen roc ende een corde
Ende een nedercleet datti drouch.
Leven van St. Fr. vs. 3425.
Alsi peniteneie souden doen ,
Daden si ute cousen ende scoen ,
Rude haer cleder al ghemene ,
Sonder dat n eder cle et allene.
Het boec vander Wrake III , vs. 1978.
Nederkoussen. Kousen. NIL.
Nederlage. Diepte , uitholing. Door welcke onsprekelicke groote
inundatie ende door veel afspoelinghe des landts , sijn in dese landen veel
nederlaghen, valleyen oft insulen ghebleven.
Dewijl ik vergeten heb de plaats op te teekenen , denk ik, dat die
regels of van

GUICCIARDIJN , of

van

VAN VAERNEWIJCK ZijO.

Nederlegen. Omkwainen , sneuvelden. Of hij of die sijne , oimme onsen
wille , in onsen dienst neder 1 e g e n of gevanghen worden.
Gedenkw. II, 78.
Nederleggen (Eene questie of twist.) Een twist of eene questie
bijleggen , vereffenen. Weickequestieter neder gheleyt werdt
door den Keyser Fredericum Barbarossam. GM. P. 178, b.
Nederleggen. Met een verhaal of beschrijving eindigen.
Nu willic dit nederleggen
Ende vort van der Avonture seggen.
Dr. VERNYIJS Die Rose , vs. 6023.
Zie nog Lsp. B. I , C. 17 , vs. 85.
Nederleggen. Te boek stellen , beschrijven. Fr. co ucher".
In corten worden wil ic segghen ,
Ala ic ghevroede , wat minne si ,
Ende hare maniere soe ne derleggh en;
Oft ic messe , aoe betert mi.
Van Vrouwen en van Minne , bl. 6 , vs. 147.
Nederleggen (Ter). 1) Slaan, overwinnen. Mardonius , — — —
een cloeck ende wijs Hooftman onder alle de Persen , gevolcht zijnde van
twee hondert duyzent mannen te voet — — — ende van twintich duy-
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sent peerden , is ter neder gheley t geweest. Plot. f o . 243 , a. Een
opschrift , inhoudende — — — dat onder sijn geleyde de Barbaren t e r
neder gheleyt hadden geweest.

fo. 243. b.

2) Afmaken , dooden , verslaan. Wdb. op HoorT.
Nederleggen. Ten, einde brengen , stuiten. U. W.
Nederleggen. Machteloos verslagen zijn.
— — — als dat vergaet
Dat dan die werlt niet laugher en staet
Noch in eren noch in doechden ,
Noch in schaemten Hoch in vroechden ,
Ende roanheit , wil ic vrilic segghen ,
Moet dan emmer neder le gg he n.
Mloep, B. II , vs. 4258.
Nederleggen. Tot zwijgen brengen.
Wonde daer yemant teghen segghen ,
Dien woud ic mit reden neder 1 egg h e n.
Ibid. vs. 1328.
Nederleggen. Afschaffen.
So sijn die afgode neder gh el e i t
Over al in aertrike.
Lsp. B. II , C. 19 , vs. 130 , var.
Evergetes die eeschte weder
Den chens , die Philadelphus neder
Dor ons Heren wilie lei d e.
Rymb. vs. 18606.
Nederleggen. Laten varen, er niet om, geven , veronachtzamen.
Alse een man , die om een wijf
Hemselven maect keytijf
Ende goet ende ere 1 eit neder, enz.
Lsp. B. III , C. 20 , vs. 13.
Nederleggen (Ter) sijne belofte. Zen woord breken. Ende hadde
Hertogh Kaerle zijne belofte ter neder willen legghen, het zoude
pays geworden hebben tusschen den Coninck ende hem. Exc. Citron. van
Vlaenderen , f°. 164.
Nederleggen die tale. Zwijgen, een verhaal afbreken.
Nu sal ic van hare die tale
Ende van Sagrimorre le g g en neder ,
Ende sal van Dodinele spreken weder.
Lane. II , vs. 1050.
Nederligghen. Ziek worden.
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— — ya , noch opten Pasdach
Na dees seven iaer,, so lach
Si neder, ende start gestelike ,
Ende veer met Gode in hemelrike.
Leven van Ste Lutgardis , bl. 121 , vs. 100.
Nedermoedt. Nederigheid.
Met vuyle schaemt' en n e de r-m o e d t
Sy hare sotte vreuchdt geboet't.
CAMPHUYZEN Uytbr. 1630 , Ps. XXXV , vs.

15.

Nederrijsen.. Nedervallen. aIL.
Nedersale. Eetzaal , eetkamer.
Nederzetten. Zich nederzetten. Lat. »considere. U. W.
Nedersieghen. Nederzijgen.
Hi wart int ansichte harde root ,
Daer na so wonderlike bleec ,
Dat sine varwe een doden gheleee.
Doe moest hi al met alien swighen ,
Want hi began daer neder sighen,
Ende viel in ournacht optie erde.
Fl. ende Bl. vs. 1089.
Hoort hoe die vierde plaeghe si :
Daer was veel grote serieheit hi ,
Het quamen so veel honts vlieghen ,
Dat voor hen moeste neder s i e g h e n
Wilt en tam , ende liden quale
Ende dat arm vole altemale.
.X. Plaghen , vs. 614.

Nedersiehtigh. Met gebukten hoofde gaande.
Nedersineken. Nederzakken , gaan zitten. Ibid.
Nedersinken (Hem). Zich nederbuigen. Hierom sal een mensche ,
eer hy totters sacrament gaet , hem oetmoedelilie nederwerpen in sinen
tranen of devocien voir dat aensicht Gods , daer hy hem mede wasschen
sal van alien , dat hy ghedaen heeft in gedachten , in woerden , in werken ,
ende hem n e d e r s i n k e n in eenre weerdeliker , reverendeliker vresen ,
enz. Stemmen , bl. 116.

Nederslaen. Dooden. KIL.
Nederslaan. Een bepaald besluit nemen , eene party kiezen. U. W.
Nederslaen. De legerplaats opslaan. Item biden here van Egmonde
enen bode gegeven , die mijns heren scepe haelde , alst heer ter Lune
n e d e r s 1 o e c h.

Dr. VERVVIJS

De Oorl. van Hertog Albr. bl. 257.
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Nederslagh. 1) Moord , manslag.
2) Nederlaag.

KIL.

Wdb. op

HOOFT.

Nedersnoffelen. Nederstorten.
Daerna geviel daerna hem tween ,
Die daer ridende gasmen op een ,
Dat si beide snoffelden neder.
Ende si sprongen beide op weder.
VELTII. Sp. H. F. 86.
Nederste. Laagste , benedenste , onderste.
Na die lucht so sette God
Dat water , want hets licht ; daer naer
Die erde ; want soe es zwaer ,
So bout soe die nederste stede
Vanden viere elementen mede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. I B. V , vs 23,
Te hant mAfine die helle danne
Met groten ghesehelde Sathanne
Int nederste der hellen doe.
Lsp. B. II , C. 36 , vs. 1751.
Nederstellen (Hem). Zich neerzetten , gaan zitten of liggen.
Een zuete stat heeft si ghevonden ,
Dair sy hoir neder heeft g hes tel t.
Mloep , B. I , vs. 1531.
Nederstommelen. Nederwerpen , nederstorten. Wdb. op

HOOFT.

Nedervallen. Stillen , bedaren , ophouden.
Dies liet hi neder v alien stille
Al gader sinen quaden wille ,
Ende hielt dat yore waerhede
Dat hem zijn wijf loghene sede.
BLOMM. Oudvl. Ged. I , 66 , vs. 525.
Nedervalligh , nedervelligh zijn. Eene zaak of een proces verliezen.
KIL.

Nedervellich. Overhellend. Die Joden ontfingen die oude wet in steinen
tafelen, want si waren altoes onghebroecsam ende hart, ende lichte
nedervellich in ongheloeve.

RUUSI3R. Tab. II , 114 , reg. 23.
Nederweghen. Nederkomen , nederdalen , afdalen.

Ende doe hi sat ende bat,
Hordi ene stemme ter stat,
Vanden hemele neder geweghe t.
MAERL. Sp. H. 40. ed. IV P. V B. Fragm. 1 , vs. 77.
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Nederwerpen. Ter neder slaan , den moed doen verliezen.
Lucifer vlo. Hi was vervaert ;
Maer doet ghine ter passien waerd ,
Quam hi te Jhesumme weder ;
Want hi waendeue w e r p e n neder
Metter sorghe van der doot.
Rymb. vs. 22276.
Nederworpen. Nederwerpen, vernietigen.
Want ontrouwe ende onhovesche wort
W o r p e n die minne soe neder,
Die goet was eer si was ghestort ,
Men cause te poente Diet gebringen weder.
Dr. vunwus , Van Vrouwen ende van Minne, bl. 16.
Nee. Nooit. Tolle tot Staveren — — — daer n e e ghiene tolle gheleget noch ghekundicht en was. Dr. VERWIJS , De Oorl. van Hert. Albr.
bl. 355.
Neef, neve. Tooneelspeler,, potsenmaker. alL.
Neef. 1) Nabestaande , aanverwant.
— — — want daer ware bleven
Ettel met al sinen neve n.
NAERL. Sp. H. 40. ed. III P. V B. XXMI, vs. 82.
Albuijn hevet dit vernomen ,
Ende hevet die stunen gedaeu comen
Met sinen uutvercornen neve n.
Ibid. III P. VI B. XLI , vs. 53.
Zie nog Rymb vss. 24872 , 26161 en 26521.
2) Kleinzoon.
Ende die coninc Pelles weende soe
Op Galata sinen neve doe.
Lane. III , vs. 10214.
Galaats moeder was de dochter van Pelles.
Neefje speulen. Den kluehtemaker of tooneelist spelen.
— — — — Wel , hy vaert' er weer nit ,
Deur is hy , waer magh hy daer zijn gebleven ?
Me dunkt hy speult ueefjen.
Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 18.
Men leze vooral bl. 118.
Neeken, neken. Genaken , nabijkomen , naderen. Maer in alsoe
velen , alse wi de werelt verwinnen , ende ons selven doerliden , ende der
tijt onthoeghen , ende der ewecheit n e e k en, ende den heileghen ghe-
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liken , alsoe vele moghen wi meer ende meer ghesmaken.

RUUSBR.

Tab.

bl. 150 , reg. 8.
Doe gine si ligghen , de werde Kerstine ,
Ende leed van siecheiden sware pine ;
Ende als si geleghen had siec drie weken ,
Ende si haer de doed sad' n e k e n,
Bad si dat mense moneghen sonde
Ende alien.
Leven van Ste Christ. vs. 1722.
Neon. Als Znw.
0 mannelijke min , die voor genae de neen en
Zoo wel neemt als de jaen.
HOOFTS Ged. door LEENDERTZ. , 247.
Neen (Oft). Zoo niet.
Oft neen, ghi Bout saen
Met crachte in sijn lant comen.
Grimb. Oorl. I , vs. 776.
Noonan. Ontkennen. EIL. MEYER.
Neep. Druk , beztvaar,, last. Wdb. op IIOOFT.
Neep (Een) geven. Schade , nadeel toebrengen , afbreuk doen. Ibid.
Neer. Veelal vindt men bij taalkundigen dit woord door draaikolk of
maalstroom verklaard. In D r. DE GAGERS Taalk. Mag. I , bl. 199 komt de
Heer WISSELIUS hiertegen op en zegt : n e e r is een tegenstroom , welke ,
in omgekeerde richting van den stroom , longs den wal loopt , en wel
Bens bier of daar draaiingen veroorzaakt , waaruit met der tijd draaikolken
kunnen ontstaan , maar daarom is n e e r zelf nog geen draaikolk.
Men vindt Miter in de werken van CATS , bewerkt door D r. M. DE TRIES ,
diiemaal de verklaring van n e e r door draaikolk. (Zie I , 280 ; IV , 80 ;
en V , 104). Hoe het zb , per metonymie , namelijk door het gewrocht
voor de oorzaak te nemen , kan draaikolk ook , vooral bij Diehters , voor
tegenstroom gebezigd worden. Bij uitbreiding wordt er ook somtijds een
benarden toestand, eene hachelijke omstandigheid door bedoeld.
Indienje raet begeert , oock in bekaeyde saeeken ,
Om weder recht te gaen en uytten n e e r te raecken ,
Hy sal uw leyder sijn , en brengen aen den dagh
Al wat u in den geest ten goede dienen magh.
CATS , door Dr. v. PL. 1 , 572 , a,
De n e e r die dreef hem aen den grout.
CATS , 1828 , 1, 519 , b.
Neer , neere. Nering , kostwinning. Wdb. op

DREDERO.
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Reck use deck.
Teer nae neer,
Maet houdt staet.
CATS , 1828 ,

479 , a.

Een zeeman , die nu vaert ter zee
Om visch off om ander neer,
Gherechticheit is al hoer gheer.
HILDEG. Ged. bl. 41 , vs. 135.
Neer. 4) Open plaats.

KIL.

2) Voorhuis , winkel. Ibid.
Neerachtigh. Neringachtig.

MEYER.

Neerbasen. Kousen. Zie Nederbasen..
Neere. Vloer. ML.
Neeren. 4) Zjn host verdiene». Ibid.
2) Zich voeden.
Si neeren hem wetter proie.
Dr. VERWIJS

Bloeml. II , 31 , vs. 61.

Neerenste. Ernst. Tusschen ghek ende neerenste seght de sot
sync ineyninghe. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 68.
Die zee der pinen van minuen es vele,
Dat ment in neerenste no in spele
No met toughen mach vertellen.
KAI7SLER , Die Rose,

vs.

2584.

Reinichede met neerenste bat
Vrauwe Redeue , die niet es lat ,
Hare dochter hare to leene
Jeghen Venuse , die al beghene
Die rosen pinete metten blade.
Ibid. vs. 2881.
Neerenstich. LIverig , naarstig.
Hi was neerenstich telker stede ,
Te Gods dienste ende eersaem mede.
Lsp. B. II , C. 45 , vs. 147 , var.
Sijt neernstieh tal uwen dinghen ,
Dat sal iI groet bate in bringhen.
Ibid. B. III , C. 3 , vs. 1015 , var.
Neerer. Voeder,, voedsterheer, voedstervader, opvoeder. PL.
NeOrgelade stieren. Geslachte , afgemaakte stieren.
Maer Aron komt 's Gekruisten doot vertoogen ,
En voert vermornt den Heilant op Kalvaer,,
Iv.
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Zoo ]ang voornit , door 't verwen van altaer
En mes en biji met reutelende dieren ,
En bocken bloet en neergelade stieren.
VONDEL, door V. L. IV , 669 , vs. 224.

NeOrgeworpen. Neerstachtig. Wdb. op HOOFT.
Neerhozen. KOUSell. VAN BEALNIONT Ged. door TIDEMAN bI. 56.
Neerigh. 1) Vertier hebbende , handeldrijvende. Wdb. op HOOFT en U. W.
2) Neringachtig. MEYER.
Neeringh. Bedrijf , handeling , voorval , toedracht eener zaak. Wdb.
op BREDERO.
Neeringhe. Voedsel , kost.
Neeringhe. Handwerk , handwerkersloon. Ibid.
Neeringhe. Handwerkersclub of gilde. Ibid.
Neeringhe. Inkomsten. Ibid.
Neerkamer. Beneden of achterkamer. U. W.
Nearkousen. Kousen. PL.
Neerlaagh. Verkrachting. Wdb. op BREDERO.
NeOrladen. Slachten. Zie NeOrgeladen stieren.
Narlegghen. 1) Afmaken , vermoorden. Wdb. op BREDERO.
2) Verkrachien, Ibid.
Neernst. 1) Naardigheid , ijver. MEYER.
2) Ernst.
Nu helpe mi Jhesus die vrie ,
Ende sijn mceder,, Sinte Marie,
Dat is dese materie zwaer
Toe moete bringhen so claer,
Datter sijn ere in si ,
Ende dat niement mi ,
In neernste noch in scheren ,
Daer in en moghe blameren.
Lap. B. III , Prol. vs. 69 , var.
Nemmeer en seldi dan
Lieghen in neernste no in scheerne.
Ibid. C. 3 , vs. 621 , var.
" Eest al in nee r nst" spree Calogranant
•Dat gine wilt doet slaen to hant" ?
Lane. III , vs. 7545.

Neernstig, naernstig. 1) Naarstig , ijverig.
2) Ernstig. VAN HASSELT.
Neernstigheid. Naarstigheid , vlijt.

RIL.
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Neersen van candy. Hetzelfde als Neersen van candy.
Loopt heen u best en haelt wat neers en van cand y.
Coil Compas , 1665 , bl. 13.
Neersetten. Verflauwen , bekoelen , tot bedaren brengen.
Doch 'k wil mijn trouwe broers niet by mijn' oom gelijcken ,
Die, wildt van aert , zijn' broer veel jaren dwong te wijcken
Naer Laban onzen oom wiens vee hy dreer te wedt
En wey , tot dat de qt dies wrock had neergeze t.
VONDEL , door v. L. III , 739 , vs. 86.
NeOrslagh. 1) Nederlaag. U. W.
2) Manstag , moord. Ibid.
3) Offerdood.
Daer seyde hy, schoon de vloot door storm en onweer leutert ,
Men magh soo reuckeloos niet plengen konings bloed :
Men stel den n e e r s l a g h wt.
VONDEL , door v. L. II , 399 , vs. 558.

NeOrsmyten. Slechten , afbreken , te gronde werpen. Wdb. op HOOFT.
Neerst. 1) Ernst. mi.. Dit bleef aldus staende om dattet Conine Willem
neerste was ten vriesen to weesen. Clerk u. I. L. bl. 138.
Helena sprac met u e e r s t e groot.
Lsp. B. II , C. 47 , vs. 37.
2) Naarstigheid , ijner. Dose knecht heeft enen meyster die is boven
hem , die gene lere of goede meninge lichtelic van hem laet gaen, hi en
neemter waer mit neerste, enz. Stemmen bl. 100.
3) Naarstig.
Ist so dat ghi dan u leeren
Ter clergien wilt bekeeren ,
So moghedi met IIII saken
Uwen sin gheduerich maken ,
Ende scerp te al sulken diughen :
Deerste is met n e e r s t e r meeuingen ,
Dander dat is , souder waen ,
Neerstelike lesen ende verstaen.
D r. VERWIJS , Bloend. II , 211 , vs. 176.
Neerst. Het laagst. Daer den tuyn neerst is, gaet men staens
overe.

MEIJER

Oude Nederl. Spr. bl. 68.

Neerstelick. Met drift. Ende als die canonick den Keyser dit met
schone woordcn voorginek wart die Keyser gram ende sprat neerst elick
totten Canoniek. Clerk u. 1. L. bl. 48.
Neerstigh. Naarstig , vlijtig , wakker.
36
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Neerstigheyd. Naarstigheid , vlijt , wakkerheid. Ibid.
Neerstighlick. Op eene wakkere , naarstige wijze , met vlijt. Ibid.
Neerstik. De halskraag eener dame, welke men vroeger bef noemde.
LE FRANCA VAN BERKFIEY ,

Nat. Hist. van Holl. D. III , bl. 615.

Neest. En is het , met ontkenning.
Also mach men deer bescouwen
Stare boven die man die vronwen ;
Ende oec n e e s t ieghen redene niet
Die men bi nature siet ; enz.
Nat. Bl. B. I , vs. 201.

Neeten. Een naget om- of platklinken.

K1L.

Neeten, nieten. Dit werd gezegd van het zenden van geschenken
op den aan Ste Agnes gewijden dag, door mannen aan hunne vromven of
door vrijers aan hunne beminden. Ibid.
Neevinne. Nicht.

MEYER.

Neffen , n.effend. Nevens , nabij. Km.
Hi onderliep to hant dat dier,,
Dat scheen dat hire n e f f en was.
Mloep , B. IV , vs. 2133.
Neffens. Naast , evens , bij.
Ende die vierde hilt di glavie doe
Neff ens den vate embertoe , enz.
Lane. III , vs. 10398.
Neffens (Hier). Daarenboven. Wdb. op
Neffiger. Groote boor , avegaar. tcm.

BREDERO.

Nef ken. 1) Tooneelspeler , potsemaker. Ibid.
2) Doorbrenger , verspiller. Ibid.
Nee fje. Ibid.
Nefte. Nicht.
Amelberten , sire n e f ten eene ,
Gaf hi in huwelike.
MILBERTSMA ,

Aant. M. 184.

Negheen. seen.
Hi leidi tfolc dore die wostine „
Daert drie daghe doghede pine :
Sine vonden water neghee n.
Dboec vanden Houte , vs. 297.
Beter dine en es n e g h e n e
Dan die eninghe van twee moede.
Biblioth. 1871 , 4e Afl. bl. 6 , vs. 151.
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Negheen. (Haar). Niemand hunner.
Hare n e g h e e n en conde openbaren
Dies haer meester woude wesec vroet.
Belg. Mus. X , 59 , vs. 48.
Negel. Egel , kwel , prikkel. Wdb. op
Negolen. Nagelen , vastsleken.

BREDERO.

Ritsart toech sijn spere weder
Ende waenden neglen in die erde ,
Maer hi meste , dat hem derde.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 4242.
Zie ook op Nichelen.
Neghelentier. Duinroos. Eigenlijk egelentier met voorzetting der
paragogische n.
Nu willic hier waehten , die vrouwe mijn ,
Onder desen neghelentier.
Lanseloet, vs. 51.
Negenen. Verloochenen.
't Is met my en mijn Lief al meer dan 't placht ,
Want sy die te vooren my hoogh . heeft geacht ,
Die n e g e n t my nu , dat maeckt krackeel ,
Want als iek by haer ben isser een te reel.
R. VISSCHEA , Brabb. 1669, bl. 52.
Neghenmanneken. Muntstukje van negen mijten , dat is ten naasten
gelijk aan 1 cent. Km. Wdb. op BREDERO.
Neghenooghe. Zekere viseh , misschien lamprei. Km. PL.
Neghensteeken. Zeker spel , oudtijds morellen genoemd. Tim
Neghenster. Met zijn negenen. Zie over dezen vorm

Dr. DE JAGER ,

Archief D. III , bl. 393.
Neghere. Geen , geene enkele.
Bade Katie gaf hen strijt
Met sinen volke in alre tijt.
Ende en lietse niegheren mede
Gheresten , in n e g h e r e stede.
Brab. Yeesten , B. II , vs. 1184.
Negghe. Zeker soort van klein paard. Km.
Nechtigh , nichtigh. 1) Bijv. nw. en Bijw. Gehecht , verbonden en,
bij uitbreiding van beteekenis, geti.ouw. HOOFT's Ged. door BILD. III, 39
en U. W.; doch vergelijk Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 113 en 114.
2) Nauwkeurig , oplettend.
Den Heere van Velsen in vreemden landt

NECHT.—NE YGR.
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Lach onder onbekende daecken ,
Als nyver , en nee h t i c h en trouw ghesant ;
En dreef des Graefs van Hollandt saecken.
HOOFT 'S Ged. door LEENDERTZ , IT , 218.
3) Naarstig , ijverig , vaardig , voortvarend. .11EYER.
Stoutmoedigh ben ick , nechtigh, schimp-getroost , en trou.
SPIEGHELS Hart-Sp. 1614 ,
7.
Zal ik , zegt , met de mier in tijds niet nechtigh werven ,
Zo magh ik als de Sprinkhaan t'ontijd broloos sterven.
Ibid. bl. 67.
Hy n e c h t i g in bericht en kundschap of te zee den.
OUT A.AN , Poezy,, I, 251.
4) Haastig , olriftig , met spoed , met inspanning. Wdb. op BREDERO.
Wel buerman , weer loopje zoo nechtigh uae toe ?
Dr. DE VRIES , Warenar , bl. 16.
Nechtigheidt , neehtigheit. 1) Naarstigheid.

