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Alleen in zooverre kaïi hij ("de fries) een histori
schen grondslag voor zijne Orthographie leggen als 
de uitspraak der tegenwoordige taal het toelaat. 
Verder te gaan, uit eerbied voor het oud-friesch, 
verbiedt hem het meuw-friesch. Maar ook zoover 
moet hij gaan, zal zijne Orthographie de friescho 
schrijftaal een naauwkeurig en duidelijk afbeeldsel 
doen zijn, zoowel van de zuivere uitspraak als van 
het ware oorspronkelijke karakter der woorden. 

J . I I . BEHRNS. 
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VOORREDE, 

Een verblijdend verschijnsel des tijds is hei, dat de friesche 

taal, die taal zoo eenvoudig en toch tevens zoo krachtig in 

hare uitdrukkingen, en waarin zich zoo luide het eigendom-

melijke karakter der friezen uitspreekt, tegenwoordig zoo 

algemeen beoefend wordt; zoo zelfs dat onze hedendaagsche 

litteratuur stukken heeft aan te wijzen, zoowel in proza als 

poëzij, welke iedere andere letterkunde, van welk volk ook, 

tot sieraad zouden verstrekken. Dat zulks de lust tot hare 

beoefening nog steeds moet vermeerderen spreekt van zelf. 

Die beoefening echter, wil men ze goed, is tamelijk moeije-

lijk, dewijl er tot heden geene geschikte handleiding bestaat, 

om den leergierige daarbij van dienst te zijn, zoodat hij 

de regels der taal óf uit de spreektaal óf uit de geschriften 

zelf. moet opsporen; waarom het dan ook geenszins te 

verwonderen is, dat wij dikwerf stukken, in 't friesch ge

schreven , aantreffen, waarin de taal op ergerlijke wijze 

verknoeid en van hare schoonste sieraUen beroofd is. Om 
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in dit gebrek, althans eenigermaie, te voorzien is het dat 

ik, hoewel niet zonder schroom, het tegenwoordige werkje 

mijnen Landgenooten aanbiede. 

Neen, niet zonder schroom doe ik dit; want het is geen 

gemakkelijk werk eene spraakkunst van het friesch te schrij

ven , en hoogst moeijeiijh is de beantwoording der vraag: 

hoe moeten wij spellen? Ik acht mij verpligt eenige rekenschap 

te geven van de beginselen, welke ik daarin gevolgd heb. 

Naarmate de friezen, na het verlies hunner nationale 

zelfstandigheid, zich voor 't maatschappelijk gebruik in ge

schrifte meer en "neer begonnen ie bedienen van de talen 

der volken, bij welke zij ivaren ingelijfd, verleerden zij ook 

de kunst om in hunne eigene taal te schrijven. Zelfs liep 

dit zoo ver dat ten tijde van Gysbert Jacobsz. hel algemeen 

het reeds geheel vergeten scheen te hebben, dat het friesch 

ooit als schrijftaal was gebezigd geworden , en in den 'waan 

verkeerde , dat zijne klanken onder geene letterteekenen gebragt 

konden worden. (1) Het kan ons dus geenszins verwonderen 

dat Gysbert Jacobsz., toen hij eene poging ivilde aamven-

den , om zijne moedertaal iveder tot schrijftaal te verheffen , 

niet de oude friesche schrijfwijze volgde , maar de ivoorden 

zijner spraak, zoo goed dit bij eene eerste proefneming ge

lukken wilde , door hollandsche letterteekenen voorstelde. 

Moeijeiijh toch kon hij anders handelen , daar hij dan door 

niemand, of althans door zeer weinigen verstaan, en zijne 

poging noodwendig mislukt zoude zijn. 

