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I N L E I D I N G .

Suffridus Petrus, die ons over Frieslands schrijvers van
eeuwen lier zoo veel bizonders weet te vertellen, vermeldt
met geen enkel woord de letterkundige werkzaamheid van
zijn ouderen tijdgenoot Reyner Bogerman van Dokkum.
Wel is deze tijdens zijn lang on werkzaam leven met vele
mannen van naam- in aanraking gekomen, heeft hij een
hunner zijn hoofdwerk opgedragen, en is hij door een
ander bezongen; maar hij schijnt tocli op zijn omgeving
weinig indruk te hebben gemaakt, althans spoedig vergeten
te zijn. En ik zou geen reden hebben om op liet oordeel
zijner eeuw terug te komen, ware ons niet in zijn werk,
behalve een tal van sedert uitgestorven Friesche eigen-
namen, een betrekkelijk rijke proeve van een Friesche
gouwspraak uit de eerste helft der zestiende eeuw bewaard
gebleven. Een proeve, belangrijk ook omdat zij een genre
vertegenwoordigt, dat In geheel Nederduitschland beoefend
werd.

Tot juist verstand, tot waardeering vooral van het taal-
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karakter zijner rijmspreuken, is het noodig hier een kort
overzicht te geven van het leven des schrijvers, voorzoover
daaromtrent iets bekend is. En veel is het niet. v) Hij
is te Dokkum geboren en komt daarom gewoonlijk voor
als Regnerus Doccumanus of Reyner (Reyneer, Keynier)
van Dockum. Zijn vader wordt Jacob Bogerman genoemd,
en hij zoowel als zijn broeder Johannes, de prior van
Jerusalem of Gerkesklooster, voeren den familienaam Bo-
german. ~) Of zijn vader een Fries was weten wij niet,
maar de moeder was zear zeker een echte Fnezm. Zij
heette Doed Rynthiama. 3) Van haar had hij de Friesche
taal geleerd."') Zn was waarschijnlijk van Anjum afkom-
stig. Daar ten minste was Reyners grootmoeder, Anscli
Rynthyama, 5) daar werd ook zijn zuster Bala !') begraven.
En van de heerschappen in en om Dokkum woonachtig,
kende hij het best de Holdinga's van Anjum. 7)

Als zesjarig tenger knaapje genoot onze Reyner het
eerste onderricht in de muziek van Hiddo Camminga.8)

1) Zie: Men en ûnder omtrent ïieyner Bogerniun run Dockum, door

J\Ir. J. Nanninga üitterdijk in Verslagen en Mededeelingen, 10e stuk, van do

Vereeniging tot beoefening van Overijsselsen regt en geschiedenis (Zwolle

187C). Uit Bogenuans eigen werk wordt het hier en daar aangevuld.

") Familienamen waren toen zeldzaam in Friesland. Xa eenige heer-

schappen genoemd te hebben, merkt Bogerman op: Denominantur enim

a castro vel domioilio suo nt Gabius Hoidinganus, Scheltemanus, Syuck-

semanus, Liaukamanus, Mockaraanus, Doccumanus, etc. Hs. 364 Prov. Bibl.

v. ïriesl. s. v. Gitbe. Een wenk voor de vervaardigers van Friesche

genealogien.
3) Ib id . s. v. Doed.
4) ZIG beneden Hljmspreuken , I 1.
c) Cod. Ms. hist. G57 üiiiv.-Bibl. Göttiugen s. v. Anneli.
c) Hs. 3«-i s. v. Bala.

') Cod. 057 s. v. Hatho, Hs. 30i s. v. Bato, Gabe en Leojicl-.
Sj' A quodam Iliddone Camminga prumoias musice sciontio puer C an-

nornm permitus didici. Hs. 364 s. v. Tllddo. Deze Hiddo Camminga was

geestelijke achtereenvolgens te Anjum, Dokkum, en Leeuwarden. Te Leeu-

warden was hij reeds il Aug. 1483 (Zie: Inventaris van het Oud-Archief
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Anders weten wij omtrent zijn opleiding niets. x)
Omstreeks 1498 wordt Mr. Eeyner Secretaris der stad

Kampen. 2) In 1500 verschijnt hij er als „orghelist" in
liet Memoviehoek van de St. dineren Memorie of'broeder-
schap. Als organist had hij eenigen naam, zoodat hij in
1509 te Utrecht genoodigd werd, om er een nieuw orgel
in de Jacobskerk te keuren.

Tot 1514 bleef Bogerman Secretaris. Hij vervolgde de
Nederduitsch^ kroniek van een zijner voorgangers3) en
schreef latijnsche verzen, het eene weinig beter dan 't
ander. ') Tweemaal vertegenwoordigde hij mede Kampen
als Hansestad. Eerst op den Stedendag van het Keulsche
derdedeel, 15 Maart 1507 en volgende dagen te Munster
gehouden, en later, 16 Mei—7 Juni van hetzelfde jaar,
op don algemeenen Hansedag te Llibeck. Van zijn werk-
zaamheid daar weten we alleen, dat hij van dien Steden-

der stad Leeuivarden, p. 30, Leeuwarden 1895), en het aangegeven leerjaar

van Heyner moet dus vroeger vallen. In verband daarmede heeft men zijn

geboorte vóór of omstreeks 1475 to stellen.

') Nergens spreekt hij er over. Een zekeren iïeml-o ,/arIa noemt hij

consludens mens (Hs. 364, s. v. Eemko'. In 1531 wordt hij voor 't eerst

legum doctor genoemd (Hs. 364 in een aanteekening van G-abbcnia uit een

brief van dat jaar*, maar ook in 1540 nog wel Meysler zonder meer (De

Kameraars- en Rentmeeslers-ïlek. der stad Kampen, p. 89). lïovendien

verschijnt hij met den titel medicijn of medicus. Zoo in een brief van

c.i. 1555, door hem zelf geschreven (Kaïnper Kron. I, Voorberigt) en op

het titelblad van oen in 1629 in 4°. uitgegeven eeuwigdurenden almanak,

waarvan de titel aldus luidt: ^Nat uurlij ek e ende I'olUique Prognostîcatie,

ioaerachtich sonder faut, duyrende soo lange de Joop des Hemels duyrert

sal; gemaecht by lleyneer lïovgharman van Dockuvi der Hechten. Doctor^

end Medicijtif int jaer 1547 enz. enz. Ueäruchl int Jaer onses Heeren

1629. (Volgens Leeuw. Cour. v an 21 J a n . 1877.)
2) In dien tijd had men er 2 Secretarissen. Zie Kamper Kronijken, 1

p. 44. En Bogerman noemt als zijn Consecretarîus in den jare 1502 An-

thonius Susatensis (van Soest), van wien hij een dialogus de bello el pac

opneemt. Hs. 364, derde deel, fol. 711'—73".
3) Kamper Kronijken, I p. 46 vv. Deventer 1862.

*) Zie b.v. Bijdragen tot de Geselt, van Overijssel, VIII p. 298 vv.
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dag een bericht schreef, *) en dat hij met de andere afge-
vaardigden van Kampen zoowel te Munster als te Lübeck
een klacht inleverde over de plaats die ïinn werd aange-
wezen : te Lübeck de laatste plaats ter linkerzijde. :1) Het
blijkt echter niet, of men Kampen toegestaan heeft zijn
,,olde stede" weer in te nemen.

Waar Bogerman van 1514 tot 1518 was, is onbekend.
Misschien bezocht hij een of' meer buitenlandscho hooge-
scholen. Maar dat kan hij ook reeds voor 1498 hebben
gedaan,3) wat zelfs waarschijnlijker is.

In 1 51 S treffen we hem aan als advocaat postulant voor
den Hove van Holland in den Haag. Hij was er opgenomen
door den president Nicolaus Everardi en sloot vriendschap
met diens zoon Everardus Nicolai. 4) Kennis maakte hij
er o. a. met Bernardus Bucho van Ayta en diens later zoo
beroemd geworden neef Viglius. 5)

Het was toen de tijd der opkomende Luthenj. En onze
Bogerman betoonde zich als rechtgeloovig, strijdvaardig
zoon der oude kerk. In een traktaatje door hem anno

:) Zie Ilunscrecesse run 1-177 — 1530, Bd. V p. 2G-1, Leipzig 1891.
") 8. Item protestiert die van Soest ende Campen, dat sio to lege

sat weren, begerende sie in oh' olde stede to setten, ofl'to to allegieren
redelike oirsakon, wairomme sie neder gesat weren. Dair op beraden ende
geschoten an die van Lübeck. Ibid. p. 2(55. Dat- war-> te Munster.

En te Lübeck :
10. De ersamen van Campen hebben van der stede, darinne se itznndeS

locirt, protestacien gedacii, dat de ene in tokoine-n tiden in orer rechticheit
niclit schal vorfenckliek wesen. Ibid. p. 30G.

3) In aanmerking komt vooral Keulen. Hij zegt zelf, dat bij daar een
tijdlang geweest is. Zoo zag hij er dit gcvelopsclirii't, met zinspeling op
liet oude Colonla Agrlppitta :

Aggrippa was oen heydenseh man seer stoltze,
Die behielt Coellen, ende fy voeren tzo holtze.

Cod. G57. fol. 16; zie ook daar s. v. Eivull.
'j Brief van Bogerman aan Ev. Nicolai, waarvan een cop'e vóór in Hs. 364.
") Cod. 657 en Hs. 301 s. v. Wigyle.
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1521 geschreven, vergeleek hij Luthers daad bij het stout
bestaan van Pbaëton. x)

In 15ril is hij Secretaris van Groningen, waar hij vele
kennissen had. a) Zijn moeder werd daar begraven. s')

In 1535 d) ging hij als gezant5) naar Lüneburg en hield
zich op de terugreis naar Groningen, in Juli van dat jaar,

) Hij deelt er ons het volgende proefje van mede, Hs. 3B4, derde-
deel, fol. 17":

I'heton sprack in syn bohaghen:
Mocht itk regeren myns vaders waghen,
Daer 's hemels ende aerde planeten in staen,
Soe mocht al dyuck rechtveerdich gaen.
Aldus spreekt Luther myt syn gesellen:
Och, eertsehe vader, lact my verstellen
:t Regiment der kereke nae myn appetite,
Want Bocmen ende Praghe wort Christus qnyte. . . .
Isu hoe it wat ick vorder vertellen sal,
MTas Lnther nyet als I'heton m a l ? . . . .

Op don ouden dag schroei: Bogennan nog: Lutheraui Lneiferani (Hs.
364 s. v. Grutilla)

Van het Haagsche leven ca. 1520 deelt hij het volgende mede, Hs. 364,
s. v. Iro:. . . Sanctus pauperrun advoeatus Ivonis fostam seniel in
anno celebre reddunt advocati Curie Hollandie in Hagha Comitis tanta
ctiam equitate, ut pauperculi piscatores ex Schevclingia vendentes x>isci-
cuîos gerres urina tepcfactos pro calidis evadant impuniti Yidi ego
tempore postulationis mee ibidem merotrices in vinario ut mundarentur
cuiTu advectas et laxatis equorum habci:is in mediis undis e cnrru salien-
tes supra umbilic;mi nud.atas sese lavantes.

a) Cod. fi57 s. v. lîading; Hs. 304 s. v. Beetka en Dofa.
°") Hs. 304 s. v. Doecl.
d) Niet 1537. zooals men Wassenberg naschrijft. W. las verkeerd Hs.

364 s. v. O'jij.
°) Als gezant van Keizer Karel Y, zegt men. Maar op welken grond?

Waarschijnlijk ging bij voor Groningen, dat toen nog Geldersch Wfi». 13oger-
man, tijdens zijn eerste verblijf to Kampen zeer tegen do Gelderschen,
stelt Karel van Gelder hoog, ook nà 1540, vooral om des hertogen ijver
voor de katholieke zaak. In 1535 werd een zeker koopman, Mostoen ge-
hoeten, fnrina lutheiana lotus consjiersus, uit Groningen gebannen. (Hs.
364 s. v. Mosleyn). En het coucuî.-inaat werd den geestelijken verboden.
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te Winschoten op.1) 1 Juni 1536 was hij nog als Secre-
taris te Groningen. '-')

Dan verliezen we zijn spoor tot den 27 Dec. 1540, op
welken dag hij voor de tweede maal tot Secretaris van
Kampen werd aangesteld. Hij was dit tot 1 Juli 1553,
toen de oude man ontslagen werd, omdat hij den burge-
meester Joachim van Ingen op verzoek eenige copien uit
liet gulden boek der stad had verschaft. In brieven te
Amersfoort en Aken geschreven, beklaagde hij zich daar-
over. Uit armoede moest hij bij zijn kinderen gaan wonen,
en huis, liof en erf verkoopen. 3) Waar dat was, is on-
bekend, evenals tijd en plaats van zijn sterven.

De secretaris was tegelijk archivaris. Volgens opdracht
van den Kamper raad schreef' Bogerman van 16 Juli 1541
tot 15 Aug. 1542 de verspreide stadrechten, statuten en
privilegiën over en ouderteekende die als notaris in een
daartoe aangelegd liepertorium. Onder die stukken vond
hij ook het zoogenaamde privilegie van Karel den Groote,
dat alle Friezen vrijverklaarde. Meer was er niet noodig'
om zijn Friesch hart te doen ontgloeien. Hij vatte het

Daaromtrent verhaalt Bogerman nog bet volgende staaltje, ibidem s. v.
Jeltetus: ... huius nominis novi sacerdotem qui ad multos annos habuit
sibi fûcariam sou coneubinam vetulam. Et eo tempore quo illustrissimus
dux G-elric Karolus habebat ipsam urbem Groningam et eins circumia-
eentes terras in subjeotione sua, publica " fecit no presbiteri tenerent con-
eubinas 1ste autem T). Joltetus obtulit preces ad eius presidem ut
permitteretnr sibi fob longanr eonsuetudinem) dicta focaria servanda.
Kespondit preses tücens: Domino, ostende nobis focariam tnam, ut ex
qualitate porsone dcliberemus. Compai'uit focaria rugosa turpis annosa
vetula, earens omnis libidinis occasione. Coneesftit D. Jeltoto conoubinam
suam tenendam dicens: si talis una sibi non sufiiceret, caperet eiusdenr
fonue seeundam Jeltetus soluto simbolo reocssit letus.

') Hs. 304 s. v. Oyg.
aJ Zie ook tieketiinyeti der stad Groningen uit de 16e eeuw, uitg. d.

Prof. Tilok, p. 215. 's Grav. 1890.

°) Kanipei' Ivron. I, Yoorberigt.
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plan op, en bracht het voor October 1542 tot uitvoering, 1)
om aan te toonen, dat de Friezen van ouds vrrj en van
edele afkomst waren. Tegenover hen die beweerden, dat
zij van de Joden afstamden, wilde hij bewijzen, dat zij aan
Trojanen, Grieken en Romeinen, do beroemdste volken der
Oudheid, verwant waren. Dat alles moest blijken zoowel
uit wat oude geschiedschrijvers omtrent den oorsprong der
Friezen berichten, als uit de door hen nog gebruikte eigen-
namen en de taal die zij spraken.

Zoo is het werk ontstaan, waaraan de volgende rijm-
spreuken zijn ontleend. Het bestaat uit drie deelen, han-
delend over den oorsprong, de eigennamen, en de spreektaal
der Friezen. Dat Bogerman veel daarmede ophad blijkt
reeds daaruit, dat hij in 1551 het geheel nieuw bewerkte.

Möhlmann en Bolhuis van Zeeburgh hebben er niets
goeds van gezegd : de eerste noemt het unbrauclihar en
enlbehrlich, 3) de laatste maakt er zich met een aardigheid
over den schrijver3) af. Wat het eerste deel betreft,
hebben ze gelijk. Het tweede deel is door Wassenbergh
reeds gewaardeerd.4) Maar het derde, niet het minst
belangrijke deel, ligt nog zoo goed als onbekend in hand-
schrift verscholen. Zoodra ik er kennis mee maakte, vatte
ik het plan op, de in dat derde deel voorkomende Friesche
rijmspreuken uit te -geven, zonder langer te wachten op
een neerlandicus of' frisicus die het beter zou kunnen doen,

3) Blijkens brief aan Ev. Nicolai. Zie beneden, p . 217.
2) Kr it th der Fries. Geschiedschr, p. 89f.
s) „Te Dokkum goboi'en en te Kampen woonachtig, dat belooft veel I"

Kritiek der Friesche Geschiedschrijving, p. 70.
4j Taalkundige Bijdragen tot den Frieschen tongval, He stuk, Franeker

1806. Zie aldaar op p. 165 vv. onder I l I een Bericht aangaande een oud
Handschrift. Dit is het hs. hier als Hs. 364 geciteerd, hierna op p. 21é
onder II genoemd. Wassenbergh heeft de daarin voorkomende Friesche
eigennamen uitgegeven. Een nadere vergelijking met het origineel zou
Biet overbodig zijn.
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hopende dat wat er aan de uitgave van die rijmen blijft ont-
breken, daardoor worde vergoed, dat ze nu zooveel vroeger
voor een belangstellend publiek toegankelijk zullen zijn. Ik
heb voor de uitgave geraadpleegd de volgende handschriften :

I. God. Ms. hist. 657 of Band XI der Manuscripta
Zwichemiana van de Göttinger Universitäts-Bibliothek, met
den titel: Eulogium seu testimonium irrefragabile
de origine Frisiorum et nominibus eorundem per
Reynerum I)occumanum3 alias Boglierman, legum doe-
torem . . . collectum. Eiusdem Eeyneri «Ie loquela fri-
sonica adagiorum appendix. 129 later genummerde bladen
in folio; op fol. 97 —129 vindt men het derde deel, dat
aldus begint: Incipit Appendix seu tertia pars huius
Eulogii de loquela frisoaica.2)

II. Hs. 364 van de Prov. Bibliotheek van Friesland,
getiteld: Euiogium seu testimonium iniuio verius prae-
coniiini de origine Frisonum et nominibus eorundem
per Reyneriim Boegherman Doccumanum, legum doc-
torem et senatus Campensis a secretis peiisionarium.2)
Eiusdem Reyneri de loquela frisonica adagiorum ap-
pendix mine anno millesimo quingentesimo quin-
quagesioio primo a partu- virgineo presens opus tri-
partitum denuo per suum auctorem ampliatum,
castigatimi et correctum est.3) Het derde deel hiervan,

*) Deze Codex is omstreeks 1855 door den lieer Dr. J. G. Ottema ge-
bruikt. Ik herkende zijn hand in een aan teek cning, vóór in dien Codex,
die betrekking heeft op het hier onder II genoemde Hs. Ook blijkt
uit het 28ste Verslag van het Friesch Genootschap, 1856, p. 128, dat hij
op een vergadering van dat Gen. gesproken heeft „over liet werk vanliei--
nier Bogerman, van Dokkum, De origine Frisiorum et."

ü) In den aanhef van den brief, vóór in Cod. 657, aan de Friesche-
edelen van West en Oost gericht, noemt de schrijver zich: sacrarum legum
doctor et eivitatis Campeusis a coiisilio secreto pensionaris.

3) De ï'ugütel van dit Hs. „Ileynerus Bogermanniis de origine frisonum
JjOquela frisoniea proverhia frisonica 8" is van de hand van den historie-
schrijver Gabbema. Op den Inventaris van het sterfhuis van S. A. G.
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Appendix de loqnela frisonica, et est tertia pars Imius
praeconii, is door den schrijver zelf gcfolieenl, 1 — 73; fol.
70 is bij 't inbinden achter fol. 73 geplaatst. Beide Hss.
I en II, zijn eigenhandig door Bogerman geschreven.

III. Hs. I l I in-4", van de Bibliotliek der Gesellscliaft
1'ür bildende Kunst und vaterländische Alterthümer zu
Emden. Het is een afschrift van 1, het 2e en 3e deel bij
uittreksel, vervaardigd door den ook ten onzent welbe-
kenden Mölilmann. Daar deze liet Friesch niet genoeg-
zaam machtig was, heeft zijn afschrift van de rijmspreuken
geen waarde.

IV. Een lis. in-4°, aanwezig in de Bibliotheek van het
Friesch Genootschap, dat behalve een copie van Burmania's
Spreekwoorden een afschrift van de in het derde deel van
II voorkomende rijmspreuken bevat. Beide verzamelingen
zijn afgeschreven door den bekenden historieschrijver van
Friesland S. A. Gabbema. En ofschoon men hem den
lof niet kan onthouden, dat hij althans gepoogd heeft het
oorspronkelijke juist weer te geven, het onderscheid in
spelling tusschen de Rijmspreuken Yan 1542/1551 en de
Spreekwoorden van 1614 in 't algemeen latende bestaan,
zoo heeft hij toch, door onbewuste acoomodatie en mis-
verstand, zooveel fouten begaan, dat ook zijn afschrift
naast het oorspronkelijke waardeloos is.

Ik heb mij dus bij de uitgave geheel en zoo trouw
mogelijk aan I en II gehouden. Alleen de interpunctie
en de nummering der spreuken zijn van mij. De y, die
zoowel met i als j wisselt, heb ik overal zonder punten
laten drukken, het voorts aan taalkundigen overlatende te
onderzoeken, of de y hier altijd nog de waarde van i heeft.