MEYER.

Zie HOOFTS Ged. door BILD. III, 265.
2) Oplettendheid , aandacht. U. W.
Neyen. Hinniken.
Ende dors begonste te n e 3L e n sere.
Limb. B. II , vs. 209.
Doe wend hi saen geware das ,
Dat Gringalet na Waleweiue
Sere n eye de inden pleine.
Lane. III , vs. 19532.
Zie ook Dr. vEavms , Die Rose , vs. 12855.
Neyen. Naaien. KIL.
Om met sijn tong dees scheur te n e y e n hecht aen een.
V ONDEL , door v. L. III , 58 , vs. 50.
'k Sie wat Bartelot besehickt ,
Die ghy werckeu helpt en n e y en,
Als sy hemde of neusdoeck stickt.
Ibid. bl. 275, vs. 179.
Neyghen. Nederteggen , rusten. Die vossen hebben hoer hole ende
die voghelen des hemels hoer nesten , mer des menschen Soen en heeft
niet, daer hi sijn heft op n e y g h en mach. Stemmen , bl. 95.
Neyghen. Onderdanig zipt , onderworpen zijn aan , nederbaigen voor.
Die Plysrahelsche gaste
Had hi ghemaect eygheu ,
Dat si hem moesten n e y g h e n.
Die .X. Plaghen , vs. 104.
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Neyghelicheyt. Neiging. Ons poerte sal wesen een oetmoedighe ,
suete ende vuerighe begheerte .of begheerlike neygh el i ch e yt tot
Gode. Stemmen , hi: 86.
Neigherine. Nergens.
Vrou.we , die dine , die ghi vraeght ,
Es soe utermaten groet
Dat mi te sprekene daer of wanhaeght ,
Men vint n e i g h e r i n c haer ghenoet.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne , bl. 6.
Neister. Naaister. U. W.
Neken Naken , naderen.
Ende als si geleghen had siec drie weken ,
Ende si haer de doed sack n eken,
Bad si dat mense moneghen sonde.
Lev. van Ste Christina, vs. 1722.
Neeken. Dooden. JUL.
Necker , nikker. Oorspronkelijk booze watergeest , doch later wel
eens toegepast op den duivel.

MEYER.

Oft nu dit waer sy , oft ghelogen ,

oft oock de duyvel in des Paus gedaente verschenen is, oft de necker:
Daer laet ick de Doctoren van Loven over sorghen. MAtiNIX Bienk. 1569,
fo . 327. Alle nikkers uit de hel.

GRIMM ,

Deutsche Mythologie , 1844,

bl. 456.
Nelboog. Elleboog. Wdb. op

BREDERO.

Hun narm ten nelb o o g toe met vetten roof begruist.
JAN ZOET , Thimoklea , 1641 , bl. 1.
Nem. Gebiedende wijs van nemen, dus neem.
Nu bem is verwonnen met hem.
Ontfanc hier nu ende n e m
Mine crone in dijn gewout.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. I P. VI B. XXIII ,
Voor meer voorbeelden verwijs ik den lezer naar D r.

vs.

DE JAGERS

scheidenheden , 1844 , bl. 202 en v.
Nemaer , no mare. Maar. KIL. MEYER.
Ic seide ooc , in waren woorden ,
(N e mare het ware ons te lane) ,
Wie daer der sielen vers sane,
Ende wie die sielenlesse las.
Rein. door wILLEnts , vs. 447.
Zie verder op Ne moor.
Nember. Niet meer , niet langer.

30.
Ver-
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Ende doent gins om den middach
Done wildi nember torniren.
Lane. II , vs. 37547.
Gi sijt gewont harde sere,
Bode Keye code oec Dodineel
Sijn gequetst nu een deel ,
So datsi nember mogen riden.
Ibid. vs. 40907.

'Vernon. '1) Aannemen. U. W

2) Ontvangen, opnemen.
Wech gaet die abt om dese dinge ;
Ende alsene die moenc siet comen ,
Heeft hine vroilike gen om en
Ende leeddene in sine cello mettien.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XX VIII , vs. 80.
3) Benemen , oWnemen. U. W.
Het was mijn vader, dien is tlijff
Om dijnre minnen wil hebbe genome n.
1111oep , B. I , vs. 2317.
Zie

00k COORNHERT

Od yss. 1605 , II , 65 , reg. 3 , v.

O.

4) Voornemen. U. W.
Al wie uyt nijdigheyd een ander n e e m t to plaghen,
Eon beudel word zips zelfs , en zal veel smerten draghen.
VONDEL , door V. L. I, 553 , vs. 13.
5) Innemen. , inladen.
Si namc n daer ten selven male
Voer Bridorp , dat weet men wale ,
In enen scepe , vive min
Dan hondert vaten.
MELIS STOKE , B. IX,
6) Verkrijgen.
Dit was ooc , weet voor waer ,
.CCCC. ende dartech jaer ,
Na dattie heilighe Abraham
Dat belof van Gode n a m.
Rymb. vs. 4138.
7) Laden , ondergaan.
Hi most den coninc nu verligen ,
Ofte sinen vader bedrigen ,
Die noch niet was hercomen

VS. 761.
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NAMEN —NEMEN.
Vander pinen , die hi hadde genom en
In den kerken , daer hi lath.
Lanc. III, vs. 17555.
Int selve iaer mosten de Vriesen
Scads nem en ende verliezen ,
Daer si quamen op Akersloot ,
Want vele der haerre bleven doot.
MELTS STOKE, B.

Zie nog
vs. 8264 ;

VAN HEELU ,

B. II , vs. 7936 ;

MELTS STOKE ,

II, vs. 694.

KAUSLER

B. II, vs. 794 en vs. 979 ;

Reimchr. vs. 5647 en
CLIGNETT Bydragen ,

bl. 378.
8) Krijgen , bekomen.
Die ghene die slaghe ende steken
Int vorste gaven ends name n.
VAN HEELU ,

aangehaald in Esopet, bl. 379.

9) Beletten.
Maer die boden te Rome quamen ,
Die hem in tlant te sine name n.
Rymb. vs. 18772.
Dat is: Die hem beletteden in het land te zijn.
Nemen (Boete). Genezen.
Soewie van sieehede badde pine
Ends naest den ingel int water quam ,
Van alien evele hi b o e t e n a
Dboee vanden Houte , vs. 696.
Nemen (Die doot). Sterven.
Si waren alle soe ghesint ,
Dat si die doot veel liever na m en,
Dan si wt hoer ghelove quamen.
HILDEG. aangehaald in Esopet, bl. 379.
So dat die steps alle scuerden ,
Daerre vele die doot besuerden ,
Elide wie dat levende upt last quam ,
Te hant hi die doot nam.
MAERL. Joods. Oorl. aldaar.
Zie nog

VELTHEM

Sp. H. fo. 3.

Nemen (Ende). Hetzelfde.
Hort vort dystorie host quam
Dat Archelans en de nam.
MAERL. aldaar.
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Daer wanic , dat hi nam end e.
Ibid.

Nemen (In 't goede.) Goed opnemen of opvatten. KIL.
Nemen (In 't quaede). Kwatijk nemen , ten kwade duiden. Ibid.
Nemen (In hant). Aanvaarden.
Ic salt vertrecken groet eude smal ,
Onder den Keyser Willem al ,
Dies Graven Sone was Hollant ,
Hoe hi tconincrike n a in in hau t.
VELTH. Sp. H. fo. 3.

Nemen. raam. Overleggen , waarnemen. Wdb. op HOOFT.
Nemen to of ten iemant. Uit iemands handen ontvangen.
N e m .ij. broot te he m.
Rymb. vs. 8754.
Met vele enapen hi mede quam ,
Die hi daer ten papen nam.
Ibid. vs. 26088.

Nemen (An hem). Aannemen , tot zich trekken.
Sint dat die werelt eerst begonde ,
Toter wilen dat quam ter staide
Dat Jhesus Christus themele clam ,
Ende onse menscheit an hem nam.
Ibid. vs. 34.
Doe vernam Lisyas dat
Dat Philip van Persen quame
Ende hi trike an hem n am e.
Ibid. vs. 19390.

Nemer. Aannemer , aanlegger.
Nochtan eest leelijc enen rechter
Dat hi n e w e r es of vechter ,
Oft eneghe dinghe selve doet ,
Daer hi sijn vole of castijen moet.
Jans Teesteye , vs. 901.

Nemme , nemmee nemmer , nemmeer , niemere , nimmere.
Niet meer.
Si seiden : " En coemt nemme bier ,
Sint idel es u almenier."
Dr. vEinvixs , Die Rose, vs. 7453.
Dus en seghicker of nemm e.
Nat. Bl. B. V , vs. 361.

NEMME.—NEMME.
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Het comt Bens sjars ende nemme e.
Lanc. III , vs. 25413.
Sine duchten nemmeer one anscijn.
Lsp. B. H, C. 36, vs. 1768.
Doe die weduwe dit verstoet ,
Peinsde si in haren moet
Dat hi ware een toverare ,
Ende en lietse nemmer wonen dare.
Ibid. C. 19 , vs. 86 , var.
Maria die bat hem zere
Dat hijs en dede niemer e.
Ibid. C. 21, vs. 80.
Al es een here landshere ,
Hine heeft des wijsheit nimmere,
No coenheit no heren leven ,
Dan hem nature heeft ghegheven.
Ibid. B. III , C. 13 , vs. 24.
Nemmee. Niemand meer.
Alleene voer hire eude nemmee,
Ende hevet ghenen ruese bestaen.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. V B. LI , vs. 92.

Nemmee. Nimmer.

MEYER.

Ende ja daer of nemmee solaes gesciede.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne , bl. 49.

Nemmeer. Niet Langer.
Doe hi wiste dat hi nemmer e
Leven sonde , heeft hi ghesint
Omme Joseppe , enz.
Rymb. vs. 3252.

Nemmer (Eer). Voor dat nog. Eer Demmer die hane singt tuewerf,, souttu myns driewerf loegehenen nog heden. Leven van Jezus , b1. 221.
Eer nemmer liit vespertiit ,
Suldi weten bi minen rade ,
Onse ghewin of onse scade
BILDERDLIK Taal- en Dichtk. Versch. IV , bl. 129.

Nemmerme , nemmermee , nemmermeer. Nooit , niminer , nooft
meer , nimmer meet.
Ic wane hijt nemmerme en siet.
Walewein , vs. 7539.
Menech visch es in die zee ,

NEMME..—NERACH.
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Dien mens3he en siet nemmerme e.
Nat. Bl. B, V , vs. 40.
So es des cnapelins eerste lout
.A. , ende des meiskins .E. ;
Ende dit ne faelgiert nemmerme e.
Rymb. vs. 576.
Neni. Niemand.
Neni moeten 's hebben dame.
Grimb. Oorl. vs. 2091.
Nennen. Noemen.
Alsoe doet des ydels menschen mont ,
Die onuuttelike te menegher stont
Gods , Ons Heren , namen nenne t.
Die .X. Plaghen , vs. 345.
Mensehe , en nem in dinen mont
Dijns Scheppers name in gheenre stont,
Datmen yet onnuttelicken nenne s.
Ibid. vs. 369.
Nenseh. Quid?
Ongebloeyde Fijgen mede ,
Hebben op den 1VIeulen-dijck ,
En oock elders haere stede ,
Lange en blauwe bey gelijck ,
Briugen in one nensche lucht ,
Met veel hondert hare vrucht
Rijp te voorschijn.
TIONDIUS MOde-SChall8 ,

131. 65.

1k twijfel of hier aan Beene misschrijving of drukfout te denken is.
DewijI Ter N e u z en de woonplaats van HONDIUS was , heeft hij waar
sehijniijk zeusche gesehreven.
Nepe. Kniesehiff.

JUL.

Nepe. Ifneep.
Men gheeft nu niemen
In biere , in broede , noch in wine ,
Ooc in geenrande comen scepe ,
Ten heeft in dinde enen n e p e.
Belg. Mus. VI , 195 , vs. 318.
Nepper. Groote boor , avegaar.
Neraehtig. Zorg dragende voor de nering , dus ijverig , naarstig.
Martijn , oftn clemmen wont

NERACH.—NUIEN.
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Ter edelheit , drie pointen hout ,
Die is di sal leren :
Wes n er a chtieh, minus Met dat gout,
Wes erachtich menichvout , enz.
Dr. VERWIa , Wapene Martijn , bl. 27.

Nero. 1) Nering, inkomsten , middelen van bestaan. Rm.
Ghi suit wel te voren mecken ,
Hoe verre dat u renten strecken ,
Ofte hoe groot mach sijn u ner e,
Ende daer na set dan u teere.
Lsp. B. III , C. 3 , vs. 143 .
Die na rijcheit wille staen
Sal te siere conciencien gaen ,
Ende hem te sulker n e r en keren ,
Die met Gode si ende met eren.
Doctrin. B. II , vs. 2917
2) .Handeling , bedrijf om aan den kost te komen.
Die kuape sprac : Lieve here ,
lc sal u tellen mine nere,
Maer bedect moet bliven :
Ic baenke om gelt der mannen wiven.
Dr. VERWIJS , X Boerden , bl. 6 , vs. 40.

Nereehticheit. Vlijt, naarstigheid.
Ledichede brecht die sinne
Ende brinct ydelheit daer inne ,
Ende n e r e c h t i c h e d e sonder letten
Cannen weder te punte setten.
Dr. TERWIdS Bloeml. II , 213 , vs. 272.

Neren. 1) Voeden , onderhouden , in het onderhoud voorzien.
Aldus gaetmen nosh ghereet
Die luden plocken ende scheren ,
Die die wait moeten ner en
Beyde te water ende te laude.
HILDEG. Ged. bl. 56 , vs. 164.
God die kennet openbaer
Onse consciencie , ons begheren
Hoe wy hier den lichaem nere n.
Ibid. bl. 224 , vs. 72.
Den kost tvinnen , in zijn onderhoud voorzien.
Hoe dat hi dicke onder ghesellen
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Hadde ghewandert siren tijt
Wildeliken mit jolijt ,
Doe hi sijn eyghen .poet verteerde ,
Elide sint hem sae mit onrecht n e e r d e,
Dat sulker quam tot erancken baten.
Ibid. bl. 59 , ys. 40.
Dit sijnse die in duechden Leven ,
Ende hem gherechtelijeken n ere n.
Ibid. bl. 202 , vs. 234.

Nerenst , nernst. 1) Ernst.
Iu weet of ghijs hoist in spele" ,
Sprae Walewein ; ,hets n e r e n s t met mie."
Walew. vs. 8575.
Ende seide : onghedegen poppe ,
Noch wiltu jegen mi di weren ?
Het heeft mi noch geweest sceren ,
Nu wille is in nerenste striden
Limb. VI , vs. 1177.
2) Naarstigheid.
In Vranekerike hebben si geset ,
Dese IIII heren , ene wet
Met groten nerenste ende met zinne.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. III P. IV B. XX , vs. 53.
Zie nog Dr.

DE JAGER ,

Taalk. Mag. III, 170 , vs. 42.

3 Moeite.
Tenen tiden woert een vroede
Conine genmect daer in die stede ,
Die herden groten nerenste dede
Te weten wat het bediet
Bat men hem sulke ere biet.
Dr. DE JAGER. Taalk. Mag. IV , 25 , vs. 129.
4) Ernstige zielsgesteldheid , spanning.
In desen nerenste, in dese bede ,
Bleef hi echt drie daghe mede.
MAERL. Sp. H. V. ed. III P. VI B. XXXVI , vs. 59.
5) Aandrang , droving , spoed.
Oec hebbic den sconen ingel gesien ,
Die God , dor sijn hoge weerde,
Daer voer stelde , met eeuen zweerde.
Des willic hem to desen stonden

NERENT.—NEREN. •
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Gaen vragen na mijus vaders gesouden
Met groten nernste, sonder versagen.
Belg. Mus. IX , 84 , vs. 691.
Zie verder nog ibid. bl. 95, vs. 971.

Nerenstelike. Dit wordt gezegd van alles wat met ernst , met ijver ,
met inspanning of aa.ndrang geschiedt. Van daar de volgende beteekenissen :
1) Met belangstelling.
Doe vragedi echt nerenstelike
Hoemen tvolc hiete hi namen.
MAERL. Sp. H. 4 3 . ed. III P. VI B. LI , vs. 32.
2) In spanning , in drift.
Ic was drove ende sere vervaert ,
Want icse sach gemeenlike
Verbolgen so nerenstelike,
Sine wisten wesen van wat voere.
Dr. DE JAGER. , Taalk. Mag. III , 190.
3) iVauwgezet , met nauwgezetheid en nautukeurigheid.
Dat vierde , dat hi nerenstelike
Die nood bekenne van den rike ;
Hoemen die dinghen sal verlegghen ,
Ende wat men hier of daer sal segghen.
Heim. der Heim. , bl. 100 , vs. 1789.
4) Met voortdurende inspanning.
Tarde let , dat sijn die oghen
Die moet men te wachtene poghen
Jeghen stoff ende ieghen root ,
Ende ieghen conde ende hitten oec ;
Jeghen quade winden droghe :
Ende hem te wachtene poghe ,
Dat hi niet nerenstelike langhe
Sine siene in cue dine ne hanghe ,
Noch niene sie .j. langhe wile
Up Ilene dine ende up subtile.
Ibid. vs. 1299.
5) Met gespannen en godsdienstigen
Also houde als hi wed. was
Viel de helighe man , ghelooves das ,
In bedinghen neerenstelike.
Lev. van•St. Am. I , vs. 646.
VSTi sijn schuldieh onsen vader
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Te biddene so n e e r enstelike algader ,
In oetmoedicheit sonder cesEeren.
Ibid. I , vs. 681.

Nerenstelichede. Naarstigheid , ever.
Doe leerdem muse Here —
vanden verlorne bisante mede
Die twijf sochte met tier ens t elich ede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. XIIII, vs. 40.

Nerenstich. Zie Neerenstich.
Nernst. Ernst , fiver , inspanning.
Maer hi leerde daer toe mede
Te hoedene de uterste zinne
Daer die doot bi comt inne
Toter zielen , datmen de wachte
Met n e r e s t e ende met alre crachte.
Lev. van St. Franc. vs. 2428.

Nerghen , n.ergent , nirghen. Nergens. MEYER.
— — — de geen , die , inde wilde zee
Na schipbreuck schrylings op den mast noch 't lijf wil bergen ,
BHA tasschen klippen heen , en ziet geen oevers n e r g e n.
VONDEL , door v. L. I. 684 , vs. 142.

Neve , gi en selt nergent gangen
Gi en hebt u eerst gegeten sat.
Rein. door WILLEMS , vs. 66d4.

Nerghent toe. Tot niets.
— — — ghy suit het nu betalen ,
Om datje in u dicht veul van my gaat verhalen ,
Dat ick de spinne slacht , die 't bitter haalt uyt 't soet ,
Om dat ick u vod'ry , die ner g h e n t goet t o e doet,
Juyst niet eu prijs.
Vlaerdings Redenrijck-bergh , 1617 , hl. b.

Nernst. Ernst. Zie Nerenst en MELTS STOKE, B. VI , vs. 522.
Nernstelie. 1) Naarstiglijk , met vlijt.
Ic hope si en sal mi niet verhoren.
Met minen eggere salic gaen boren
Nernstelic inden hemel een gat
Ende vliegen tot hare.
Belg. Mus. IX, 92, vs. 915.

2) Ernstig , met ernst.
Dese gheboet nernstelike,
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Dat die liede emmer souden
Den Paeschdach des Sondachs houden.
Lsp. B. II , C. 44 , vs. 274.
Nernstig. Naarstig , vlijtig. Km.
Nerst. 1) Ernst.
Ic rade u , die mijn vriende sijt ,
Beide in nerste of in spele ,
Wat u es vremde ende ghi voer u siet ,
Onderwindes u niet te vele.
Vaderl. Mae. I , 829 , vs. 61.

Ende doe die devote vrouwen saghen dattet den heilighen vader alaoe
groote n e r s t was , doe en dorsten si den heiligen vader sijn devote herte
niet meer bedroeven. Het Vaderboeck , 4498 , f o. lxxxij , v°. a.
2) Vlijt , naarstigheid.
Nerstelec , nerstelic. 1) Ernstig.
— — — — so segt mi ,
Waer omme gi pinst soe nerstelek e.
Lane. III, vs. 8586.
2) Met vaardigheid , met drift. Doe ghemoete hem die duvel mit ene
scarpe sekel , ende sloecl sere nerstelike mit die sekel teghens hem.
Het Vaderboeck , 1498 , P. lxxxij ,

0.

b.

Nerve. Litteeken.
Nervelsee. Zie Narvel.
Nerwaerts. Nergens.
Men nu nerwaerts — — — God en soeckt.
A. BYNS , Ref. 1602 , III , 173.
Nes. Waterleegte , zip. MEYER.
Nes, nesch. Nat, vochtig. KIL. MEYER. Wdb. op BREDERO.
Nese. Neus. mt.. Passim.
Nesebant. Helmband , band om den helm vast te strikken.
Mettien heifti tswaert verheven
Ende gheraectene weder metter hant ,
Ende cloofde hem helm ende n e s e b an t.
Walew. vs. 1632.
(Hi) verdrouch tswaert avescher hant ,
Ende clovedem helm ende n e s e b an t.
Ibid. vs. 2088.
Nesegat. Neusgat.
Mi sijn bestopt mijn neseg at en
Met vulecheden , so utermaten ,
IV.
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Men helpe mi heden up desen dach ,
Ic wane is niet langer leven mach.
MAERL. Sp. H. 4 0. ed. III P. VI B. LX , vs. 25.