Dezelfde reden, welke Gysbert Jacobsz. noopte om bij 

het schrijven zijner moedertaal eene vreemde spelling te 

bezigen, bestaat ook nog heden ten dage. Ook thans nog 

(1) Gysbert J a p i c x Friesche rgmlerye. X.jeauwert 1321. 
BI. XXXI. 
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zouden wij door het volk niet verstaan worden, indien wij 

de oude friesche spelling bezigden, en bovendien zijn de 

lezers van het jriesch reeds voorlang aan eene meer holland-

sehe schrijfwijze gewoon, daar allen, welke na G-ysbert 

Jacobsz. in het Jriesch schreven, hem daarin, de eene meer 

de andere minder hebben nagevolgd. 

Dit een en ander maakt het mijns inziens onraadzaam, 

zoo al niet volstrekt onmogelijk, om de oude friesche schrijf

wijze weder in te voeren. Eene andere vraag is het echter 

of wij haar, gelijk velen willen, als nooit bestaan hebbende 

mogen beschouwen. Ik geloof deze vraag met neen te moeten 

beantwoorden. 

Mijns inziens mogen wij ons van geene andere letterteekens 

en klankaanduiding en bedienen dan door onze friesche 

schrijvers sedert Gysbert Jacobsz. tot heden gebezigd wer

den, en welker waarde bij het volk, waarvoor men schrijft, 

bekend is, doch moet dit tevens zoo geschieden, dat de 

afstamming der woorden, zooveel mogelijk, kenbaar blijft. 

Alleen daar m a g maar daar ook m o e t van dezen laatsten 

grondslag worden afgeweken, waar anders het geschreven 

woord geene duidelijke type meer zou zijn van het woord, 

zoo als het gesproken wordt; immers de spelling is niets 

anders dan de wijze waarop de woorden eener taal door 

letters, dat is door zigtbare teekens, worden afgebeeld. (1) 

Én het heerschend schrijfgebruik én de uitspraak van het 

thans levende geslacht én de woordafstamming, ziedaar de 

drie grondslagen, waarop ik, met den Heer J . H. Behrns, (2) 

(1) H. S. S y t s t r a , Inleiding tot de friesche spraakkunst, 
bl. III. 

(2) Voorlezing over de grondslagen van de Orthographie der 
friesche taal . door J. H. Behrns ; in de Yrye fries . dl. YIII bl. 48. 
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vermeen dat wij onze spelling moeten zoeken te vestigen, 

en waarnaar ik dan ook bij de zamenstelling van mijn 

werkje zooveel mogelijk gestreefd heb. 

Ik ben al te zeer overtuigd van het gebrekkige, dat mijn 

icerk aankleeft, dan dat ik er mij iets op zou laten voor

staan , en, nogtans waag ik het mijne friesch-schrijvende 

landgenooien uit te noodigen mijne spraakkunst te volgen. 

Ik heb daarmede eenig en alleen het belang onzer jriesche 

taalbeoefening op het oog, waarvoor het hoogstnoodzakelijk 

en meer dan tijd is, dat wij tot meerdere eenheid van 

spelling komen. En hoewel nu mijn werkje bij lange na 

niet is zoo als men het mögt loenschen, zoo durf ik mij 

toch vleijen dat men, althans leat de beginselen betreft, 

waarop ik gebouwd heb, er over het algemeen voor het 

" tegenwoordige ivel vrede mee zal kunnen hebben. Overigens 

verlang ik ook niet dat het als een eeuwigdurend -wetboek 

voor de taal zal worden aangemerkt; slechts wensch ik dat 

men het volge tot zoo lang eene betere spraakkunst het licht 

zal zien. Zoodra dit het geval zal zijn, moge de mijne 

vergeten 'worden. 
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B E K N O P T E 

F R I E S CHE S P R A A K K U N S T 

TOOK DEK 

TEGENWOORDIGEN TIJD. 