(Arehief-Gabbema, bij Fr. Gen.) komt het dan ook met dezen titel onder
no. 8 voor. Als „eigendom van den landschappe" werd het met andere
boeken en papieren aan don opvolgenden historieschrijver van Friesland,
Br. Johannes van der "Waaijen, overgedragen.
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Voor bizonderheden verwijs ik naar de aanteekeningen en
de bijgevoegde woordenlijst. Die aanteekeningen hebben
ten doel, de spreuken verstaanbaar te maken. Bogerman
geeft na elk rijm eenige citaten uit den Bijbel of uit klas-
sieke en kerkelijke schrijvers, en voegt soms een verkla-
ring in het latijn er bij. Meestal voor ons zonder waarde.
Daarom geef ik alleen de rijmspreuken met, waar het
noodig is, iets uit den context ter verduidelijking in de
noten. De achterstaande woordenlijst zal vooral den filo-
logen welkom zijn. Ter wille van hen die de spreuken
om den inhoud wenschen te lezen, is achter de van het
Nederlandsen afwijkende vormen de beteekenis aangegeven.

Na deze opmerkingen nog iets over de verzameling
rijmspreuken zelve. Dat Bogerman ze uitgeeft voor spreek-
woorden der Friezen, als voorbeelden van hun spreektaa\
zal tegenwoordig wel niemand op het dwaalspoor brengen.
Er is wel hier en daar een brok uit den volksmond bij,
maar dat is uitzondering. Het meeste is literatuur, boren
en buiten het dagelijksch gesprek staande. Bovendien
is 't voor een deel vertaalde literatuur, en daardoor soms
onzin, vaak gewrongen en duister. Het blijkt, dat de ver-
zamelaar gewoon is Nederduitsch te spreken en te hooren,
lat hij zich moeite geeft om latijn te lezen en te schrijven.
Hij heeft volstrekt niet den spontanen drang om iets moois
in 't Friesch te zeggen, ook niet den wil om echte volks-
uitdrukkingen weer te geven. Maar zijn doel is een lofrede
op het Friesche volk. Dat volk moet zijn oorsprong en
naam waard zijn, en het moet daarom ook spreken gelijk
de heidensche en christelijke wijzen en dichters van Rome.

Bogerman is een christelijk getint humanist. Goed katho-
liek en bewonderaar van Keizer Karel. v) Thuis in Bijbel

*) Meer dan eens heeft lnj dezen in latijnsehe verzen bezongen, Cod.
4357, fol. 17 en Hs. 364 s. v. Karoliis. Daar roept hij ook zyn Friezen
toe, de woorden van Ylrgilius, Georg. II 458—460 toepassende :
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en Kerklecraars, maar beter nog in de klassieken. *) Wat
hij daar leest, herinnert hem aan en verbindt zich, maar
zeer onvolkomen, met wat hij in Nederduitsch^ geschriften
gelezen en uit den volksmond gehoord heeft. Zulke ver-
binding is vaak gekunsteld, haar Friesche vorm zelden
natuurlijk, ter wille van îiet rijm soms onverstaanbaar.

Van overal heeft dus Bogerman zijn stof verzameld,
en wij behoeven niet naar een andere verzameling om te
zien, die hij op den voet kon zijn gevolgd. De vergelij-
king tusschen I en II maakt dit zoo duidelijk mogelijk.

De onder I genoemde codex is door Bogerman in 1542
geschreven, ten minste voltooid. Dat blijkt uit den brief
van opdracht aan Everardus Nicolai, President van het
Friesche Hof, d.d. ultima Septembris 1542. 2) Tevens blijkt
er uit, dat Bogerman kort te voren zijn vriend in Leeu-
warden had bezocht. Als overbrenger van dien brief met
het opgedragen werk wordt daar en in het antwoord van den
Leeuwarder President d.d. 5 Nov. anno 1542 3) Mr. Johan»es
scole Campensis apucl divani virginem rector genoemd.
Everh. Nicolai bedankt in dat antwoord zijn vriend har-
•lijk en raadt hem aan het werk te laten drukken.

Het derde deel nu van dit geschrift bevat de 112 rijmen

O fortunatos nimium sua si bona norint
Frisicolas, qnibus ipsa proeul diseordibus armis
Fundit humo faoilem victum justissitna tellus.

Bogerman kan dan ook, vooral als hij terugdenkt aan Karel den Groote
en diens Privilegie, zijn verwondering niet onderdrukken, omdat hij geen
ÏMezen met den naam van Karel heeft gevonden.

T) Zijn repertorium omvat bijna alle bekende en eenige vrij onbekende
oude schrijvers, de Grieksche in latijnsehe vertaling. Een bizondere voor-
liefde bezit hij, behalve voor Virgilius en Horatius, voor Silius Italicus en
Lucanus.

ö) Een copie van dien brief bevindt zich vóór in Hs. 364. De brief
aan de Friesche edelen, vóór in Cod. 567, heeft datum ut mipra d. i.
•waarschijnlijk uit. Sept. 1542.

s) Een copie daarvan vóór in Hs. 364.
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die hierachter onder I zijn uitgegeven. Het is mogelijk,
dat Bogerman reeds vroeger er eenige van verzameld had,
maar de redactie is van 1542. Hij heeft althans een begin
van orde in zijn verzameling gebracht. Het eerste rijm
is inleiding en brengt hem op liet thema van de zes vol-
gende: liet geloof. Met liet geloof wordt in 5—7 heb toerk
verbonden, en de rijmen 8 —10 gaan daarop voort. En
zoo verder. Meestal vormen twee of meer rijmen als varia-
ties op éen thema een groepje, maar de overgang van het
eene groepje tot het andere is vaak toevallig. Men zou
verkeerd doen, overal systematisch verband te willen zoeken.
Als paaiien rijgt de auteur zijn rijmen aan een snoer,
waarbij uiterlijke gelijkenis meermalen de keuze bepaalt.
Men vergelijke b. v. 41—43, 52-53 , 60 — 61, 65—66,
74—76, waar de overeenkomst meer in woorden dan in
den zin bestaat. En niet zelden ontbreekt alle verband.
De schrijver volgt het toeval van zijn lectuur of iets
anders, waarmee wij onbekend zijn.

Die eerste verzameling werd dan, blijkens den titel van
het onder il genoemde Hs., in 1551 vermeerderd en ver-
beterd. r) Vermeerderd vooral. Want in plaats van 112;

hebben wij nu de 339 rijmen die hierna onder II worden
uitgegeven. Onder deze 339 heeft de schrijver, zonder
blijkbare reden, slechts 37 uit de eerste verzameling opge-
nomen en dan nog meestal in gewijzigden vorm. Het is
dus onder de hand een geheel andere, nieuwe verzameling
geworden, en dat is de reden, waarom ze hierachter onder
II in haar geheel wordt afgedrukt. Zoo krijgt men wel
sommige rijmen tweemaal te zien, maar het overzicht over
elke verzameling op zich zelf wordt er door vergemak-
kelijkt.

De nieuwe verzameling is in tweeën afgedeeld, in ada-

*) Na de in aant. 2 en 3 op de vorige p. genoemde eopien vindt men>
hier een cjilstola eæordiaïts ad frisones d.d. 1551, 20 die mensis Julij.
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gut soera (i — 89) en aclagia profana et temporanea
(90-339). De eersten handelen over God ( 1 - 4 0 ) , hemel,
hel en vagevuur (41 — 45), Gods heiligen, bovenal Maria
(46 — 58) en eindelijk over de ziel, haar onsterfelijkheid,
de opstanding des lichaams, en de christelijke deugden
(59—89). Veel minder orde is or in de tweede afdeeling,
die in 't algemeen beantwoordt aan liet beeld dat boven
van de eerste verzameling is gegeven. Maar vooral heeft
de verzamelaar zich hier laten leiden door de lectuur der
klassieken. De benaming aclagia profana is een aandui-
ding niet zoozeer van den inhoud der rijmen, als veelmeer
van de bron waaraan zij zijn ontleend.

Het zal nu wel duidelijk zijn, dat we in deze rijmen
niet veel Friesche volksspreekwoorden van dien tijd mogen
zoeken. De waarde er van voor ons bestaat hoofdzakelijk
in den taalvorm. Lang heeft men gemeend, en hier en
daar meent men 't nog, dat de Friesche taal van 1500—
1650 niet of bijna niet is gebruikt. *) Iedere bijdrage om
deze gaping te vullen is daarom welkom. Vooral uit de
zestiende eeuw, tijdperk van zooveel verandering en zooveel
bloei in ons Noorden.

De oude vader Bogerman verbindt de 15e met de 16e
eeuw. Men ziet het uit de taal, die op weg is haar oude
vormen te verliezen en die met denkbeelden van elders
nieuwe woorden opneemt. Het is hier geraden voorzichtig
te zijn. Want Bogerman heeft veel gereisd en veel ge-
lezen. Gemakkelijk neemt hij een latijnsch of een Neder-

'J Merkwaardig is o. a. deze zin in Prof. Dr. J. ten Brink's Gesch.
der Nederl. Letterkunde, p. 396: „Merkwaardig is het inzonderheid, dat
Starter in de Clucht van een Advocaat ende een Boer voor het eerst het
Friesche dialect in Nederlandsche letters en klanken bracht." Ik heb
juist nog een 50-tal Friesche oorkonden gevonden die loopen tot den tijd,
dat Bogerman zijn i\jmen schreef. In deze aflevering wordt de nitgave
daarvan begonnen.
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duitsch woord in zijn Friesch op. Maar een verschijnsel
is er tocli in deze rijmen, dat vertrouwen kan inboezemen:
dat zijn dialektische eigenaardigheden, waardoor zich tegen-
woordig nog liet noordelijk gedeelte van Friesland, vooral
de Donge :adeelen, van liet overige onderscheidt. r) En
men moet niet vergeten, dat Bogerman, die vooral in
Groningen en van Groningen uit wel met Friezen zal
hebben verkeerd, dan in de gelegenheid was Friesch te
hooren en te spreken. Want de taal van heerschap en
geestelijke was hier toen nog Friesch.

Als met de taal is liet met de denkbeelden die ons deze
rijmen doen kennen. Ad majorem Frisiae gloriam zijn ze
gesebreven, maar tevens wenscht de grijsaard een jonger
geslacht lessen van levenswijsheid te geven. Daarbij komen
de spreuken der ouden hem goed te pas. Zijn ideaal is
vredig te leven onder zijn roemrijken Keizer en zalig te
sterven in den schoot van de heilige moeder, de Kerk. Hij
wordt daarom niet moede, den vrede te prijzen en tot geloof
op te wekken. Onder allerlei, soms onverstaanbaar ge-
babbel komt hij telkens daarop terug. Het is de grond-
stemming, een stemming die de meeste ouden van zijn tijd
zullen gedeeld hebben.

Tot geloof wekt Bogerman op vooral in de adagia
sacra ; in de adagia profana roemt hij den vrede. Eer hij
zijn verzameling afsluit, acht hij het noodig, daarop nog
eens in 't bizonder aan te dringen. Hs. 364, fol 711',
schrijft hij: Plura et quodammodo innumerabilia sunt
adhnc poëtica adagia Querat alius et inveniet alia.
Ego quidem fessus , quoniam non omne possumus
omnes. Tamen de bello et pace dialogum breveni Anthonii
de Susato his adjungere libuit, ut contentus pace quiescat

*) Zóo b. v. oe (Duitsch u) in hunger, rump, oîmriucht (naast om-iocht),
<w«lock (naast onl.) en het gebruik van dan na den comparatief.
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et horrida bella quisque evitet et frisonicum ideoma du-
rabit per omnia secula seculorum. Amen.

Ten slotte is het mij een aangename plicht, de Directie
van de Göttinger Univ.-Bibl., Commissarissen van de Prov.
Bibl. van Friesland, en den Vorstand der Gresellschaffc für
bildende Kunst und Vaterl. Alterthümer zu Emden, mijn
dank te betuigen voor de vrijgevigheid, waarmede zij mij
in staat stelden, van de aan hunne zorgen toevertrouwde
handschriften gebruik te maken. Maar bovenal breng ik
hier gaarne een woord van dank aan den heer Dr. F.
Buitenrust Hettema te Zwolle, die zoo goed was, de bij-
gevoegde Woordenlijst, alsmede de drukproeven van deze
uitgave na te zien. Vele daarbij gemaakte opmerkingen
zijn mij van nut geweest.
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1. Myn moer lia my friesck leerd,
Dat tour ick spracke onforfeerd ;
Dan riuclite lauwe leert vs di paus,
Deerom sycls ick goed: Gloria, laus.

2. Nen batter gued Dan lauwe int mued.

3. Dio riuclite lauwe is wey;
God jou dan nawmie ghoendey.

4. Hy wirt waal racke, Deer Gods lauwe lacke.

5. Bute tlioclit syocht nen eecli,
Bute dan lauwe nen wir'ck deech.

6. Haep, lyaaffte end werck Mettye da» lauwe sterck.

7. Waa nen gued werck rauwe, Dan helpt nen lauwe.

8. Ter haun clock Dan helpt id lock.

9. ÁS di hwng iraie liees liolke schulle,
So ront hem nen liasze inne mulle.

1. In rogel 3 heeft de schrijver leert uit leer verbeterd. De zin van
't geheel i s : ik schaam mij niet voor mijn moedertaal, maar ken toch ook
als rechtgeloovig katholiek goed mijn kerklatijn. 3. vgl. II 80. Nn 't ge-
loof weg is, verdwijne met de Kaak ook maar do naam ! 7. De zin ver-
langt: wie geen goed werk verricht, of: wie 't goed werk rooft d. i. weg-
neemt, loochent, dien, enz. In 't eerste geval moet men rauwe afleiden
van een * vauwle, dat doen, verrichten of iets dergel, zou boteekenen.
Zie Woordent. Aan de andere verklaring staat het eerste nen in den weg.
Men vergelijke echter II 193: Di aude lauwe Wart mi hiramoe. 8.-=" II
90 en vgl. II 201. Men vuile aan: (wio) ter hand kloek (is), dus do zaak
flink aanpakt, dien, enz. 9. ~ II 91. Dit ziet er uit als oen volks-
spreekwoord. Voor nee heeft het latijn hier foenum, er is dus niet aan
heerds hollce te donken. De plaats van den boerenhond is, vooral's nachts,
in 't hooi. Ygl.: Den slapende wolf en loojtt gheen scaep in den mont.
ïrov. Conummia. (Ex. v. d. Prov. Bibl. v. Priesl.).
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10. Haat elck biyachghe, Dat moater drachglie.

11. Ffyrcl int laun Ist owwinlick paun.

12. Dit sy jon leer: Haude launs eer.

13. Goad wol been wasze : Meyme in allen schrifften lasze.

14. Om Goad bidde syn halghen,
So wirdy nen onsalghen.

15. Alleyntien waext id koorn, Di hyoed macke clan moorn.

16. Tyd inde wraud Macke jong en aud;
Tyd jout eer, ld macke knappe en heer.

17. Hyr mey nemmen blyvva; Elck moat hanne dryuwa.

18. Di daed wint id riocht, Waa tyenst hem fîocht.

19. Wa hem forheghe Wirt faack forleghe.

20. Is di birchg heech, Bi wart wal leoch.

21. "Wa waal daa, Datter waal liaa.

22. Haatsto tlyucht, So dasto naefc ryuclit.

23. Deer quaed dwa for gued, Dat synt verkeerde lioed.
24. lïoet en oar gheed, Der ney nym dyn hereed.
25. Waa dude forghaere Wart fan Goad forclaere.
26. Duyd is har ayn laen; Deerom liete se naefc fliaen.

10. — II 92; biyachghe, bejaagt, verbindt dit rijm aan 't voorgaande, waarin
houd en baas voorkomen. 11. vgl. II 5, 2e belffc. Op den kant staat iiicr nog bij-
geschreven : Ff reed opt last Is wsbast; zie beneden 94. 13. Ygl. bet spreek-
woord: Ittiuîs wijs, laitds eer. 13. vgl. II á: God wil er om gebeden zijn, is in
sommige kringen nog spreekwoordelijk. Ï5—20. Deze rijmen hebben be-
trekking op tijd en vergankelijkheid: 15. = II 93. Kernachtig uitgedrukt,
vgl. Bilderdijks : In het nu (ligt) wat worden zal. 16. vgl. II 183, waai-
de beide rijmpjes andersom staan. 18. vgl. II 188. 19. = II 187.
Maar het N. T. 20. vgl. II 186. Dat hooge bergen wel dalen, is alge-
meen spreekwoordelijk. 21. — II 160. Hier wordt het thema van werk
en deugd (zie 5 —10) weer opgenomen. Datter u-aal haa is niet als
wensch, maar eenvoudig als gevolg op te vatten en dus te vertalen: dat
hij wel heeft = die heeft teel. Tgl. II iî. En : die wel doet sal teel vinden.
Prov. Communia. 24. vgl. II 89. Die zich aan een ander spiegelt, enz-
26. vgl. II 83.
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27. Macket lyff naetsto saat,
Opdat de detil dyre seel naefc staat.

28. Biochte meete stee ; Onriochtö mete forghee'.-

29. Ffamke, sioch to en wacke,
Daty de pheynt naet racke.

30. Boppe alle aefft Dio junffer ha Goad biiiaefft,

31. Nen teng so hyrd, ld zwete mey wyrd.

32. Mey smeken Ontgheme wal sleken.

33. Som spracke to ffolle, Dat ontgylfc harre holle.

34. Dio tong deer liocht, Kryglie har rioclit.

35. Nidicheit ist quaed wyff,
Dio macke faack deuls kyff.

36. Di nyder bigrywt, Dat de son schynt.

37. Vtet hirt kompt de soun, Deer dio seel mey wart forboun.

38. Di deul is inde hal: Waat naet liewt is mal.

39. Haat pine inde hal schulle,
Dat sprackt nen mynsche mulle.

40. Vt das presters mulle benedyt
Aessclie God syn loff altyt.

41. Di prester syonckt utli Goads mule;
Deerom schel neminen mei hem tule.

42. Gods prester is wart wyn en biaar;
Ite is prester een fewnynich diaar.

43. Siong dat God bihachge, So wart di deul forjachge.

27. vgl. II 85. Dit hier kan spreekwoord geweest zijn, 't ziet er althans
oorspronkelijker uit dan II 85. In 25 en 26 werd de dengd in't algemeen
genoemd, 27 en verv. verschillende deugden en ondeugden. 28. Spreekwoor-
delijk; zie Harreboinée, Bpreekwoordenboek, II p. 50. 30. vgl. II 80. 31. vgl. II.
190, waar het verbeterd is. 33. Ygl. Jlavrebomëe op aars, I p. 7, en op hals,
I p. 275. 37—39. De zonde en haar straf; de duivel. 40 — 44. Daar-
tegenover God en zijn priester. 42. Woordspeling: prester in 't Friesch
•priester, in '^latijn een giftige slangensoort. 43. Vgl. II 38. Volksgeloof.
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44. Ffeer en Soon en halglie Gaest,
Een God is aller wraude traest.

45. Hyr meyme claer bewyze,
Dat daede mynschew schil!e forryze.

46. Ho wirt dio seel forwarre,
Deer mey har lyff in hjmmel schil farre.

47. In ws lyfF wart dio seel besmette,
Liken di claere robyn faalt in de kiette,
Deerom moatmese spele ende wryuwe,
Schilse by God in dan hymmel blyuwe.

48. Di daed schil dy lere, Weer dyu seel schil liamie kere.

49. Jonglie twigen sparre, ld vryowicli meisto scliarre.

50. Di dertne jout en oor Datter salm naet haude toor.

51. Haat di larghe naet mey,
Dat nympt di baarghe wey.

52.. Al kaanstu naet, ld gyld macke di graet.

53. Ist lytz ist graet, Eer elck nei sin staet.

54. In da lialssche pyne Schilme nen gued gliaest fyne.

55. Tbirns aerste dei Brenglit storwen mey.

56. Wotta dan riochte wey gliaen,
So moatstu da soune oratfliaen.

44. vgl. II 23 en 25. 45 — 48. Ziel en onsterfelijkheid; opstanding.
45. vgl. II 70. Hyr, hier, doelt wel op de volgende citaten. 46. vgl.
II 75. 47. vgl. II 88. 49. ld nryoivich, het overgevige, wat zich over-
geeft, begeeft, dus het dorre hout. Met dit rijm komt in beteekenis over-
een II178 : Da scheep schilme schar re, Deer jaat moghe ontbarre. In verschil-
lenden vorm algemeen spreekwoordelijk in de 16e eeuw. 50. Di dertne is de
brooddronken verkwister; de schrijver gebruikt toor, om uit te drukken, dat de
verkwister geeft wat hij zolf niet rechtmatig en daarom niet rustig bezit. (Hoc
adagio uti possumus in eos qui pauperibus dant elemosinas de bonis furtive et
per iniquitatem conquisitis . . . ) . 51. larghe is 't latijnsehe largus, ver-
kwistend. 55. D. i. bij de geboorte is de kiem des doods aanwezig.
56. wey staat boven den regel geschreven. Vgl. II 19.
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57. Kanstu nen batter, So bliu by dis latter.
58. Haat in daerde forswynt,

Meid' tyt dat ment fynt.

59. Tlock schynt sweet; Al brengtit fordrcet.

60. Mei een graet heer Haud cort parteer.

61. Nen sidsen off luud mei starckie

Dan daoven, off deer naet wol harckie.