Neselock. Hetzelfde.
Vore die tente hi staende vant
Enen eyseliken seriant ,
IIII voete lane, thoeft haddi groet ,
Sijn ogen blakeden roet ,
Geformeert was hi alse
catte ,
Sijn neselocken wijt ende platte , enz.
Ferg. naar het HS. vs. 2226.
Nesen. Genezen.
Legghet uwen man gheen voetyser ,
Op dat ghi die niet en vergheet ,
Ende selve dair inne treet ,
Dat u voet daer in so vest,
Dat ghijs nymmermeer en n e e s t.
Mloep , B. IV, vs. 1960, var.
Libra heeft die nieren , die hencken ende die blase, ende dan soe ist
goet laten ende die sieke to nese n. D r.

BE JAGERS

Nieuw Archief, bl. 327.

Nesch. Zacht , vochtig , week. Nesch ey. Zacht gekookt ei.
Nesch , nesk. Zot , dtvaas , mat , onnoozel.

MEYER.

een man zoo n e s c h en simpel niet zijn , dat enz.

Nochtans en moet

BE BRUNE

Banck.-

Werck , II , bl. 239.
Een neske koeckoeck broet een anders eiers uit.
VONDEL , door V. L. V , 648 , vs. 1325.
Nesheidt, neschigheidt. Natheid , vochtigheid. Mr,.

MEYER.

Neskebol. Domkop , dwaashoofd ; iemand van teedere zwakke hersens.
Wdb. op

BREDERO

en Wdb. op

b o 11 e n volgen van achter.

HOOFT.

VONDEL ,

De jongers jagen hem , en nesk e-

door v. L. VI , 610 , reg. 7 , v. b.

Maer die haer reeckeningh gualijck waken — — —
Zijn n es k eb o Ile.
NOOSEMAN , Beroyde Stud. 1679 , bl. 6.
Neskheit. Dwaasheid. Wdb. op BREDERO en Wdb. op
Nespel. Mispel.

HOOFT.

Nestelen. Vastmaken , met nestel of veter toerijgen.
(Hy) staet daer 't yder siet en n e s t e 1 t sijnen broeck.
CATS , door D r. V. VL. I1 , 266 , b.
Nestelknoop (Den) genezen aan iemand. In vroegere eeuwen
beerschte er , vooral in Frankrijk , het bijgeloof , dat

men

een man tot de
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voortteling ongeschikt kon maken , als men zijne broek met een lederen
nestel wist toe te rijgen en daarbij toovermiddelen gebruikte. Als men
later die betoovering hare kracht ontnarn , en men ontknoopte Bien nestel
dan was de man weder bij voile vermogens.
Sy leven under een tot acht of negen jaren ,
En noch en scheeu de vrou geen hint te sullen baren ,
Sy draeght of twijffelt uiet , sy bleef gelijckse was ,
Tot dat men aen den man den nestel-knoop genus.
II, 219, b.
CATS, door D r . v.

Nestelkruyd, nestelin.ck-kruyd. Zeker soort van zeealg of zeewier. lilL.

Nestelinck. Nestel. Ibid.
Nesten. 1) Volgens SCHRANT op het nest zitten.
De voghelkens gheeleet in pluymighe livreyen ,
Siet men hier oock ontrent gaen nesten en vermeyen.
HARDUYN , Ged. door SCHRANT bl. 115.
Bit werkwoord , waarvan n e s t elen een f'requentatief is , kan zoowel
een nest maken, als op het nest zitten beteekenen. Flier vooral zou ik
het eerste verkiezen , omdat sulks met v e r me yen ineer clan het andere
in verband staat.
2) Verblijven.
Waer is 't Joods rijck gebleven,
Daer eendracht met heeft mogen binuen n e s t e n.
Vlaerdings. Red. 1617 , bl. N2.
Als transitief komt dit werkwoord voor in

COORNHERT ,

Odyss. 1605 ,

II, 167.

Net. 1) Hartevlies. NIL
2) Darmvlies. Ibid.
3) Middenrif. Ibid.
4) Kleedij van bedelaars.
Sijn wy arm off sijn wy rijck ,
In wat staden wy siju gheset ,
Draghen wy pellen ofte n e t ,
Wy moeten sijns ontsien al bier.
HILDEG. Ged. Id. 130 , vs. 18.
lot leste hebbic an een n e t.
Dr. VERWIJS , X Boerden , bl. 38 , vs. 40.
Doen sach hi comen int laut
Sine .ij. ghesellen bloet ,
Iii nett en, oin der lieden broet.
Belg. Mus. X , 70 , vs. 32.
37*
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NETBOE.—NETTEN.

Netboeve, netteboef. 1) Vermomde kluchtspeler. Waarschijnlijk dus
genoemd om het net, waarmede hij zich vermomde. Enen nett e n b o e f f
ende eenen anderen knecht, die voer die tafel spraken, op i quenck wijns
onthaald. Stads Rekening van Arnhem van 1442. Zie Letterbode , 1819,
bl. 79.
2) Iemand , die door zijn slordig uiterlijk, door zijne armoedige kleeding ,
voor boef , gemeene landlooper , of iets dergelijks doorging , of zulks werk,elijk was. Dese vergaderde veel lichts volcx van nett eboeven, rustiers , truwanten ende andere beedelaers , enz. Van Brab. die Exc. Cronike,
1530, fo. CCIIII, c. Dit woord werd in de 18de eeuw nog gebruikt , zoo
als uit de volgende aanhaling blijkt : Op den 29 December werdt bevolen
dat alle gasthuusboeven , truwanten , n e t t e b o e v e n, rabauten , enz.
buiten der Stede Vryheit moesten blyven.

WAGENAAR ,

Amsterdam , I, fo.

183 , a.
Netelbusoh. Bosch van brandnetels.
— — — Ach ! wat quader ganc
Gaet die menighe mit sienden oghen ,
Dat hi him brinct in scharpen doghen ,
Ende meynt te bouwen enen sconen gaert ,
Daer dicke een ne telb as ch of waert.
Mloep , B. I , vs. 732.
Netelen, vernetelen. 1) Steken , prikken en van daar zich aan
brandnetels branden. Km.
2) Door, schampere woorden kwetsen , zeer doen, prikkelen , grieven.
Want boven dat wy deur dat middel in haar ongena noit zullen vervallen , zalmen ook het perikel ontgaan van schamperlik met haar omspringende, tegen ons te zien gebruiken 't geen , waar mee wy haar
DE BRUNE , Wetsteen , 1665 bl. 167.
Netelkoninoksken. 1) Winterkoninkje. Kth. en overdrachtelijk :
2) Heerschzuchtig en verwaand mannetje. Ibid.

meinden te net e 1 e n.

Neten, nieden. Insiaan en omklinken. Van nagelen sprekende , die
door handen en voeten geslagen waren, zegt

MAERL. :

De pointe lane , gekeert int crorame ,
Als of si g e n i e t waren daer omme.
Lev. van St. Franc. bl. 236 , vs. 7022.
Netrabbaud. Hetzelfde als Netboeve.
Netten. Schoonmaken.

KIL.

Netten. Bevochtigen , nat maken.
Nu hevet Egypten ene riviere ,
Heet Nylus ; dats hare maniere ,
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Dat soe in sekeren tide hoghe
Wast ende n e t die lande droghe.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. II B. XII , vs. 88.
Het is goet dat men die spise wel n e t.
Rein. door WILLEMS bl. 29 , vs. 20.

Neuckjen. Klein eindje kaars. Zie BILDERD. Goa op Neuk.
Hy zal een heele keers verslinden ,
Op dat by zou een neuckj en vinden.
.e. DE BRUNE , Spreeckw. 1636 , bl. 54.

Neulen. .Dryden, talmen. D r. DE VRIES , Warenar,, bl. 216.
Neur. Uier.
Neuren. Zekere wijn , welke , volgens den Ileer TIDEMAN, niet tot de
beste soorten behoorde.
Schonck men my in goude vaten eel-gheaerden Delen wijn ,
Hy sou my , voor sulcken waerde , min dan slechte Neur en z ij n.
VAN BEAUMONT , Ged. bl. 108.
Lust mijn Heer yin d'Anjou ? of goeden Bacherach ?
Of Neur en, yin de Court ? of lusje IVIanebach ?
P. V. GODEWYCX Wittebroods kinderen , 1641 , bl. 30.

Neuron. Neuriên. U. W.
Doet als de nachtegael , die leert haer teere jongen ,
Hoe dat 'er dient geneurt, of uytter borst gesongen.
CATS, door Dr. V. VL. I, fe. 538, a.

Neusdoek , nuesdoek. Halscloek.
O lijden ! wat brect Mary Pieter Flooren myn Petemeuy nu al wijnt ,
Om dat myn wijf hair N u e s-d o eck en maackt met lommerstikjes ,
Mit schuyntjes , mit spaansjis , van drie bientjis met roo quasjis en swarte strikjis
BREDERO GT12.11B , 1616 , bl. NI 2.
Sy was nu maer in haer nacht goet, maer dat jese eens saegt in haer pontificael
opgetoyt ,
Te weten met haer spaense cap met kant , en haer neus do ek drie hoog geplooyt.
VAN PAFFENRODE HOpMall Ulrich , 1669 , bl. F, v0.

Neusdrup. Verkoudheid.
NeUsdwang. Breidel , prawn. Wdb. op HOOFT.
Neuselen. 1) Prevelen, mompelen. KIL.
2) Door den neus spreken. Ibid.
3) Snuffelen, onderzoeken. Hen die deze bladeren zullen deur-n euzele n.
DE BRUNE , WaSteell

bl. 6.

Neuseler. Snuffelaar, nazoeker.
Nenseling. Nasporing?

NEUSE.—NEVEL.
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Hier mee laet ons korten , blijfje in je sotte neuseling?
J. S. KOLM , Jan Tot's boertige vryery , 1662 , bl. 12.
Neuselpotten. Onbehoorlijkc minnestreken uitvoeren.
1ck neuselpo t gheern , Godt wil 't my vergheven ,
Met Venus Jonghskens in doncker hoecxkens.
Hand. der Am. bl. 344.
Neuslogh, neusloke. Neusgat. mt.

MEYER.

Neut (Oude). Zorgend oud vrouwtje.

D r . DE VRIES ,

Warenar,, bl. 216.

Nimand sout konnen gelooven wat hartzeer 't is huys te houwen met sulken
ouwen n e u t.
VAN PAFFENRODE Hopman Ulrich , 1669 , bl 88.
Neutelen. Hetzelfde als Neulen , dus treuzelen , talmen , dralen ,
beuzelachtig of kleingeestig to work gaan. Wdb. op

HOOFT

en

HIL.

Neuteler. Treuzelaar , talmer.
Neutken. Hetzelfde als Oude neut. Km.
Neuw. Nieuw.
U vader quam dor dit foreest gereden ,
Daer vant hi .vi. joncfrouwen doe,
Die dancsten ende songen toe
Vander coninginne Jeneveren n e u w en sane.
Lane. II , vs. 18234.
Ende die oude wet , in haerre ufeningen ende in haerre saerilicien ,
es si ene figure ende oee een fundament der n e u w e r wet.
Tab. I , 6.
Neve. Zie Neef.
Neve. Nabij.
Nevegher , nevigher. Avegaar , groote boor.
Nevelen. Misters. Ibid.

KIL.

Neveline. Neef.
Reinaerts vrieude ende sun magen
Namen ooc oorlof aen den coninc ,
Ende gingen met haren n e v cline,
Meer dan veertich tot eenre somme.
Rein. door WILLEMS, vs. 7746.
Ende als hi was te Rome waert ,
Soe verhoerdi in die vaert ,
Dat Karle ende Karleman ,
Sine ne velinghe, meneghen man
Versameden , op hem te commie.
Brab. Yeesten , B. II , vs. 5021.

RUUSER.
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Nevelkarre. (De) rijden. Met de noorderzon verhuizen. KIL.
Nevelkraeye. Bonte kraai. Ibid.
Neven. 1) Nevens , naast.
Dander gherdekijn dat is mene
Sach hi staen recht ende clene
N e v en sire rechter siden.
Dboec vanden Houte , vs. 311.
Nabs , pa7ende of grenzende aan. Dat lint n e v en emath , dat
huys thicon dat is ne v en den tennijn duran. Bijb. van 1477 , Ezech. XLVII.

Nevend. Bfj. KIL.
Nevens. Met betrekking tot . ten opziehte of ten aanzien van. Wdb.
op

1100FT.

Nevens- of neevensgang. Het gepaardgaan , het houden van gelijken tred , begeleiding. U. W.

Nevinne. Nicht. Ku..
New. Nieuw. Eng. mew."
Hi bat den waerd daer ter uren
Dat hi hem dade maken new e asemuren.
Lane. III , vs. 17661.

Newaer , neware, ne ware. Maar.
Ic seide oec , in waren worden ,
N e w a r e het ware ons te lane ,
Wie daer der siele vers sane ,
Ende wie die sielelesse las.
Rein. door Dr .

JONCKBL.

vs. 447.

Doe wantroesti hem selven sere ,
N e waer, bi den wile van onsen here ,
Quam hi te hem selven saen.
Belg. Mus. III , 212.
Newinge. Nieuwelings , pas, onlangs.
Baer quam gelopen also houde
Die vander port van Serrasbidien
Dat si dat grote wonder wilden sien
Vanden mangirden erepelinge ,
Die gesont was worden n e w i n g e.
Lane. III , vs, 10772.
Ny , nie , nyew. 1) Nieuw.
Men leest van hem die veel misdeden
In doude wet ende inde n y.
HILDEO. Ged. bl. 194, vs. 149.
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2) Nieuw in de beteekenis van vreemd , zonderling.
Nu moechdi horen n y e w e dinghen ,
Hoe die miede vanden knaep
Sel verschalken desen peep.
Ibid. bl. 59 , vs. 60.
Ny. Niet.
Mijn hulper,, o Heere , die my bevrijt
Sijt ghy , wilt n y vertoeven.
Souter Liedekens , Ps. 69.
Ny. Nooit. PL. op Noyt.
Nyaelder voor Noyaalder. Edel. Zie Vaderl. Mus. I, 376, opsehrift.
Nibbelen. Troetelen , streelen.
Wen gy ze kust en drukt en nibbelt en omarmt.
OUDAAN , Poezy , II , 333.
Nide , nyde. 1) Gramschap , woede , haat.
Hi es al to hart ende vol van ni de,
Die niet en mint in desen tide.
Dr. VERWLIS , Die Rose , vs. 73.
Groton wijch mocht men daer scouwen.
Ic wane met sulken n y d e t'samen
Noint eer ridderen toe en quamen.
sLomm. Oudvl. Ged. II , 88 , vs. 1165.
Hare siege waren so fel ,
Die si slogen met groten n i d e.
Lane. II , vs. 43069.
2) Liver, drift, vuur,, krachtige inspanning.
Doe sagen si van verren iagen
Pennevaren sijn rosside ;
Doe reden si daer wart met n i d e.
Ferg. naar het HS. vs. 4136.
Dat hi die stat bestont met n y de
Ende wanse in torten tide.
MAERL. Sp. H. 40, ed. III P. VI B. XXXIII , vs. 25.
Zie nog Alex. B. III, vs. 68 , en vs. 861 , en Bans Teesteye, vs. 539.
Nydtbaar. Benijdbaar , benijd. U. W.
Nydtbarende. Njd verwekkende. Ibid.
Nideeh. Gehaat, hatelijk.
Ay doot , hoe n id e c h ende hoe sure
Sijn dine seden ende dine nature.
Du bist mordadech als eon diet.
Fl. ende Bl. vs. 1176.
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Nideghe. Bender.
Maer nu suldi zonder vursten
Godc met mi bidden mede —
—
Dat hi die nideghe verduwe ,
Die shoes versch ende nuwe
Talre stont zijn daertoe gerust,
Dat hem emmer begripens lust
Mijn gedichte ende mine wort.
Rymb. vs. 73.
Ghi nideghe, merct ende hort ,
Ghi ne zult mi niet gedeeren connen.
Ibid. vs. 78.

Nidecheit, niedecheit. 4) Afgunst tvangunst ,
An hem viel vole van vele steden
Die allen met groter nidecheden
Uptie Jueden waren bevaen.
Ibid. vs. 27912.
some sijn si also verdoert
Dat sijt lachteren al eest goet ;
Ic wane wel dat nidechede doet.
Alex. I, vs. 6.
2) Krijgswoede.
XXX daghe stont so onsiene ,
Datmen yacht met nidecheden.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. II B. XVII , vs. 83.
3) Begeerte ijver , gretigheid. Want et es .j. gebreken des geestes in
minnen , daer hi hem lidende houdet , ende wert verberret ende verteert
in den onbegripeleken ommevange der eenheit Goeds , die , met ewegen
hongere ende met ghelosteger n i e d e c h e i t, al dat mint , begaept ende
verslint ende verteert in haer selves eenheit.
4) Drift, vuur,, kracht , geweld.

RUUSBR.

Doen quam daer opten anderen gereden
Met harde groter nidecheden,
So dat haer speren sticken braken.
Lane. III , vs. 19251.
Die knape met euen slage quam
Ende sloech Keyen oec na das ,
Also als hi verwerret was ,
Opten arm met nidecheden,
Dat hem sijn swaerd ontviel ter steden.
Ibid. vs. 19831.

Tab. I , 51 , reg. 5.
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Nidelike. Op een gramme, verstoorde wijze.
Dit ende noch me sei soe ,
Ende sprac hem nidelike toe.
Renout , vs. 13:39.

Niden , nyden. 1) Benijden.
Ghi moeght den meneghen niden sere ,
Dat hem en scaedt mill no mere,
Maer ghi Bout u selven quellen.
Doctrin. III , vs. 567.
Doe hadde die couinc achtinge das
Hem te makene here over dat Tike.
Dies n i den die princen ghemeenlike ,
Ends peusden vele , ende dochten
Hoe sine ghewroeghen moehten.
Rymb. vs. 16804 , var.

2) Haat , nod koesteren , haten
Die nijt is oec een durich gast ,
Die blijft biden mensche vast
Vander juecht ten ouden tyden ,
Ende doeten knaghen ende nyden
Ymmer op desen of op dien.
HI LDEG. Ged. bl. 231 ,

vs.

118.

— — hi nyde
Donrecht , datter was ghedaen.
MAERL. Sp. II. 40. ed. III P. VI B. XVI , vs. 74.
'Lie nog op Nijden.

Nieden. Steken met de lansen in een tornooispet.
Want si wisteu wale,
Dat men den hertoge weder nieden
Niet en mochte , met even vele lieden.
VAN HEELIJ , B. I , vs. 931.

Niden (Hem). Zich vertoornen.
Salmoen seit . ,Casteit den vroeden ,
So sal hi draghen minus goede ,
Maer wachti te seeldene den dullaert ,
Want hi soude hem niden te di waert.
Leven van St. Arnaud. I , vs. 4681.

Wider. Bender.
0 scone maghet , god die si ons bi
Ende moet u ende mi in doghden sparen,
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Ende van alien quaden bewaren ,
Ende sonderlinghe van niders toughen.
Biblioth. 3de Afl. bl. 144 , vs. 61.
Des saltu , vrou , dijn leven saten ,
Ende hoeden di tot alien stonden
Voerder boser nider list.
Ibid. 4e Afl. bl. 67 , vs. 46.
lie nog op Nijder.
Onder , beneden.

Nider.

Nideren.

In den niderst en muer to stane
Die tempel , ende die sale mede ,
Die dienen soude ter heilgher stede.
Rymb. aangehaald in de Nieuwe Werken der
M. v. N. L. D. V , isle St. bl. 236.
Vernederen.
Hi nider de den hoverdeghen van ghedacht.
Nieuwe Werken der M. v. N. L. V , lste St. bl. 215.

Nidwagen.

Sehoon , rein. Het is eene contractie van n i e u w g e-

d wagen.
Zine cleder waren altoes wit
Nidwaghen, goed recht was dit.
Ibid. V , 2de St. bl. 85.
In den tekst staat »i n d w a g h e n" , doch D r.

DE VRIES

heeft in

D r . DE

Archief II , '115 en v. de onjuistheid van dezen vorm aangetoond.
Nie. Ned. Belg. Mus. IX , 74 , vs. 420.

JAGERS

Nie, nye.

Nooit.

KIL.

Wdb. op

BREDERO.

Deer na en sach hise n i e.
Dboec vanden Houte , vs. 386.
Scoenre boem each man n i e gheen.
Ibid. vs. 498.
2) Ale ontkenning waar wij ooit gebruiken.
Ende dat zal zijn die felste strijt
Die n y e gheviel in haren tijt.
Lsp. B. IV , C. 2 , vs. 48 , var.
Helpe , wie sach dit wonder n i e ?
Rein. door Dr. JONCKBL. vs. 1545.
Hoe quam dat n i e in uw gedacht ?
Dr. VERWIJS , Bloeml. III , 187 , vs 974.
Men denke hies aan het Fr. »qui a jamais vu" enz.
3) Geen. Die in xxx iaren n y e woert ghesproken had. Spieghel der
Volcomenheit , fo. 235.

NIE.—NIEDWE.

588

4) Niet. Zie Souter Liedekens , Ps. 84.

Nie, nye. Nieuw. Alsoo lange als die lepel n y e is, soe bruyckt hem
die kook; daernae , als by oldt is , soe werpt hyse int vuyr.

MEYER,

Oude

Nederl. Spr. bl. 8.
Hij maeete hem in een eoepmans wize ,
Ende cofte van alrehande prise
Cleynoden ende marserye ,
Die den vrouwen waren n y e.
Mloep , B. II , vs. 2900.

Nie (Op een). Op' nieuw. Wdb. op BREDERO en Wdb. op
Nieboren. Pas geboren.

1100FT

Opt hoechste vanden borne lath
Een kint , aisle u segghen mach,
N i e b or en in doeken ghewonden.
Dboec vanden Honte , vs. 175.
Hier, quamen nu twee jongelinge ,
Die gaven mi dit nieboren kint , enz.
MAERL. Sp. H. 46. ed. I P. VII B. LX, vs. 143.

Niede. Innige gretigheid, ook godsdienstige ernst , godsdienstige ijver.
Knapen , ridderen ende heeren
Daden daer als die vroede ,
Ende onttingen , met oetinoede ,
Al meest als kerstene liede ,
Dat hoege sacrament, met nied e.
VAN HEELU , VS.

4402.