I. OVER HET ALPHABET. (A—bie.) 

§. 1. De letters (boekstaven) welke steeds, zoowel in 

vroegeren als in lateren tijd, tot het schrijven van het 

friesch zijn gebezigd, zijn de volgende: 

a b c d e f g h i j k l m n o p 

a bie sie die é effe gie ha i of ij jé ka el im in o pie 

q r s t u v w x 

koe of kjou ar esse tie oe of ou fé doebeld- oe of ou ekset 

7 z 

ijjet seddet. 

§. 2. Zij worden verdeeld in klinkers (einlüden) en 

medeklinkers (bylûden.) De eerste zijn a e i o en u; 

terwijl de y gebezigd wordt om een gewijzigden klank 

der i te doen kennen of voor i j in de plaats komt. 
wumkes.nl



2 

I I . OVER DE TOONTEEKENS. (Lûdwîsers.) 

§. 3, Ieder der klinkers heeft onderscheidene geluiden, 

welke wij in twee hoofdsoorten, namelijk zachte en harde 

klanken, verdeelen; terwijl de zachte dan weder in lange, 

korte en breede, en de harde in lange en korte onder

scheiden worden. 

Bovendien kunnen de e en i nog toonloos zijn. Zij 

worden dan zoo flaauw uitgesproken, dat men ze geen 

bepaalden klank kan toekennen. 

§. 4. Sommige klinkers hebben zich in den loop dor 

tijden, wat hun klank aangaat, zoo zeer gewijzigd, dat 

men ze thans moeijelijk anders dan door twee verschil

lende letters bijeengevoegd kan voorstellen, Vandaar 

hebben wij onze tweeklanken ea, ie en oe, welke allen 

een langen en een gebroken klank hebben, terwijl de 

laatste ook nog kort wordt uitgesproken. 

§. 5. Om deze verschillende klanken der letteren 

steeds behoorlijk te onderscheiden dienen de toonteekens, 

welke, hoewel men er in het oudfriesch geen spoor van 

vindt, door schier alle onze tegenwoordige schrijvers, 

bij dezen dus en bij genen zóó, zijn aangenomen. 

Wij bezigen drie toonteekens en wel de zoodanige als 

ook reeds in het friesch gebruikt werden, en dus noch 

voor schrijver of lezer noch bij het drukken van een 

werk eenig bezwaar kunnen opleveren. Zij zijn het 

nederlandsche klemtoonsteeken (it sêftteiken), de circumflex 

(it langteiken) en het nederlandsche deelteeken (it brekteiken). 

§. 6. Het sêftteiken dient om den zachten van den 

harden klank te onderscheiden. 

Het langteiken doet zoowel den langen als den breedm 

klank kennen. 
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Het breJcteihen wordt gebezigd ter onderscheiding van 

de gebrokene klanken der ca, ie, oe en oa. 

De toonteekens worden niet geplaatst wanneer de 

klanken zoo voorkomen, dat zij niet met andere verward 

kunnen worden. 

§. 7. Om te doen zien in welke gevallen wij er ge

bruik van maken, en tevens om den lezer in staat te 

stellen, alvorens wij tot de behandeling der uitspraak 

overgaan, zich eene duidelijke voorstelling van onze 

gansche klankenrei te maken, diene het volgende lijstje, 

waarin al onze vokalen met hunne wijzigingen voorkomen. 

A. 

L a n g z a c h t in opene lettergrepen: ta-Jce nemen, ta-te 

zog; in geslotene lettergrepen: shaed schaduw, toraend ver

smolten; op het einde van een woord: twá twee, há kraai. 

B r e e d z a c h t in opene lettergrepen: râ-verye rooverij, 

útdâ-ve uitgedoofd; in geslotene lettergrepen: dâf doof, 

râf roof. 

K o r t h a r d in geslotene lettergrepen: kat kat , mah-he 

gemaakt; op het einde van een woord: ta toe, set zoo. 

E. 

L a n g z a c h t in opene lettergrepen: re-dens schaatsen, 

JE-le mansnaam; in geslotene lettergrepen: leech laag, 

eed eed; op het einde van een woord: se' zee, né neen. 