62. Scliynt di son, So is dio ryp forwon.

63. Di blixen forghee, As di rynbochghe stee.

64. Woleken en ryn Nymme à&n sonnoscliyji.
65. Di poel macke waal floed;

Hungher binempt dan rutter tmoed.
66. Hungrich en gliirch. Bliut lyke tyreh.

67. Wa selirayt om da butter.
Di tyenne to nen rùtter.

68. Een bird tzirl oppe wacko tzys:
Mone wird, mer berne wys.

57. Dit rijm heeft tot opschrift: de rectis auctoribus imitandis. Een
raad door Bogerman zelf in praktijk gebracht. 60. Yariaties op dit thema
bij Ilarrebomée, I p. 294 v. 64. Dit no. staat ter zijde geschreven. C5.
Zinloozo samenstelling van brokken uit Lucanus IY, 93 — 99 :

iam ilumina cuncta
Condidit una palus

Iamqne eomes semper magnorum prima malorum
Saeva fames aderat nulloque obsessus ab hoste
Miles eget

66. Hongerig en gierig even tierig, cl. w. z. ook de gierige lijdt honger,
omdat hij zich niets gunt. G7. = II 165 en 332. De zin is, dat wie 't
gemis van boter beweent, dus geen ontberingen kan verdragen, niet ge-
schikt is voor soldaat. 68. = II 167. Do tweede helft van het rijm geeft
do verklaring van de eerste helft, die nog in denzelfden zin als spreek-
woord wordt gebruikt. Alleen voor tzit-I gebruikt men nu man. Iemand
die pocht als een man, maar in moeilijke omstandigheden zich gedraagt
als een kind, heet een harde kerel op een weekc (zachte) kaas, (omdat men
op zoo'n kaas niet stevig staat?)
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69. Pochhen en flocken Sin sleken mei wiocken.
70. Sock broor, sock soster; Sock tzarck, sock coster-

71. Haude jon guede namme, So wirdi naet beschawnne.

72. Ney aude maileer Eycht graff sin eer.

78. Wa sin auderen hate, Nen gued kompt hem to bate.

74. Anxt kaan dwaan, Dat de fottew fliaan.

75. Anxt en need Jaa folie reed.

76. Huff, weer ick wey: My anghe fordan dey.

77. Nen tzirl so hyrd, Wonder macken forfyrd.

78. Nymmen tourer om kibbie,
Dio redelike seel schil ewicli libbie.

79. Hyr ko di ghaest spracke,
Al weer di rump in eessche biraeke.

80. Altyt tioester en caud Is een owwaenlick wraud.
81. Dat kompt fan oproer, Di ene brour wirglie dan our.
82. Lete jon moed seyntie, Wol y mey rast dreyntie.
83. Eer opron wirdt, So brucket swirdt.
84. Wa jern fiocht, Di ha nen liaffte riocht.
85. Sa lang ha Pompejus rolle,

Datter quyfc waard sin holle.
86. De stryd is grim en tioed,

Hi macke ryck en aerm lioed.

69. Ygl. hiermede II 121: Sonrfer iciochen Acht e ick nen flocken. En de aan-
ieek. daar. 70. — II182. 71. — n 181. 72. vgl. II 73 en 150. 73. = II160.
74.=11170. 73. Tgl. beneden 110. 76. Dit no. is later tusschen geschreven.
huff schijnt, hetzelfde te zijn ais oef. Het volgende weer is dan wenschvorm.
77. macken = macke hem. 78. vgl. II 59. 79. vgl. II 63. Samuels

:gee-st en Julia, de gestorven eerste vrouw van Pompeius, worden hierhij
door Bogernian aangehaald. 80. Altyt is er later vóór geschreven. De
schrijver bedoelt het hooge Noorden. 83. Daar ronne naast rinne bestaat,
kan opron een substantief zijn, dat oploop, standje beteekent. Oprin komt

in dien zin voor, Vrije Fries, XI p. 369, in ren stuk van't jaar 1497:
als dij oprin ende tvidracht tviska da burghren in Lyowrd bigocnen waes.. . .
85. Pompeius werd nl. door zijne moordenaars onthoofd. 86. vgl. II 330 en 331.
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87. Pompeius poke, Di Keiser stoke.

88. Haeglie wirden Bracke nen swirden.

89. Haat mochter wynne, Deer tlibben woe ontrynne ?

90. Hyr locke dyns brours schat, '
Ha«ne, sin holle, nim dit for dat.

91. Scippe weer boppe Hanne, As dison boppedanma;me.

92. Haet y God onthiete, Dat schil y naet liete.

93. Elck schil hem forbîye, So fyr alst God mey lye,

94. JFreed int last Is ws bast.

95. Ist lock, so ghappe, Liet di naet ontsnappe,

96. Waa kaan torn bjmmel rackie,
Hy moat eerst dan daet smackie.

97. Da God wonder, Der schulle liatte onder.

98. Pigmalion dighirghe, Omgouddattersinbrourwirghe.

99. Al liaa tbild nen ghaest, ld jout waal moed en traest.

100. Dio rasende haun Brackt id forstaun.

101. Forreeders foun Stee op quaede groun.

102. Forlarn liood Da krye waal mood.

87. Di Keiser is Caesar, voor wien Pompejus, om hier vrij te
vertalen, de kastanjes uit het vuur haalde. 90. Een rijm om er een
te maken, llanne is Hannibal. Hij wordt hier aangesproken door Nero,
die hem het hoofd van zijn broeder Hasdrubal laat zien. 91. D. i.
Seipio overwon Hannibal. — Een vraat wordt in Friesland wel Hanne-
fret-oj) genoemd. Of dat iets te maken heeft met den veroveringzuehtigen
Hannibal? 94. Zie aant. op 11 boven. Men moet dit rijm verstaan de
fine belli. 96. vgl. II 54. 97. Het wonder namelijk als voorteeken van
groote en vreesclijke gebeurtenissen. 98. sin brour, nl. de echtgenoot
van zijn zuster Dido, Sichaeus, priester van Hercules, dien hij om zijn
schatten te verkrijgen voor het altaar vermoordde. 99. Ontleend aan
Aen. I 468, verdediging van de beeldenvereering der katholieke kerk.
lOl. Dit rijm heeft tot opschrift de consilio traditorio; foun, vond, moet hier
dus zooveel beteekenen als mud. 102. De moed der wanhoop is hier bedoeld.
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'103. Dat Jesus dan daed smacke
Ha ws to gliaere salicli rnacke.

104. Hywmelsche lere Haude in ere!

105. Lydich tyeeld Wr wint id fieeld.
106. Wa God tienne, Moat clan deul ontre«ne.
107. Wam foor da stickel naet anglie,

Di moet hem laode for dan slanghe.

108. As ick hyr marck, ld auter lieert eer mei da tsarclc.

109. JSTey wallust swiet Komt faack fordriet.

110. Uterlike need Jout wialdich reed.

111. Wirdsto grys, Wird aeck wys!

112. Ws liuys ist bast: Di hymmel, kompt last.

104. — II 53. 105. TJitruHnt id fieeld, d. i. wint den slag, komt alle
moeilijkheden te bovon. Met eenige wijziging van 't beeld hetzelfde
als vicit iter... pietas, Aon., VIG88. 107. Onder stlchel verstaat Bogerman
üor de doornen van 't wereldsch goed, onder slanghe den duivel die daar
onder verborgen ligt. De zin is dus: wie rijk durft te zijn, die moot op
zijn hoede wezen voor den duivel. 108. Zeker gericht tegen hen die het
altaar in de kerk willen afschaffen. 110. Ygl. boven 75. 113. Ondui-
delijk uitgedrukt, zoodat er een tegenstelling tusschen ons (aardsche)
-huis en den hemel in schijnt te liggen. Dan ware 'tgoddelooze taal.
JNôen, Bogerman wil zeggen: de hemel is ons laatste en beste huis.
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II.
Beyneri Piiryaii Doccumani memorandi
Ingenio et studio haec sunt cumulata pio.

Everardus Promontorius Zwollensis.

1. Naet meyme dwaen, Ws Hei1 Goad kaawt syaen.

2. Haat Goad bihachge, Dat schil waal dachge.

3. Goad wr dam wrackt. Deer tyenst rioclit sprackt.

4. Goad wol oenbeen vrasze,
Dat scliilme in folie sclirifften lasze.

5. Bisto in fyens need, Bid Goad om freed:
Ffreecl int laun Is een owwiwlik paun.

6. Goads stoel is wr aal, dat lewa fry;
Noerne meyme wasze, liy isser by.

7. Mey Goad almachticb schil nymme?î gliylle:
Hy helpt elck, deer in sounen fordwylle.

8. Twist ende ounriocbt Wirdde fan Goad bisocht.

9. Dy Eynbocliglie Is Goads freeds lochghe.

10. Al forghee de wraud, Goad wart naet aud.

11. Wys ende ryck Is Goad ney lyck.'

4. vgl. I 13. 5. vgl. I 11. 8. — 123. 9. Zie Gen. 9. 11. sapiensano
minor est Jare clives. Hor., Ep. I 1, 10G. Door B. misverstaan!
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12. Goad is naet teyn; Deerom haar nen eyn.

13. Haasfco dieuls konst, So bisto in Goads ongonst,

14. Ist lieech ist leech, ist byrch ist dal,
Goad regnere en is wr al.

15. Waam Goad naet lacke Mey fry tyenst hem spracke.

16. Goad byde lang, Mar hy wrackfc strang.

17. Waa foorsiuchtich is, Dam helpt Goad wis.

18. In al dyn need Bid Goad om reed,

19. Watto ghaen een lockich wey,
Bid Goad aerst, so gheer mey.

20. Een wrste Goad ha al ting macke,
Dat moghe nen goaden nocli mynsschen forsacke.

21. Claer en blyd Is Goad altyd.
22. Nu freecli ick jo een reed :

Is Goad een seder, weer kryghert seed?
23. Een Goad is wzer Christen traest,

Een Feer, een Soen, een halge Gliaest.
24. Dy Soen is lyken dy Feer, Deerom lieert hem Goads eer.
25. Vth Feer en Soen kompt di halge Glieest;

Hy is aller mynschen Goads treest.

13. De schrijver teekont hierbij aan: Ego vidi et audlvl Campis
anno I5é4 quandam wagicam incantricem quae, praesentibus quinque
vel sex testibus idoneis, ostendil mag lam vel tiecromantiam suam hoe
modo: liabiiiî certa nomina in mlnutis cedulis scripta et quallbet
vice mittens imam cediilam cutn nomine slbi susp&cto de furto pev
petrato in quodam instrumento rotitndo, frisonice theems, dlcens: Ki-
liaen, laetet seefcken oinmegaeii. JEt veraciter, duobus nomlnlbus per 2
cedulas imposUis, vlstbiliter per se ter quaterque versum est in gyrum die-
turn instrumentum. IS. Vgl. God wreed al eest lanek. Prov. Comm. 19. ghaen
staat boven het doorgehaalde wandrie geschreven. 20 en 31. Alles is
geschapen door éen God, den Allerhoogste die enkel licht en vreugde is.
Zóo leert de Kerk tegen de ketterij der Manieheers qui diios dixerunt esse
deos et duo principia. . . deum lucis et deum tenebrarum. %%* D. i. God
heeft geen kiemen gezaaid in een reeds aanwezige materie, maar Hij heeft
alles uit niets geschapen. 23—25. Tgl. I 44.
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26. Waa ney Goad harcke, Di wirt fan hem starcke.

27. Wirtter hatte fan Goads lialghen biyarre,
Dat mey harre fan Goad waal barre ;
Di son is mey stere;; bicengele,
As Goad mey halghe» en mey engele.

28. Nymmere schil Goads lialgeu biglurie:
Ours mey sin froude naet durie.

-29. Pronxte dio tsarck mey maye, Dat mey Goad waal daye.

30. Haat elck dwaan schil, Dat sy mey Goads wil.

31. Goad is aller tenghe» schieter,
Deerom lieu ick nen weerwicker.

32. Kaansto Goad dyn hirfc jaan,
Nen batter ofer meysto dwaan:
Nen teng, dyaar, holle, nar stirt,
Is Goad lyawer ofer dant dudich hirt.

33. Leer haat Goad van dy laaa macke,
So wirtsto van dan deul naet racke.

34. Di vterste dey Nompt de tyd wey.

35. Wolt Goad naet daye, So kaant naet waye.
36. As Goad wil, Steet twatter stil.
37. Hoe tGoad bihachghe, So moatet elck fordrachglie.
38. Tsionghen deer Goad bihachghe,

Deer mei wirt di dieul foryaclighe.
39. Goads clirek Daa Goads wirek.

28. De schrijver haalt aan : stunt nulla diu deceptis gaudia diids. Silius Ital.
XV 466; en: tantumne obstat meagloria iiivis ?Ibid. XVII 551. Verder noemt
hij den Farizeer uit de gelijkenis, die aan zich zelf Gods eere gaf. De bedoeling
van 't lijm schijnt dus te zijn: geef Gods heiligen de glorie niet, die God alleen
toekomt. 29. In don lastbrief van den koster der kerk te Franeker luidt
art. 21 : Dai hij des somers op hoochtyden, hy olts gewoentlic, die kereke
ende choor met groen gras bestroye, ende die 'hoochtyden verby synde
weder om vege. 16e eeuw. Zie Vrije Fries, TH p. 96. 32. hirt is boven
het doorgehaalde libben geschreven. 33. quein te deus esse \ jussit. . . |
disce. Persius, Sat. IlI 71 ss. 3S. Tgl. I ±3. 39. Goads wirele d. i. lof zingen
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40. Ws minsche» is al teng jaun
Troch dio rioclite Goads haun.

41. Goad rioclit wr ws myHsschen lyck ,
Mey de hal off mey thywmelryck.

42. Di wey nei de hal Ixont reng dal.

43. Waa inden h.ymmel wol koJMine,

Dy moet troch tfeyclifyoer swouîme.

44. Waa haîssclie soune bidryut,
Datter ewich inde hal blyut.

45. Wa fan sounen is riucht fachghe,

Di wirt fan Goad inden hjmmel biliaclighe.

46. Wa Goacls halghen liate, Dam kompt nen gued to bate.

47. As di quaede naet bat mey,
So bioter Goads halgen ghon dei.

48. Haat Goacls lialgliew bidde forkarn,
Dat is by Goad naet forîarn.

49. Wotto riocht perterie, Goads lialgen moatme erie.

50. Ast liirt ende mulle wr een racke,
Goads lialgen scliille foor ws spracke.

51. As blixen, tongher, wyn, watter, al teng mey,
So folghie Goacls tyenst sin halgen ney.

52. Wa int quaed opsat dan deul wol seke,
Di tour Goads halghen deer om naet smeke.

53. Hymmelsche lere Haud in ere !

42. Ygi. faciUii dcsc.etiSHS Avcrtto. Aen., Yï 120. 43. siïomme.. Waai'-
schijnlijk heeft den schrijver hier do Acheron, de rivier dor onderwereld,
Toor don geo.st gestaan. 7Ae Aen., YI 295 ss. 44O 7Ae I 21 aant.
4S. Ygl. lüi), I 73. 48. Volgens den zin is forkarn attribuut van halghen.
50. racke staat boven het doorgehaaldo mache. 51. al teng is boven den
regel geschreven, en tusschen wyn en watter doorgehaald. 53 -~ I 104.

4
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54. Nymmen kaan in den hymmel rackie,
Hy moat eerst dan daet smackie.

55. Dio faamn waas scheen to tyghe,
Deer Goad fan hymel in har kryghe.

56. Maria int wrate hymelsche clioer
Is nu hoppe aller halghen moei'.

57. Haat hymelssche conywginne mochtet wasze,
Deer wy in proplieetlike schriftere fan lasze,
Da Hieremias dan Joddere ire Egygtew bikihhe,
Hoe dat nymmen nei har reed schoe libbe?
Deer woen da Jodden naet nei hardde,
Cydzewde: dio conywginne kaan ws waal starcki(e).
Hyr • wol ick op cydze:
Leete jo naet deer oan lydze :
Eer Christus fan Maria waas barn,
Da waas jo allerme conyHgyrene forkarn
Des liymels, en schoe Goads moer blyuwe:
Deer mey leet Goad dio our fordryuwe.

58. 0 Maria, boppe alle konynginne,
Blyusto dio riochte Goads moer allinne;
Deerom roept myn hirt, niyn mulle to dy:
Bid Jesujw dyn soen, myn Goad, foer my.

59. Nin mynssclie wolier om kibbie,
Syn siel moet ewich libbie.

60. Hoe di mynssche int libbere tyrghe,
Nei syn storwere wirt dio siel naet wyrghe.

54. Tgl. I 9G. 57. reg. C: stnreli, 't blad is afgesneden; rcg. 11 luidde
eerst: Des hijmeïs Goads moer f o blyuwen. Men vuile nu aan: en jo schoe,
enz.; dio our van den laatsten regel is dan de dool' do Joden vereerde
koningin. Zie over haar Jer TH 18, XLIV 15 vv., waar do Statenvertaling
(de) Melecheth den hemels beeft. Dn juiste lezing is echter malkafh.
Ygl. over den dienst dezer koningin Tiele, Gesch. v. d. yodsd. in. de oifdh.,
1" p. 334 vv.; ook Kiicnen, De MeUeheth des hemels in Versl. en Medeil.
d. K. Al: r. Wet,, Amst. 1888 p. 157 vv. 59. vgl. I 78.
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61. Ney ws daed lyuwe ws gliaest;
Riochtfîrddicli wirck jout hymelsch traest.

62. Ws ceels gewicht Is liaaf en licht.

63. Dio ceel koo tyglie spracke,
Da tlyff waas daed biracke.

64. Een daed mywssche kan perterie,
Hoe harre de ghaesteK inde hal regerie.

65. ld bast in my isfc redelick sin:
Het lieert Goad, al weer ick bin.

66. Dio sounige ceel rnoat pynne lye;
De daed kaan har deer fan naet vrye.

67. Waa hem nen soune schamme,
Di tyrgh ney dan lialssche flawme.

68. Lyken- di carbuwkel faalt in de kiette,
Alzo kant tlicliam ws ceel besmette.

69. Dan fordoemd gliaest Jout id liacht nen traest.
70. Hyr meyme scheen bewyze,

Dat daede mynsscliew schille forryze.
71. Eneas koam ind' halle mulle,

Deer Palinurus syns schippers ceel schulle.
72. Wa sin bloed foort laun start,

Sin seel is dan wtleen wart.
73. ld graff lieert ere : Dat is een aude ïere.

62. mentis amabilepondus. Sil. Ital. VIII 611. Ö3. Vgl. I 79 met aiuit. 67. Dit
rijm is er later tusschen geschreven. 68. vgl. I 47. 69. trepidentque
inmisso Inmine manes. Yirg., Aen., VIII 216. 70. —~ I 45. 71. Ygl. Aen.,
VI 337 ss. 72. Vgl. Aon., XI 22 ss. 73. Vgl. 150, I 72. De schrijver
heeft het onder difc no. ook over de v>yze van begraven bij de ouden en
zegt dan: credo ex hls funeyalibus faclls et quet-ells l<'risones eliam retl-
nuîsse modum sepellendî: nam uiji marilus defunctiis sepellendus defteftir,
uxor vel vldiW' vupersies wlrax expotiït cei'hnonias, 1-eferens fej-e omnla
maritl eleganter in vlta geski dlcens: As myn goune freun plyghe mey
my to bed ghaen, hoe pliglie hy my to somkien ! Hoe zweet plighe
hy to pertericn! o wy, wa schil dat ymmer meer bat dvi'aen ? luchrymando,
flendo, plaitsis manihus.
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74. Ite meyme hyr sicker bisiaen,

Dat dio forrysnise schil ywmor sch(i)aen.

75. Hoe waal wart dio ceel forwarre,
Deer mey har lyff in hy;ramel schil farre.

76. Is dio ceel fan soune naet cleer,
So moat dat fachglie floer deer vrgheer.

77. Kaan ws ceel nar by mei nar hal krye,
So moatse har tyd in tfeeclifioer lye.

78. Deer lieut haat syn auderew lieuwe,
Dat schil hem naet reuwe.

79. Haude jon christen lauwe,
So wirt jo thymelryck naet ontrauwe.

80. Och, in dio wraud is lauwe wey,
Goad jou allinne den namme ghoendey.

81. De lauwe is Goads eed, De groun fan ewich freed.

82. Do sclioeste lyawer stere, Dan dyn lauwe sclioefordeere.

83. Dude is har ayn laen, Deerom letese jo naet ontfliaen.

84. Is din moed koon en graet,
So sparresto ner waal ner slaet.

85. Ffeed din maclige naetsto saat,
Soe wartsto fan vrmete naet daat.

86. Boppe alle aefft Castitas Goad biliaefft.

87. Ney lang lyen Kompt graet forblyen.

88. Wam fordriet nar daed mei forfere,
Dan meit onlock naet ibrdere.

74. Yinmer staat ouder den regel. Met hyy doelt do schrijver zeker
op de in 't hs. bijgevoegde lat. citaten. 75. - ~ I iS. 78. Is er later tus-
schen geschreven. 80. vgl. I 3. 81. jusjurandum Jovis alma fules.
Ennius. 83 ::^:; I 26. Ipsa quidem virtus siblmet piûcheyrlma merces.
Bil. Ital. XIII 663. 8 i . hau (se. Syrtcs) auda.v spevat sibi cedere virtus.
liucin., IX 302. 85. vgl. I 27. 80. vgl. I 30. 87. Spreekwoordelijk.
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89. Hoet en our ghie; Deer ney nym dyn biried.