Doe vasten die goede liede
Ende baden Gode met nie d e,
Dathi hem te kennen gave
Die reehte waerheit hier ave.
Lsp. B. II, vs. 138.

Niede (Te)?
Dies si vanden vele te nied e.
Grimb. Oorl. I , vs. 5592.
Dit werk niet bij de hand hebbende , kan ik geene verklaring geven ,
en wil geene gissing wagen.

Nieden. Nagels inslaan en omklinken. Zie Leven van Sinte Franc.
Gloss. op Geniet.
Niedwegen. Hetzelfde als Nidwagen , dus schoon , rein.
Een knape stare ende snel
Brachte enen enele sidijn

NIEDWE.—NIEGE.
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Ende orcussen purperijn ;
Ben ander brachte daer gedregen
Twe slapelakene niedwege n.
Lane. III, vs. 23024.

Nieên. Versmaden , volgens WILLEMS. Es hi out ende slaept hi vele
ende niet hi den daeh dats vrese. Belg. Mus. V , 413.

Niegen , nyegen. Bukken , buigen , zich overgeven.
Ouwi ! si moeten nyeghen
Voor des (levels gherechte.
Die .X. Plaghen , vs. 1876.
Wat steden ofte wat muren
Sonde enichsens geduren ,
Daer die Grieken yore staen ?
Wat casteels sonde ontgaen ,
Hi en sonde Alexandere nieg en?
Alex. VI, vs. 237.

Niegeren , niegerent , niegherine , niegerines , nigêren , nygerincs. 1) Nergens.
Doen liet men den Hertoge verstaen Jan,
Pat te Loven waer een man ,
Die waer so utermaten groet ,
Ende also lane, dat syns genoet
Nieger en ware nu. ter stede.
VELTII. Sp. H. fo. 40.
Ende hierom dan algader waeeht ,
Ende den genet' wederstaet ,
Starkelike met stouter daet ,
Ende nieger en t omme achter en laet , enz.
Ibid. fo. 220.
Anders daghes quam mi te voren
Van enen herden meehteghen beer ,
Die keyser was met groter ere ,
Scone van leden ende rike
Soe dat men n iegherin c sijn ghelike
En wiste van groter werde.
Belg. Mus. X , 58 , vs. 22.
Doe pensdic in minen sinne
Dat Otte ware die neve mijn ,
Ende si niegerines siju
En mochte daer si bet ware

NEEGE.—NYEIVIA.
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Dan met sullen wive dare.
Karel de Gr. Fr. I , vs. 1682.
2) In geenen deele.
So wert sijnre cuuscheit crane
Verscoert ende nyeg her in c gaps.
Die .X. Plaghen , vs. 1325.

Nyeghering na. Op verre na niet.
Nochtan en es n y e g h e r in g n a vol haer darm ,
Si blijft altoos even arm.
Ibid. vs. 2109.

Nielen. Zekere klimplant , waarschijnlijk wilde wijngaard. KII,.
Nielicken. Onlangs , kort geleden. FL.
Nieloep , nuweloep. Nieuwsgierig , jagende naar nieuwigheden.
Si sijn wandelre dan die wint ,
Ende nieloper dan een kint.
Alex, VI , vs. 563.
Vele manne sijn nu w el o e p.
BLOMM. Van der Feesten , vs. 425.
Zie nog D. VERWIJS , Die Rose , vs. 7090.
Nieloepheit , nuweloepheit. Nieuw'sgierigheid , jacht naar nieuwigheden.
Ai mi , seitti , hoe wee es mi !"
geloofs wale
Die vrouwe seide :
Dat het ware der minnen quale."
Kersene , welgheraecte smale ,
Ende hebdi dus u edelhede
Ghedaen hare nieloephede!"
Limb. B VI , vs. 184.

Hier omme radio alien vrouwen ,
Dat si altoes ghestade bliven ,
Al ees't dat sake dat si scouwen ,
Dat die manne n uw e lo Op he it driven.
imolai. Van der Feesten, vs. 440.

Nyemare , nieuw-mare , nimaer , nymare. 1) Tijding , nieuws ,
nieuwtje , hericht. So ginc hi boudeliken darwaerts totten engelen Cherubin,
die voor den paradijs stont mit enen swaerde , die hem vraechde wat hi
begeerde , ende wat hi sochte , ende waen hi quaem , ende wat nyemaer
dat hi Baer brochte. Dboec vanden Houte , bl. 47.
Ni e u w-m a r e n in den mondt van die altijdt gaen snacken ,
Eu voeren over al een milde , wilde praet ,

NYEMA.—NIERG.
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gedaen in uatte sacken ,
Die mindert in de deucht , en meerdert in de maet.
VAN BEAUMONT , Ged. bl. 140.
Die coninginne wart vervaert
Alsi hoerde die n i m a r e.
Alex. B. I , vs. 239.

Sijn even als de terw

2) Roem , bekendheid. Eli screef boeken ende hi leerde die ongeleerde ,
ende sijn nieumare wyes allesins. Pass. Sourer-Stuk , 1489, f o . clxxvi , c.
3) Gerucht.
Ende ale si Isingrijn vernamen ,
Doe maecten si een groot geluut ,
Ende die gebure quamen out,
Ende maecten grote niemare
Manlic andren , dat daer ware
In spapen Spiker een wolf gevaen.
Rein. door WILLEMS , vs. 1577.
Gindre was grote n i e m a r e.
Ibid. vs. 1603.
Nieman niemen , nymen. Niemand.

KIL.

Wie so valsch es ende fel ,
Hi en betrouwet niemen wel.
Alex. VI , vs. 1185.
Zie nog op Afwriven 2) en op Antrecken 1).
Nie-mensch. Niemand.

KIL. MEYER.

Niemeer. Nooit , nimmer.

KIL.

Nyemont. Hetzelfde als Nieman , niemen.
Si en gheloefde ny emo lit bet
Dan Sint Jan ewaugelist.
HILDEG. Ged. bl. 143 , vs. 72 , var.
Ic ducht , is heb ondanc beheelt
Au hem , die al die cost betaelt ,
Dats God ende uy em o nt ander.
Ibid. bl. 240 , vs. 41 , var.
Nyen. Nagelen.
Christus aen den cruce g he n y e d.
Lev. van St. Lutg. vs. 318.
Nienegheen (Harre). Geen hunner. Nochtan en seidde harre n i ene ghe en totin wive wat sukstu , noch tote hem , wat sprekstu jeghen
hare. Lev. van Jesus , bl. 100.
Niergent. Hetzelfde als Niegeren , niegerent , niegherinc , niegerincs.
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NIERG.—NIET.
Dander es een poeute van wensche,
Bats dat hem een mensche
Niergent of bedrueven sal
Dan om sijn sunden al.
Het boec vander Wraken III , vs. 1250.

Nierstik.

Zeker kleedingstuk.

Nou , tree toe , maer myn u i e r s t i k niet te kreuken.
HAPS , Verliefde Brechje , bl. 18.

Nies. Ovlangs , nieuwelings. xv mannen — — — die nies gescoren
Dr. v. vL. Prozast. bl. 98.
Niespenboom. Espenboom. KIL.
Niest. Eest , droogplaats voor graan , beddeveeren. Wd b. op BREDERO.
Niet. 1) Volle begeerte, bekomst, hartelust.

waren.

Oft u wile si ,
So comt vechten jegen mi :
Ic saels u leveren uwen n i e t.
Ferg. vs. 2303.
Laet ons vechten onsen n i e t.
Ibid. vs. 4701.
2) Gunst , genegenheid.
Vrouwe Hersinde , sinen wive ,
Beval hi , bi haven live ,
Dat soe stonde bi Reinaerde ,
Rude soene name bider: baerde ,
Eude van hem niet ne sciede ,
No dor goet , no dor miede ,
No dor nie de, no dor noot ,
No dor sorghe vender doot.
Rein. door D r .

Niet , niete.

EONCKBL.

vs. 1989.

Zinkoxyde , door verbranding van zink gevormd, bij de

middeleeuwsche scheikundigen »pompholix nihilum album" of wit niet,
of ook »lana philosophica" dat is philosophische wol genoemd. JUL.

Niet.

Niet dat.
Ende dit sijn , als lc versta ,
Raro contingentia.
Niet si en moghen wet gheschien ;
Maer al te selden sijn si ghesien.
Belg. IVIus. X , 120 , vs. 89.

Men leze daarover Dr. M. DE VRIES in Dr. DE JAGERS Archief,, IV, 217
en volgende. waar de vormen niet b e d i en niet d a e r b i behandeld
en verklaard worden.

NIET.—NIEUTE.
Niet. Niet anders. Wdb. op
Niet. Niels. Wdb. op
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BREDERO.

HO0FT.

Niet en was haer te lettel of to veel.

Belg. Mus VI , 166.
Cato deed een reden tot het volck , nicer rechte niet by haer uyt.
VONDEL ,

door V. L. I. 540.

Niet altoos. Niets. U. W.
Nietdeugh , nietdooghe. Deugniet , boef. KIL. Vergadert hebbende
eenen hoop bouven , herders ende nietdeughe n. VAN VAERNEWLICK
Hist. van Belgis , 1574 , P. 35 , a.
Niete (Van). Uit niet.
Also sine wijsheit diep
Alle dine van niete sciep.
Lsp. B. I , C. 2 • vs. 24.
Nietemijt , nietemit , niettemijt. Geen flier , niet met al. Wdb. op
BREDERO.

Nieten. Vernietigen. MEYER. NIL.
Nieten. Lie Neeten.
Nieten. Genieten. NIL. Ook voordeel trekken van iets.
Men sal u wel die stadt opgheven
Ende onderdanich bliven voert :
Dat moechdi proeven op mijn woert.
Vindijt waer , soe laets mi Diet e n.
HILDEG. Ged. bI. 20 , vs. 119.
Nieten.

NIL.

Nieten. Met de horens stooten. Ibid.
Nietwetigh. Onwetend onbewust. Ibid.
Nyeu. Nieuwsgierig ?
Vrouwen sijn n y e ll.
SMEKEN ,

Tspel vs. 894.

Nieut. Niets.
Alse dit her Jonas heeft gehort
Ende Hoch vele audre wort,
Ende occ ander liede vernomen ,
Die van niente te goede cornett ,
Elide van goede te n i e n t c weder.
Limb, B , vs. 912.
Nieu.te (Te) blijven. Achterblijven, gees pleats grUpen.

I

Die minne , Baer alle goet of coemt ,
Die es nu al te niente bleven.
Vaderl. N1ns. 1, 91 . vs. 45.
38
V

NI HUT E.—NIEUTE.
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Dus bleef te n i e w et e daer die stryt.
VELTR. Sp. H. fc. 232.

Nieute (Te) of to niewete gaen. Te niet gaan.
Ende dat Siute Pieters vrihede
Al te nieute g a e t daer mede.
Brab. Yeesten , B. II, vs. 700.
Soe dat Vrancrike , wildijt verstaen ,
Bina te niewete was ghegaen.
Ibid. vs. 5257.
, sunder waen ,
Want dese
Doen een stat to nieute gaen.
Het boec vander Wraken III , vs 531.
Zie nog ions Teesteye, vs. i968.

Nieute (Te) geliden. Ten einde loopen , ophouden eindigen.
Orloghen in ouden tiden
En mochten te nieute niet gheliden,
Deen partye en was so ghevelt
Datse meer thoeft op eu helt.
Jane Teesteye , vs. 1961.

Nieute (Te) keeren. Ontnemen , vernietigen , 'te niet doer gaan.
Hi saelt te nieute k er en daerbi
In torten tiden , en si dat gi
Hem met bieehten bid genaden.
Lane. HI, vs. 2897.
Deseu quam een lode te rade ,
Die hem niet dat hi dude
In alien riken die beelden ons Heren
Vellen ende te niente keren.
MAERL. Sp. H. 40. ed. HI P. VIII B. LXIII , vs. 14.

Nieute (Te) eomen. Ophouden te bestaan
Daer wies die fierheit ende de
Also , dat in ghere tijt
Dat parlement te nieute qua m.
Ibid. I P. V B. XI , vs. 49.

Nieute (Te) laten. Opgeven , voor niet rekenen , opofferen laten
varen , er van afzien.
Ende dat hi, om shin wille allene ,
Ende om ander dine en ghene ,
Vore Valkenborch op brae ,
Ende onghedaen thnuswert trac ,

595

NIEUTE.—NIEUTE
Daer hi , beide borch ende viande
Beloken hadde in sijn hande ,
Ende cost ende .pine te nieute lie t.
Brab. Yeesten , B. V , vs 2051.
Melibeus antworde , ende seyde :
•Sal is metter wraken beyden
Ende icse dan te nieute late,
So naect mi mere ombate,
So selen mine viande echt
Mi doeu vele meer onrecht.
Meliboeus , vs. 2738.

Nieute (Te) makers. •) Ruineeren.
Jhesus Sydrac seyt :
Die naer fortse ende parlement staeu
Hare rijcheyt moot cort, vergaen.
Roverde can , des sijt gewes ,
Thous, dat alte rife es,
Alte male te nieute make n.
Ibid. vs. 2374.
2) Uitroeien , vernietigen.
Onrecht ende quade saken ,
Die wile hi te nieute ma ken.
Walew. vs. 7160.
3) Ten onder brengen.
Int XIXste jaer , alsict vaut ,
Dat coninc Flavius drouch crone
Over die Wester Goten te lone,
So in a k e d en die Sarrasine
Al te nieute met haerre pine
Dat rike vauden Wester Goten.
Ende dadense onder met haren roten ,
Ende besaten Haut met crachte.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P , VIII B. LXI, vs 20.

Nieute (Te) tellen. Voor niets achten.
Des tinders verdriet t eft hi al
T6 niewete.
VELTH. Sp. H. f°. 150.

Nieute (Te) terden. Met voeten treden vertrappen en bij
cling veraehten.
Doe sach die viaut , wt hare autwerden
38*

uitbrei-

596

--NIEUW.
Sine redene te niente torden ,
Mascaroeu , vs. 694.

Nieute (Te) varen. Zonder nut voorbijgaan, tot niet worden.
Ende liete [ic] den raet te nien te v ar
Daer so vele liede over waren ,
So sonde men met mi retaken spot,
Ende segghen ic waer een sot.
Meliboeus , vs. 469.
Nieute (Te) werden. Vergaan , te niet goon.
Ei gheslachten tween sal
Rome te nieute werden al.
Het boec vander Wrake III , vs. 913.
Nieuw. Vreemd, zonderling. Wdb. op RIMER°.
Nieuw geven. Met den datif van den persoon. Bevreernden zonderling voorkornen , verwonderen. Wdb. op

HOOFT.

Nieuwe, nieuw. Onlangs , pas.
Sine cleder waren altoes wit,
N i e u w e gedweghen.
Vanden Levene ons Fierce , vs. 869.
Nieuwe of nyewe maer. TUding , nietews , gerucht. Die coninc van
babilonien Imerde (lie nyewe maer Baer of. 13ijbel van 1477, Jerem.
L , vs. 43.
Nieuweliek , nieuweling , :nu.welinghe, nieuwliks. Hetzelfde
als nieuwe, nieuvr, dus: °Wangs , kortelings , niet tang geteden.

TO..

Om .i. kint , dat ic hebbe vereoren ,
Dat n 10 w elin ge te Bethleem es geboren.
Vanden Levene ons Heren , vs. 709
Mijn herte es clarre don
gelas ,
Blider , hogheliker dant noeyt was ,
Om tkint dat nu welinge es geboren.
Ibid. vs. 342.
Nieuwemarier. Nieuwsttitventer,, nieuwsverteller , nienwsuitkramer.
Wdb. op HOOFT.
Nieuwen. Weder beginnen , weder opwakkeren , hersteller?. U. W.
Nieuwer , nieuweren , niewering , nieuwerines, niewers, nievers , niewent , niewaers, niewel, niewert. Nergens. Passim
De excentrieke vorm niewel komt o. a. voor in de volgende regels,
Nu wil ic u doen ghewach,
Waco die hello wesen mach.
El scrifturen proef men wel ,

NIEUW.—N1EUWS.
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Dat si is niew el el,
Dan in midden van ertrike.
Broeder Gheraert , Nat. vs. 1704.
Nieuwer of newer na en naer. Nauwelijks , op lange na niet.
Pathio — — es scone in sijn levee ;
Talre eerst dattes es doot,
Verlieset sine scoonheit groot ;
Maer emmer blivets hem een deel ,
Maer n i e w e r na die helft geheel.
Nat. Bl. B. II , vs. 3347.
Des ander daghes began to berouwen
Den bisscop , dat hi den ghetrouwen
Theophilus hadde ghedaen
Van since hove , ende hadde ontfaen
linen ander die niewer naer
So nutte en was , als hi was daer.
BLOMM. Theophilus , vs. 657.
Nieuwieheyt. Nieuwsgierigheid. Ende Gyges ghinc neder in die
VAN VAERNEWLICK Mist. van Belg. fo. 37, c.

science wt n i e u w i c h e i t.

Nieuwinge , niewinge. ()Wangs , kort geleden , nieuwelings, sedert
kort.
Doe gafmense te hebbeu in hoede
Eenre vrouwen , edel ende groot van goede ,
Dies (Mohler niewinge was doot.
Belg. Mus. IX , 422 , vs 131.
Doe quam met here van Babylone.
Nabugodonosor , die de crone
Niewinge hadde outface.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P, II B. XIAT , vs. 27.
---- hi vent — — — -Eene chase niet al to groot ,
Daer niewinge in was doot
Een sonderlinghe helich man.
Lev. van St. Am. I , vs 533
Lie nog Lanc. II , vs 1285 en 1670.
Nieuws. Nieuwsgieriy.
Benje nieuw s om eens te zien
Al de kubj,2s , al de vouckjes,
Al de lachjes , al de lonekjes
Die der in de min geschien.
L. v. BURG , op de Minnedichten van Westerbaen 1624 .

NIEUWS.—NIGHEN.
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Nieuwsgraetigheit. Niewwsgierigheid. Wdb. op

HOOFT.

Nievinghelheit. Zucht tot nieuwigheden. Dit es algader n i e v i nghelheit ende onghestadicheit die den mensce hindert.

RUUSBR.

Brul.

bI. 97 , reg. 21.
Niewet. Niets.
Sine gherden te hebben nie w et el,
No niece bliscap , no mere spel
Fl. ende Bl. vs. 3165.
In begerde n i e w et mere
Dan datic hadde alse goede wrene
Alse Girbeert heeft.
Karel de Gr. Fr. 11 , vs 3633.
Zie ook Alex. I , vs. 717.
Niewet spreken. Geen woord uitbrengen.
Aldus heeft Blancefloer gheclaghet
Dien rouwe , dien si int herte draghet
Al daer si es in vremden lande.
Vor haer herte leit si haer hande ;
Haer dinct , dat hare herte sal breken ,
Van rouwen mach si n iew et spreken
Fl. ende Bl. vs. 823
Nifte. Nicht , vrouivelijke nabestaande. U. W.
Niehelen. Zeker onkruid in de rogge. PL.
Niehelen , nigehelen. Nagelen , met nagets vasthechten.
Entie quadien ten selven stonden
Hebben ane den truce gebonden ,
Ende en wooden nich el e n niet ,
Om dat hi sonde sijn verdriet
Te Langer doeghen.
Der Ystorieu Biome , vs. 2161.
Hoe sijn dijn hande ende dine voete
Doer gaet , g e n i c he 1 t vele onsoete.
Vanden Levene ons Heren , vs. 3438.
Soe es overdragen ende geaceoirdeert , dat men dat uutgeserefte van
desen jeghenwoirdeghen brieve , van woirde te vvoirde , op berdere g enich e lt, hangen sal to vijf steden. Belg. Mus. X , '11 7.
Nigelle. Zekere plant , waarschijnlijk Juffertjes in 't groen.
Nighen. lemon. Voor iernand njgen of buigen.
Dan gheeft hi mi goet ende scone juweel ,
Men n i g h e t ende doet m i corded.
Nienwe Werken van de M. v. N. L. VI, 144.
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N1GHEN.—NICHT.
Doude hielden nederwaert thoot ,
Ende ghinghen voren ghedoochlike ,
Ende neghen hem ootmoedelike.
Lsp. B. II , C. 28 , vs. 58.
Hi n e e c h Jhesum mit groter waerden.
Ibid. C. 36 , vs. 73.
Zie nog IIILDEG. Ged. bl. 188 , vs. 68.
Niggel. Niets. Het is eene verbastering van bet Lat. »nihil."
Ik zie dat het hier kael en beroyt is , hier is n i g g e 1 in de Mars.
J. VAN BREEN , KI. van het kalf ,
Nichil. Hetzelfde. Wdb. op

BREDERO.

Nigromancie , nygromancie. Eigenlijk necromantie. De kunst
om , door gemeensehap met de geesten der gestorvenen , waar to zeggen.
Necro ging reeds in de tniddeleeuwen in Nigro , dat zwart beteekent ,
over , en daardoor ontstond langzamerhand het begrip van zwarte kunst
of tooverkunst.
Hi hadde een dochter seer bequaem ,
Lustelyck , scoen , van rijeker konst ;
Want sij bijder Goden gonst
Van nygromantien meester was.
Mloep. B. I, vs. 559.
— — — — nochtan
En haddi noit gemiut bi minnen ,
Ende was man die in alien sinnen
Nicest conste nigro in a n tie n
Ende alle maniere van toverien.
Lane, II , vs. 18254.
— — — mit nigromancien
Sietmen wereken wonder groot.
IIILDEG. Ged. bl. 110 , vs. 82.
BILDERDIJK , Taal- en Dichtk. Versch. D. III , bl. 156.
Nicht. Bloedverwante , somtijds kleindoehter,, souls ook schoonzuster,
zwagerin. Sich dijn n i c h t e is wedeghekeert to haren volke. Bijb. van

Men leze vooral

1477, Ruth I, vs. 15.
Nicht, nichtje. Sointijds wordt hierdoor aangeduid een licht meisje,
van dubbetzinnigen omgang.
Schoon joeghe meysje , soete kindt,
Wel van de schoonste die men vindt ;
Maer meysje , soo oncuysch en licht ,
Als een verhuyrde Venus n i c h t.
VAN BEAUMONT ,

Ged. bl. 107.
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NIGHT.—NIGHT.

Nicht. 1) Met. Duitsche voren.
Aurora heeft er thoir oic toeghedaen
Ende wandelde siju aengesicht ,
Datmens conde bekennen n i c h t.
Mloep , B. IV , vs. 2070
Weerde inensche , niece beghere
Dijns evenkerstens goet,
Baer voer seldi sijn behoet ,
Ende begheert sijns tonrecht nich t.
Die .X. Plaghen , vs. 1968.
2) Niets.