B r e e d z a c h t in opene lettergrepen: he-re keeren, 

te-re vouwen; in geslotene lettergrepen: hear heer, fear 

vouw. 

L a n g h a r d in geslotene lettergrepen: fêst vast , 

rêd-de redden. 

K o r t h a r d in geslotene lettergrepen: tel r a s , spoe

dig, set-te zetten. 

T o o n l o o s in: se zij, ride rijden. 
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I. 

L a n g z a c h t in opene lettergrepen: w'i-der wijder, 

bî-sich guitig; in, geslotene lettergrepen: wîs wijs, tîd tijd. 

K o r t z a c h t in opene lettergrepen: wi-te weten, fli-te 

menigte; ingeslotene lettergrepen: wit wit , Uk-je gelijken. 

B r e e d z a c h t in opene lettergrepen: wy -wij, ly-e 

lijden; in gesloiene lettergrepen: tivyn-tich twintig, wyd 

gewijd. 

K o r t h a r d in geslotene lettergrepen: stik stuk, 

wil-le vermaak. 

T o o n l o o s i n : danich zeer, forgeäringe vergadering. 

O. 

L a n g z a c h t in opene lettergrepen: do-ge deugen, 

bilo-ve belooven; in geslotene lettergrepen: doopt gedoopt, 

hoop-je hoopen. 

B r e e d zacht in opene lettergrepen: Bo-te mansnaam, 

o-re andere; in geslotene lettergrepen: skocm voortreffelijk, 

moam morgen. 

L a n g h a r d in geslotene lettergrepen: rot rat, dôg-ge 

bulhond. 

K o r t h a r d in geslotene lettergrepen: lot lot, bol-tsje 

klein broodje. 

U. 

L a n g z a c h t in opene lettergrepen: thû-send duizend, 

gû-le huilen; in geslotene lettergrepen; hûs huis, râch ruig. 

K o r t z a c h t in.opene lettergrepen: bu-se zak, ru-ten 

ruiten; in geslotene lettergrepen: tún tuin, mús-ke muisje. 

B r e e d z a c h t in opene lettergrepen: du gij, du-wen 

duiven; in geslotene lettergrepen: duw duif, ik skuw 

ik schuif. 

K o r t h a r d in geslotene lettergrepen: riucht regt, 

bul-Ie bul. 
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Ea. 

L a n g in opene lettergrepen : wea-gen, golven, nea-sich 

bekrompen; in geslotene lettergrepen: euch oog, beam boom. 

G e b r ok e n in opene lettergrepen: beä-men boomen, 

peä-len palen; in geslotene lettergrepen: beäm-te geboomte, 

freämd vreemd. 

Ie. 

L a n g in opene lettergrepen: krie-me zwaaijen, pie-le 

zieh bemoeijen; in geslotene lettergrepen: trien traan, 

lieth lied. 

G e b r o k e n in opene lettergrepen: trië-nen tranen, 

skië-re schaar; ingeslotene lettergrepen: stiën-te gesteente, 

field veld. 

Oe. 

L a n g in opene lettergrepen: rôe-de roede, bôe-ren boe

ren ; in geslotene lettergrepen: gôes gans , skôech schoen. 

G e b r o k e n in opene lettergrepen: foë-ten foeten, 

koë-ren manden ; in geslotene lettergrepen : skoën schoenen , 

hoëd-tsje hoedje. 

K o r t in opene lettergrepen: loe-bes linkert, boe-ken 

boeken; in geslotene lettergrepen: roek raaf, koek-je 

koekje. 

Hierbij moet worden aangemerkt dat de breede e en 

o ook dikwerf gebroken worden; wanneer ze met het 

brekteiken dus geschreven worden: landheä-re landheer, 

feär-ke veertje; moä-ne maan, moärn-tîd morgenstond. 

Deze oâ neemt ook wel de plaats der korte harde o in ; 

b. v. koärt kort , boärt-je spelen. 