90. Ter haun clock, Dan helpt id lock.

91. As di îiung in de hees liolke scliiúle,
So ront hem nen hasze in de mulle.

92. Haat elck biyachghe, Dat moeter drachghe.

93. Alleyntien vvaext id koern; Di jhoed macke dan moern.

94. Ferdriuwe tonkruyt mey fior;
Ours wirt id koern dyoor.

95. Sock soun, sock pyn; Sock kers, sock schyn.

96. Al ist hird yser, Tfioer is sjn onderwyser.

97. Hoe tirge di bolle: Hy ha thee opte holle.

98. Din ayn reed Is freun in need.

99. Wae nen swyen weet, Dan sidze nen secreet.

100. Miggew en frosschen leep
Fferdryuwe faack dan sleep.

101. Wa naet wacke, Datter nen bern make.

102. Wa dan otiwiràigen eer jout,
Ffaack dat hem syn jeffte ront.

103. Wa mei syn wrheer kibbe,
Datter mey freed naet libbe.

104. Virgilius pryse tfield:
Deerom waser naet ghyrch op yeld.

89. — I 2á. aliontm respice casus Ovid., îtfetam., XV á'Ji. 90. = IS .
Hier beginnen de adayiit prophaua et temporaneu. Vgl. viannni foriuna
iitmtt. Ovid., Metam., V 140. 91. - - I 9. 92. — I 10. 93. = I IS.
paulatim flareseet campus arista. Virg., Eclog., IY 28. 9G. ferrum mol-
liat iijnh;. Hor., S;it, I 4, 20. 97. fenum haliet in cornii, longe fuge. Hor.,
Sai, I 4, 34. Als een rund, een stier vooral, een lioop hooi onder zijn
bereik heeft, zet het or de horens in en stelt zich vreeselijk aan. 98. Heer
amieus | consilium proprium. Hor., Sat., I i, 133. 100. malt culices ra-
naeque palustres | avertunt somnos. Hor., Sat., I 5, 14. VA. sommis tamen
tmfert\ inteiilum vcneri. Hor., Sat., I 5, 83. 104. Vgl. Hor., Sat,, 110,45.
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105. Deer scliryutme folie Elck ney syn holle.

106. Forghee dy pyl fan roest,
Soe wart dy ruter naet woest.

107. Men kaan di deed naet syaen:
Jo kaan mey tyooster wiocken fïiaen.

108. Taast di riuchter neit jeld seer hyrd,
Soe kaner naet wal harkie ney de wyrd.

109. Dio coest smacke swiet, Deer me wint in fordriet.

110. My salm kaan ick naet ffede,
Ite wol ick en our rede.

111. Hoeker ay ist bast?
Roun off lang? Sidze deer dit last.

112. By dan kraeklynck mey me syaen,
Hat dy kunstige baker kaan dwaen.

113. Waet ryuclit forstee, Dy gong to ree.

114. Ist leer smerd, Dy hung haut herd.

115. Hoe er meer wart pryse, Hoe er mer gliyze.

116. Hungher liiet, Macke ree banew, swiet.
117. Lyuwe noclilik, nieyt dy barre;

Mer teens, dy tyd is cort to farre.
118. Tens, fan hyr Di daed is naet fyr.

105. quot oapUuni vlvuul, totUïem sttidlorwn \ millia. ïlor., Sat., I l
1, 27 a. 106. ut pe.real posittim robigine Uîum. Hor., Sat., II 1, 43. 107.
mors atrt-j circumroUit aJls. Hor., Sat., II 1, 58. 108. male veruni exa-
minal onmin \ jitdex corruptus. Hor., Sat,, II 2, 8 s. !O9. ArgJ. Hor., Sat.,
II 2, 19. 110. allena ner/otla euro [ eæôtissus jiropriU. Hor., Sat., II 3, 19 s.
IlI. De tvv'eedo helft Vcin 't rijm is or later bijgeschreven in plaats van 't
doorgehaalde Meijer n-ile deer dit last. Vgl. Horv Sat., II i, 12 — 14. 112.
Vgl. Hor., Sat., II i, 47. 113. ius anceps iiovi, canvas (lefendere posnum.
Hor., Sat., II 5, 34. ÎÎ4. ift canls a eorlo muuiuam abslerrehltur uneio.
Hor., Sat,, II 5, 83. 115. ci-t'scentem lumidis Injiat sermonibus utrem.
Hor., Sat., II 5, 98. 116. Vgl. Hor., Sat., II G, 63 ss. Spreekwoordelijk:
honyher maecb rouwe boenen soeie. Prov. Comm. 117. Vgl. Hor,, Sat., II
0, 97.
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119. Ours vrarter partere, Dan da wirkeii lere.

120. Dio tovenarsche is quaeder

Dan tfennyw fan slangew en aeder.

121. Sonder wiocken Achte ick nen flocken.

122. B-jrd tieiist hyrd, Swyrd iienst swiixl.

123. Twist en onriucht Wird fan Goad bisyucht.

124. Wa dwille in sounen bioester,
Dy is Ijken de nacht tyoester.

125. Die billende machge Mei saut en braed fordrachge.

126. Wol di graete sin eer forwarie,
So moeter faack dan littie sparrie.

127. Is dyn buuck hird, Moxlere wackie inder wird.

128. Naet in de haun Is basiliscus int saun.

129. Lyttie mey freed Is batter dan ryke need.

130. Dy daed syocht Deerme» fyocht.

131. Sock hood Sock niood.

132. Syn tongrich wird Makke mi forfird.

133. Wa das deis baast, Dam drochge datter raest.

134. Starcker isser deer fyocht,
Dan deer syocht en flyocht.

119. nunqiiani est par fttma labori. Hor., Sat., II 8, 66. 131. ick is
later boven de'd regel geschreven. Men moet misschien sonde/' wiocken
als stopwoord tusschen , , . . . . " plaatsen ? De schrijver citeert: Daedalus
exuit alaa, Juvenalis, Sat., IlI 25 ; maar dat geeft geen licht. Vgl. I 09
aant. 122, ensis contitiuUttir enne. Sil. Ital. IX 324. 123, Vgl. 8. 125.
latranlem slomuchum bene limiet \ cmn sa'le panis. Hor., Sat., II 2, 18.
Het eenvoudigste maal, vgl. 116. 12fî. o maiov tandem pavcas, itisane,
minori. Hor., Sat., II 3, 326. 127. Vgl. Hor., Sat., II-4, 27—30. 138. Waar
niet is, regeert de basilieus, d. i. daar staat liet niet best. Tgl. Lucanus
IX 724 ss. 130. junctam inter proelia mortem. Sil. Ital. IX 409. 131. nosco
pompam utque insigniii nosco. Sil. Ital. IX 421,
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135. Taansicht wart bischamme,
Jouste din tengh nen riuchte namme.

136. Een da meer dan tyeen;
Tusen sin naet soe guet as een.

137. Wam gruwle for sleke, Di tour clan krycli naet seke.

138. Deer caude gryslinge koîwpt,
Deer wart id sin forstompt.

139. Metich int ghaerie» tyrghe dy :
To folie gild dat wyrghe dy.

140. Haude da aude wyse, So wirdi fan wise lioed pryse.

141. llyck int gued Macke loy lyoed.

142. Ist jong ist aud, Elck sarre graet i«de wraud.

143. Tfolck in oproer Haud nen stioer.

144. Dolgede need Zeeckt masters reed.

145. Hoek swird niaest slacht,

Di wirt joeds deis niaest acht.

146. Haat is de wraud ! Elck weer jern aud.

147. Di tyt fliocht wey, En wy gae mey.
148. Soune mey tlock ter liaun

Ffordryuwe id rincht forstaun.
149. Tgebeent ha freeel Int graif sonder need.

150. Tgraff haut syn eer: Dat is vr al de wraud weer.

130. quauliis, Paulle, iaces ! qui tot 'iv.ihl mi.Uibtis tini/s | maior laeti-
tiue causa es. Sil. Ital. X 522 s. Woorden van Hannibal tot het lijk van
Panlus. 137. Van nlel:eii is de slot-» doorgehaald. 138. se/isus gelidus
stupefereral horror. Sil. Hal. IX 122. 139. nlmia comjesta pecunia cnra
| stranyiiïai. Jnvcn , Bat. X 12 s. 113. temeruria pubii: j (Iclic.la utir/ebat,

polhitior tjiDti senectiw. Sil. Ital. XI -ii a. 145. Tgï. Sil. Ital. XI 183 s.
146. Da Kin van do tweede helft i s : En toch KOU <>lk graag oud zijn. Vgî.
Sil. Ital. XI 8(50. 148. fortunue iiigeniiim intia allairanlia quassaul. Sil.
Ital. XI 428. I5O. Tgl. 74, I 72.
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151. N"eyt iten scliarp Soe tierene de harp.

152. Dy spyle for Goad rvocht,
Deer tienst dan clioul fioeht.

153. Aud liood Mattie id lioff frood.

154-, Wol y habbe dat naet rout,
Soe Iiaude dat joe Goad jout.

155. Ffayntew f reed Is seer breed.

156. F fan ryckdom is dio riuchte mete :
Ff'reed to handen int laun en opter strete.

157. Haat ende nyt Macke ewicli stryt.

158. Is di fyen hird by, So noîiime tvaepe» fiy.

159. Stee Goad fast, Soe is ws tyt bast.

160. Wa waal daa, Datter waal liaa.

161. Waa riuclit biyarro, Dam mey naet darre.

162. Deer hate dan dey, Jout norne ney.
163. Deer wart dio duyd wirgîie,

Deer tyranne» tyrghie.
164. Ast loem blaed, Dy vlff wirt quaed.
165. Wa sclirayt om da butter, Di tyenne toe non ruiter.
166. Is di tzirl hird, Soe tyenne hem izwird.
167. Een hird tzirl oppe wacke tsys :

Mone wird, en berne wys.
168. Is di buck faat, Hy jout dan rutter neen baat.
169. Wa syn andere» hate, Nen gued kompt hem to bate.
170. Anxt kaan dwaan, Datte fokten fliaan.
171. Haudt di vlff freed, Soe haat tloem nen need.

151. post epiilas sil ff rata chelijs. Sil. Itîil. XI 410. 153. Tgl. öil. Ital.
SI 475 ss. 155. sevi'ïlia foedera layga. . . . Sil. Ital. X1530. ijou Bogermau
bedoelen dat knechten, vereenigd, hot er breed van nemen, verkwistend
zijn'? 158. hofilÎH adesl, rapile avma virl. Bil. Ital. XII 1GD. 15$. dccter
deus; horagitc tioslra est. Sil. Ital. XII 1Ö3. 1UO. Tgl. I 21. 185. Vgl.
318, I 67. 167. Tgl. I 68; en boneden 195. 1C9. Tgl. I 73. 170. —I "ti.
pedilus timor addidit alas, Tirg., Aon., TUI 224.
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172. Koenlieit is naet wis : Di bout iliucht wal mis.

173. Haud fird. En bliu by din wird.

174. Swige din mulle, So krighe de holle nen bulle.

175. As di stryd is leyd, So daiinso dio breid.
176. F fan eerde bin ick macke,

In eerde scliilrne my biracke.

177. Aerm dreycht da last, Deer di ryke op rast.

178. Da scheep schilme scliarre,
Deer jaat moghe ontbarre.

179. Deer tloem dan vlff biwarre.
Deer wolt naet waal farre.

180. Een onrumplick foorhaud, Dat schynt naet aud.

181. Haude jon guede namme, So wird y naet bischamme.
182. Sock brour sock soster, Sock tzarck sock coster.
183. Tyd jout eer, Macke knappe en heer,

Tyd inde wraud Macke jong en aud.
184. Al is di lew gram, Di tyd mak e hem tam.
185. Ffan watter wart laun, As dio tyt compt ter haun.
186. Al is di birch lieech, Mey der tyt warder leech.
187. Wa hem forheghe Wirt faack forlege.
188. Di daed wintet riocht, Wa tienst hem fiocht.
189. Ist riocht kryghe, So haudet te tyghe.
190. jSTen moed so liird. Hit zwete mey wird.
191. Souniget thirt, Dat ontgylt di stirt.
192. Hoek ryck ist bast, Dat haude fast.
193. Di aude lauwe Wart nu birauwe.
194. De lauwe stee byt wirek :

Dat leert ws di riuclite clirek.

178. Vgl. I 19. 181. Tgl. I 71. 183. Vgl. I 70. 183. Vgl. I 10. 188.
Vgl. I 20. 187. vgl. I 19. 188. Vgl. I 18. 190. Vgl. I 31. 194. di riuclite
direk is, volgens algemeen middeneeuwseh begrip, VirgüinK. Vgl. prisea
fides facto. Virg., Aon., IX 79,
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195. Is di tzirl frack, So sin syn wirden strack.

196. Haat schilt ay In da ruter ray ?

197. Sock secler, Sock meder.

198. Naet meer sydse, Dan da wirken bilydze.

199. Ist lock joed heech, Morn wirtet leecli.

200. Deert scharp kan satte, Di lyke dan watte.

201. Wa in schrifften is pulle,
Di sprackt mey roune mulle.

202. Wa mittst wite, Da wolle meest nite.

203. Wa altyden cuccuc spille,
Dan wolle da lioed bigille.

204. Ffamne reed Is naet steed.

205. By steren kaanme wite, Wanneer thirt schal splite.

206. Waal deed Tens in need.

207. Ist wirck riocht bigoen, ld eyn moet ford oen.

208. Haat gecke famne dwaen,
Dat meyme by liaffte siaen.

209. Alst lock boppe ws ryst,
Soe moete wy glieen deert ws wyst.

210. Ist tienst de wyn, So liallie id seyl yn.

196. Wat heeft het ei te maken met den Trojaanschen oorlog, dat die
ah ovo begint V of: wat doet een zwakkeling onder de ruiters? 197. Vgl. :
Die wind zaait zul storm oor/sten. 198. nen- sit productior actu \ fabula.
Hor., Ep. ad Pis. 189 s. 200. fiingar vice colis, aeuttim | raddere. Hor.,
Ep. ad Pis. 304 s. 301. Graiis dedit ore rotiindo | ' mvsu loqjti. Hor.,
Ep. ad Pis. 323 s. 202. Dit rijm staat ter yjjde in plaats van het door-
gehaalde : Wa is onivyteriy Dl wol tienst geleerden nyte. 203. Men zegt
nog : Tiet is koekoek één zang. SO4. Tweemaal veranderd : eerst stond er :
Ffamne gediineh Htee naet lanel,-; toon: Ffamne sin onsledich, Deer om
sin se onredieli. Ygl. Yariiun et mulabile semper \ feniina. Yirg., Aon.,
IX 569 s. 2OS. furens qiiid femina possit amore polluto videtur. Yirg.s

Aen., Y & ss. 209. superat qnoniam fortunc^ sequamiir. Yirg., Aen., Y 22.



244 EEYNEK r.OGEEMAN's

211. Is wyn en straem mey, So folget scliip baud nei.

212. Ffro/nmelick wenst Eych riucbt fortienst.

213. Enne ha syn feers heente ere :
Dat sy Tvs Ciiriste» to ener lere.

214. Mey wyu, flaascli, brat en seen,
Ward Anche fan sin soen bigbeen.

215. Ter ballinge mey me payen,
Ter vthleen meyme scliraye».

216. Blydscliap deer di deul rat, Nyjmnernieer folgie dat.

217. Altyden nympt di gyrghe;
Deer mey wart clio ziel wyrghe.

218. Hand zwird in scheed, .Jarristo froed.

219. Ploglie din eker, So bisto salich seker.

220. Som sin farre moy Tadde biscliitn proy.
221. Dwilwagghe» lieuwe naet;

Haude dan wey, so faal (y) naet in slaet.

213 en 314. Zie Yirg., Aon,, V 75 ss. 215. hallinye schijnt J/eiliye (lUiy)
te beteekenen. Zóó zegt men nog Ahlerhelllnyen voor Allerhelllyeii en
helling noemt men een kinderpreiit (om de „heiligen" die er vroeger op
stonden). Hetzelfde woord komt voor op een eopic van een oude schilderij
(uit do löe eeuw-, niet van de 15e, zooals de Gat. zegt) in het Friesch
Museum, „do Friesche maaltijd" genoemd. Daaronder staat: J)lo fryesel/e
faefel /rijer all fyden ver;';//oen mey prlneipaele ri/ichlen op harre kersfen-
deygen, lutllingen off frionne sprcclcinne. Meer bizonder schijnt men or
de bruiloft onder verstaan to hebben. In het gebeden bool< van Gale Galema,
onder do liss. van 't Friesch Genootschap, leest men dit : Int jeer irs Heren
MCCCCO ende tryeiihteipiticït de aehtentueynlichste dei/ febr/iario doe troune
iele Gaele OaelGino:- ende Foech' inijn v;;jf niancorm ende deer netj do ft/erde
de// ma/j doe v:e)">t /vs liall/jï/yl/en. Mei is de troviwtijd, en dat zij „elkandcv
trouwden" zal wol op de verloving zien. Maar zou hulllnye dan ook een
afleiding kunnen zijn van Iialia, halen? Het ware dan het halen min de
bruid. In het riim van Bogermau past heel goed do tegenstelling van
ur/iiloft en be/jrafenis (Vthleeu). Ihtilii/ifke ~~~- bruiloft ook bij Petr. Thah.
p. 2(>. 218; Eerst stond ei1: .farrlslo /'ree, Unnd z/rli'd in >:eh/-e. S2O. K-om
is verbeterd uit non. Aen. IlI 21G ss. SSL faal zon imp. s. zijn, wat hier uiot
past. Daarom voeg ik er y (pron. pers. 2 pi.) achter. Vgl. Ü0 en 181.



FRIESCHE RIJMSl'REUKEN I I . 2 4 5

222. Tryfcich bigglen mey harre moer
Wyscleu Enne dat roemsche choer.

223. Sleep macke rast Ney werx last.

224. Is dio wortel wey, So biede tcruyt gonàej.

225. Nymmer haar tyghe, Deer blyn liaffte kryglie.

226. Sin mulle wystot wtli, Datter is een from drutht.

227. Tgerucht dat fiyuclit; Tseit wird off id liucht.

228. Wa jern rast Is sonder sorcli bast.

229. De myren ghaerrie tsomerseed :

Dat kompt hem to weynter to reed. .

230. Is dyn fyen hird; Jou liem zweete wird.

231. Om prys, om eer Wirckt al moen seer.

232. Tzirlen als moen iioie waal oen.

233. Tirn ha viald forwacke; Tirn ha faack hender macke.

234. Liet ghilen faiTe, So mey jo riucht barre.

235. Wase naet to stout: Men cleut wal een lilrd hout.

236. Dio nacht is tyoester,
Deerorn wirdme/t al teng Moester.

237. Tyenne my tgoed, Soe hand ick niyn moed.

238. Hanghie da eren fant korn,
Di ryn eergese joed off morn.

239. Sleep fordriut Dat haast naet bicliut.

322. Zie Virg., Aon., I lI 388 ss. 225. Vgl. Virg., Aen., IV 1—5. 22G.
Er wordt hier pius Aeneas bedoeld. Vgl. egreyio decus eiiiiet ore. Virg.,
Aen., IV 150. 229. Vgl. Tirg., Aen., IV 402 s. 232. Vertaling van mine,
num' tnvurf/àte remlx, | I.fectorel soi'tl. Yirg., Aen., Y 18U s, 333. vlin
susùilal tra. Virg., Aon., Y 454. 281. Volent rajjidls luâi'Orla ventls. Tirg.
Aeu., YI 75. 235. cuneis et fissile robar \ seinditur. Virg., Aon., 181 s.
236. In de plaats van het doorgehaalde Jij/ mucht schijnt alle f enne zwart,
waarop do schrijver zeker geen rijm vond. 238. languentes erexit imber
aristas. Vgl. Val. Flacc, Argon. VII 24. 239. ardentes sopor oeeiipet
tras. Yg], Val. Flace. VIII 87.
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240. Elck souwe is nei dan scaet

Deer soune daa, isser lityk off graet,

241. Ist wird wei, Soe tenser naet ney.

242. Schoœme dy wys karre, So mosto dan geck o!?tbarre.

243. Di glieck wolt bast naet leuwe,
Deerom hater nen birewe.

244. Dudich froud Is batter dan goud.

245. Tquaet tontrinne» Isfc guet bighmnen.

246. Di konynck is riucht, Deer triuchfc ontsiuclit.

247. Leuwen stappew in eerd Mettye dan fox forfeerd.

248. Deer onbiyaun fri libbe Wart fan twyff naet bikibbe.

249. Al is di raock scheen f'agglie,

Deer schule faaok onder een schurd kragglie.