PL.

Die vorste code hitte ,
Daer is altoes in sitte ,
Houdic al over n i c h t.
131.01V91. Oudvl. Ged. 1 , 11l , vs. 1351.
Nichtigh. 1) Nciarstig , ijverig.
2) Spoediy.

MEYER.

Wilje mijn van Brandt verlossen P
Laet de Bel om Tousters klossen ,
Cinder atm de Bregers-Bregh ,
Siet , dais vaer' ick nichtigh wegh !
A. VANDE VENNES

Hell. Turf 1634 , hl. 41

'Lie vender op Nechtigh.

Nichtinge. nychtinge. Onlangs, kort te voren.
Doe sach hi dor die fermerie
Van inoenken gaen eerie partie ,
Elide sinen abt mede inder scares ,
Bode satire die nichtinge doot waren.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. I P. VII B. L X XX vs. 24
Di ende sijn vole slapen gingen ,
Ende hcvet sente Ambrosias versien
Snachts in sinen slaep mettien ,
Di uychtinge was doot to voren.
Ibid. HI P. Ill B. 11, vs 19.
the dicken soe to ghane plach
Van daer , daer haer moeder lath ,
Tote dien hole entien crochte ,
Daer onse Vrouwe harm sone brochte ,
Alse hi niehtinge was geboren.
Ibid. Cap. XXVIII , vs. 11.

NIJDEN
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Nijden. Ongenegen zijn , haten.
Vrient , swijch ende spree to tijt ,
Ende wachti van hem die di n ij t.
KAuSLER , De bone van Seden , vs. 784.

Nijden. Benijden, misgunnen.
Mettien hi jegen den vader zit.
Een was daer in ende n ij d d e dit ,
Ende spotte metten jongelinc.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. I P. IV B. VII, vs. 48

Nijden, nijen. Een naget plat- of omklinken. iii.
Nijder,, nijdert. 1) Nijdigaard , hater, haatdrager.
Daniel aen dit gebod hem gantschelijck niet en kreunde ,
Bad drymael noch des daeghs , op God den heere steunde ,
Ghelijck by was ghewoon. De n ij der s dit ghespeurt ,
Dewijl 't in 't openbaer ghenoechsaem was ghebeurt ,
Voor 't Coninghlijck gericht gelijck'lijck hem beklagen.
Z. HEYNS , Vervolgh van de Weken van Bartas ,
1628. bl. 17.
Een vryer moet de sweep van alle tongen dragen ,
En wort als uaeckt gestelt door innigh ondervragen ,
Lijt wat de spotter ralt , en wat de n ij d e r bast.
CATS , door D r . V. VL. I , 401 , a.
De nijd den n ij d e r steeds verslijt ,
Ghelijck de roest het yzer bijt.
DE BRUNE , Spreeckw. 1636 , bl 245.

2) Benijder , jaloersch, naijverig mensch. Wdb. op BREDERO.
Nijdich. Naijverig. PL.
Nijdichlick. Op eene ijverzuchtige wijze. Ibid.
Nijen. Hinneken, brieschen. Hetzelfde als Neyen.
Si maecten bi haer selves danc ,
Dat si ter zonnen upgane
Up hare orssen comen souden
Int vrijthof , ende si wooden ,
So wies ors dat daer teersten n ij e d e ,
Dat men dien to couinge wijede.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. III B. XIV , vs. 85.

Nijcheyden. Nieuwigheden.
Ged. D. V , bl. 75.
Nijgen iemen. Voor iemand buigen. Hetzelfde als nighen iemen.
Nijpen. Knijpen , met de nagels scheuren.
Seer Belden snijt hi , mer hi n ij p t
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Sijn vleysch ende spec, daer hi in grijpt ,
Dat hem smeer laughes den vingheren sijpt.
Biblioth. 1Vde en Vde

bl. 76 , vs. 216.

Nijpnaghel. Nj- of nijdnaget , dwangnagel.
Nijpvel. Hetzelfde. Ibid.
Nijpvleesch. fletzelfde. Ibid.
Nijt , nyd.

Ktvelting , flood door schaarsehte van voedsel.
Die ghier sine ionghe voet
Tote dat comt die wiutertijt ,
Ende dan wart onder hem die n ij t
So iaghet hise van hem dan ,
Want die proye naeuwet voort an.
Nat. Bl. B. [II , vs. 3568.

2) Liver , drift mar. Wdb.

BREDERO.

3) Strijd, geveckt.
Te vele heeft hem dese n ij t
Gecost.
Grimb. Oorl. Il , vs. 2628.
4) Haat , wanganst , verbittering , wrok.
Men hielt den vrede sonder n ij t.
13LOMM. Oudvl. Ged. 1, 27 , vs. 2263.
, seit si , " sidi dan dit
Die weder mi spreect ende neven mi sit ?
lc sie wel ende kinne dat ghijt sijt ,
Die van nil nam u vader dor n ij t
Bode ter Montorie sende ter stole.
Dr. VERWIJS, Bloeml. 1, 175 , vs. 334.
Dit heeft beraden die lede n ij t.
Fl. ende Bl. vs. 757.
Zie nog

BLONINI

Oudvi. Ged. II, 93, vs. 495.

5) Oneenigheid.
Ornme dese dine , orn dese n ij t
Was in Rome lange strijt , ene.
MA.ERL. Sp. H. 40 . ed. Ill P. VI B. H, vs. 1
Nijtspel, StrUd , geveeht, krijg veldslag.
— Vrancrike verloos to vele
Opdeu Bach inden n ij tspele,
Ende nieman wan daer' zeghe mede.
MELIS STORE ,

Die Romeine inden n ij tspele

B. 1,

VS.

280.

NUTSP.--NICKER.
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Verloren daerbi alte vele.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. V B. XXI , vs. 11.
Want Walewein gherochten so wel ,
Dat hi eerst metten hovede vel
So onsochte in den n ij tsp el e
Dat hem welna die erssine in die kele
Ghevallen ware.
Walewein„ vs. 9969.
Nick. Knik. IlL.
Nick. Nek. Ibid.
Nik. Afdaling , helling , nedergang
En dat we , wel gemoed , volharden op de wacht ,
Tot dat we tot de rust der zaligheid gebracht ,
Nu rusten in zyn wil , en alle wensch besluiten ,
En weren angst en vrees , en hoop en wanhoop buiten ,
't Geen u , gelyk zich zelfs van harten wenscht en gust ,
Die , Heemskerk , tot den n i k zyns levens blyft Uw V riend.
OUDAAN , Pazy , IV , 171.
Nicken. Met de oogen blikken. KIL.
Nicken.. 1) Vooroverbuigen , nederbuigen. , bukken , het hoofd buigen.
't Sweert sane neder ter selver stonde ,
Ende maecte in 't hooft een grote wonde ,
Soe dat hi nicte op sijn artsoen.
Grimb. Oorl. II , vs. 2661.
Doen nickte neder die baroen
Ende nam op d'erde enen schacht.
Ibid. vs. 3036.
Zie nog Lev. van Jezus , bl. 147 ; Vanden Levene ons Hem) , vs. 2878
D r . VERWIJS

Die Rose, vs. 1435 ; Lane. II , vs. 491 en vs. 26667 ; Se-

ghelijn , fo . 48 , b ; Bijb. van 4477 , Jes. LI , vs. 23.
2) Met het hoofd knikken. En.
3) Vooroverbuigend of knikkend groelen.
Sy

saghen die edele ymage tVronw Margriete) nick e n.
Belg. :plus. 1X, 150 , vs 29.

4) lneenzakken.
Ghi n i c t soe ter erden wert ,
Ic wane ghi owes ghesellen ghert.
Limb. B. I I , vs. 1213.
Nicker. Zie Necker en Wdb. op BREDERO als ook Wdb. op
Nicker. Zeker onkruid in het koren. PL.

HOOFT.
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Nikse , nixe. Ingebeelde boosaardige urouwelijke watergeest , can
welken men de dwaallichtjes , nit moerassen en slooten oprijzende , toeschreef. LIIIDERDIJK Gesll.
Nym. Gebiedende wijs van nemen , clue neem.
N y m die poeten in dijn memori ,
Ende besich menigherconue histori ,
Die si van minuen hebben bescreven.
Mloep. B. I , vs. 110.
Nymare. Zie Nyemare.
Nimmere, nimerde. Hetzelfde.
Doen die liede ledich lagen
Ende eers gemacs plagen ,
Quam nimeere in dat here ,
Dattie cuisine hadde gore
Te kerene te laude waert.
Alex. VII , vs. 1855
Ende .11se hi int lant comen was , lip die nimerde van hens in alle
die gheburte. Lev. van Jezus , bl. 27. Dese nimerde lip dor alt lant
van Judeen. Ibid. bl. 54. Van der re miraklen so doi vloegh die niemerde
al die gheburte ende al dat hint. Ibid. M.
Nimen , nyman. Zie Nieman.
Nimme. Nooit, nimmer.
Waer hebbedise dan gesien
le sachse" , seget si, " solider gilen ,
Henen omtrent .ij. milen
Tere stat , daer si te nacht liggen sal.
Hi seide: " Gi speelt met mi al."
Si seide : " 1c en doe , entrouwen ,
Ende om u n i m e."
Lane. II , vs. 15110.
Nimmere. Niet meer. Zie Nemme.
Nindelike. In suite , volgens

LE LONG.

Nindelike hi Bore croep ,
Overmids der vrese vander doot.
VELTH. Sp. H. 16 . 256.
Nine. Nooit of de dubbele negatie niet en.
Hoet u dat gi nine vertrect
Dine , die wesen wille bedect
Ende al dat te heelne staet.
1)r. VERWIJS , Die Rose , vs. 2027.
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Nipen. 4) Knijpen.
Oat meeste deel der predicareu ,
Wanneer si staen ende openbaren
Hoe men sal scouweu alle quaethede ,
Soe swigen si van der ghierichede ;
Want spreken si van hare te vele ,
Si n e p en hem selven bi der kelen.
Bross(. Ondvl. Ged. III , 70 , vs. 382.
2) Sloan , in het nauw brengen.
Ende wildense die rovers anegripeu ,
flat sise weder so seleu nip en
Met harms staven , wats gesciet ,
Si selen daer of hebben verdriet.
VELTH. Sp. H. fn. 82.
Nippelen. Beknibbelen. Ende zy , inziende dat vrydoom van schattinHOOFT, Nederl.

gen dikwyls uit noodt b e n i p p e 1 t oft vernietight wordt.
Historie fo. 398.

Nippelen. Freq. van nippen of nebben, dat van n e b kornt , en
dus , volgens

VAN LENNEP

trekkebekken , of bij uitbreiding zoenen, kassen.

Eene andere beteekenis is van Dr .

A. DE JAGER ,

welke oozes bedunkens

te recht meent dat dit w.w. met nijpen in verband staat , en bet daarom
verklaart door c streelen , strijken , iesnand uit geile drift gedurig bevoelen
betasten , enz.
Als ghy de rozen op mijn wangen kreuckt en druckt ,
Miju borst en lippen kuste en irk a wederkuste ,
U streelde , n i p p e l d e en uw dolls vlammen bluschte.
VONDEL , door v. L. IX , 169 ,

vs.

330.

Bij eene tweede plaats van VONDEL wordt (lit zelfde woord door VAN
LENNEP eveneens door gedurig betasten , bevoelen , herhaald knijpen verklaard , als in de volgende regels :
Pigmalion staet stom voor 't wonder van zijn kunst.
De nagebootste borst ontvouckt door hare guest
Het hart des meesters. Hy wil dickwijl 't werkstuck voelen ,
Of 't vleesch is , of ivoor. Hy wenscht zijn' brant te koelen ,
En moet bekennen 't is geeu elpen , noch albast.
Hij trust , en wort gekust , met mont op moot gepast ,
Zoo 't schijnt. Hij spreeckt en voelt , en 't sou bykans gelijeken
flat d'elpe spieren voor zijn hant en vinger wijcken ,
Inbuigen min of meer , en 't vleesch , dat dus geport ,
Hem angst aenjaeght , of blaeu van al dit nip plen wort.
Ibid. XI , 629 , vs. 364.

NEPTE.---NIWER.
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Nipte , nepte. Kattenkruid. KIT,. PI,.
Nis , nisch. Zacht , week. Volgens BILDERDIJK : zuiver , versch.
Van reynder spijs en can men weten ,
Als van een eytjen nisch ghe-gheten.
J. DE BRUNE , Spreeckw. 1636 , bl. 296.
Breeckt gheen nisch ey , of maeckt dat uw brood te vooren ghereed
is.

DE BRUNE ,

lick eten.

Bancket-werck , bl. 144. Een nisch ey is een suyver-

MEIJER ,

Oude Nederl. Spr. bl. 78.

Nist. Nest.
Pijnt u altoes mitten goeden
Goede wereken te bestaen ,
Ende uwer p iste niet af te gaen.
Mloep, B. IV, vs. 956.
Eel) vityl , onnuttigh voghel ist ,
Die daer bekackt zijn eyglien n i s t.
J. DE BRUN' Spreeck-woorden , bl. 385.
Nistelen. Een nest maken , een nest hebben , ook nestelen.
Cephalus worts te hant ghewair
Ende meynde , doe hi hoerde dat ristelen ,
Dat eeu dier daer woude n i s t e I e n.
Mloep, B. IV , vs. 2186.
Nisten. Zetelen , woven.
Waer reyne mimic int herte n i s t et
Daer off coemt alle reynicheyt.
Ibid. B. II , vs. 712.
Niweliek. Zonderting , vreemd , bespottelijk.
Nadat de vos geschoren en met olie besmeerd was, om in den strijd
egen den wolf niet door hem vastgehouden to worden , trad hij voor den
coninc , en
Hem alien wonderde van dims ,
So niwelic was hi an te scouwen.
Rein. door wittLms , vs 6923.
Niwelinghe. Onlangs. In den tide Herodess des conings , doe onse
Here gheboren was in Bethleem , so quamen de coninglie ut orienten te
Jhrlm , ende vragden waer der yoeden coninc ware-, die niwelinghe
ware gheboren. Lev. van Jezus , bl. 16.
Niwents , niwens. iViets. Wille is mi selven eeren , so nes mine
eere niwents wert. [bid. bl. 164. Hare ghetugnessen en waren niwens
wert. ibid. bl. 221 .
Niwer at

fl oor viets , neruois voor,

NIWER.---NOBIS.
Sijn herte was Licht ende claer ;
Ende seide hi sonde wel geuesen
Mocht hi twe dage stille weseu
Sonder gaen ende souder rider,
Dat hi niwer a f dorste ridden.
Lane. II , vs. 45160.
No. Nood.
Si moeten alle in desen n o
Bi ons springen enen sprouc ,
Ja sijnse out of sijnse bone.
Beig. Miss. IX , 81 , vs 603.
No. Verkorting van node. Ongaarne , niet licht.
Men ne sal (Ian baden n o laten.
Heim. der Ileim. vs. 1223.
No. Noch.
Doe swoer die coninc euen eet ,
Dat hive sal lateu die jacht ,
Dore bosch , dor hage , dach n o nacht
Tes hi gevaen sal hebben den hert.
Ferg. vs. 116.
— — een boem ghewassen hoghe ,
Al sine telgre waren droghe ,
Hine droch vrucht n o blade.
Dboec vanden Honte , vs. 161.
No. Neen , niet.
No.

KIL. ALEYELL

Zelfs niet.
Hine heeft ooc uiemeue so lief ,
No den canine, rniuen here.
Rein. door D r. JONCKBL vs. 131,

No (Meer) min. Volstrekt niet , in geenen deele.
Doen dus heneu was die here ,
Quamen .iij. sijnse viandeu
Die met lederen al to handen
Ten vinsteren clommen in ,
Ende eu spaerden meer no min
Maer sloeghen die vrouwe jammerlijc.
Meliboeus , vs. 82.
Nobel. Zekere count van 50 St. waarde. KIL
Nobisgat. De hel. KIL.
Nobiskroeg. 1) Hetzelfde. Ibid.
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NOBIS.—NODE.

2) Het verblijf der afgestorvenen.
Men Heer die ben ick quijt , die lieve soete man ,
Is al nae Nobis Kroegh.
JAN WET , Clorinde en Dambise , 1640 ,
Nobisse. Dwergduivel , spook , spooksel.
Nodan , no dan. Nochtans.
Soe es bevaen met ridders minne ,
Nodanne hadsoene niet ghesieu.
Walewein , vs. 7393.
Men sach nie so grote noet
Alse te Gent was doe om broet.
Si vochten daerom ; mer no dan
So ne wilden die Backers niet vordau
Dat broet bringen , om dese saken.
VELTH. Sp. H. 10 . 234.
Zie nog Walew. vss. 6596 , 6996 7812 , 8500 en 8695.
Node. Kommer,, druk.
Es hi in node, es hi iu tormint.
Vanden Levene ons Heren , vs. 3018.
Node, noede.

Ongctarne.

Dat woudert mi in milieu gheest ,
Dat ie u vinde dus allein
In dit foreest op dese foutein.
Wat es die sake die tt let ?
Heeft u iemant dach gheset ,
Doer ghi scone wijf -ea wacht ?
Hi mochte siju van sulker macht ,
Ic sonde u te uoder spreken an.
Lantsloot vs. 397.
Node ghift sijt al verloren.
HILDEG.

Ged, bl. 81 , vs. 54.

Zie nog Lev. van Jezus , bl. 447.
2) Moeilijk.
Want ghelijc tgroene hoot
Altoes es van diere maniereu ,
Dat beide versch es ende cout ,
Ende node outstect vamlen viere.
ELWIN. Van der Feesten , vs. 696.
3) Bektemd , benauwd.
Ic aensie die wile dat mijn lijf jut ,

28.
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NODE.—NODEL.
Soe node benic in dit torment.
Vanden Levene ons Heren , vs. 3222.

Node (Van)

of

noede.

Noodwendig , noodzakelijk ook uit noodzake-

ijkheid.
Der leringhen volght , data weer ,
V an node die sprake naer ;
Ende die gheest , Bats ware sake ,
Bringt inden mont die sprake.
Doctrin. 1 , vs. 169.
Ende in der nacht , ale men te mettenen luudt , soe coemter daer
oft .V. die 't doen moeten met behoerten , ende meer van noede dan
van vrien wille. Beig. Mus. IX , bl. 470. Doe most by van node dat
Casteel ende al Hollant daer toe Joneheer Dirk van Hollant opgeven. Clerk
u. 1. L. bl. 56.

Nodeghe.

Een die in nood zit , een arme en daardoor een gierigaard.
Het nes man , die sonde conneu
Die doget volprisen van dien scilde.
Den n o d i g h e n so maect hi milde,
Elide den bloden maeet hi stout.
Ferg. vs. 3130.

Nodelio , nodelyo , noedelik. 1)

Noodig , noodzakelijk.

Wat sonde dan min off caritaet ,
Die God selve tonser baet
Heeft ghetoecht soe menichfout ,
Doe sijn menscheit starff ant bout ?
Hy vergaff , hi maecte soen ,
Om dattet nod eli c was te doen.
HILDEG. Ged. bl. 44 , vs. 172.
Die .XXX. ringhe Met hi houden
Ende gheheel inden tempel bringlien ,
Daar si menech jeer in hinghen
Als te ghemenen orbare ;
Oft no del y c te doene ware.
Dboec vanden Route , vs. 562
2) Kommerlijk.
Wats beter , seght mi dat ,
Oft wats beter mijn ghemic
Dan te hebbene enen anderen ie
Baer ick enede spreke dare
Oft met mi selven ware ,
IV.

39
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NODEL.—NODICH
Ende mi gheeft troest eude raet ,
Alst mi noedelike staet.
Doctrin. II , vs. 1024.

Noden. Kwalen , ongesteldheden.
Die doem van den wine aldus ghesodeu
Quijt die hersine van den node n.
Nat. Bl. B. TX , 70.
Noden. 1) Bestraffen , vermanen.
Alstu nodes dines vrient ,
Die des hevet verdient ,
Al sprect hi daer jeghen let,
Daer omme saelstune laten niet.
Dietsche Catoeu. vs. 79.
2) Geweld aandoen , dwingen , in het nauw brengen. Ibid. Ed. 41
Nodenay , nodinnay. Quid ?
Die haer soude slaeu den node nay,
Daer soe sonde wesen gay.
KAUSLER, Die Rose, vs. 12305.
Eenigszins anders luiden die regels bij

Dr. VERWIJS

als

Die hare sere sonde makes den nodinnay,
Daer si of wesen sonde gay.
Die Rose , vs. 12487.
KAUSLER teekent hierop aan »nodenay", soil noch heute der Name
eines Tanzes sein ; doch Dr. VERWIJS vermoedt eerder dat er een obsceniteit

achter sehuilt , dat is , dat dit woord op eene bedekte wijze op lets onkiesch , lets wellustigs , lets onkuisch , zinspeelde.
Nodich. 1) Gierig, karig.
Daer omme es, also help mi God,
Die rike man doer ende harde sod ,
Die nod i c h es ende nine wilt geveu.
Dr . YERWUS , Die Rose , vs. 1087.
Mi wondert , dat so menich katijf
Hier so nodich is ende vrec.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne,
bl. 87 , vs. 349.
Zie nog

Dr . VERWLYS

Die Rose , vs. 2170.

2) Behoeftig , bekrompen.
Maer is weet wel sekerlike ,
Dat gi niet en sijt so rike ;
Ende gi en sijt so uodich niet ,

011

NODICH.—NOEGH.
Gine sout gums geven let.
Dr. VERWIJS , Die Rose, vs. 7713.

Nodinge.

Noodzakinge volgens

LE LONG;

doch volgens die verklaring

is die plaats mij duister.
Artoys heeft dit teken vernomen ,
Ende trac bat omme ter sonnen werd.
Noch droegense alle bloet een swerd ,
Ende togeden , dat si in node lageu ,
Den Fransoysen , die derwerd sagen.
Si waenden wel hebben gedaen ,
Eu wysdeuse daerse uiet conden ontgaen ,
In een uodiuge vol van grachten ;
Daer si hem niet iegen en wachten ,
Daer si in haer doet oec voren.
VELTII. Sp. H. P. 241.

Nodicheit , noedicheit.

Gierigheid , karigheid.

Meltheit es middel , dat verstaet ,
Tusschen noedicheit ende overdaet.
Limb. B. X , vs. 816.

Noegh. Genoeg. KIL. MEYER.
Noeghen. Genoegen , genot.
Wie kan onvoeghb're dingen voegeu ?
Verschil van zeden hengt geen n o e g e n.
CAMPH. Ps. cxx vs. 5 , ed. 1630.

Noeghen.

Werkw. Vergenoegen, behagen. U, W.
Ofmen den wisen gave te raden ,
In wat sinne , in wat 8taden ,
Dat hi alre liefste waer
Mede te bruken amen jaer ,
Die wijl hi ware in desen dale ,
Entat den lichaem noechde wale
Vander weelde ende vroechde , enz.
HILDEG. Ged. bl. 157 , vs. 6.

Noeghen

of

noghen (Hem).

Zich tevreden stellen , tevreden

Die dan te voren weet bescreven
Sijn rekeninghe in sulker platen ,
Dat hem dan die heer wil uoegeu laten
Mitter waerheit , die hi bewijst ,
Soe wort sun rekeniuge gheprijst.
Ibid. bl. 160, vs. 78.
39*
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Wes natuer niet en mach voe.ghen ,
Moet hem wel laten n o g h e n.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne , bl. 89.
Noeyelick. Schadelijk , verderfelijk , bezwarende. mt..

MEYER.

Noeyen. Schaden , krenken , benadeelen , hinderen. Ibid.
Noele. Wafel. Kir..
Noemliek. Bij name. Ibid.
Noen. Middag. Ibid. Eig. des namiddags te Brie wren.
Des derden daghes , nader noene,
So ghine die edele kuusche smael
Alleyne spaitseren in een dael.
Mloep. B. I, vs. 1524.
Hi reet den dach dore toter n o e n e
Int foreest dwers ende lanx.
Ferg. vs. 2466
Noenen daghes. Midden op den dag.
— — — — men earbonkel
Die maket licht daert has donker ,
Dat te minnachte was also dare
Als oft noenen daghes ware.
Walew. vs. 894.
Tortijtsen staen up candelare
Die alle gader goudijn waren ,
Diet maecten binnen den borch dare
Alst oft noenen daghes ware.
Ibid. vs. 1056.
Noenmael. Middagmaal.
Noenstonden. Middaguren.

Wdb. op

BREDERO.

KIL.

Noeseh. Schuin , scheef , dwars. KIL. MEYER.
Noest. Kwast in het hout. Tot eenen harden n o e s t moetmen eenen
scherpen beytel gebruicken. St. Bijb. Zach. XIII , Kantt. 25.
Noest (Het) hebben. Het druk hebben , in de weer zijn. Wdb. op
BREDERO.

Noeh. 1) Noehtans, echter , niettemin.
Nu schoon ons nabuurschap niet nabuurt in 't geloof,,
N o c h wenscht het geene Goon met der gebuuren roof
Te paeien.
VONDEL , door V. L. IV , 319 , vs. 190.
Zie noch

STARTER , Fr. Lusth. 1621 , hl. 367.
2) Nu ook , zoo ook.

NOCH.—NOCHT.
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Want die cipres es ghewone ,
Als menne houwet ende ontdoet ,
Patti ghevet roke goet :
Noch alsmen den sone sal blouwen ,
Hande ende voete dorhouwen ,
Ende sine side ontploken ,
Daer uut sal comen soe soeten roke ,
1)attie vader daer bi sal
Adams mesdaet vergheten al.
Dboec vanden Houte , vs. 247.
3) Bovendien ook , daarenboven.
Waeht u van Eneas droch ,
Van Demofon , ende hoet u n o c
Van Jason ende van Theseus, enz.
Mloep , B. 1, vs. 3250.

Noch also , noch alsoe.

Wet zoo , in, grooter mate , meer.

Ende als men hem boot de crone ,
Seide hi, ,Het weer noch also scone,
Coninghe dwinghen ende iaghen ,
Dan selve de crone draghen."
MELTS STOKE , B. I, vs. 214.
Den grammen dunket altoes des
Dat hi noch alsoe maehtech es
Dan hi mochte volbringhen.
Doctr. B. II , vs. 796.

Noch ter ure.

Tot heden toe.

Haer gheslachte leeft noch ter u r e.
Rymb. vs. 14432.

Nochdan.

Nochtans
De no ehdan dat gheteemden ,
Dat si daertoe gaven raet ,
Ende holpen met alre daet ,
'Dat sijn vader wort ghevaen.
MELTS STOKE ,

Nocht , nochte.

B. V , vs. 1250.

Noch.

Ghy en hebt niet gedeelt met mister nochte broer.
VAN BEAUMONT , Ged. bl. 102 , vs. 11.

Nochtan, noch tan 1)

Evenzeer , daarenboven , bovendien.

Effene tanden heeft die man ,
Ende wat so horn draghet nochtan,
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NOCHT.—NOCHT.
Hen ware tghehornet serpent.
Nat. Bl. B. II , vs. 76.
Maer Abymalech die verwan
Gaal , ende Sichem nochtan
Wan hi , ende sloech die liede doot.
Rymb. vs. 7740.

Zie nog Biblioth. VI , bl. '14 ; Lane. II , vs. 32714 , 22705; Nat. BI. B.
II , vs 3485.
2) Eventvel , desniettegenstaande.
Waert dat u vrient over u quame
Alst u niet en ware ghename ,
N o c h tan toent hem goet ghelaet.
lisp. B. III , 4 , 461.
Ende weert saec dat mans dan tot sunte Jans mis niet en loesden
ghelijc voerscr. steet, soe mach ment n o c h tan tot sunte Wolborghen
mis , daer naest volgende loessen , enz.

NIJH.

Ged. III , bl. 40.

3) Middelerwijl , terwig.
Alsi vanden heileghen man
Te haren cloestre keerden n o c h tan,
gnam hem een aspis int gemoet.
MAERL. Sp. H. 40. ed. III P. IV B. XXVIII , vs. 22.
In de volgende aanhaling kan dit woord even zoo door middelerwift
als door en, daarenboven , bovendien verklaard worden.
Jhesus sprac : 'Jo wile du sijs
Heden met mi int paradijs."
Maria , sun moeder , ende Jan
Ende Magdaleene n o c h t a n
Ende Maria Cleophaee
Stonden daer bi ende andere mee.
Ibid. I P. VII B. XXIX , vs. 46.
4) Ofschoon.
Al wildi mi selven slaen ,
Ende van minen live deren
Wilt, inne mochte mi niet verweren ,
Trocti tswaert , dat wetic wel ,
(Sine maniere die es so fel)
Indien dat ict jou hadde ghegheven ,
N o c h t a n dat ict al mijn leven ,
'Tebbe ghehadt in inijn bedwanc.
Walew. vs. 3284.

NOCHT.—NOCHT.
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Salomoen was de wijste man ,
N o c h t an dattene een wijf verwan.
MAERL. Sp. U. 4 0 . ed. III P. I B. XXXVII, vs. 10.
Noehtana. Daarenboven , bovendien. Wdb. op HOOFT.
Nochtant. Hetzelfde als Nochtan. Zie D". DE JAGER Verseheidenheden , 1844 , bl. 72.
Nochte dat. En dat niet. Wdb. op HOOFT.
Noehtent. Ochtend. Wdb. op BREDERO.
Nochter. Nuchter. KIL.
Noehteren. Nuchter worden. Wdb. op BREDERO.
Nochtien. 1) Tot nog toe, volgens

MUYDECOPER.

Want alt here lach nochtien
Vaste ghecoppelt.
MELIS STOKE ,

Nochtans , evenwel , volgens D r.

B. IX ,

vs.

1246.

VERWLLS.

Meester , vrient, tis wel ghemeten
Dat altoes evenlijcke weecht
Hier an hebdi wel gheseecht ,
Nechtien wil ict u bet verclaren.
HILDEO. Ged. bl. 218 , vs. 143.
3) Daartoe , daarenboven , volgens Prof.

DAVID.

Bode dattu niet baeds , uochtien
liebbie di ghegheven mede ,
pats rijcheid ende moghenthede.
Rymb. vs. 11158.
Nochtoe. 1) Ook.
Nochtan willic wel seker sijn
Ende nemen op mijn leven das,
Datter nochtoe tusscen en was
En gene sondelike sake
Dan allene hovessce sprake ,
Ende dat elc gerne anderen sack.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 3059.
2) Tot nog toe.
Bi dullen rade , bi siere sculden ,
Verloos hi der moeder hulden ,
Die nochtoe al Hollant
Gheweldelike hadde in hant.
MELIS STOKE,

Maer niet ne dorste hi met alien

B. II, vs. 167.
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NOCHT.—NOJAEL.
No c h t o e voor die stede vallen.
Rymb. vs. 30578.

Dit woord komt in hetzelfde werk , (zie vss. 14218 , 27667 , 28055)
ook gescheiden , dus n o c h toe voor.
3) Toen nog,
In alien tiden , spade eude vroe
Was ic een hovesc kint no cht o e.
Rein, door Dr. JONCKBL. VS 2080.
Ende si vrageden wie siju vader ware ?
Ende hi autwerde doe hare
Dat hijs niet wel wiste no c h to e.
Lane. III , vs. 869
4) Nog.
Reinaert stont n o e h t o e vor tgat ,
Doe hi dese tale horde.
Rein. door Dr. JONCKBL. VS. 1288.
5) Terwijl,
Nock t o e dat si in twivel waren ,
Weder si henen wouden varen ,
Soe eer viande weder staen ,
Mettien so quamen harde saen
Uten dale die edel Grieken , enz.
Alex. VII , vs. 424.
Noy. Ooit
Al ben ic een besondech wijf,,
Ende een onghetroest key tijf ,
In wat leven ic n o y was ,
Vrouwe , ghedinct dat ic las
Tuwer eren een ghebede.
Beatrijs , vs. 527.
Noyde. Ongaarne. Die n o y d e dinghen (d.
gheerne. MEIJ ER Oude Nederl. Spr. bl. 102.

afdingen) verliesen

Nojael , n.oyael , noiale. Edel , voortreffelijk , uitmuntend.
Die coninc van Averne
Heeft een dochter u o j a e 1 en goet
Ende die ooc draecht enen reinen moet ,
Ende hevet enen goeden aert.
Gloriant , vs. 67.
Het es een leven bi haer te sine ,
Want si es al te recht noj ae 1,

NOJAEL.—NOISI.
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Si es een vroawe principael.
Een troosterse van minen sinnen.
Lantsloot , vs. 520.
Zie ook Lanc. II , vs. 45620 ; Biblioth. I , 50 ; ibid. IV , 147 ; Vaderl.
Mus. I , 398.
Noyalic, noyaeLlic. Op eene eerlijke , eervolle tvijze. Alle dese voorscrevene woerde ende pointe , ende elc sonderlinghe , wel ende n o y ali c
te haudene ende te volcommene. Vaderl. Mus. IV, 340.
Noye. Moeilijk , tegen wit en dank. KIL.
Noyelick. Schadelijk, verderfelijk , bezwarend. ibid.
Noyen. Schaden , hinderen , krenken , benadeeten. Ibid.
Noint. Ooit. Lucifer — — — was d'eerste creature , die Christus
(nam. God) no y n t maecte.

BLOMM.

Oudvl. Ged. II , 47 , a. Doe dese

ziele hoorde dat so wederkeeren moeste te haren lichame , so andwoorde
so met grooter zeericheit , ende seide al weenende : »Ay lawn!" Heere ,
wat hebbic noynt mesdaen so vele quaets dat is moet wederkeeren te
minen vulen sacke. Ibid. bl. 55 , b.
Noint, noynt. Nooit. Dit is te borne seer nieuwe gheweest , ende
nouwelick n o y,n t ghesien.

VAN VAERNEWIJCK

Hist. van Belg. fo. 77 , b.

N o y n t so en sach ooghe , noch n o y n t so en hoorde , no noynt so en
gnaw in menschen herte , dat Christus heeft bereet den ghenen diene
minnen. BLOMM, Oudvl. God. II , 49 , a.
Zie nog Rein. door

Dr. JONCKBL.

Noyse. 1) Schade.

Gloss.

KIL. MEYER.

Die Conine beval oec , bander side
Artoyse , dat hi op Vlaendren stride ;
Ende hi met hem name Fransoyse ,
Ende daer met Vlaendren dade noy se
VELTIL Sp. H. fo. 230.
Zie nog

KAUSLER Reimchr. vs. 5651.
2) Jammer , teed , verdriet , kommer , benarde toestand.

,0 God almachtieh ! wat grooter n o y se
Ende wat grooter pynen nu bier lima !
Helpt God !"
Vaderl. Mus. II, 76.
Noisint. Nooit sedert.
Ende doen gincker in sitten sander beiden
Vanden tween diet wederseiden ,
Dient soe verginc eer iet lane ,
Dat hi in die eerde neder sane.
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NOISI.—NOKKEN.
Noisint dorstere in Bitten man.
Lane. III , vs. 3299.
Ende pine hadde noisint gene
Ontfermecheit groet no Ilene
No van iemanne , sekerlike ,
Die hem hilt in mine gelike.
Ibid. vs. 4343.

Noit , noyt. Niet , in geenen deele.
Van alden heren diere waren
Sone durster noyt een varen.
Si saten alle ende sweghen stille.
Walewein , vs. 1190.
Noit , noyt. Ooit.
Treckedie tswaert , het es so fel ,
Al haddi al die wapine ane
Die ghi noyt droucht , na minen wane.
Sone mochti niet deer voren staen ,
Het ne soudse alle dor slaen.
Walewein, vs. 3338.
Het was recht , is vermete mi das ,
Dat hi die baste ridder was,
Die n o i t quam in sconiux hof.
Ferg. vs. 1089.
Nokernoot. Okkernoot.
En, die nokernoten en fighen
Daghelijx eet , en can ghecrighen
Vau ruten mede lettel bladen ,
Venijn ne machne niet verraden.
Heim. der Heim. vs. 1351.
Nock , nocke. Hik. JUL.
Wel hoe , ick krijgh de n o c k.
BREDERO Boert. Liedt-boeck bl. 67 , b.
Nocke. Ruggegraat en ruggernerg. KIL.
Nocke. Hanebalk. Ibid.
Nocke. Keep of ker f in eene pal , orn de pees in spanning to zetten.
am. Eng. »nook."
Nokken. 1) .Hikken. Schuddende zijn' borst en aanschijn van 't o kk

HOOFT

Tac. fo. 394.

2) Snikken.
Al bevend wart myn stem , door 't noc k en gants verstopt.
WIEDER° , Griane , 1616 , bl. 21.
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NOKKEN. —NOMEN.

Wat baet g hen o c t P wat baet ghekreten ?
Wat wt den ooghen is , is haest vergeten.
COLIJN VAN RLISSELE Spieghel der Minnen , fo. 31, b.
Van suchten en van weenen ,
Van n o c k en en van steenen ,
Ben ick vermoeyt en mat.
ANNA ROEMERS , Ps. VI , zie Zeeusche Nachtegael , bl. 16
3) Stooten. Hector n o c k t e zoo stijf met zijn pijcke scherp
aangehaald m

MANDEB ,

woordenboek.
Hik en snik.

WETLANDS

Nockinghe.
Nol. Zandheuvel , duin , zandhoogte.
— — — knyntjes sonder eynd , die noyt of selden vry ,
Ontkruypen het gevaer in n o 11 etj es en bei gen.
WESTERBAEN , Ockenburgh , bl. 59.
J. Ick jaegh de Haes op barre Heydeu ,
V. En ick seer gaern in donckere nolle n.
R. VISSCHER Brabb. 1669 , bl 91.
Veel zanden tot n o 1 I e n gestoven.
FOCVENBROMI ,

Ged. II , 16.

Nol. Rouwkaproen. Km.
Nolle. Hoofd , kruin.
Alse hi gemoete menechwarven ,
Liede , die scone waren gehaer,,
Dedi maken die nolle blaer.
MAERL. Sp. H. 40 . ed. I P. VII B. C. vs. 22.
Totyla dede hem ghebieden ,
Dat hi den hisscop in dien tiden
Eenen rieme uut dade sniden
Vander n o 11 en toten hielen seen
Ibid. III P. VI B. XXXI C. vs. 51.

Nollen. Bedotten , foppen, misteiden, begoochelen. Wdb. op BREDERO.
Nomen, nommen. I) Vertellen, mededeelen.
pat ander punt wil is di nomen,
Dat hiet; vrolic sijn in harten.
Dr. VERWIJS, Van Vrouwen ende van Minne, bl. 67.
Den ridder, die den penninc niet
En hadde te helpen, was spreken comen
Ter vrouwen ende begonste haer te n omen
Wat hi doer haer hadde ghedoghen.
Ibid. bd. 80.
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NOMEN.—NONNE.

2) Noemen , heeten.
Een bench es Caucasus g e n o m t,
Daer menech water uyt comt.
Alex. IX, vs. 27.
Hoe heilich dat wire enich n o rn e n,
Waer was ter werlt ye heer soe groot ,
Of paeus soe heilich sijn ghenoot.
HILDEG. Ged. 153 , vs. 56.

Nommeer. Niet meer.
Dan selstu n o m m e e r werden gequelt ;
Maer dan so salstu, werden geselt
Met dienre zielen in deuwecheit ,
Sonder eneghe gebrekelecheit.
Lev. van Ste Christine vs. 1637.

Nommer. Nooit , nimmer.
Secgict hem niet, hine weet n o m m e r.
Ferg. vs. 1385.

None. Na den midday, te drie urea.
Si hebben groet recht daer an , dat si
Hem wapennen , bedi
Si sullen eer morgen none
Der wapene wel hebben te clone.
Lane. II , vs. 10243.
Daerna maecten si hare vart
Met gemake der waert ,
Ende nameu te haren perden hoede ,
Dat si niet ne souden werden te moede ,
Soe tlatsi omtrent none quamen
Daer si liede vliende vernamen.
Ibid. vs. 33245.

Nonne. Drifftol. RIL. Horae Belg. VIII , 181.
Nonne. Gesneden zeug. KIL.
Nonnefortsjes. Zeker gebak uit meet, melk en dojers van eieren
samengesteld. De nasal is niet zeer kiesch , hij beteekent letterlijk nonnenllorsjes , nonnewinden. Men ontmoet nog heden ten dage dergelijke zonderlinge namen voor zekere soorten van gebak. Zoo heeft men de Haagsche
hoerenkoekjes, de Arnhemsche Jongens en meisjes en meer anderen.
't Zijn geen slegte leurerijtjes ,
Muizekeutels , kindergoed ,
Nonn efortj es, of ontbijtjes

NONNE.—NOOD.
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Van Arnandels , zuikerzoet.
JAN ZOET, Uitsteekeuste Werken, uitgave 1714, hl. 361

Nood. 1) Noodlot.
Helaes! maer al vergeefs : vergeefs men om wil stooten ,
't Geen eenmael van den Nood gestemt is en besloten.
VONDEL , door V. L. 11 , 193, vs. 310.
Noodzakelijkheid , noodwendigheid , behoefte. U. W.
Maer van die wijse gecken
En ben ick niet, God lof ,
Die met den eersten bof
Van't niew daerhenen vallen ,
En 't reedste Geld vermallen
Aen tuygh van veel min n o o d
Als 't dageliksche Brood.
BUYG. Korenbl. I , 59.
Zie nog Doctrin. II, vs. 833.

Nood, p oet. Behoefte , dal ionand noodig hee ft.
Si hadden no et van rusten
Ende te gemake te sine.
Lane. II, vs. 2458.
Zie nog D r.

VERWIJS ,

Die Rose , vs. 7911.

Nood , noodt. Ongaarne. Wdb. op HOOFT.
Nood, noodt. Noodig , noodzakelijk. Ibid.
Clapheylighen twaer u o o d t dat men u verniste.
A. BYNS. Ref. 1548 , D. II , 114.
VELTH. Sp. H. fo. 230 ; Clerk u. d. 1. L. bl. 2.
Nood, noedt of noot doen. 1) Afbreak doen.

Zie nog

Die Vriesen, de menigheu noot
Den Grave daden van Hollant.
MELIS STOKE ,

B. II , vs. 130.

2) Hoog noodig, noodzakelijk zijn. Ende hebben hem ten laatste, ziende
dat het noodt d e e d t, tot in stadt gesleept. HOOFT Tacitus Saarboeken fo. 64 , 28.
3) Op eene onkiesche wijze aanvallen , geweld aandoen.
Miin vader was eel) ridder here ,
Die mi minde herde sere
Ende voerde met hem daer hi voer.
Dese ridder, die ons achtervoer,
Ende siin gheselle slougen doet
Minen vader ; ende dad en mi noet,

NOOD. —NOODEN.
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Onadat is gins niet en gherde ;
Noch waric ell liever onder derde
Begraven vele, dan si
Haren wile hadden van mi.
Limb. B. IV, vs. 1496.
Zie de verdere beteekenissen op Noot.
Noodbederf. Dringende behoefte drinyende noodzakelijkheid , nooddwang.

KIL. MEYER.

Noodtbescheer. Onontwijkbaar noodlot. U. W.
Noodborg. Borg. KIL.
Noodbusse. Kartouw , kanon. Ibid.
Nooddorfte , nooddurfte , nodorft , noodtorft , nootdorft, nootdorst , nootdurft , enz. Dringende behoeftigheid, noOddruft , levensbehoefte. Die wise dispenseerre , din die here heft gheset boven sine familie omme hen to ghevene hare no oddorft e te tide. Lev. van Jezus ,
bl. 194. 1st dat wy niet allene gheven den armen die overtollicheit des
goods , mer oec allene haer no dorft , so sijn wy roveren.

VAN ITERSON

Stemmen , bl. 66.

Nood- of nootdrukken. Noodzaken. Wdb. op HOOFT.
Liever met een vliegend lood
Manhaftig wiss'len 't lieve levee ,
Dan zich, gen ooddr uk t, op te geven
In een onweerb're en ope boot.
OUDAAN Poky, I, 157.
Geheel de wereld weet, hoe 't Grim Keizerdom
Uit onvermogentheid zich vond genooddruk t, om
Te sleeken ryk aan ryk.
Ibid. IV, 8.
Soo dat by daer door g e n o o t-d r u c k t was geweest een herberge
J. VAN HEEMSKERK Batay. Arcadia , 1662 , bl. 79.

op te setten.

Nooddurftig. Noodzakelijk, noodig. KIL.
Nooddurftigheid , nootdorfticheit. Noodzakelijkheid , behoeftigheid. Ibid.

Nooddwanck , nooddwang. Dringende behoefte. xth. Zie ook Nootdwang.
Noodelijk , noodelyck , nood,lick. Noodzakelijk , noodwendig ,zonder twijfel. MEYER. Zie ook Nootelyek en Noodlyk.
Noodelykheid , n.00delickheyd. Noodzakelijkheid,noodwendigheid.
KIL. MEYER.

Nooden. Geweld aandoen , in het nauw brengen , bestraffen , dus
hetzelfde als n o d e n Zie Dietsce Catoen , bl. 41.