250. Ffiourcantich boun Kaner mettie wt roun.

251. As dio suuch int clai, So ist tzocken int ay.

252. Ist laun to jooch, So bysge dan plooch.

253. Dio lust wart lee, Deerme kaepe om wee.

254. Dan gyrgo helpt nen goed: Hy ha altyden aermoed.

255. Our liodo deglier Make dan nyder megher.

256. Wa lake om de kae, Dy da nymmen scliae.

240. Dit staat ter zijde naast het doorgehaalde niet moor geheel loos-
bare Bis'fo 1'ieech t/n . . . . So is dln zeel greet in vottn. Vgl. Omne animi
vilium tanto conspeclius in Re j crlmen habef, qmtiito maior, qui peccat,
habetur. Juven., Sat., VIII 139 s. 242. sapientia prima \ atullUia carul-tae.
Hor., Ep., I 1, i l s. 343. st/ilte . . . [ . . . meliori rredere non vis ? Hor.,
Ep., I 1, 47 s. gil. Vgl. Hor., Ep., I 1, 73 ss. 248. meliiis nil eoelibe
vitu. Hor., Ep., I 1, 88. 249. vides: si forle subitcula pexue \ trita sube.ié
tnnieue. Hor., Ep., I 1, 95 s. 350. iinitut qmtiJrufa. ruiiiniiis. Hor., Ep. I
1, 100. 353. (unica Ittlo sus. Hor., Ep., I 2, 2fi. 352. incuUae pacatiliir
vomere sijlvae. Hor., Ep., I 2, 45. 253. nocet empta dol ore voluptan. Hor.,
Ep., I 2, 55. 254. semper ai:«rus eijet. Hor., Ep., I 2, 56. 255. ini>idun
alterius maerescil rebus opiinis. Hor., Ep., I 2, 57. 256. moveat cornicitla
risitin. Hor., Ep., i 3, 19.
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257. Di laste dei Driut onlock wey.

258. Thuys reed is blanck, Al is dio zeel krank.

259. Een fulle broeck Tyenne to ncn noesdoeck.

260. Altyden dy bock styunckt,
Deerom heerter naet deermew prunckt.

261. Was koen en clock, So helpt dy tlock.

262. Di son is naet slim, Want hy foryage tsim.

263. Wa wint di hout, Wa sclirayt di jout.

264. Mey dan daede sehilme naet pele :
Haatme hem da, liy kant naet fele.

265. Schil al teng forbaarne int fi.oer;

Leu ick, soe wart dio eessclie naet dioer.
266. Wa nen eraff kaan krye. Di moet hem inde lucht lye.

267. Deert al omreert Wirt faack forfeert.

268. Waam anghe for toekojwsticli leep,
Di ha nen rast in syn sleep.

269. Mysdeed seeclît int tyoester;
Deer mey waar Pompeius Moester.

270. Batter ïst joed mei ere stoorn,
Dan libbe mey soun en schaune moorn.

271. Bisclirait dio frou dan tzirl om tgued,
So ha jo op hem nen tyghe moecl.

258. splendet. . . tibi munda suppellex. Hor., Ep., I 5, 7. 259. ne sor-
dlda mappa ] corytiyet nares. Hor., Ep., I 5, 22 s. 260. oîldae convivia
caprae. Hor., Ep., I 5, 29. 281. Ygl. 90, I 8. 2C2. sol... dincHtit umbi-as.

Virg., Georg., I l I 357. 2(!3. prueinlttunt munera flentes. Lucan., VII 715.

Tgl. als een man rijckt, so houd hl; on ghewunnen fjoet es goei /e houden.
Vrov. coivm. 2GG. eoeïo tef/llnr qiü vort h-:tbet /trHam. Lucnn., VII 81'J.
269. {PompeiHs) cimetts ignotus gôntibua esve inallel, el obscuro tut/is
trarMre per oroem j nomine Lucaii., VIII 19 ss. 270. Ygl. iueai)., VIII
29 ss. 271. viuit post prodia Magnus, J sed, fortuna perit: quod defles,
Mud (imasti. Lucan., VIII 84 s. Woorden van Pompeius tot Cornelia.
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272. Wa tlock vr aal wol driuwe,
J)i schil waal eens int ounlock bliuwe.

273. Nemme» mey liem forstacke,

Hi wirt fan dan daed wal racke.

274. Deer jern rauwe Haut nen lauwe.

275. Ist weer safffc en gued, Deer ney sin da lyued.

27(5. Moordedich need Konvpt vth oproricli reed.

277. Aller pyne last Is di daed id bast.

278. Haat jouter om de na/wme,
Deer hem tquaet wirck naet schawmo?

279. Nyc bisme faghie scheen,
Lyken habhe nye liarnyen deen.

280. Dio wet forghee, Deer twydraclit stee.

281. Wa freed wol seeke, Di moet swete wirden rcko.

282. Wa eelick libbe • Wirt fan dan keyser naet bikibbe.

283. Di schielt to farre Ha dan helm fonvarre.

284. Nen fleynt so freescli, tij wyrt fant fioer wal eescli.

285. Wol di een naet wyke, So wol di our naet stryke.

286. Di fiochter deer raast, Ffynt wepert ter haast:

287. Vtli swevel kompt fioer, Alst birn vth de moer.
288. Deer wirt bileyd ila huMgricli weyd.

273. fata mild totiim iiiea sunt ayitamla 'per orhem. Lueun., VIII 138.
§73. Ygl. Luoan., YÏII 196 s. 2T5. emollii gcntev dementia aoeli. Liican.,
YI1I 3(JÜ. ISlog spreekwoordelijk. 277. nwrs uïlima ponna est \ nee me-
tnenda •oiriu. Liicim., Tilt 895 s. 271), mltixximn, som ml | regnorum
sub rey& ÏWVO. Lucan., Ylir 'L52 H. Ygl. 7^lc:nce bmsc}}ime veerj'/en irel.
Prüv. (Jonuii. XSog ypreeliwoorî-teiijk. 2S3. diynuin te Oaeairris ira J iititïif.-i
JiOiior faciet. Luoan., IlI 136 s. 28Ö. yajetimquc exlainn:; proleyit umho.
Luean.. I lI 4.7(j. 384. putvi -fliixem.it pi'lcere cauten. Lueau., IlI 507.
385. rosti'is crej/i/crunt obviii. rovtra. Lucan.; IlI 5-i-i-. 28(ï. inreinl arma
fiirni: Lucan., I lI G71.
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289. Deer tquaed daa al datter mey,
Di schamme lûm salm taffte ney.

290. Di oneele Kaan nen guet pele.

291. Anxt ende haep Is der ineenten leaap.

292. Als di blixen durre, Soe moten da wolken schurre.

293. Tlock forkrige meyer haun, Dat is een sycker paun.

294. Wy haude cle wraud, Ist jong ist aud.

295. Wolt wan wasse, Soe hyndre nen rasse.

296. Al teng is een faal; Alst lockt, so racket waal.

297. Het kaan naet waal bikîhiwe,
Deer opliaepigo liood bidriuwe.

298. Da das keysers cleet ran, Da waas di stryd al wan.

299. Drist, ryck, ghirich ende gliiald,
Bnngt mannich sted om riuclit ende wiald.

300. Haat int hirt schulle, Dat sprack de mulle.

301. Mey folie lioester Wart dio wird tioester.

302. As di eers ghyse, So Laar firt off-fyse.
303. Al witenheit mey me naet sydze:

Men kaan wysheit mey swyen bilydze.
304. Haat folie lioed bracke, Naet waal kaawt een wracke.

305. Ho wyd Kont di stryd !

291. In plaats van haep en leaap stond er eerst hoop en loop. Ygl.
spemque metionqite ferunt turbae . . . Lucan., VI 419. 292. fregerant ful-
mina nubes. Lucan., YII 154. 293. secura- manebit [ sors quaesita manu.
Lucan., VII 308 s. 294. toto slmul utimiir orbe. Lucan., TH 362. 295.
pavcas Victoria dextras \ exigit. Ænican., YII 36G s. 296. rapit omnia
casus. Lucan., YII 487. 298. fat is datits est pro Caesare cursus. Lucan.,
YII 544. 299. Ygl. Lucan., IV 816 ss. 302. De "bedoeling is niet duidelijk;
de schrijver haalt er bij : muto Parnassus hlatu \ conticuit (Lucan.,
V 131 s.J. . . Est aiitem Pariiasus mons biceps, Juinc chenibus comparavi.
304. qiiicquid miûtls peccatur, inultwn est Lucan., Y 2G0.

O
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306. Deer Roem naet noglie, Dam al te-ng biioghe.

307. Aud ende sieeck Is batter dan ruter sleeck.

308. To lyke mysdeen Da komme wr een.

309. Alst swird wart lein, So nympt di stryd syn eyn„

310. Wy need Brengt ny reed.

311. Deer stryd bijarre Moet syn wyff o«tbarre.

312. Plaecli en daed Sin licke quaed.

313. Tiennesto tgyld ende tgyld dy naet,
Do biste blyn, al weersto ite so graet.

314. Tween stalle: di een wart ryck,
Di our wirfc hawglie: is dat nu lycfe ?

315. Di appe da nen soun; Allyke waal wirter boun.

316. Deer forgliere schat, Di meyt naet to bat.

317. Is di buyck fol wyn, So sprack di mulle latijw.
318. Hy schoet waal sydze, Koet di mulle bilydze.
319. Gliilsto mei my, lek tule mei dy.

320. Kaansto spracke, dat stouwe,
Soe kaansto aeck waal flouwe.

321. Corre morre, Guyl om gorre.

322. Thirt is forparst: Ey, dat di galle naet barst.

323. Deert sughen hate, Dy jarre nen tate.
324. Ist sautfat scheen, So is al f eng waal deen.

3OC. quid satis est, si Iioma punun'l Luean., V 274. 307. Ueeat
iiwrbis fim't'e senectam. Luean., V 282. 308. facinus q/ios inqulnat,
aequat. Luean., V 290. 311. securos cepisse pudet eiim coniuge somnos.
Luean., V 749 s. 313. Vgl. Juven., Safc., XII 48. 314. Vgl, die cleene
h'inH men, die grole laet men gaen. Prov. comm. 315. Clauditur ad-
vers'ts innoxia simia fatis. Juven., Safc., XIII 15G. 316. inisera estmagni
custodia census. Juven., Sat., XIV 291. 317. Vgl. Pers., Sat., I 27 ss.
320. Volgens den schrijver adagium in adulatorem mendacem. 321. Ten-
tijde van den verzamelaar een verouderde uitdrukking. Hij past er unde
haec sartago loquendi? (Pers., Sat., I 77) op toe.
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335. Het is dio Gods wird:
Dio freessche schutel haut dan hyrd.

326. Elck deer ha, di haud; Hyrom ia krych in de wraud.

327. lek jou noerne um: Ist naefc riucht, so ist erum.

328. Ryck int gued Jout craclit int mued.

329. Locktet dan keyser waal, So komptet lockwrall.

330. Grim is di stryd; Ffreed ha Goad benedyd.

331. Krych is tyoed : Hy macke aerm lyoed.
332. Wa schrayt om da butter,

Di tyenne to nen rutter.

333. Cruyd ende doctoers hoed,
Da mettye fan sjekeu soun lyoed.

334. Wattu ridderspil lere, So motstu dyn auderai here.

335. Di fraat Wart daat Fan vr aat.

336. Dio zwael Bimele dan pael.
337. Di proncker ront farre :

Hy tour liem naet warre.

338. Tlast Ist bast.

339. Da wolken wyke; Di hymel blyke.

325. cultrixque foei securapatella est. Pers., Sat., IlI 26 ; de eenvoudige
Friesche schotel houdt den haard in stand. 326. et beïll robles et amor
successit habendi. Virg., Aen., VIII 327. 327. Woorden van wanhoop.
329. fort una cuncta tenentur Caesar is. Lucan., IX 244 s. 331. Tgl. I 86.
332. Vgl. 165, I 67. 336. penitus alta atria lustrat liirundo. Virg.,
Aen., XII Ui. 337. De pronker keert liet werk den rug'toe. 33S. Spreekw.
339. fiigam dant iiubila coeïo. Yii'g., Aen., XII 367.



••AANHANGSEL.

In de Inleiding heb ik verzuimd mede te deelen o. a.,
dat op Cod. 657 de aandacht is gevestigd door Prof. Blok,
Archivalia II p. 4 v. en door Prof. Eeitsma, Rist. Avonden,
p. 298 vv. Uit het Hs. 364 heeft Dr. Buitenrust Hettema in
zijn Bloemlezing uit oudfriesche Geschriften een en ander
als bladvulling gegeven.

Als Aanhangsel volgen nu nog eenige varia, die in liet
eerste en tweede deel van Bogerman's werk (over oorsprong-
en namen der Friezen) verspreid zijn. Zoo bijeengebracht
hebben ze misschien eenige waarde voor de kennis van
dezen schrijver en zijn tijd.

1. Cod.'657, fol. 18:
Da bicleune strucke Schilme naet utlucke.

De schrijver noemt dit daar pjtrysonicum adagium.

2. Cod. 657 s. v. Adolff. . . . ad quendani Adolphum
Frysium scripsit Johannes Picus, comes Myrandulanus . . . . :
Mitto ad Caesarem ex negotio Johannem Franciscum a
secretis meum, qui et in mandatis habet ut te ineo nomine
salutet nee quidem sine munere, ut olim Parthorum re-
ges . . . . In Germania enim cum essem teque cupidum
declarasses visendi liabendique aurei in quo nostri esset
imago vultus, idque nee tum liaberem nee in presenti apud
me est. Aliud autem ex auro numisma in quo et ascen-
dentis in coelum Christi misterium impressum visitur
m i s i . . . .

3. Cod. 657 s. v. Biava:.... Ex hoc nomine ortum
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habebat adagium illud frisonicum : Buiva bisto, Buiva schatto
blyuive. Hoc dicimus in hominem grossi vel crassi ingenii
et qui nihil addicere velit. Alias autem buas et papas
cibum et potionem puerorem vocamus.

Vgl. no. 10. De toespeling is me niet duidelijk. Zou de abt op
Buwaklooster hebben gezinspeeld ? Vgl. Er. Yolksalm. 1884, p. 103
vv. Of op bos, rund ?

4. Ibid. s. v. Donna:
Di goede sinte Donnatus
Al uth fan Leremens,
Di friat sinte Wolburch
In da saassche Gryns ;
Hi baed har waex,
Hi baed har flaex,
Hi baed har paenyen.
Nae, qua sinte Wolburch,
lek wol naet maenye.

Ygl. een friesche leys bij Jeroense, Kodd. en ernstige opschriften,
1709, I p. 135.

Des Heiligen Sint Steffens Lofzang.
Dy hollige Sinte Steffen,
Dy myïde Godes Drwjt;
Jerusalem to du Porte
So gong m' Jiini stieten uyt.
Men worp kim mit yen ftintstien,
liet flaasch al fen zyn Men,
Dir omine fcomt Sint Steffens dey,
Gristmoorn nu al zoo ney, Kirioleys.

5. Ibid. s. v. Febe: Hoc est in vulgari:
Te hoich gevloghen, te leech gedaalt,
ld myddel vergieten, dat is gedwaalt.

6. Ibid. s. v. Fohel:. . . . foca dicitur een rubbe, sic et
focula een rubbeken; liinc illud adulatoriurn concubinarium
myn rubbeken.

7. Ibid. s. v. Heckrick :
Lieuwe bern habbe folie namen.

Spreekwoord.
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8. Ibid. s. v. Wurb. . . . . papa Sanctus cujus festi-
vitas mutat habitun: juxta ïllud metriculum vulgare :

Pels uth, Urbani,
Pels weder an, Symphoriani. . . .

9. Voor in Hs. 364 :
Harckie haat Doctor lieynerus hyr wol schryuwe:
Ey, ele Frese, by Keyser Karols wird wolle blyuwe;
Soe lang als jon freessche namme op eerde schal durie,
So jou Goad, dat y onder syn scliyrm moate glurie.
Haucle jo deer waal fast oen, soe mey jo naet schile,
lek sydst jo forweer ende wolier naet mey ghile :
Dy fyffte heer Karolus, Ronisclie Keyser, hertocli van

Borgonien,
Is ite wialdiger dan Alexander van Macedonien.

10. Hs. 364 s. v. Buica. De hoc autem nomine libefc
narrare facetiam inter venerabilem abbatem in Hierusalem
alias Garxcloester nomine Syf'rydum et quendam Buwonem
Frisium numerantem abbati multos aureos quos ex foro
Daventnensi reportavit ex butyro vendito, quos cum abbas
attente intuebatur sjalendentes dixit: huff, haat kaan dio
freessche bitter clivaan! Erat enim et abbas Friso et mos
aspiciens virura apportantem pecunias illas aureas interro-
gabat quo nomine nuncuparetur ? Bespondit: Buwa. ïlursus
abbas . . .'. Buwa Msto, Buwa schatto blyuwe.

Zie no. 3.

11. Hs. 364 s. v. Ika.
Haat scboe di wyn In da suptyn?

D. i. Wijn past niet in een vat voor karnemelk.

1 2 . H s . 3 6 4 , s. v. Melle:. . .. C o l u m e l l a . . . . de r e
r u s t i c a s c r i p s i t . . . . (Volgt de lat, beschrijv.) . . . . ex p r a e -
d i c t i s r o g a t u c u i u s d a m e q u i v e n d u l i . . . . sequenst ia ed id i i n
v u l g a r i t e u t o n i c o c a r m i n a .
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Gestaltenisse van een guet peert
Ilefft Columella aldus geîeert:
Proper cleyn van hoeftde, mer nyet lanck;
Kort van oren, recht op nae de klanck;
Swart van oghen, scharp cloeck van gesicht;
Manen dick, hangende by der bant slycht;
Breet van borste, vleysschich ende groff;
Groet van sclmlderen is oeck een loff;
Recht ende boeclisam van syden,
Wenden ende kieren moet liie lyden;
Syn rugge dubbelt, syn cullen cleyn
Ende even groet, de lenden vet ende reijn;
Syn tiuyck gestreckt cort ende ront;
Viertich tanden scherp in syn mout;
Hoeven ront, daer op een hard krans ;
Hoich van benen end lange zwans;
Cleyn ronde knyen, slecht gedreit,
Jsjet inwartz, mer to bughen bereit;
Billen buten ront; van bynnen plat,
Tusschen beiden staet liet schytgat;
Hart van hoeven, wel hoech ende hol;
Sacht van haar; to tasten als een mol;
Groet van lyve, hoech ende wacker;
Natuyrlick lanck, licht opten acker;
Stolz opte thoom, een schuimende beek,
Crassende myt syn voeten steen ende drek;
Nyet steech, nyet schu, mer wel vast gemoet —•
Ist peert alzoe, soe ist waerlick goet.

13. Ibid. s. v. Theord Wite hung op Theords
liuys, slae hem da twisschen in eers ende halen vp vus
liuys

De schrijver geeft hierbij geen verklaring.

14. Hs. 364 s. v. Barla:.... non longe a franciscano
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oppido seu a Leoverdia in Frisia nostra castrum quod
(si bene memini) Baiiahuys vocatur, quondam a Gronin-
gensibus direptum et armata manu spoliatum fuerat, in
quo quidam ex armigeris victis per singularem cautelam
hostium manus eleganter evasit. Lardum enim e camino
fumatum sibi ipsi in humero posuit et in oppositum cu-
currit hostium exclamando dicens: ïntroite audacter, qua-
lem me videtis rapuisse porcum, tales adhuc invenietis
innumeros esse rapiendos

Bedoeld wordt Barrahnis onder Wirdum.



WOORDENLIJST

OP

BOGERMAN'S RIJMSFREUKEN.

A. = aanteekening. Aanh. = aanhangsel. De andere
hier gebruikte afkortingen zijn de gewone die geen verklaring
behoeven. Met een sterretje (*) zijn geteekend de infinitief-
vormen die in de Rijmspreuken niet voorkomen. Bij substan-
tiva en adjectiva is de niet-verbogen vorm, al komt hij niet
voor in de Rijmspreuken, aangegeven; daarna ivordt de wel
voorkomende verbogen vorm geciteerd of tusschen haakjes
geplaatst. Woorden en vormen die meer dan tweemaal
voorkomen, zijn slechts tweemaal geciteerd.

aansicht, n. aangezicht. II 135.
*achtie, inf. achten. 1 s. pr. ind.

achte, II 121; part prt. acht,
II 145.

aeck, adv. ook. I I lI , II 320.
aeder, adder. II 120.
aefft, echt, huwelijk. I 30.
aerde, I 58; eerde, eerd, II 176,

247.
aerm, adj. arm. I 86, II 177.
aermoed, subst. II 254.
aerst, adj. eerst. 1 55.
aerst, adv. II 19; eerst, I 96.