NOODEN.—NOOtZ.
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Nooden. Uitnoodigen. Die goedertieren stepper des !evens, die mildelike ghevet gracie ende ghenade , no et ons tot onser salicheyt. VAN
rruasox , Stemmen , bl. 10.

Noodghericht. Halsgerecht. Km.
Noodigen. Hetzelfde als Noden, dos geweld aandoen , dwingen , in
het nauw brengen. Dietsce Catoen , bl. 41.
Noodigheit. Noodzakelijkheid. U. W.
0 wreede no o d i g h e i d t die 't leeven hebt doen sterven I
JAN VOS Ged. II , 562.

Noedigheit. Karigheid , gierigheid. Zie Nodicheit.
Noodkost. Voedsel. Ibid.
Noodlyk, noodtlyk , noodlick , noodlik. 1) Bijv nw. iVoodzakelijk. U. W.
Ja meer ramp-quetseloosheid staet heel in u macht ,
Door willigh draghens wil vant n o o d'l i k wedervaren.
Spieghel, Hartsp. 1614, bl. 59 of Melpomen vs. 465.
2) Bijw. Noodzakelijk , volstrektelijk. JUL. U. W.
Wie God recht kent en smaakt by moet hem noodlik miunen.
Ibid. bl. 55 of Melpomen vs. 354.
3) Uit nood , uit dwang. U. W.
4) Ongaarne. Ibid.

Noodlinkheit , noodtlykheit , nootlyckheit. 1) Noodiye bezigheid ,
huishoudelijke werkzaamheid.
Laets' haer' slechte bedd-gemaelen
Koesteren met sulck verhaelen
By gebreck van noodlickheit
Over hale en hays-beleit.
HUYG. Korenbl. I , 207.
2) Benoodigdheid , noodige beschikking. Wdb. op BREDERO.
3) Noodzakelijke dinyen. U. W. Hy hadde voorts groot devoir gedaen , om
alle n o o t I ij c h e y t opt spoedichste by een te versaemelen , en t'fort
metten eersten daermede te voorsien. vEmus , Chroniick van Hoorn, 1617 ,
bl. 197. Seecker Provandschip gheladen met Bier , Broot , Cabels , en
ander nootl ij c heyt , wert enz. Ibid. bl. 212.
4) Onmisbare levensbehoeften. U. W.
5) Onvermijdelijke yevaren. Ibid.
6) Noodzakelijkheid. Ibid.

Noodzaak , nootsake , noetsake , noodtzaak , nootzaek. 4) Noodzakelijkheid , noodwendigheid, dringende zaak. Wdb. op
Qorl. I , vs. 1036.

HOOFT

Grimb.

NOODZ.—NOORD.
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2) Verschooning uit nood. Over de boeten handelende , welke in 1482
den leden der Rederijkkamer van Hasselt konden worden opgelegd , wordt
bepaald , dat : van desen poenten alle n o o t s a ken sullen sijn huutgesteken. Belg. Mus. IV , 422.
3) Drang van omstandigheden , noodzakelijke omstandigheid , ook dringen d e reden.
Hi seide hare sine n o e t s a k e
Daer hi of was doe tongemake.
Lane. II , vs. 43211.
Segt hem ende doet verstaen
Wie gi sijt ende wanen gi comt ,
Ende alle uwe n o e t s a k e n nomt
Hi ne laet u niet danen seeden , enz.
Ibid. vs. 43360.
Zie voor het laatste , Vaderl. Mus. III, 237 • vs. 64.
Noodslanghe. Kartouw , stuk geschut. KIL.
Noodtstal. 4) Hoe fstal.
2) Toestand , door den nood veroorzaakt. U. W.
Noodtwendelyk Noodwendig. Ibid.
Noodwendigheit. Onmisbaarheid. Wdb. op

HOOFT.

Nooyen. Bezwaren , in verlegenheid brengen , hinderen , benadeelen.

K1L.

Voort ontfinc dese helighe heere
Priesterscip binnen sinen live,
Na der doot van sinen wive,
Sine kinderen , dat es waer,
Waeren hier in ghen o o yet seere ,
Ende clagheden 'tden conine , haren heere ,
Die se trooste.
Lev. van St. Am. II , vs. 1726.
Noom. Oom. Wdb. op BREDERO.
Noop , pope. Aanvechting , prikkeling.
Hoe marteld mije u min met honderd duysend nope n.
J. STARTER, Daraide , 1621, bl. 10.
Noop. Quid ?
Asje uytgaet soo bewaerje noopen, je orlogie en je beurs.
J. VAN BREEN , Kl. van 't Kalf,, hi. 30.
Noopen. Prikken , aanvuren , enz. Zie Nopen.
Noordigh. Noordelijk. Km.
Noordsch. Eenigszins trotsch , verwaand , vermetel, opgeblazen , laatdunkend , licht geraakt. mt.

NOORD.--NOOT.
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Noordsoh. Schoon , fraai , lie flijk , welgemaakt. Ibid.
Noordsteen. Zeilsteen. Ibid.
Noos , nose. Neus , snuit. Wdb. op BREDERO en KIL.
Noose. Verdriet. Zie voor dit en de daarvan afgeleide woorden alsmede voor die , met noose beginnende , op Nose.
Noost. Kwast in het hout. KIL.
Noot. Genoote , wederhelft.
Solinus bescreven heeft ,
Dat eM met amen no t en levet.
Nat. Bl. B VI , vs. 116.
Noot. Verdriet , kommer , laden.
Al drijft mijn moeje den rouwe so groot ,
Sine heeft doer of ghene 31 o o t.
Esmoreit , vs. 318.
Die maechden waren truerich zeer
Ende leden van rouwen groten n o o t.
Mloep, B. IV , vs. 527.
Noet. Toebehooren. Alsoe alst gelegen is and ons toebehoirt, mit
alien opcomminge , mit alle vernal , unde mit allerslachter n o e t.

NUR.

Ged. I , 234.
Noot. Vee , voornamelijk hoornvee , rundvee „jukvee.
In eene oorkonde van 6 Febr. 1401 (zie Charterboek, HI, 734)
verleent COEN VAN OOSTERWLIK vrijheid om : in zijn landen lanen te legghen tot aen den Zeeburch , om zijn n o o t e uyt ende in den landen te
voeren.
Zie de zeer belangrijke uiteenzetting van het woord Q u e c k en o o t door
Profr.

DE VRIES

in de Taalgids van 1861 , van bl. 193 tot en met bl. 203,

en eene nadere bevestiging daarvan door den helaas te vroeg afgestorvenen
bekwamen VAN DALE , in de Taalgids van 1867 , bl. 281 en v.
Noot. Noodig , noodzakelijk. Hierom suldi weten dat daertoe twee
dinghen principalije n o o t sijn Spiegbel der Volcomenheit , fo. 1,
Noot (Van). Van noode , nondig. Wdb. op BREDERO.
Noot (Evenveel van). Evenzeer onverschillig. Ibid. bl. 504Noot (Dat en is Been). Dat koint er Met op aan. Ibid.
Noot of noet hebben. Noodig hebben , behoeven
Mijn here Ywein bleef daer gewont
Ende h a d d e no et ersaters tier stout.
Lane II, vs. 16503.
Haer bid ie
Dat si bidden wille voer
IV.

40
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Ende voer mi doe bidden, levende ende doet ;
Want ics sekerleke he b u o e t.
Lev. van Ste Christina, vs. 44.
Nootdwang. Lot , levenslot.
Matrons , die met gewelt, en na sijn eygen wensch
De klippe trecken derf , dat is de domme mensch.
Ons n o o t- d w an g staet geset, wie kanse doch bewegen?
Wat spertelt eenigh mensch ? wat heeft 'er iemant tegen?
CATS , door D r . v. YL. 1 , 39 , b.
Nootelare. Notenboom.

MEYER.

Nootelijek , nootelik , nootlijek. Noodig , noodzakelijk , behoeften
vervullend. Wdb. op BREDERO.
De grondt deses lands is soo rijcli. van n o o t el ij c k e dinghen , dat
het selve het behulp der omligghende Landtschappen niet en schijnt van
noode to hebben.

GUIC.

P. 184 , b.

Een rijck, hoe rijck en groot, moet n ootel ij c k vervallen ,
Als burgerlijcke krijgh sit binuen op de wallen.
CATS, 1828, I, 182, b.
Nooteltick nootelick , nootelyek. Sin

n41, W c.„.
lh op EREDERO.

Een Blaenwe Scheen beschermt voor 't n o o t elij e k quaet,
Dat de jonckheyt begeert deur oubedachten raet,
Waer door schade , schande , moeyte hem komt bestryen.
R. VISSCHER , Brabbel. 1669, bI. 158.
Nooteltare. Notenboom.

MEYER.

Wooten. Zie Noten.
Noethonger. Hongersnood, gebrek aan. voedsel.
Want die moeder hare kint at
Van noethougere.
MAERL. Sp. H. 40. ed. II P. 11 B. III , vs. 18
Nootlyckheit. Zie Noodlicheit.
Nootmanger. lemand die noten verkoopt. MEYER.
Noetmont. Vrouwenkracht, getvelddadige verkrachting. Alle punten
sal men richten mit recht , also n o e t m o n t, huystokingen , duyften ,
NTJH. Ged. I, bl. 227.
Nootsaken. Als een noodzakelijk gevolg van eenig antecedent veroor-

enz.

zaken. Wdb. op BREUER°.
Nootschicking. Nood,lot , lotsbeschikking. Ibid.
Nootsin. 1) Getveldig beletsel, verhindering. Zie Limb. Gloss. op Noet.
No o tsi n breket al belof.
Walewein, vs. 3385.

NOOTS.—NOPEN.
2) Zaak van groot aanbelang , volgens
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Mire vrouwe van Bourgondien die begherde in den name van onsen gheduchten heere , ende omme zekere groete n o e t s i n n e , an de stede
van Audenaerde geleent te hebbene de somme van viij c croenen , enz.
Belg. Mus. II, bl. 275.

Noottorfticheit. Nooddruft. Ende voer al dattet lidet ende arbeit
so heeftet nauwe sijn n o o ttor ft i c h e i t. Spieghel der Volcomenheit ,
HS. fo. 58.

Nop geven. Even aanraken , zoo als somtijds de visschen het aas doen.
— — het vischje
Gee ft maer n o p , en hoop den Visscher,
En verydelt al zijn zaeck.
GROEBE, Versch. Ged. I, 178.

Nopachtigh. Vlokkig. NIL.
Nope. Aanvechting. Zie Noop.
Nope. 1) Steek , prik, prikking. JUL.
Hi creesch van groten mesbare.
Die sine waenden dat het ware
Van dronkenscap eene n o p e,
MAERL. Sp.

2) Punt.

VAN BEAUMONT

Ged. door

40,

ed. I P. IV B. LIII, vs. 25.

TIDEMAN

bl. 243.

3) Epigram of bijtenot, stekelig maar geestig dichtstukje. Zie
MONT ,

Ged. door

TIDEMAN

VAN BEAU-

bl. 37 en bl. 243.

Hoe ongerijmt het sy te qmen en te knopen ,
Den geylen Venus bandt : hoe ongerijmt de n o p en,
En malle grillen sijn, of ander brabbelingh ,
Verstaet ons Timm?, wel.
Ibid. hi. XXXV1.
4) Aanraking , aanstooting. JUL.
Nope. (Iemant) bieden. Bij ielnand aantikken , aankloppen.
En in souderheyt als ons de dout nope b i et,
Soo sullen al sulcke treurighe menschen
Vrolijck sterven , deur haer goede conscientij.
Diversche Ref. ende Liedekens , wt Holl. elide
Zeel. 1582, bl. 14.

Nopen, noepen. 1) Aanzetten , voortdrijven, aansporen , prikkelen.
Hi riep elide no e p e d e dors met sporeu
Ferg. vs. 218.
Pennevare was herde vlugge ,
Het gins springen ende lopeu.
40*
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NOPEN.—NOPEN.
Ferguut en dorst niet nopen,
No slaen metten sporen.
Ibid. vs. 3802

2) Aanraken. Ende sheren enghel keerde anderwerf weder ende hi
noepte n. Bijb van 1477 , 1 Koningen XIX , vs. 7. Mer steec een luttel
dijn hant voert ende nope al dat hi besittet. Ibid. Job. I, vs. 11.
— — — Sente Petere, die hem gaf
Met hem te dragene sinen staf,,
Ende seide hem : also boude
Dat hine daermede n o ep te, hi sonde
Den dooden in live doen opstaeu.
MAERL. Sp. H. 4°. ed. II P. I B. XXXVII , vs. 30.
3) Aantasten van ziekten sprekende. So eist ghebuert , dat bier onder
tconvent een stranghe ende onghewonelicke siecte ghecomen es daer vele
van onsen susterkens of worden ghenoep t. Belg. Mus. VI , bl 166.
Maer want onse voornoemde pater vijf jaer voer sijn overlijden ghenoept
was van der popelesie , ende daer by wat onghebruukich bleef in sijn een
zijde , so behoufden wy noch eenen priester. Ibid. bl. 169.
4) Aantasten , aanvallen in den strijd.
Want wie den vromen ridder noepte,
Heeren Godevaerde van Brabant,
Die moeste yore hem te hant
Weder sterven ofte ontriden.
VAN HEELU, aangehaald in Esopet ,
5) Tokkelen , volgens D r. v.

378.

Aldus maecte Eufemia Gode suete

luyt metter stemmen , metter nopene van goeden werken. Prozast. bl. 281.
6) Aanstooten, om iernand, die vast slaapt , te doen ontwaken.
Permenid genende eem ter dine
Te gane daer sliep die coninc.
Hi riep ende eonsten geweeken,
Doe gine hi nopen ende trecken.
Alex. 1V, vs. 1570.
Ende op een tijt doe woude si haer vrouwen voet noepen, ende wit
ongheval soe stiet si aen hoers mans voet, ende hi wert te hant ontspronghen. Pass. Wijnterstuck , fo. xxv , d.
7) 'Lich bewegen.
Walewein trac een vingerlijn doe
Ende seindene metten dieren stene
A Ile die wonden , groot elide clene ,
So dat die rudder begonde nopen.
Walewein, vs. 10025.

N OPEN. —NOPPI.

629

8) Prangen, benauwen.
Pijnlijc no p en doet hopen op Gods genaden.
Diversche Ref. en Liedekens, als b oven , bl. 15.
9) Pijnigen , kwetsen.
Hi was ghenoopt so onsoete
In die eke, daer hi to voren
Van tween voeten hadde verloren
Alle die claeuwen , ende dat vel,
Hine conste niet ghepeinsen wel,
Hoe hi best ten canine gaet.
Rein. door D r .

JONCRBL. vs.

964.

10) Treffen.
Ben broeder, een simpel man,
Sprac dus Arseniuse
" Lieve vader ! in someger ureu
Stridic up der scrifturen ,
Die is leerde ; maer meer no min
Ne n op ense mi herte no zin."
MAERL. Sp. H. 4 0 . ed. III P. II B. XL1, vs. 62.
Noper. Tokkelpen. In het Latijn »plectrum". Deze tokkelpen was
vooral bij de Egyptenaren en andere oude volken in gebruik. Noper
der santorien mit X znaren. Pass. Somer Stuck , 1489 , f o . lxxxvij , c.
Nopyser. Prikkel, stekel. KIL.
Noppe. Vlok. KIL.
Noppen. Even, aan bijten , het aas aanraken , van visschen sprekende.
Ghy daerom, vrient, let op uw stuck,
En past wel op het vluchtigh luck,
Terwijl het voor uw deure klopt:
Trcckt , visseher, treckt terwijl het n op t.
CATS, door Dr. V. VL. I , 795.
Noppen. Wollen stollen van noppen zuiveren.
1\1 ochten si dan niet sochter winnen
Hoir broot mit nopp en ofte spinnen
Entie mannen byder ploech ,
Dan leven in sulc onghevoeth ?
HIL DEG. Ged. bl. 11 , vs. 490.
Wie dat root scarlaken n o p t.
D r. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne , bl. 72.
Nopper. Wolscheerder. Brab. Yeesten , I , 725
Noppigh. Vlokkig. KIL.

NOREN.—NOSE.
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Norenbaer. Verbastering van het Maleische »orang baroe." Orang
beteekent mensch , en baroe , nieutv. Op Java noemt men een uit Nederland aangekomen persoon een orang baroe, maar tevens daarmede bedoelende iemand , die , als nieuweling , met de zeden en gewoonten dier
landstreek onbekend , dikwijls tegenstrijdig daarmede handelt. De benaming
van »orang baroe" heeft dus veelal Lets verwijtends in.

T. ASSELYN

ge-

bruikte dit woord reeds in zijn tooneelstuk »De Stiefvader." Zie uitgave
van 1690 , bl. 11.

Mork. Zeker zeegedrocht , de vijand van den walvisch , en dus een
groote felle visch, Km. TUINMAN Fakkel , bl. 267.
Norts. Gram , norsch.
Hi seide nor ts:
steke was hart,
Dat es di yore dine doet."
Limb. B. VI, vs. 1100.
Hoe, sal een jonek , een geestigh dier
Sijn hart en n or t s , gelijck een Stier
I, 363, a.
CATS, door D r. V.
Nose. Neus , snuit. NIL.
En heb ie sijn nose niet wel ghesnuyt
D r . VERWLFS, Van Vrouwen ende van Minne , bl. 72.

Nose , noose , noese. Leven , getier , misbaar , krakeel, runzoer ,
tumult. Eng. »noise" , oud Fr. »noise , noixe , noyse". Zie

ROQUEFORT

Dat waren joden die geboose
Die inden tempel maecten noose.
Vanden Levene ons Heren, vs. 1581.
Die joden valsehe ende gebose
Maecten nu vele grote n o s e.
Ibid. vs. 2742.
Zie nog

D r . VERWIJS ,

Die Rose, vs. 3633 en vs. 6306; Karel de Gr.

Fr. V , vs. 174 ; Lane. II , vs. 3896 , 7635 en 36734.
Nose, noose , noose. 1) Verdriet , teed.
Langhen tijt hadden dese no ese
Die valsehe joden ende die gebose,
Dat sine en mochten betrapen niet
Onse here die weet al dat gesciet.
Vanden Levene ons Heren, vs. 1280.
Zie nog Dr.

VERWIJS ,

Die Rose , vs. 9702 en vs. 13270.

2) Kwaad en kwael.
Men sal gheven verwoeden honden
In haer eten tallen stonden

NOSE. —NOSEL.
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Capoens drec, dats hem goet ;
Ende bijt oec di een hont verwoet ,
Die wortele van der wilder rosen
Sal die ghenesen van der nose n.
Nat. Bl. B. II, vs. 729.
smout , met olien van rozen ,
Doet ghenesen van aim nose n.
Ibid. vs. 2267.
3) Kwaad , kwelling.
Ic sal haer beraden ander nosen
Hares tijt is vervult.
Seghelijn van Jherus, P. 51 , d.
4) Hinder , letsel , smart.
— — — — doe is die rose
Plucken waende sonder nose, euz.
Dr. DE JAGER , Taalk. Mag. III , 189 , vs. 143.
Doe versach smite Brandaen
Benen uaecten man saes
Al ru sittende alleene ,
Up eenen heeten steene;
Hi leet wel groete nozeri,
Aen d'een zyde was hi vuvrosen , enz.
Blomm. Oudvl. Gal. II, 17, vs. 1325.
Zie ook Vaderl. IVItis. 11, 75 , vs. 466
5) Schade , nadeel.

JUL.

Ic seght in rime, sonder prose:
Van cleinen diughe comt diewijI n o s e.
Brab. Xeesten , B. VI , vs. 4462.
6) Geschil , twist. Karel de Gr. Gloss.
Nosel , noosel. 1) iVadeelig , schadelijk , verderfelijk ; nadeel , schade
of verderf aanbrengend. ML.
Cyrogrillus es een dice boze groot,
Dat Moyses in die wet verboot;
Ende al eest crane ende cleene,
Nochtan eest no s e 1 alghemeene.
Nat. Bl. B. II vs. 1201.
2) Schuldig , slecht. Van Adam en Eva sprekende , zegt
als zij niet gezondigd hadden.
Niement en sonde hem seamen zire lede,
Noch die ow decker mede ,

BOENDALE

dat,

NOSEL.—NOSEN.
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Noch ooc dies hebben blame,
Dat hi elc noemde bi zinen name;
Maer om tsalc gitepeins datter in leecht,
Dottie nosel herte te peinsen pleecht ,
So bringtmen een seamelhede,
Diemen hout in elke stede.
Lap. B. I, C. 23, vs. 20

Noselijck. Bijv. nw. 1) Schandelgk , grawelijk , verschrikkelijk. U. W.
2) Schadelijk.

MEYER.

3) fammerlijk, te betreuren.
't Is seecker noosel ij c k datter is gebeurt ,
Harmen en Mieuwes hebben vriendts kap gescheurt ,
Doe sy elck aen een eynde begonnen te trecken.
R. VISSCHER, Brabb. 1669, bl. 20.

Noselijek. Bijw. 1) Met deernis. Wdb. op BREDERO.
2) Deerlijk , jammerlijk. Ibid.

Noselock. Neusgat. Hierom sal is enen rinc doen in dinen n o s e1 o c k e n. Bijb. van 1477 , II Kon. XIX , vs. 28.
ITte linen noselocken dranc
Sulfer ende vier, dat sere stanc.
Der Ystor. Bl. vs. 2549.

Nosen. 1) Schaden ; schade, letsel of teed veroorzaken. KIL. MEYER.
Goede cruden ende oec die nose it
Wassen te gader : men siet rosen
Dicken biden netelen staen.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VI B. LIM , vs 21.
Water van voenkele, van celidone,
Verbenen , maect die oghen scone:
So doet van ruteu ende van rosen.
Ende henne mach altoes niet nosen,
Dat men up clar water sie ,
Ende mense wide ondoe dan die.
Heim. der Heim. vs. 1310.
Hi hevet der leeuwen monden besloten , ende si en hebben mi niet
genoes t. Bijb. van 1477, Daniel VI, vs. 23.
2) Deren , verdrieten , verdriet of teed doen. Wdb. op

BREDERO.

Maer als de provand op was sochten zy hongers troost,
Met netten , met angels, om vogels en visschen te vangen.
Tghebreck vant list. Doe heeft my heurder ontbermt en ghenoos t.
COORNHERT Odyss. 1606, bl. 52, v°.
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NOSEN.—NOT.
Mij n o s e t sere dijn ongemac.
MAERL. Sp. H. 40. ed. I P. VII B. LXXVII , vs.

34.