*aesschie, inf. eischen. 3 s. pr.
ind. aessche, I 40.

affteiiey, (f), adv. achterna, na-
derhand. II 289.

ay , n. ei. II I l I , 196.
ayn, adj. eigen. I 26, II 98.
a l , (alle), ram. I 13, 30.
al , coni. I 52, 59.
alleyiitien, adv. allengskens. 115;

vgl. nfr. linhende wei.
allenne, adj. alleen. II 57; allinne,

II 58; adv. II 80.
allykewaal, adv. evenwel. II 315.
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almaclitick, adj. II 7.
als, coni. I 93, II 209; as, I 9, 63
altyd, adv. II 21; altijl, I 40

altyden, II 203, 217.
alweer, coni. alwaar. II 65.
alzo, adv. II 68.
iinglie, (my), ik ben bang. I 76

(wam), I 107.
mixt, siibst. I 74, 75.
appe, m. aap. II 315.
as , zie als.
and, adj. oud. I 16, II 10.
anderen, pi. ouders. I 73, II 78.
auter, n. altaar. I 108.

baarghe, m. zwijn. I 51.
"baast, zie -base.
"baat, subst. II 168; to date, 173,

II 46; to hat, II 316.
banen, pi. boonen. II 116.
barn, part. prt. geboren. II 57.
barre, inf. gebeuren. II 27, 117.
''barste, inf. barsten. 3 s. pr. ind.

barst, II 822.
*base, inf. bazelen, onzin spreken.

3 s. pr. ind. baast, II 133.
basiliscus, subst. II 128.
bast, adj. best I 112; subst. n.,

I 94, II 65.
bat, bate, zie baat.
bat, adv. meer, langer. II 47, 72 A.
batter, adj. beter. I 2, 57.
band, adv. spoedig. II 211.
bed, subst. II 72 A.
beente, gebeente, lijk. II 213.
benedyd, — chjt, part. prt. II 330,

I 40.

bereed, beraad. I 24 ; Uiied, II 89.
beril, s. en pi. kind. II101, Aanli. 7.

birn, II 287; gen. berne, I 68;
birns, I 55.

beseliamme, zie -bischamme.
besmette, inf. II 68; part. prt. 147.
foewyze. inf. I 45.
by , praep. I 47, II 48.

1 biiiar, bier. I 42.
Mcleime, adj. ai'geldoven. Aanh. 1.
Mclitlt, zie bikliuwe.
*bi(lde, inf. 3 pi. pr. ind. —, II 48;

imp. s. bid, II 5, 18; — pi. bidde,
I 14; part. prt. been, I 13. '

*bydie, inf. beiden. 3 s. pr. ind.
by de, II 16.

*bidriuwe, inf. bedrijven. 3 s. pr.
ind. bidnjut, II 44; 3 pi.
bidriince, II 297.

*Mede, inf. bieden. 3 s. pr. ind.
biot, II 47; — prt. — baed,
Aanh. 4; imp. pi. Mede, II 224.

Mggleii, pi. biggen. II 222.
bigbeen, part. prt. begaan, ge-

ëerd bij de begrafenis, II 214.
*big'MllllC, inf. part. prt. bigoen,

II 207; inf. subst. bighinnen,
II 245.

bigille, inf. bespotten. II 203.
biglurie, inf. Vgl. A. II 28.
*bigryiie, inf. beweenen. 3 s. pr.

ind. biyrynt, I 36.
*Mhacghie, inf. behagen. 3 s. pr.

ind. bihachge, I 43, II 2 ; part.
prt. —, II 45.

*Myacligic, inf. bejagen. 3 s. pr.
ind. biyachghe, I 10.



BOGEEMAN S RIJMSPREUKEN. 259

"'bijaen, inf. begeven. 3 s. prt.
ind. büoghe, II 306.

*bflarrie5 inf. begeeren. 3 s. pr.
ind. bijarre, biy., II 311, 161;
part. prt. —, II 27.

*Mkil)Me, inf. bekijven. 3. s. prt.
ind. bikibbe, II 57; part. prt. —,
II 248, 282.

Wkliuwe , inf. beklijven. II 297 ;
3 s. pr. ind. bicliut, II 239.

WW, n. beeld. I 99.
bileyd, part. prt. belegerd. II 288.
*Mliawe, inf. believen, behagen.

3 s. pr. ind. büiaefft, II 86;
part. prt. —, I 30.

bilydze, inf. beleggen, bewijzen.
II 303, 318; 3 pi. pr. ind. —,
II 198.

billend, part. pr. grommend. II125.
*Minelie, inf. bemalen, bevuilen.

3 s. pr. ind. bimele, II 336.
*binemmej inf. benemen. 3 s. pr.

ind. binempt, I 65.
Woester, adj. bijster. II 124, 236.
Wot, zie biede.
MiackCj inf. berekenen, inreke-

nen. II 176 ; part. prt. —, I 79.
Mrauwe, part. prt. beroofd. II193.
byrch, birchg, in. berg. II 14,1 20.
Wrewe, berouw. II 243.
biriedj zie bereed.
Wrn, zie bern.
bischainme, bescli., part. prt. be-

schaamd. II 135, I 71.
Wscliitiijpart. prt.besclietenll 220.
*bischraie, inf. beweenen. 3 s. pr.

ind. bischrait, II 271.

*bysgie5 inf. bezigen, imp. s.
bysge, II 252.

Msiu.cn, inf. bezien, inzien. II 74.
bisiocht, bisyucht, part. prt. be-

zocht. II 8, 123.
bisme, pi. bezems. II 279.
"'Mwarrie, inf. bewaren. 3 s. pr.

ind. biwarre, II 179.
blanck, adj. II 258.
*Wate, inf. 3 s. pr. ind. blaed, II164.
blyd, adj. II 21.
Mydscliap, subst. II 216.
*MjrMe, inf. blijken, helder worden.

3 s. pr. ind. bli/Jce, II 339.
blyn, adj. blind. II 225, 313.
blyuwe, inf. blijven. I 47, II 57;

lilijwa, I 17; 2 en 3 s. pr. ind.
blyiist, bliut, II 58, I 66; imp.
s. Min, I 57, II 173.

Mixen, m. bliksem. I 63, II 51.
Moed, subst. II 72.
bock, m. II 260.
bolle, m. stier. II 97.
boppe, praep. boven. I 30, 91.
bouii, bundel. II 250.
bouii, part. prt. gebonden. II 315.
bout, m. II 172.
*bracke, inf. breken. 3 s. pr. ind.

bracht, I 100; 3 pi. — bracke,
I 88 ; misdoen. 8 pi. pr. ind. —,
II 304.

braed, brood. II 125.
brat , part. prt. gebraden. II 214.
hreeü, adj. II 155.
breid, f. bruid. II 175.
*brenge, inf. 3 s. pr. ind. brengt,

brenght, I 59, 55 ; bringt, II 299.
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foroeck, subst. II 259.
Ibroor, m. broeder. I 70; brour,

I 81; gen. brours, I 90.
*l)rucke, inf. gebruiken, irnp. s.

(pi.) bruck(e), I 83.
Ibuclc, m. buik. II 168; Imuck,

II 127; buyck, II 317.
bulle, buil. II 174.
Ibute, praep. buiten, zonder. I 5.
Itmtter, f.boter.167; buter, Aanh. 10.
Ibuuck, zie buck.

c., zie op Je en s.

da, daa, dast, zie dwaan.
da, das, dam, zie di.
da, coni. toen. II 57, 63.
dachge, inf. dagen. II 2.
daed, m. dood. I 18, 48; dael,

deed, f. II 107.
daed, daat, adj. dood. I 45, II 335;

daede, — subst. doode. II 264.
daeff, (daeven), adj. subst. doof.161.
daye, inf. lijden, dulden. II 29, 35.
dal, n. II 14.
*dalronne, inf. neer —, afloopen.

3 s. pr. ind. ront... dal, II 42.
dan, coni. na comp. I 2, II 32.
darre, inf. ontbreken. II 161
dat, pron. dem. I 1, 10; — rel.,

I 43, 50.
dat, coni. dat, zoodat. I 21, 29 ; met

art. de = datte, II170 ; met pron.
pers. dy = daty, I 29 ; met pron.
pers. er — datter, I 21, II 44.

*daunsie, inf. dansen. 3 s. pr.
ind. daunse, II 175.

deecli, zie *deghe.
deed, zie daed.
deen, zie divaan.
deer, pron. rel. I 4, 23.
deer, adv. daar. II 105, 138;

waar. II 71, 130.
deerfan, adv. daarvan. II 66.
deermey, adv. daarmede. 137,II57.
deerney, adv. daarnaar. II 57.
deeroan, — oen, adv. daaraan.

II 57, aanh. 9.
deeroni, adv. daarom. I 1, 26.
*degke, inf. deugen. 3 s. pr. ind.

deecli, I 5.
deglier, gedijen, voorspoed. II255.
dey, dei, m. dag. I 3, 55; das

deis, adv. overdag. II 133.
deruey, adv. daarnaar. I 24.
deroiider, adv. daaronder. I 97.
derten, {dertne), adj. subst. dartel,

verkwistend. I 50.
di, dio, id, pi. da, art. en (di,

dio, da) pron. dem.: m. nom.
di, I 1, 9; dy, II 9, 24; de, I
27, 29; gen. das, I 40, II 133;
dat. — ace. dam, II 3, 17 ; dan,
I 1, 7; den, II 43, 45; de, II
278; (dy, di, II 24, [107?]); f.
nom. dio, I 3, 30; die, II 125;
de, I 37, II 10; dat. der, II127,
186; dat. — ace. da, I, 54,56;
de, I 16, 38; d\ I 58, II 71;
{dio, II 29, 40); n. nom. id, I
8, 15; V, I 11, II 287; d a t . -
ace. id, I 49, 108; et, ({), I 37,
83; t', I 2, 5; pi. nom. da, 1102.

, II 57; de, I 74, II 64; gen.
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der, II 291; dat. — ace. dan,
II 57, 102. Zie ook op dat,
eoni. en in en op, praep.

dia-ar, subst. dier. I 42; dy aar,
II 32.

dyn, pron. poss. 2 s. I 24, 27;
dm, II 135; pi. > » , I 12, 71.

dioer, adj. duur.II265: dyoor, II94,
dis, pron. dem. deze. I 57.
dit, pron. dem. I 12, 90.
•do, pron. pers. 2 s. II 82; met

verhaalvormen verbonden, -(t)o,
-(f)u, I 22, 56 ; dat. -ace. dy, di}

I 48, 52; pi. noiii. y, i, I 14,
II 140 ; dat. joe, jo, II 154, 234.

•doctoer, m. II 333.
dolg-ed, part. prt. gewond. II 144.
drachglie, inf. dragen. I 10; 3 s.

pr. ind. dreydi(t), II 177.
dreyiitie, inf. drinken. I 82.
drist, adj. driest. II 299.
driuwe, inf. drijven. II 272.
droclig'0, (dam), die droomt. II133.
drutiit, trouw vriend. II 226.
dudc, f. deugd. I 25, II 83 ; duyd,

I 26, II 163.
dudicli, adj. deugdzaam. II 32, 244.
cuuïe, inf. duren. II 28, Aanh. 9.

3 s. pr. ind. durre, II 292.
dwaan, clwaen, inf. doen. I 74,

II 1; 2 s. pr. ind. dast, I 22;
3 -- da, I 97, II 136; daa,
I 21, II 39; 3 pi. — dwa, I
23; dicaen, II 208; part. prt.
úeen, II 279, 324.

*dwillie, inf. dwalen. 3 s. pr. ind.
dwille, II 124.

dwihvagglien., pi. dwaalwegen.
II 221.

eecli, oog. I 5.
eed, subst. II 81.
eel, iele), adj. edel. Aanh. 9.
eeliet, adj. eerlijk. II 282.
een, art. I 42, 60; en, I 24, 50
een, (ene), miva. I 44, 81.
eens, adv. II 272.
eer, subst, 112, 16; ere, (dat.) 1104.
eer, coni, I 83, II 57.
eei'd, eerde, zie aerde.
*eorgie, inf'. oprichten. 3 s. pr.

ind. eerge, II 238.
cers, m. aars. II 302, Aanh. 13.
eerst, zie aerst.
eessclïe, f. asch. I 79, II 265;

eesA, II 284.
ey, interi. II 322, Aanh. 9.
*0g'Me, inf. behooren, toekomen.

3 s. pr. ind. eych, I 72, II 212.
eyn, einde. II 12, 207.
eker, akker. II 219.
elck, num. I 10, 17.
en j art. zie een.
en, coni. I 16, 29; end, I 6; ende,

I 47, II 8.
engele, pi. II 27.
er, eiiklit. pron. zie hi.
er, voor der, deer, I 78, II 241.
ere, zie eer.
orie, inf. eerea. II 49; imp. s.

eer, I 53 ; part. prt. ere, II 213.
eren, pi. aren. II 238.
eivicli. adv. I 78, II 44.
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faack, adv. I 19, 35.
faal, toeval, kans. II 296.
faalt, zie fale.
faanui, maagd, meisje. II 55; pi.

famne, II 204, 208.
faat, adj. vet. II 168.
facliglieiioer, n. vagevuur. II 76;

feyclifyoer, feechfioer, II 48, 77.
*faghïe, inf. vegen. 8 pi. pr. ind.

—. II 279; part. prt. fachghe,
fagghe, II 45, 249.

faynteu, zie pheint (onder f.)
*fale, inf. vallen. 8 s. pr. ind.

faalt, I 47 ; 2 pi. — faal, II 221.
ffamke, meisje. I 29.
fan, praep. van, door. I 25, 81;

van, II 33.
farre, inf. varen. 1 46, II 234.
farre, adv. voor, van voren. II

220 ; vooraan. II 387 ; to farre,
voor, er voor. II 283; voort-
aan. II 117.

*fastUaude, inf. vasthouden imp.
pi. haude... f ast, II192. Aanli. 9.

*faststaen, inf. 8 s. pr. ind. stee . . .
f ast, II 159.

ffedo, inf. voeden. II 110: imp.
s. ff eed, II 85.

feecliüoer en feychfioer, zie
fachgef.

ffeer, vader. I 44, II 23.
plieyiit, jongen, vrijer, knecht.

I 29; pi. faynten, II 155.
fele, inf. voelen. II 264,
f'cnnyn, n. venijn. II 120.
fennynich, adj. I 42.
fcrdriinvo, zie fordr.

verkeerd, adj. I 23.
forwe, verf. A. II 236.
field, n. veld. II 10i; fweld, 1105.
f yen, vijand. II 158; gen. fyens,

II 5.
fyffte, num. vijfde. Aanh. 9.
fyne, inf. vinden. I 54; 8 s. pr.

ind. fynt, I 58, II 286.
*floclitie, inf. vechten. 3 s. })r. ind.

fmcht, fyocht, I 18, II 130.
fiochter, vechter. II 286.
fiioer, n. vuur. II 96, 265; flor,

II 94.
fliourcaiitichj adj.vierkant. II250.
fyr, adv. ver. I 93, II 118.
fyrd, fird, vrede. I 11, II 17-3;

zie f reed.
firt, fut, veest. II 302.
flaaii, fliaen, inf. vliegen, vlieden.

I 74, 26; 3 s. pr. ind. flijocht,
II 134; fliocJit, II 147; fliucht,
II 172.

flaasch, vleesch. II 214.
flaex. vlas. Aanh. 3.
flamuie, f. vlam. II 67.
flcyntj m. flint, vuursteen, ÏI 284.
Hoeken, inf. subst. vloeken. I 69,

II 121.
Hoed, vloed. I 65.
floiiwe, inf. liegen, jokken. II 320.
fol, adj. vol. II 317.
fol, (folie), num. veel I 75, II 4.
folie, adv. veel II105, to folie I 33..
ffolek, n. II 143.
*folghie, inf. volgen. 3 s. en pi.

pr. ind. folge, folghie, II 211r

j 51; imp. pi. folgie, II 216.
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foor, praep. I 107, II 50; f oer,
II 58; for, I 23, 76.

foorhaud, n. voorhoofd. II 180.
foorsiuclitieh, adj. voorzichtig.

II 17.
for, zio foor.
forbaarnc, inf. verbranden. II 265.
forblyOj {hem), inf. zich verblijden.

I 93; forblyen, inf. subst. II 87.
forboun, part. prt. verbonden, ver-

strikt. I 37.
fordeere, f order e, inf. verderven.

II 82, 88.
fordoemd, part. prt. II 69.
fordoen, adv. voortaan, dadelijk.

II 207.
fordrachghc, fordrachge, inf. ver-

dragen. II 37, 125.
fordeetj verdriet. I 59; fordriet,

I 109, II 88.
fordryirwe, inf. verdrijven. II 57;

3 s. pr. ind. fordriut, II 239;
3 pi. — fordryutue, ferdr., II
148,100; imp. pi. ferdriuice, II94.

*forxbvyllie j inf. verdwalen. 3 s.
pr. ind. fordwylle, II 7.

forfere, inf. vervaard maken. II
88; part. prt. forfeerd, -feert, II
247, 267; forfyrd, -fird, I 77,
II 132.

*forghaen, inf. vergaan. 3 s. pr.
ind. forghee, I 28, 63.

*forghaerie, inf. vergaderen. 3 s.
pr. ind. forghaere, -ghere, I 25,
II 316.

*forlieghie, (hem) inf. zich ver-
hoogen. 3 s. pr. ind. forhegJie, 119.

*foryacllgic, inf. verjagen. 3 s. pr.
ind. foryage, II 262; part. prt.
forjachge, -yachghe, I 43, II 88.

forkarn, part. prt. verkoren. Il
48, 57.

forclaerc, part. prt. verklaard, ver-
heerlijkt. I 25.

fortrige, part. prt. verkregen
II 293.

forlami, part. prt. verloren I 102,
II 48.

forleghe, part. prt. vernederd. 119,
forparst, part. prt. volgeperst.

II 322.
forreeder, verrader; gen. forree*

ders, I 101.
forrysnise, opstanding II 74.
forryze, inf. opstaan. I 45.
forsacke, inf. ontkennen. II 20.
forstacte, (hem), inf. zich ver-

steken. II 273.
"•forstacn, inf. verstaan. 3 s. pr.

ind. forstee, II 113.
forstauii, n. verstand. I 100, II148.
forstoin.pt, part. prt. II 138.
*forswtyne, inf. verzwinden, ye2'-

dwijnen. 3 s. pr. ind. forsicynt,
I 58.

forticnst, verdienst. II 212.
forwacke, part. prt. verwekt. II

233.
forwarie, inf. bewaren. II 126;

part. prt. fonvarre, I 46, II 283.
forweer, adv. voorwaar. Aanli. 9.
fonvon, part. prt. verwonnen.

I 62.
fotten, pi. voeten. I 74.
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foiui, vond, raad. I 101.
fox, m. vos. II 247.
fraat, sub st. II 335.
frack, adj. zwak. II 195.
1'reed, subst. vrede. I 94, II 5:

zie fyrd.
*fregliie, inf. vragen. 1 s. pr. ind.

freech, II 22.
freescli, (freessche), adj. friesch.

II 325, Aanli. 9; hard. II 284.
Frese, pi. Friezen. Aanh. 9.
freun, vriend. II 98, 72 A.
fri, adj. vrij. II 248; fry, adv.

II 6, 15.
vrye, inf. bevrijden. II 66.
*frie, inf. vrijen. 3 s. pr. ind.

f Hat, Aanh. 4.
friesck, subst n. 1 1 ; vgl. freesch.
fïoiïi, adj. vroom. II 226.
frommelick, adj. II 212.
frood, adj. vroed. II 153.
fïosselieii, pi. vorselien. II 100.
li'Oïi, vrouw. II 271.
froiul, [ronde, vreugde-II244, 28.
f ui , (fulle), adj. vuil. II 259.

gliaen, inf. I 56, II 19 ; gheen, II
209; 3 s. pr. ind. ghee, II 19:
gheed, I 24 ; ghie, II 89 ; 1 pi. —
gae, II, 147 ; 3 s. prt. opt. gong, II
113; part. prt. goun, II 72 A.

gîiaere, (to), adv. te zamen 1103.
*gliacrie, inf. verzamelen. 3 pi. pr.

ind. ghaerrie, II 229; inf. subst.
ghaerien, II 139.

gaest, ghaest, geest. I 44, 54; pi-
gliaesten, II 64.

galle, m. gal. II 322.
*gliappie,inf. gapen. imp. s. ghappe,

I 95.
gelboent, n. II 149; vgl. beente.
geck, adj. II 208; subst. II 242,

243.
godanck, gedachte, A II 204.
ghee(d), glieen, zie gliaen.
geleerden, pi. A. II 202.
gerucht, n. II 227.
gewicht, subst. II 62.
giiiald, adj. geld, onvruchtbaar.

II 299.
gliie, zie ijhaen.
gliile, gliylle, inf. spotten, gekken.
Aanli. 9, II 7; 2 s. pr. ini.ghilst,

II 319; inf. subst. yhilen, II
234.

glrircli, ghijrch, adj. I 66,11104;
gh/trich, II 299; — subst. ghirghe,
gyrghe, I 98, II 217.

*g!iysie, inf. gapen. 3 s. pr. ind.
ghyze, ghyse, II 115, 302

gyld, gild, n. geld. I 52, II 139;
zie jeld.

[gloria], lat. eer I 1.
glurie, inf. in glorie zijn, bloeien.

Aanh. 9.
Uoad, I 13, 14; God, I 4; gen.

Gods, 1 3; pi. goaden, II 20.
goed, adv. I 1; zie gued.
gîioen, ghon, zie gued.
gorre, paard, merrie. II 321-
goud, subst. I 98, II 244-
graet, adj. groot, I 52, 53 ; subst.