3) Kwellen , hinderen , in den weg zijn.
Want ele minnere, dits waerhede,
Wert versekert ende vertroest
Bi sijns vriens ghetrouwechede ,
Als hi dine heeft die hem noes t.
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne, bl. 28.
Fighen ende notemuscaten
Steen daer ende pume ghernaten
Amandelen ende castaengiere,
Ende daer onder goet menighertiere,
Dat ic al qualic sonde ghenornen ,
rosen ende blomen
Staet daer ende menieh soete Grunt,
Daer es van voglen soete luut.
Daer gaet soe hare merghen inde rosen
Wat mach der scoonre jonefrouwen n o s e n
Walewein , vs. 3498.
Zie ook Belg. Mus. IX, 96 , vs. 1003; Lev. van St. Ainand 1, vs. 1119.
4) Twisten. Zie Die Dietsce Catoen , bl. 41.
5) Beschuldigen, aanklagen.
mi daer moghen vromen ,
Aeu wien sal ic daer soeken troest ,
Of rni Gods moeder noes t.
Theophilus, vs. 924, aangeh. in Die Dietsce Catoen, bl. 41.
Wie sal

6) Door teed gedruki worden.
Het nozen de gemoed moet ook zyn troost gebeuren.
011DAAN , Poezy,, IV, 206.
Nozing. 1) Smart , leedgevoel.
Wacht, Schilder, Wacht u wel met Held DE WITT te malen,
Iets van zyn levens lot te toonen in 't verschiet ,
't Zy 't Haagsche foltertuig of Chattams zegepralen ,
Want dit gedoogt de Nyd en dat de Nozing niet.
Ibid. I , 319.
2) Verdeeldheid , oneenigheid , tweespalt , twist, gesehil. Kir— op Noose.
Not. Steen , waarop een balk rust (bouwkunde)
Not.

Hoofd van eene kolom

KJL.

Not. Langwerpige hal feivornnge beker. Ibid.
Not. Haak.

KIL.

PL.
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NOT.—NOTEN.

Not. Noot. Ibid.
In Leucades water sal ick sdoots ii o t craken.
Dboeck der Amoreusheyt, 1580, D, vij v°.
Irk die geheel werelts was, en weet nu wat maken,
Om dat irk des doots bitter ri o t moet craken.
HOUWAERT , De vier Wterste, bl. 139.
lie nog Grimb. Oorl. I , vs. 1237.
Not. Voedsel , spijze. Wdb. op HOOFT.
Not. Genot.

MEYER

Wat mooght ghy, hoogh-verwaenden dwaes !
Nae 't n o t van deze sehoonheyd jaegen
WESTERBAEN Ged. 1657, bl. 115.
Not. Vrucht , de goede gevolgen eener zaak.
U komt de zeege toe, ook zult gh' 'er 't n o t of erven.
ROOFT , Ged. door Btu). I, 3,1.
Not en bruke. Vruchtgebruik. NUR. Ged. I , 255.
Not en noodt. Lief en teed.
Ach minnaars! zeid zc, leert, dat wie zieh gaat begeeven
Met errenst tot de liefd', die leeft een dubbeld leeven;
Het zijn' en zijnes lids. Hem treft haar not en nood t.
ROM , Ged. door siLo. II , 161.
Not (Zonder). Vruchteloos.
— — — — eers vocht heel z o n d e r not
Met dieren wreed in lijfgevaar, nyt wreeklust zot,
Elk, enz.
SPIEGHEL Hartsp. 1614, bl. 11.
Not van een staelen boghe. Dat houten gedeelte eens boogs in
welks sleuf de pijl wordt gelegd , ook de haak , waarmede het koord des
/Dogs wordt vast gehouden.

KIL.

Note. Teelt , vrucht.
Tiende hiet hem God dui. bringen
Van come, van home, van Olen dingen
Ende deerste note die int ghedichte
Mach gheheten sijn hant-ghichte.
Rymb. vs. 4659.
Notebooste. De groere schii of bolster eener noot.
Noteler. Notenbooin. KM. PL.
Noteltere. Hetzelfde.

KIL.

Noten. Paren , dekken , telen.
Die kernel draghen, weet men wel,

PL.

NOTEN.--NOUW.
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XII. maende, ende si no ten
Gaende, ende met langhe stoten ,
Ende dan sijn si in hemelicheden.
Nat. Bl. B. II, vs. 610.
Van den Olifant handelende , zegt

MAERLANT :

Aristoteles scrijft te waren,
Alse die soen sijn van tien iaren,
Ende van vijf iaren die hien ,
Dat si dan no tens plien.
Ibid. vs. 1499.
Fnrionus notet mede
Becht na des mensehen sede:
Want si leghet onder, ende hi boven.
Ibid. vs. 1892.
Notgat. Het gat eens boogs, waarin zich de spanhaak bevindt. Km.
Notsteen. Steen, die buiten een rnuur aitsteekt , oin er een, balk op
te doen rusten. Ibid.
Noterthjc. Nooddruftig , behoeftig.
Dez leef is in wanhopen seer,
Hoe no t e r f l ij c dat is waer, ens
Dr. VERWIJS , Van Vrouwen ende van Minne , bl. 43.
Notorft. Nooddruft. Want iudas leverde den ghenen dier binnen
waren haer not or f t. Bijb. van 1477 , Macabeen II , Cap. XIII , vs. 20.
Om te copen notorft der lijftocht. Ibid. Gen. XLII , vs. 7.
Zie ook op Nooddorfte.
Notsehale. De horde schel eener foot. PL.
Notsloester. De groene bolster eener foot. Ibid.
Nours. Schots, scheef.
Lapkeus spelt men hier en daer,,
Reyn ghesteven allegaer,
Dwers en nours aen alle wegen
Eer den hals uoch is ter deghen
liONDIUS Moute-schans , bl. 11.
Nouw. Nieuw. K1L.
Nouw , nouwe. '1) Scherp toeziende , met buitengewonc oplettendheid , streng.
Te menegen tijt so es geseit
Dat es verloren aerbeit
Datmen vrouwen te nouwe wacht.
Karel de Gr. Fr. II , vs. 2059.
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NOUW.
Griflet spranc op en seide saen :
Ic ben des seker, sonder waen ,
Dat die selve was min her Lanceloet
Die daer droech die wapine roet
Ende opten helm die mouwe ;
Want ic wachten soe no u we,
Ende ic volgede hem nare
Om te wetene oft hijt ware.
Lane. IV, vs. 1594.

2) Hachelijk , slecht.
Nu staet (d.
staat het) met Waleweine wel n ou wc
Ende met Ysabelen der joncfrouwen.
Walewein , vs. 9003.
3) VertrouwelUk.
Nouwe vragedi hem te rade
Wathi alre bests dade ,
Hi moeste die coninginne sien
Watter na mochte gescien.
Karel de Gr. Fr. B. , vs. 1823.
Zie nog op Naauw nauw IlaU.
Nouwe (To). Nauwelijks of in 't geheel niet.
Die grave Coenraet seide mettien ;
Segt, her ridder, Beat minen here
Dat genoecht te sinew sere
Dat Yons magen lest si?
Mi dunkes te no u w e, geloves mi."
Ibid. vs. 2535.

Noweder. Geen , geen hunner.
Van dien twe bomen en was no wed e r,
Hi en gaf den roke so goet,
Dat hem dochte, dier onder stoet ,
Dat hi ware int paradijs.
Fl. ends Bl. vs. 985.
Dat is : Van deze twee boomen was er geen , of hij rook zoo goed enz.

Nu , nuwe. 1) Versch, nieuw volgens Dr . VERWIJS.
Laten es dan ghetidich code n a w e,
Ende ue gheenen tiden int jaer so goet.
Bloeml. II, 71, vs. 34.
2) Frisch, lustig., krachtig. Wdb op
3) Vreemd , zonderting. Ibid.

BREDERO.
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NU.—NU.
Maer 't was lijckevvel te n n van smeerighe Els.
BIESTKENS Klaas Kloet, 1619, bl. 3.
Dit docht den coninc uuwe vijt.
Mloep. B. II, vs. 1916.
4) Naar den laatsten smaak.
Corte rocke , breede swarde
Sijn nu n n w e , ende lenge baerde.
Dr. VERWIJS , BIOS3111.

II,

95, vs. 60.

5) Nieuw.
Die nude vreuchde wart weder nu.
Mloep , B. II, vs. 2042.
Tis grote reden, dat is noch scrive
Van enen eerbaren , saligheu wive,
Die haren man was so ghetru ,
Dat hair sijn schim was altoes n u.
Ibid. B. IV, vs. 1422.

Nu doe. Nu welaan.
— — — — na doe
Geef eem (d. i. hem) die crone.
Alex. VI, vs. 998.

Nu doers , nu geven. Bevreemden , verwonderen. Wdb. op BREDERO.
Nu ende echt. 1) Nu en dan.
13i al den goden , die is ere ,
lc sel di verslaen ende dine pate.
Heden sel gaen uw minne ute ,
Die ghi n u hebt ghedreven ende ech t.
Fl. eude Bl. vs. 3363.
Elders komt nu ende echt voor als nu en daarna of nu en later. ,
maar dewijl de admiraal, met het zwaard in de hand , Floris het leven
wilde benemen , kwam dit woord echt in de beteekenis van hierna of
later niet te pas, of men moet deze woorden beschouwen als eene zoo
gewone uiting , dat men die uitsprak , zonder op de ware beteekenis te
letten.
2) Nu en later , nu en daarna , nu en in het vervolg , nu en voortaan.
Deer Maleweiu , die nu en de echt
In dogheden es ghetrect voort ,
Hi scaemde hem als hi dit hoort , cur.
Walew. vs. 106.
Aldus en es nieman soe quaet ,
Noch soe ongherecht , dat verstaet ,
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NU.—NUESCH.
Noet en dwingten nu oft e eh t,
Dat hi wesen moet gherecht.
Doctr. III , vs. 137.

Nu moor. Voortaan , in het vervolg.
Si seide : " Conine, is mince a sere,
Dar ombe gevic u desen here
Tenen geselle , ende bidden dat hi
N u mee r uwe geselle si."
Lane. II , vs. 21559.
— — — " Ay here"
Seide si , ,houdt uwen peys nu mere,
Ende laet ons liedeu doen dat wi
Sculdech te doene sijn.
Ibid. vs. 29535.
Nu toe. Voort , voort (allons).
Siet , edele prochiane ,
Hi riep
Ghinder vlot vrouwe Julocke ,
Beide met spillen ende met rocke.
Nu toe ! die haer helpen mach,
Ic gheve hem jaer ende dach
Vul pardoen ende aflaet,
Van alre sonderliker daet.
Rein. door Dr.

JONCKBL.

vs. 833.

Na deser tale sprac Walewein
,N u toe vollic , berch en plein !
Wine hebben wat letten tesen tiden, enz.
Walewein, vs. 9470.
Nu toe hurre voere. Uitroep of geschreeuw om elkander aan te
moedigen om den viand gezamenlijk en met kracht aan te vallen, welke
kreet , volgens HOYDECOPER in MELIS STOKE D. III , bl. 30 , o. a. ook te
Dordrecht gehoord werd. Dezen comentator schijnt het toe , dat deze
woorden de beteekenis hebben van tsa ! weg ! voort! Zie ibid. bl. 297.
Daer =elite men horen meuighe kele
Roepen: Nu toe hurre voere!
Dat vole wert al in roere ,
Ende al comer up de vaert.
Melis Stoke, B VII, vs. 457.
Nueghen. Dialekt verschil met genoegen , dos behagen. am.
Nuese. Neus. Ibid.
Nuesch. Scheel , schuin , dwars. Ibid.
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NUGGEI.--NUNIEER.

Nuggher. Snugger , sehrander , scherp van oordeel. Ibid.
Nuchssen. Sieracid, tot het toilet der Perzische vrouwen behoorende.
Nuchssen eude gulden riughe
Hechsele ende alderhande diughe
Dattie vrouwen scone maect,
Al hebbeu sijt te hem gesa(e)ct.
Alex. III, vs. 485.
Nuchte , nuchten , nuchtens. Des ochtends, des ochtends vroeg
KIL. U. W.

So wilwi comen alden dach
Van nuchtens toter vesper tijt.
Dr. VERWIJS , Bloeml. III , 126 , vs. 9.
Het was nuchtens orutrent prime :
Die sonne verbaerde ende ghiuc seinen.
Walewein , vs. 1349.
Zie verder Lane. III, vs. 618 en IV , vs. 10685.
Nuchtenstond , nuchterstond. Morgenstond. JUL.
Nuchter.

Vroeg opstaande , vroeg bij de hand. Fr. »)natineux."
Mijn nuchtre Hageroos , die met den dageraet,
Belust op koelen dauw, zoo geurigh open gaet ,
En 't velt eeu' gear verleeut , die alles kan verquickeu; ,
Hoe wensche ick u ten dienst iets oirbaers te beschicken.
VONDEL , door v. L. V, 614 , vs 315.

2) Wakker,, kloek of zoo men wel Bens figuurlijk hoort zeggen : uitgeslope».
Let op een wijs , een nuchter man ,
Die u tot steunsel dieuen kau.
CATS , 1828, I, bl. 226,

c.

3) Ingetogen , niet wulpsch, bedaard.
Hoort , jonge lieden , hoort , indieuje zijt genegen
Te paeren naer den eysch, leert nwe saeeken wegeu,
Leert a van eersten aen gewenuen tot de deught,
Leert wijs en uuchter zijn , oock in de losse jeught.
Ibid. bl. 258 , b.
Nuloepheit, Zie Nieloepheit.
Numare. Hetzelfde als Nyemare.
Numeer , numere. Van nu voortaan.
— — Wel lieve here ,
Wine waren noit so !Aide ,
Ale wi waren te dire tide ,

NUMEER. —NUTHE.
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Dat wi quamen uit geselseap van u ;
Eude het sonde ons sere rouwen
Dit seeder: van n numer e.
Lauc. III , vs. 10619.
Heetelike hi haer antwoert :
u me e r soe wetic oee dat ,
Eude ghevroet soe lane soe bat,
Dat ghi clene , no groet en vroet.
BLOMM. Oudvi. Ged. I , 28 , vs. 2340.

Numen. Noemen. Sine schaep n u rn t hi bi namen ende leidse ut.
Lev. van Jezus , bl. 167.

Nummer. Nimmer , nooit. Wye alle dinck vervechten wil , die moet
nummer ghien sweert insteken. MEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 14.
Nurck , nurc , nurk. Vitter, dwarskop , hatelijke bediller, norsch
mensch.
Wat mach ick pier noch leggen en breecken men hooft met die nure k.
is. vos , Robbert Leverworst , 1679 , bl. 7.
Te rechte , na my dunckt , to rechte moet hy treuren,
Die geen vermaeck eu ueemt, wanneer 't hem magh gebeuren;
Te rechte lijt hy pijn , die, naer een soet versoeck ,
Gaet , als een rechte nurck, staen pruylen in den hoeck.
CATS , door Dr. v. VL. I , 280 , a.
Het valt om desen tijt dat tweederhande lieden
Haer dienst , haer voile gunst , haer trouwe komen bieden ;
Eeu is'er voor beleeft aen she kant vermaert ,
Een ander voor een n u r c k van ongetoomden aert.
Ibid. bl. 452 , a.

Nurckigh. Norsch, vitachtig , wrecetig, bedilzuchtig, uittuimig. Heeft
een goet wijf een nurckigh bits Man , sy moet dan alle sijn schoon
A. VANDE VENNE, Belacchende

hemden onder haer Bed-stroo verbergen.
Werelt, 1635 , bl. 83.

Nutbaer. 1) Nuttig , nut aanbrengend. JUL. (De tonge der wijsen
maeckt de wetenschap goet) dat is : aengenaem , cierlick , stichtelick ende
nutbae r. St. Bijb, Spreuck. XV , Kantt. 3.
2) Genut kunnende worden. Zie
Archief , D. III , hi. 165.

A. TE WINKEL

Nutbaerheyd. Nuttigheid. Km.
Nutheyt. Nut , nuttigheid.
Nu hebdi verstaen die n n t h e d e
Van ackerman ende van coepman mede ,

in Dr.

DE JAGERS

NUTHE.—NUTTEL.
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Woks leven men mochte ontberen niet.
Jans Teesteye , vs. 2384.
Nutsel. Lee ftocht , voedsel. Km.
Nutseap , nutseep , nutschip. Nut , voordeel. Ibid.

MEYER.

Die meysteren van medicinen
Sullen der siecken n u t s cap roecken.
Mloep , B. I , vs. 55.
Dus propheterde hi to voren
Dat den volke nutscep grout
Ghelaghe an ons Heren doot.
Rymb. vs. 24781.
Nutsehap (Omme). Ten nutte. Schout , Schepenen en Haden der
poorte van Hoorn, doen cond alien luyden , dat wy ghegheven hebben ,
ende gheven o m m e n u t s c hap ende orbaer der poorte voorschreven
enz. oz. vEmus , Chroniick van Hoorn , 1617 , bl. 9.
Nutte. Nuttig.
Hi de gebieden met staden
Dat men wagene dede laden.
Met brode ende oic met wine ;
Ende si loeden hoer wapine ,
Tente ende paveljoene ,
Dies men mochte to doene
Hebben , ende dair toe gescutte ,
Dat oirberlec ware ende n u t t e.
Grimb. Oorl. I , vs. 3101.
Nuttelije , nuttelick. Nuttig.
Hoe nuttelick ende hoe goet het ware,
Dat seidi hi ende vertellet hare.
Fl. ende Bl. vs. 3143.
Ic heb gevonden of gehoert
In mynen sin een n u t t e l ij c woert ,
Dat is geerne sonde ontbynden , enz.
HILDEG. Ged. bl. 3 , vs. 2.
Nuttelyeheden. Nuttige zaken.
Sinte Pauwels van Nerboene
Wert geset in sbisscops doene
Van sinte Pauwels Ons Heron ,
Daer hi to Spaengen waert ghinc leven ,
Ende Nerboene , daer hi in dede
Menigherhande n utteli ched e.
Bel& Miss. IX , 426 , vs. 238.
1V.

41

NUTTEL—NUWEL.
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Hi was van levene herde rene,
Ende niaect oec boeke in 't gemene ,
Daer Liber rerum dean of es ,
Datmen in Dietsch beet Bestiares ,
Daer vele n utt el y cheiden in steet.
VELTH. Sp. H. to. 27.

Nutten. 1) Nut trekken , genieten. KIL. MEYER. U. W.
Wie si waren hier to voren ,
Die tlant wonnen entie erve ,
Daer si of nut ten die bederve.
MELIS STOKE ,

B. I , vs. 22.

2) Nuttigen , gebruiken.
Dat men teghen meugh met walging op moat eten ,
Baert of keer van de Been die 't ons to nut ten heten.
GROEBE Versch. Ged. I1 , 43.
Die knecht sprat : ,segdijt in scheme ,
Wat mescomt u , sidi verwoet ?
Nutt et ginebere , hets u goet ,
Of zedeware of gingebras.
Ferg. naar het HS. vs. 3300.
3) Nut doen , nuttig zijn. Het schadet ja niemant , ende nut t e t yederMEIJER , Oude Nederl. Spr. bl. 11.
Nuttinge. Gebruik. PL. U. W.
Nuveren. Sterk begeeren, verlangen. KIL. MEYER.
Nuw. Hetzelfde als Nu.
Nuwe mare. Hetzelfde als Nyemare.
Nuwelijk. Eigenlijk nieuw , maar,, wat nieuw is , is sums vreemd ,

man.

raar,, zonderling , wonderlijk. Wdb. op

HOOFT

en Wdb. op

BREDERO.

Jufferschap wordt nu w el ij c k.
Zwols Margrietje , 1639 , hi. 23.

Nuwelije Onlangs , niet tang geleden.
Dat goede wijff was nuw el ij c
Weduwe gheworden.
Mloep. B. II , vs. 1833.

Nuwelinghe. Hetzelfde.
Nu es si nuwelinghe ghehuwet ,
Ende hecft anon vylein getruwet.
Limb. B. IV , vs. 1540.
Mijn herte es clarre dan
gelas ,
Slider , hogheliker dan noeyt was ,

NU WEL.—NUNVIN.
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Om tkint dat nuwelinge es geboren.
Vanden Levene ons Heren , vs. 542.
Nuweloep. Hetzelfde als Nieloep.
Nuweloepheit. Zie Nieloepheit.
Nuwen. Nieuw , jong , frisch , vroolijk maken.
Soudmen daer om die vrouwen schuwen ,
Die alle die werlt in vreuchden nuw en?
Mloep. B. II , vs. 3514.
Nuwes (Van). Op nieuw. Ende overmids die grade Goeds ende die
vrie neiginge sijns selves , see went die vrie meet van nuw es in minnen beweget.

RUUSBR,

Tab. I , 97 , reg. 3.

Nuwinge. Onlangs , kort geleden.
— — enen van minen geburen ,
Die mi nuwinge met sire macht
Ontherft heeft ende met sire cracht.
Lane. II , vs. 8577.
— — — twee scone jongelinge ,
Die ridders waren worden nuwinge
Vans conincs hant selve.
Ibid. IV , vs. 550.
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NALEZING EN VERBETERINGEN.

Aflevering 5 eindigt met blz. 282 , dus moest aflevering 6 met blz. 283 beginners.
Door eene onnauwkeurigheid is hiervoor het cijfer 289 in de pints getreden.
1k vind voor Garnaetsvol (D. H , bl. 854) , bij BILDERDIJK ook de spelling
van varnaitehol", en deze zegt er van , dat het emu:, verbastering is van Carneol-wijn.
Zie zijne Gesll. II, 288.
Onder Gedreech (D. II, bl. 396) staat :
Doe pijsde hi dat dat gedreech
Luttel goeds hem moehte Baden (lees seaden.)
ICruikelen (D. III , bl. 565). flit werkwoord bestaat niet. VAN HASSELT van
wien het , op goed geloof , is overgenomen , heeft zich in de spelling vergist. VONDEL
zelf heeft de volgende versen.
Gedoogh dat zich dit groene klijf
Magh krin g k len om uw hooft.
Mtg. van v. L. D. VIII , 174 , vs. 19.
In D. III, bl. 594 , reg. 8 staat Quitan , lees qithan; Zie Gothisches Glossar von
ERNST SCHULZE (1847 ?) fo. 268 , a.

Bij denzelfden uitgever zijn mode versehenen :

B1

,07yij ±zt\-

:4\i
'Thji-

uit de Nederlanische Dichters en Proza-Schrijvers der zeventiende
en achttiende eeuw.

Naar tijdsorde gerangseitikt en biografiselt toegelicht door

Dr. J. VAN VLOTEN.
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