II 126; adv. II 142.
graff, u. I 72, II 73.
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gram, adj. II 184.
grim, adj. I 86, II 330.
grys, adj. I IlI.
grysîinge, rilling. II 138.
groun, grond. I 101, II 81.
gruwle, (wam), wie huivert (voor),

II 137.
gucd, adj. goed. I 7 ; guet, II136 ;

ace. m. ghoen, ghon, I 3, II 47;
subst. gued, guet, I 2, II 245;
zie last, halter, goed.

guyl, paard, knol. II 321.
haast, subst. II 286; adv. spoe-

dig. II 239.
haat, liaet, pron. rel. wat. I 10,

92; hat II 112; — màaî.hatte,
197, II 27; interrog. haat, II146.

haat, subst. II 157.
liabbe, inf. hebben. II 154; 2 s.

pr. ind. haast, II 13; 3 s. —
ha, I 1, 84; haa, I 21, 99;
hat, II 243; 3 pi. — habbe,
II 279.

haep, hoop. I 6, II 291.
hal, f. hel. I 38, 39; gen. holle,

II 71.
halcli, (halghe), adj. heilig. I 44,

II 23 ; subst. pi. halghen, halgen,
I 14, II 28.

hallinge, f. II 215. Zie aant. daar.
lialsch, (haïssche), helsch. adj. I

54, II 44.
*hanghic, inf. hangen, doen han-

gen. 3 pi. pr. ind. —, II 238;
part. prt. hanghe, II 314.

hannedrytnva, inf. heen-, weg-
drijven. 1 17.

hannekere, inf. I 48.
har, pron. pers.; zie hi.
har, harre, pron. poss. zie syn.
îiarckie, inf. hooren, luisteren. I

61, II 57; 3 s. pr. ind. hardce,
II 26 ; imp. pi. hardde, Aanh. 9.

harnyen, pi. heerlijkheden, heer-
schappijen. II 279.

harp, subst. II 151.
hasze, haas. I 9.
*Iiatie, inf. haten. 2 s. pr. ind.

haatst, I 22; 3 s. — hate, I.
73, II 46.

hat, hatte, zie haat.
îiamle, inf. houden. I 50; 1 s. pr.

ind. haud, II 237 ; 3 s. — haud,
II 143; handt, II 171; haut, II
114, 150; hout, II 263; 1 pi. —
haude, II 294; imp. s. haud,
I 60; — pi. haude, I 12, 71;
inf. subst. hemden, II 156.

liaim, f. hand. I 8, 100. ter haun,
II 185.

lieech, (haeghe), adj. hoog. 120,88.
lieer, subst. I 16, 60.
helm, m. II 283.
*helpe, inf. 3 s. pr.ind. helpt, I 7, 8.
hem, pron. zie hi.
Iiender, hinder. II 233.
Her, Heer. II 1.
herd, m. haard. II 114; hyrd,

II 325.
Iiere, inf. hooren. II 334.
*!iere, inf. behooren, toekomen. 3

s. pr. ind. heert, I 108, II 24.
hertoch, subst. Aanh. 9.

hi, pron. pers. 3 m. I 20, 86; hy,
6
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I 4, II 25; enklit. na cons. er,
I 10, 21; — na voo. r, II 12,
19; dat.—ace. hem, I 9, 18;
Um, II 166; hem = zich. 119,
93; dat. pi. harre, hem, II 27,
229; harre = zich. II 64; —
f. jo, II 57, 107; enklit se, II 77;
dat.—ace. har, II 55; se, I 26,
47; n. id, I 16, 31; it, I 59;
f, I 24, 95; het, II 65; hit, II
190; — ace. id. I 18 ;e^ II 37;
*, I 58, II 1; — y\.ja(a), II 178.

Met, adj. heet. II 116.
liyminel, m. hemel. I 46, 96; |

hymel, II 389.
liymmelryck, hymelr., II 41, 79.
hyminelsch, adj. I 104, II 56;

Jiymelsch, II 61.
*liyndrie, inf. hinderen. 3 (s. ?) pr.

ind. hyndre, II 295.
hyoed, zie op j .
hyr, adv. hier. I 17, 45.
hyrd, subst. zie herd.
hyrd, adj.hard.I31;Mrd, 168,1196.
hyrd, adv. II108 ; hird by, II158.
Mrt, n. liart. I 37, II 32.
lio, adv. zie hoe. t

hoek, pron. welk. II 145, 192; t

hoeker, II IlI.
hode, (hem), inf. zien hoeden. 1107. „
lio(e), adv. I 24, 11 37; ho, I 46.
hoed, hoede, zorg. II 833-
hoff, n. gerechtshof. II 153. ]
holke, holletje. I 9.
holle, hoofd. I 33, 85.
hood, hoed. II 131.
hout, subst. II 235.

huff, interi. oef. I 76. Aanh. 10.
huys, subst. I 112.
huysreed, n. huisraad. II 258.
hung, m. hond. II 91, 114 ; hmmgT

I 9.
hungJier, honger. I 65, II 116.
Iiungrich, adj. I 66, II 288.

y, i, pron. zie do.
j a , pron. zie hi.
j aan , inf. geven. II 32; 2 s. pr.

ind. joust, II 135; 3 — jout, I
16, 50; 3 pi. — jaa, I 75; 3 s.
opt. /o?*, I 3, Aanh. 9; imp. s.jou,
II 230; part. prt. jaun, II 40;
jaan ney, - um, (nergens) om ge-
ven. 1 s. pr. ind. jou ... um, II
327 ; 3 — jout. . . ney, II 162.

*jarrie, inf. begeeren. 2 en 3 s.
pr. ind. jarrist, jarre, II 218, 323.

ick, pron. pers. 1. I 1, 76; dat.-
acc. my, I 1, 76; mi, II 132;
pi. icy, II 147, 209; — gen.
uuzer, II 23; — dat.-ace. mis,
II 40, 41; ús, I 1.

i l , art. en pron. zie di en hi.
ieffte, gift. II 102.
eld, yeld, geld. II 108, 104;

zie gyld.
era, adv. gaarne. I 84, II 146.
yinmer, adv. ooit. II 72 A.; in

elk geval, zeker. II 74.
n , praep. I 2, II 91; c. art.

inne, I 9.
'ynïialliOj inf. inhalen, imp. pi.

hallie ...yn, I I 210.

o, pron. zie hi.
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liyoed, jhoed, m. heden. 115, II93.
joed, adv. II 199, 238; joeds

deis, hedendaags. II 145.
jon, zie dyn.
jong, (jonglië), adj. I 16, 49.
joocli (to), adv. te geef. II 252.
yser, subst. II 96.
ite, adv. nog, verder. I 42, II74,

313; Aanh. 9.
iten, inf. subst. eten, maal. II151.
junffer, jonkvrouw, maagd. I 30.

kae? kraai, kauw. II 256.
*kaepie, inf. koopen. 3 s. pr. ind.

haepe, II 253.
carbunkel, m. II 68.
karre, inf. keuren. II 242.
[castitas]. lat. kuischheid. II 86.
eaad, adj. koud. I 80, II 138.
keyser, subst. Caesar. II 282;

gen. keysers, II 298.
kere, zie hannehere.
kers, kaars. II 95.
ehoer, n. II 56, 222.
christen, subst. pi. II 23, 213.
MbMe, inf'. kijven, twisten. I 78; 3

s. pr. ind. kille, II 103.
kiette, slijk, vuil. I 47.
kyff, gekijf, twist. I 35.
claer, adj. I 47, II 21; deer, II

76; adv. claer, I 45.
clai, n. klei. II 251.
eleer^ zie claer. ,
cleet, subst. II 298.
*cleuwe, inf. kloven. 3 s. pr. ind.

deut, II 235.
elirck, klerk, geestelijke. II 39;

di riuchte clirck, Virgilius. II194.
clock, adj. kloek. I 8, II 261.
knappe, knaap, knecht. 116, II183.
koen, koon, adj. II 261, 84.
koenheit, subst. II 172.
kocrn, n. II 93, 94; koorn,kornt

I 15, II 238.
coest, f. kost, spijs. II 109.
komiiie, inf. komen. II 43; 3 s.

pr. ind. kompt, I 37, lo;compt,
komt, I 109, II 185; 3 s. prt.
ind. koani, II 71.

eonyiigiime, kon. —, subst. II 57,
58.

konynck, subst. II 246.
*koiiîie, inf. kunnen. 2 s. pr. ind.

kaamt, II 32, 320; 3 — kaan,
I 74, II 35; kan, II 250; 3 s.
prt. ind. ko, koo, I 79, II 63;
3 s. prt. opt. koe, II 318.

koon, koorn en kom, zie koen
en koern.

corre, ? II 321.
cort, adj. I 60, II 117.
coster, subst. I 70.
cracht, subst. II 328.
kraeklynck, subst. II 112.
kragghe, kraag. II 249.
k rank , adj. II 258.
krych, m. II 137.
krye, inf. krijgen. II 77, 266; 3

s. pr. ind. kryghe, I 34, II 22:
3 pi. — Icrye, I 102; 3 s. prt
ind. kryghe, II 225; part. prt_
kryghe, II 55, 189.

cruyt, e. II 224.
criujî, adj. krom. II 327.
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CUCCUÜ, koekoek. II 203.
kunstig, adj. II 112.

*lackie, inf. laken. 3 s. pr. ind.
lache, I 4, II 15.

!aen, loon. I 26.
*lakiCj inf. lachen. 3 s. pr. ind.

lake, II 256.
iaiick, adv. A. II 204.
lang, adj. II 87; adv. II16, Aanh. 9.
larglie (de), adj. subst. verkwister.

I 51. (lat. largus).
last, f. II 177, 223.
last, adj. laatst. II 257; subst.

n. I 94; adv. I 112.
*laste, inf. lusten. 3 s. pr. ind.

last, II I l I .
lasze, inf. lezen. I 1&; 1 pi. pr.

ind. lasze, II 57.
latyn, n. II 317.
latter, letter. I 57.
laun, n. land. I 11, 12.
[laus], lat. lof. I 1.
lauwe, m. geloof, trouw, erediet.

I 1, 2, II 274; f. I 3.
leaap, leep, loop. II 291, 268.
lee, leed. II 253.
leech, adj. laag. I 20, II 14.
leep 5 subst. zie leaap.
leep, adj. slecht, lastig. II 100.
leer, leder. II 114.
leer, lere, subst. I 12; I 104,

II 213.
leyd, lein, part. perf. bij-, neer-

gelegd. II 175, 309.
lere, subst. zie leer.
lere, inf. leeren. I 48, II 334;

3 s. pr. ind. leert, I 1, II 194;
3 pi. — lere, II 119; part. pit
leerd, I I . f

*Iete, inf. laten. 3 s. prt. ind. i
leet, II 57; imp. s. liet, I 95 ; — I
pi. leete, Me, II 57, I 82 ; Hete, \
liet, I 26, II 234.

leuwe, inf. gelooven. II 243; 1 !
s. pr. ind. leu, Hen, II 265,31;
3 — lieuiot, I 38, II 78: imp. \
pi. leiva, lieuwe, II 6, 221. •

lew, m. leeuw. II184; pi. leuicen,
II 247.

liaaf, (lieuwe. Aanh. 5.), adj. lief.
II 62; comp. lijawer, II 32;
lyaioer, adv. II 82.

liacîit, zie Mocht.
libfoen, subst. leven. I 89, II60.
libMe, inf. leven. I 78, II 59 ;

libbe, II 57; 3 s. pr. ind. libbe,
II 103, 248; — lyuwe, II 61;
imp. s. lyuwe, II 117: part.
prt. libbe, II 270.

licham, n. II 68.
licht, adj. II 62.
lyck, zie lyh.
lydich, adj. lijdzaam. I 105.
jydze, inf. liggen, gelegen zijn.

II 57.
lye, inf. lijden, dulden. I 93, II

66; hem lye, zich tevreden stellen.
II 266; inf. subst. lyen, II 87.

*liege. inf. liegen. 3 s. pr. ind.
Mocht, I 34; liucht, II 227.

lieuwe, adj. zie liaaf.
lieu, lieuwe, liewt, zie leuwe.
lyff, subst. I 27, 46.
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lyck, adj. gelijk. II 11; billijk.
II 314.

lyck, adv. naar recht. II 41.
lyke, licke, adv. even. I 66; II

312; lo lijke, gelijkelijk. II 308.
lyken, adj. gelijk. II 24.
lyken, lïken, coni. gelijk. I 47,

II 68.
*lykie, inf. gelijken. 3 s. pr. ind.

lyke, II 200.
liocht, n. licht. I 5; Macht, II 69;

lyncht, I 22.
Hoed, liood, pi. lieden. I 23, 102;

lyited, II 275; gen. Mode, II
255.

lioester, luister. II 301.
lityk, adj klein. II 240.
littie, adj. klein. II 126, 129;

lytz, I 53.
lyuclits zie Mocht.
lyued, zie Moed.
lymvc, zie Mbbie.
loehgïie, vlam. II 9.
lock, n. geluk. I 8, 59.
lockich, adj. gelukkig. II 19.
*Iocke, inf. gelukken. 3 s. pr. ind.

lockt, II 296, 329.
*Iockie, inf. lokken. 3 s. pr. ind.

loclce, I 90-

loeiiî, n. lam. II 164, 171.
loff, subst. I 40.
loy, adj. lui. II 141.
lucht, f. II 266.
lust, f. II 253.
luud, geluid. I 61.

machge, f. maag. II 85, 125.

macke, zie mettie.
muckeu —- macke hem-
maenye, inf. trouwen, een man

nemen. Aanh. 4.
Jîiaest, adv. meest. II 145; zie

•meest.

maye, meiloof. II 29.
mal, adj. I 38.
maneer, manier. I 72.
maime, m. maan. I 91.
inaiuiich, num. menig. II 299.
mar, coni. zie mer.
*iîiarcke, inf. opmerken, 1 s. pr.

ind. marek, I 108.
master, meester, chirurgijn, gen.

masters, II 144.
meder, maaier. II 197.
meenten, pi. menigten. II 291.
meer, num. II 136; adv. II 115;

mer, II 215.
meest, num. II 202 i zie maest.

ineete, zie niete.
megïier, adj. mager. II 255.
mey, mei, praep. met, door. I

31, 41; met art. meid, meyer
= mei der, I 58, II 293.
*meyl>reiigïie, inf. 3 s. pr. ind.

orenght.... mey, I 55.

meyghaen, inf. 3 s. pr. ind. ghee
. . . mey, II 19.

*meye, inf. mogen, vermogen. 2
s. pr. ind. meist, meyst, I 49, II
32 ; 3 — mey, I 13, 17 ; 3 pi. — .
moghe, II 20, 178; S s.prt opt
mocht, I 89, II 57.

men, pron. I 58, II 130 ; enklit.
me, I 13, 32.
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nier, coni. maar. I 68, II 117;
mar, II 16.

mete, maat. 128, II156; meete, I 28.
meticli, adj. II 139.
mettie, inf. maten. II 250; 3 s.

pr. ind. macke, I 15, 16; màke,
makke, II 184, 132; 3 pi. —
mettije, I 6, II 333 ; mattie, II
153 ; imp. s. macke, I 27 ; part.
prt. macke, I 103, II 20.

niiggen, pi. vliegen. II 100.
in yn.) pron. poss. 1 s. I 1; pi.

uus, I 47, 94.
mynsclie, mynssche, mensch. I 39,

II 59; pi. minschen, mynsschen,
II 40, I 45.

minst, num. II 202.
myren, pi. mieren. II 229.
mis, adv. II 172.
mysdeed, misdaad. II 269.
mysdeen, part. prt. misdaan. II308.
*moate, inf. moeten. 2 s. pr. ind.

moatst, motst, I 56, II 334 ; 3 —
moat, moet, I 10, 107; 1, 2 en
3 pi. — moete, moate, moten,
II 209, Aanh. 9, II 292; 2 s.
prt. opt. most, II 242.

moed, n. moed, gemoed, humeur.
I 65, II 237; mood, I 102,
(II 131?); mued, I 2, II 190;
moed liaooe op, gesteld zijn op
II 271.

moeit, s. et pi. man. 11231,232;
gen. mone, I 68.

moer, moeder. I 1, II 56.
moern, moorn, m. morgen. II 93,

I 15.

moet, moete, zie *~moate.
moy, adj. mooi. II 220.
mone, zie moen.
mood, zie moed.
moordedich, adj. moorddadig. II

276.
moorn, zie moern.
morn, adv. morgen. II 199,238.
morre, ? II 321.
most, moten, motst, zie moate.
moxlen, pi. mossels II 127.
mued, zie moed.
mulle, mond. I 39, 40; mule,

I 41.

nacht, f. II 124, 236.
nae, adv. neen. Aanh. 3.
naet, pron. niets. I 52, 95.
naot, adv. niet. I 22, 26:naetsto,

niet te. I 27.
namme, m. naam. I 3, 71; pi.

namen, Aanh. 7.
nar, coni. noch. II 32; nar.,

nar, II 77; ner... ner, II
84.

need, nood. I 75, 110.
neen, zie nen.
ney, adv. bijna, II 11.
nei, praep. naar. I 53, II 26; na,

I 109, II 87.
*neyfolghie, inf. navolgen. 3 pi.

pr. ind. folghie.... ney, II
51.

*neyteiise, inf. nadenken, imp. s.
tens . . . ney, II 241.

nemmen, pron. niemand. I 17,
41; nymmen, I 78, II 7.
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men, art. en pi'on. geen. I 2, 5 ;
nin, II 59; neen, II 168.

lier, zie nar.
ny, adj. nieuw. II 279, 310.
nyder, nijdigaard. I 36, II 255.
iMilicheit, subst. I 35.
*nynrme, inf. nemen. 3 s. pr. ind.

nympt, I 51, II 217; nompt, II
34; 3 pi. — nymme, I64;imp.
s. nym, nim, I 24, 90; pi. nomme,
II 158.

nymmen, zie nemmen.
nymnier, adv. II 225.
nymmermoer, adv. II 216.
nin.} zie nen.
nyt, nijd. II 157.
nite, inf. genieten. II 202.
nochlik, adv. genoegelijk. II117.
noesdoeck, neus-, zakdoek. II 259.
noerne, adv. nergens. II 6, 327;

norne, II 162.
*noghie, inf. genoegen, genoeg

zijn. 3 s. pr. ind. noghe, II 306.
nompt, nomme, zie *nymme.
norne, zie noerne.
nu, adv. II 22, 56.

och, interi. II 80.
oen, zie fordoen.
oenbeen, part. prt. aangebeden.

II 4.
*oenroie, inf. aanroeien. imp. pi.

roie.. .. oen, II 232.
ofer, offer. II 32.
off, ooni. I 61, II 41.
offfyse, part. prt. afgevijzeld. II

302.

om, praep. I 14, 67; urn, II 327.
*omrere, inf. omroeren. 3 s. pr.

ind. omreert, II 267.
onbiyaun, adj. onbegeven, onge-

trouwd. II 248.
onder, praep. Aanh. 9.
ondervvyser, subst. II 96.
oneel, adj. subst. onedel. II 290.
onforfeerd, adj. onvervaard. I 1.
ongonst, subst. II 13.
onkruyt, subst. II 94.
onlock, n. ongeluk. II 88, 257;

oimlock, II 272.
onriocht, adj. onrecht. I 28.
onriueht, subst. n. onrecht. II 123;

ounriocht, II 8.
oimunplick, adj. ongerimpeld. II

180.
onsalglieii, pi. onzaligen. I 14.
ontbarre. inf. ontberen. II 178,

242.
ontfliaen, inf. ontvlieden. I 56,

II 83.
*ontghaeii, inf. 3 s. pr. ind. ontghe,

I 32.
*ontgylde, inf. ontgelden. 3 s. pr.

ind. ontgylt, I 33, II 191.
*onthiete, inf. beloven. 2 pi. pr.

ind. — I 92.
ontrauwe, part. prt. ontroofd. II

79.
ontrenne, inf. ontloopen. I 106;

ontrynne, I 89; inf'. subst. ont-
rinnen, II 245.

*ontsiaen, inf. ontzien. 3 s. pr.
ind. ontsiucht, II 246.

ontsnappe, inf. I 95.
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OiiAvaeiilick, adj. onbewoonbaar.
I 80.

omvinlickj adj. I 11.
onwirdîch, (onioirdigen), adj. II

102.
onwyten, adj. onwetend. A. II

202.
oor, zie our.
op, praep ; Aanh. 9 ; met art. oppe,

I 68; opler, II 156.
opdat, eoni. I 27.
opliaepicli, (opliaepîgé) adj. op-

loopig, oproerig. II 297.
oproer, subst. I 81, II 143.
opron, oploop. I 83.
oprorich, adj. oproerig. II 276.
opsat, n. opzet. II 52.
onnlock, zie onlock.
ounrioclit, zie onriucht.
our, nam. ander. I 24, 81; oor,

I 50.
ours, adv. anders. II 28, 94.

pael, m. II 336.
paeiîyeil, (penningen?) Aanli. 4.
payen, ( = paye, inf. ?) betalen,

goede sier maken. II 215.
parteer, gesprek. I 60.
partere, zio perterie.
pauil, n. pand. I 11.
paus, subst. I 1.
pele, inf. doen, zich bemoeien. II

264, 290.
perterie, inf. spreken. II 49, 64:

part. prt. partere, II 119.
plieynt, zie op f.
pyl, m. II 106.

pyii, f. II 95; pine, pyne, I 39,
54; pynne, II 66.

pîaccls, subst, II 312.
*plïgllie, inf. 3 s.pr. ind. pliyhe,

II 72 A.
*plog!lie, inf. ploegen, imp. s.

ploghe, II 219.
ploocli, m. ploeg. II 252.
pocMieu, inf. subst. I 69.
poel, m. I 65.
*pokie, inf. poken. 3 s. pr. ind..

poke, I 87.
prester, priester. I 40, 41.
[prester], lat. zie aant. op I 42.
prys, subst. II 231.
*prysie, inf. prijzen. 3 s. prt. ind.

pryse, II 104; part. prt. —, II
115, 140.

proy, f. prooi. II 220.
proplicotlik, adj. profetisch. II 57.
*proneke, inf. pronken. 2 s. pr.

ind. pronxt, II 29 ; 3 — prunckt,
II 260.

proncker, subst. II 837.
prunckt, zie *proncke.
pullC) part. prt. gedopt, ervaren.

II 201.

qiiaetl, adj. I 35; dl quaede, de
duivel. II 47 ; qitaed, qitaet, subst.
n. I 23, II 245.

*quaen, inf. zeggen. 8 s. pr. ind..
qua, Aanh. 4.

QLuyt, adj. kwijt. I 85.

raast , raest , zie *rase.
r adde , inf. raken, geraken I 96;.
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3 s. pr. ind. racke, I 29, II
296; part. prt, — I 4, II 33.

ray, f. rei, kring. II 196.
rail, zie *ronne.

• *rase, inf'. razen. 3 s. pr. ind.
raast, raest, II 286, 133; part.
pr. rasend, I 100.

rasse, (s. ?) reus. II 295. Vgl.
*hyndrie.

*raste, inf. rusten. 3 s. pr. ind.
rast, II 177, 228.

rat, zie rede.
*rauváe, inf. rooven. 3 s. pr. ind.

rauwe, II 274, (I 7?).
rede, inf. raden, raad geven. II

110; 3 s. pr. ind. rat, II 216.
redelick, adj. I 78, II 65.
ree, adj. rauw. II 116.
ree, raad; gerecht. Il 113; reed,

raad, raadsel. I 75, II 22.
regeiïe, Qiarre), inf. zich bewe-

gen, rumoer, lawaai maken. II
64.

*regiierie, inf. regeeren. 3 s. pr.
ind. regnere, II 14.

rcke, inf. reiken. II 281.
reng, adv. snel. II 42.
reuwe, inf. rouwen. II 78; 3 s.

pr. ind. rout, II 102, 154.
ryck, subst. II 192.
ryck, adj. I 86, II 11.
ryckdom, subst. II 156.
ridderspil, ridderspel. II 334.
rvii, m. regen. I 64, II 238.
rynbocligiie, regenboog. I 63,

II 9.
rioclit, zie -i'lucht.

*rioclite, inf. rechten. 3 s. pr. ind.
riocht, II 41.

riochtflrddich, adj. rechtvaardig,
II 61.

rJ P5 f- rÜm) bevroren dauw. I 62,
*ryse, inf. rijzen. 3 s. pr. ind.

ryst, II 209.
riucht, riocht, adj. recht, 11,28;

snbst. n. I 22, 34; adv. II 45,
I 18.

riueliter, rechter. II 108.
roack, m. rok. II 249.
rohyn, m. I 47.
roemsch, (romsche), adj. van Eoniet

II 222. Aanh. 9.
*roepe, inf. 3 s. pr. ind. roept,

II 58.
roest, subst. II 106.
rolle, part. prt. gerold. I 85.
*roinie, inf'. loopen, verschijnen.

3 s. pr. ind. ront, I 9; 3 s. prt.
ind. ran, II 298.

roim, adj. rond. II IlI , 201.
rout, zie reuice.
rurap, romp, lichaam. I 79.
ruttcr, rider, soldaat. I 65, II106.

sa, adv. zie so.
saascli (saassche), adj. saksisch.

Aanh. 3.
saat, adj. zat. I 27.
safft, ad. zacht. II 275.
salich, adj. I 103, II 219.
salm, pron. zelf. I 50; selm, II

110.
*sarrie, zeuren, kwaad doen. 3

s. pr. ind. sarre, II 142.
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satte, inf. zetten, maken. Il 200.
saun, n. zand. II 128.
saut, zout. II 125.
sautfat, n. II 324.
schae, schade. II 256.
*sc]iammîe, (hem), inf. zich scha-

men. 3 s. pr. ind. schamme, II
67, 278.

seliarp, adj. scherp. II 151, 200.
seharre, inf. scheren. I 49, II178.
schat, I 90, II 316.
schaune, schande. II 270.
scheed, schede. II 218.
Scheen, adj. schoon. II 55, 249;

adv., II 70.
scheep, pi. schapen. II 178.
scli(i)aen, inf. geschieden. II 74.
*scliille, inf. zullen. 3 s. pr. ind.

schal, I I 205; schel, I 41 ; schil,
I 46, 47; 3 pi. — schille, I 45, II
50 ; 2 s. pri. opt. schoest, II 82 ;
3 s. — schoe, II 57, 82; met
me (men) = schomme, II 242.

schicker, beschikker. II 31.
schielt, in. schild. II 283.
scliile,inf. schelen, ontbreken. Aanh. 9
scliyn, schijnsel. II 95.
*scliyne, inf. 3 s. pr. ind. schynt,

I 36, 59.
schip, n. II 211.
schipper, gen. schippers, II 71.
schyrm, bescherming. Aanh. 9.
*scliraye, inf. schreien. 3 s. pr.

ind. schrap, I 67, II 263; (inf.
subst.?) schrayen, II 215.

sclmfften, pi. geschriften. I 13,
II 201.

schryinve, inf. schrijven. Aanh. 9.
*schryuwe, inf. schreeuwen. 3 s.

pr. ind. schryut, II 105.
*schullie, inf. schuilen, 3 s. pr.

ind. schulle, I 9 ; schule, I I 249;
3 s. prt. ind. schulle, II 71.

schurre, inf. scheuren. II 292;
part. prt. schurd, II 249.

schutel. f. schotel. II 325.
secreet, geheim. II 99.
seder, zaaier. II 22, 197.
seed, n. zaad. II 22.
seeke, zie seke.
seel, f. ziel. I 27, 37; ceel, II

63; zeel, II 258; stel, II 59,
60; ziel, II 217; gen. ceeïs,
II 62.

seen, part. prt. gezoden, gekookt,
II 214.

seer, adv. II 108, 231.
seyl, n. zeil. II 210.
seyntie, inf. zinken. I 82.
seke, inf. zoeken. II 52, 137;

seeke, II 281; 3 s. pr. ind. seeckt,
zeeckt, II 269, 144.

seker, zie sycker.
selm, zie sálm,
syaen, inf. zien. II. 1, 107; 3 s.

pr. ind. syocht, I 5, II 130.
sycker, adj. zeker. II 293; adv.

steker, II 74; seker, II 219.
sydze, inf. zeggen. II 303, 318;

cydze, II 57; 1 s. pr. ind. syds,
I 1, Aanh. 9; 3 — seit, II 227; §
s. pr. opt. sidze, II I l I ; imp.
pi. sidze, sydse, II 99, 198; part.
pr. cydzende, II 57.
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sieeck, adj. II 307 ; subst. pi. sye-
hen, II 333.

siel, ziel, zie seel.
sim, n. schaduw, schim. II 262.
sin, zin, verstand. II 65, 138.
syn, sin, 2)i'on. poss. 3 m. I 14,

53; f. har, I 26, 34; n. sin,
I 72; pi. harre, I 33, II 222.

syocht, zie syaen.
*sionghe, inf. zingen. 3 s. pr.

ind. syoncM, I 41; imp. s. siong,
I 43; inf. subst. sionghen, II 38.

*slaen, inf. 3 s. pr. ind. slacht,
II 145.

«laet, sloot. II 84, 221.
slanglie, subst. 1107; pi. slangen,

II 120.
Sleeck, slag. II 307; pi. sleke, II

137 ; slelcen, I 32, 69.
sleep, m. slaap. II 100, 223.
slhn, adj. II 262.
smaekie, inf. smaken. I 96; 3 s.

pr. ind. smacke, II 109; 3 s.
prt. — I 103.

smeke, inf. smeeken II 52; inf.
subst. smeken, I 32.

Sinerd, part. prt. gesmeerd. II114.
SO, soe, sa, adv. zoo. I 31, II

136, I 85.
SO, soe, coni. I 9, II 106.
SOck, pron. zulk. I 70, II 95.
soeit, zoon. II 23, 25; 500^,144.
som, num. sommigen. I 33, II

220.
somerseed, zomerzaad, II 229.
*somkie, inf. ? inf. subst. somkien,

II 73, A.

son, m. zon. I 36, II 27.
sonder, praep. II 121, 149.
soimeschyn, m. I 64.
soon, zie soen.
sorch, zorg. II 228.
soster, zuster. I 70.
souii, adj. gezond. II 338.
souii, soune, zonde. I 37, II 44;

pi. mimen, II 7, 45.
soimicli, (sounige), adj.zondig.II66.
*soimigie, inf. zondigen. 3 s.pr.

ind. sounige, II 191.
sparrie, inf. sparen. II 126; 2 s.

pr. ind. sparrest, II 84; imp. s.
sparre, I 49.

spele, inf. spoelen. I 47.
*spylïe, inf. spelen. 3 s. pr. ind.

spyle, spitte, II 152, 203.
splite, inf. splijten, breken. II 205.
spracke, inf. spreken. I 79,1115;

3 s. pr. ind. sprackt, II 3, 201;
sprack, II 300, 317: 3 pi. —
spracke, 1 33.

staat, zie state.
*staen, inf. 3 s. pr. ind. stee, I

28, 63.
staet, m. I 53, II 240.
*stalle, inf. stelen. 3 pi. pr. ind.

—, II 314.
stappen, pi. II 247.
starckie, inf. sterken, van nut

zijn. I 61, II 57; part. prt.
starcke, II 26.

starcker, adj. comp. II 184; zie
sterck.

*starte, inf. storten. 3 s. pr. ind.
start, II 72.
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*state, irif. stooten. 3 s. pr. ind.
staat, I 27.

sted, stad. II 299.
stee, zie *staen.
steed, adj. vast, gestadig. II 204.
ster ek, adj. I 6; zie stareker.
stere, inf. sterven. II 82; part.

prt. stoom, II 270; inf. subst.
storteen, I 55, II 60.

steren, pi. sterren. II 27, 205.
sikkel, f. stekel. I 107.

*stilstaen, inf. 3 s. pr. ind. stee . . .
stil, II 36.

stioer, subst. stuur. II 143.
stirt, m. staart. II 32, 191.
*styuuke, inf. stinken. 3 s. pr.

ind. stynnld; II 260.
stoel, subst. II 6.
*stokie, inf. stoken. 3 s. pr. ind.

stoke, I 87.
stoom, sloriven, zie stere.
*stouwie, inf. staven. 3 s. pr. ind.

stouwe, II 320.
stout, adj, II 235.
strack, adj. II 195.
straem, stroom. II 211.
stellig, adv. streng. II 16.
strete, f. straat. II 156.
stryd, m. I 86, II 175; stryt,

II 157.
stryke, inf. II 285.
strucke, f. struik. Aanli. 1.
Siiglien, inf. subst. zuigen. II 323.
suptyn, vat voor karnemelk.

Aanli 11.
suucli, zeug. II 251.
zwaai, f. zwaluw. II 336.

zwart, adj. A. II 236.
sweet, (swete), adj. zoet. I 59, II

281; zweet, II 230; swiet, 1109.
zwetïe , inf. verzoeten, verzachten.

3 s. pr. ind. ztcete, I 31, IT 190.
swevel, zwavel. II 287.
*swye, inf. zwijgen. 3 s. pr. ind.

sioige, II 174; inf. subst- sivyen,
II 99, 303.

swiet, zie sweet.
swyrd, sioirdt, n. zwaard. II122,

I 83; zwird, II 166, 218; pi.
swirden, I 88.

SVt'Omme, inf. zwemmen. II 43.

*taaste, inf. tasten. 3 s. pr. ind.
taast, II 108,

tadde = ta de, tot de. II 220,
taffte ney, zie affteney.
tam, adj. II 184.
tate, moedermelk. II 32-3.
te, ter, zie to.
*tccnsc , inf. denken, imp. s. teem,

II 117, 118; tem, II 206.
teyil, part. prt. getogen, geboren.

11 12.
teng1, tengh, ding. I 31, 11 135;

ting, II 20; pi. tenghen, II 31.
teiis, zie *teense en "neyiense-
theems, zeef. II 13 A.
tyd, tyt, f. 1 16, II 147.
tyeeld, geduld. I 105.
tyeen, num. tien. II 136.
*tienne, inf. dienen. 2 s. pr. ind.

tiennest, II 313; 3 — tienne,
II 106, I 151; tyenne, I 67.

tyenst, dienst. II 51.
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tyenst, praep. tegen. I 18, TI 3.
tyghe, adj. deeg. II 271; adv.

zeer. II 63; to — , te tyghe, ter
dege. II 55, 189.

tyghe, part. prt. gedijd. II 225.
ting, zie teng.
tioed, tyoed, adj. slecht, boos. I 86,

II 331.
tioester, adj. duister. I 80, II124 ;

tyooster, II 107; — subst. n.
tyoester, II 269.

tyraimen, pi. II 163.
tyrch, adj. tierig. I 66.
*tyrgliîe, inf. tieren, razen, (zich)

gedragen. 3 s. pr. ind. tirge,
tyrgh, tyrghe, II 97, 67, 60; 3
pi. — tyrghie, II 163; imp. s.
tyrghe, II 139.

tirn, toorn. II 233.
to, adv., te. I 27, 33; praep. tot,

naar. II 96; met art. verbon-
den torn, te den. I 96; ter, ^e

der. I 8.
tong, subst. f. I 34.
tonglier, donder. II 51.
tongrich, adj. II 132.
*tosyaen, inf. toezien, imp. s.

sioch to, I 29.
*toure, inf. durven. 1 s. pi: ind.

tour, I 1; 3 — tour, toor, II 52,
I 50.

tovenarsche, toovenares. II 120.
traest, troost, I 44, 99; treest, II25.
trytich, mim. dertig. II 222.
troch, praep. door. II 40, 43.
tsarck, f. kerk. I 108, II 29;
tmrcJc, I 70.

tzirl, kerel. I 68, 77; pi. tsirlen,
II 232:

tzys, kaas. I 68.
tzockeii, n. kuiken. II 251.
tule, inf. spotten. I 41; I s . pr.

ind. tule, II 319.
tuseii, num. duizend. II 136.
tweeii, num. twee. II 314.
twydracht, tweedracht. II 280.
twigen, pi. twijgen. I 49.
twisschen, praep. tusschen. Aanli. 3.
twist, subst. II 8.
tz. zie ts.

ulff, m. wolf. II 164, 171.
um, zie om.
iiraat, overdaad in 't eten. II 335.
iirgheer, adv. over gaar, mee te

werk. II 76.
uryowich, adj. overgevig. I 49.
urmete, overmaat, overdaad. II85.
ut, praep. uit. I 37,40; «ft, 141,

II 25; uut, II 250.
uterlick , adj. uiterst, ergst, 1110.
uterst, adj. uiterst, laatst. II 34.
uthleen, f. uitvaart. II 21§ ;unt-

leen, II 72.
utlucke, inf. uittrekken. Aanh. 1.
uur, praep. over. II 8, 41.
uuraal, -al, all, adv. II 6, 14,

329.
uureenkomme, inf. overeenkomen.

3 pi. pr. ind. komme uur een,
II 308.

*uureeiirackie, ini. overeenstem-
men. 3 s. pr. ind. uur een racke,
II 50.
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uurlseer, opperheer. II 103.
iiurst, adj. overst, bovenst. II 20,

56.
*uurwliine, inf. 3 s. pr. ind. uur-

icint, I 105.
uws, uuzer, zie iele.
uutleen, zie uthleen.
*uuthwyse, inf. uitwijzen, aan-

toonen. 3 s. pr. ind. imjst. . .
mith, II 226.

T, zie f.
vaepen, ûálâ, zie op w.

Wil, waa, wae, pron. rei. wie. 119,
7, II 99; dat.-ace. wam, waam,
I 107, II 15.

waal, subst. wal. II 84.
waal, wal, adv. wel. I 4, 20.
waaMeed, weldaad. II 206.
waalfarre, welvaren. II 179.
wack, adj. week. I 68.
*wackic, inf. waken. 3 s. pr. ind.

icaeke, II 101; imp. s. wacke,
I 29.

*wacîde, inf. weeken, purgeeren.
3 pi. pr. ind. - ; II 127.

vaepen, n. wapen. II Ib8; tcepen,
II 28G.

waex, was. Aanh. 3.
*wacxe, inf. wassen, groeien. 3 s.

pr. ind. waext, I 15.
waye, inf. waaien. II 35.
wallust, wellust. I 109.
wan, zie wynne.
wanneer, coni. II 205.
want, coni. II 262.

warre, (hem) inf. zich weren, in-
spannen. II 337.

wart, adj. waard. I 42, II 72.
wasze, inf. wezen, zijn. 113, 116;

1 s. pr. ind. bin, II 65, 176;
2 — bist, II 5, 13; 3 — is, I 3,
20; 3 pi. — sin, I 69, II 136;
synt, I 23; 3 s. pr. opt. sy,
I 12, II 30; 3 s. prt. ind. waas,
II 55, 57; was, II 104; 2 s. prt.
opt. weerst, II 313; 3 — weer,
I 76, II146 ; imp. s. was, II 261;
pi. icase, IL 235.

i watte , wetsteen. II 200.
watter, n. water. II 36, 51.
wee, subst. II 253.
weer, n. weder. II 275.
weer, adj. waar. II 150.
weer, adv. waar. I 48, II 22.
weerwieker, weervoorspeller.il 31,
weet, zie ivite.
wey, m. weg. I 56, II 19; wey,

adv. I 3.
weyd, weide. II 288.
*weydrniwe, inf. wegdrijven. 3 s.

pr. ind. driut. . . wey, II 257.
weyiiOMiiiie , inf. wegnemen. 3 s.

pr. ind. nompt. . . wey, II 84.
Tveynter, winter. II 229.
wenst, gewoonte. II 212.
wepen, zie vaepen.
werek, werx, zie ivirck.
wet, f. II 280.
wj r , zie ick.
wy, interi. wee. II 72 A.
wiald, macht, geweld. II 299;

viald, II 233.
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ivialdich, adj. I 110; comp.wial-
diger. Aanh. 9.

wyd, adv. ver. II 305.
wyff, n. I 35, II 248.
wyke, inf. II 285; 3 p]. pr. ind.

- , II 339.
wil, subst. II 30.
wyn, wijn. I 42, II 214.
vrjn, wind. II 51, 210.
wyiine, inf. I 89; 3 s. pr. ind.

wint, I 18, II 109; part. prt.
wan, II 295, 298.

wiocken, pi. wieken. I 69, II107.
wirck, iverclc, n. I 5, 6 ; gen. werx,

II 223; pi. ivirken, II 119.
*wircke , inf. werken. 3 s. pr. ind.

wirclet, II 231.
T M , woord. I 68, II 132; f.

waarheid. 11 108, 127 ;pl. ivirden,
woorden. I 88, II 195.

*wirde, inf. worden. 2 s. pr. ind.
wirdst, wirtst, I I l I , II 33;
wartst, II 85; 3 — wird, wirdt,
wirt, II 236,1 83, 4; loard, wart,
II 186, I 20; 2 pi. — wird(i),
I 14, 71; 3 pi. — wirdde,II8;
3 s. prt. waar, waard, ivard,
II 269, I 85, II 214; imp. s. ,
wird, I I l I .

*wyrgMe, inf. worgen. 3 s. pr.
ind. wirghe, I 81, 98; part. prt.
wyrghe, II 60, 163.

vis, adj. II 172; adv. II 17.
Trys, wyse, f. wijze. I 68, II 140.

wys, adj. wijs, I I l I , II 11.
*wyse, inf. wijzen. 3 s. pr. ind.

wyst, II 209; 3 pi. prt. —
lüysden, II 222.

wysheit, subst. II 303.
wit (wite), adj. Aanli. 13.
Avite, inf. weten. IT 205; 3 s. pr.

ind. weet, II 99; 3 pi. — wite,
II 202.

witenheit, subst. wat men weet.
II 303.

woest, adj. II 106.
*wolle, inf. willen, 1 s. pr. ind.

wol, II 57, 110; 2 — met art.
loatto, wotto, II 19, 49; 3 —
wol, I 13, Gl; wil, II 36; 2 pi.
— «-o%), I 82, II 154; 3 pi.
— wolle, II 202; 3 s. en pi.
prt. woe, uwen, I 89, II 57;
imp. pî. wolle, Aanh. 9.

woleken, wolken, pi. I 64, II 292.
wonder, subst. I 77, 97.
wortel, f. II 224.
wracke, inf. wraken, wreken.

II 304; 3 s. pr. ind. wrackt,
II 3, 16.

wraud, f. wereld. I 16, 80; gen-,
icraude, I 44.

wryuwe, inf. wrijven. I 47.

y, z i e *'. ƒ

z , zie s.