§. 8. Omtrent de toonteekening zullen wij hier wel 

niets meer behoeven bij te voegen. Wat aangaat de 

verdeeling der klanken moeten wij nog zeggen, dat men 

die bij SYTSTRA , in zijne klank- en schriftleer der friesche 
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taal, geheel anders vindt. Hij verdeeld de klinkers in 

vrye en verbondene, die dan weder in effene, breede en 

gebrokene, en lange en korte onderscheiden worden. Wij 

meenden echter met onze eenigzins eenvoudiger verdeeîing 

beter verstaan te zullen worden. De benamingen der 

klanken zijn natuurlijk geheel willekeurig; wij gelooven 

echter dat zij over 't algemeen vrijwel de eigenschappen 

der klanken uitdrukken. Mögt men onze lange harde 

e en o liever verlengde harde klanken willen noemen , 

wij hebben er vrede mee. 

III . OVER DE UITSPRAAK, (útspraek.) 

A . VAN DE KLINKERS. 

§. 9. De lange zachte a heeft in het friesch den 

zelfden klank als de a in het hollandsehe malen, staat; 

bv. sprake tael , hape kap , drage dragen, worden even

eens uitgesproken als de dusgespelde hollandsche woorden. 

In lettergrepen door een consonant gesloten schrijft "men 

ae; bv. haed hoofd, jaen geven. Op het einde van 

eenlettergrepige woorden teekenen wij ze met het sêft-

teihen; bv. já j a , hwá wie, há kraai , tivá twee, en wel 

ter onderscheiding van de korte harde a in ta toe, ha 

hebben, twakear tweemaal, enz. 

§. 10. De breede zachte a, die op het einde van een 

lettergreep ter onderscheiding van de lange zachte, en 

in geslotene lettergrepen ter onderscheiding van de harde 

a, met den circumflex geteekend wordt, hebben wij in 
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de dâve de doove, dâvens doofheid, birâve beroofd, dâf 

doof, râf roof, iitdâfje uitdooven, râfje rooven, âld oud, 

ivráld wereld, sâlt zout, hand hand, enz. Zij luidt als 

ao; lees: de daove, daovens, beraove enz. 

§ . 1 1 . De lange zachte a gaat bij vele woorden, 

wanneer die verlengd worden, in eene harde a over. 

Zoo komen van daem dam, faem maagd, kaem kam, 

laem lam, raem ram, de woorden, damsteech damstug, 

fammen maagden, f amice meisje, Icamke kammetje, lammen 

lammeren, rammen rammen. Gelijk in stamme stam, master 

meester, patje kussen, hooren wij alsdan de korte harde 

a, die even als de a in het hollandsche mat, bal, hart 

enz. wordt uitgesproken. 

§. 12. In vele woorden, vooral vóór l of n staande, 

wordt de harde a nagenoeg als de harde o (§ 29) uitge

sproken; bv. in al a l , mal dwaas , bal bal , man man, 

panne p an , enz. Zoo ook in kat ka t , enz. In het oud-

friesch vindt men zulke woorden dan ook zoowel met o 

als met a gespeld. De nieuwere schrijfwijze wil echter 

liever de a. Het verdient opmerking dat de aan het 

friesch verwante talen, als het hollandsch, lioogduitsch, 

deensch en engelsen, hier ook schier altijd a hebben. 

§.'' 13. De lange zachte e klinkt juist zoo als de 

hollandsche e in regen, leed, terwijl zij in geslotene let

tergrepen ook even als deze verdubbeld wordt. Wij 

hebben haar in spegel spiegel, leger lager, reek rook, 

skeel verschil oneenigheid, se' zee, thé thee. Op het 

einde van eenlettergrepige woorden, als deze laatste, 

wordt zij met het sêftteiken geschreven, om te doen zien 

dat zij daar niet moet worden uitgesproken als in se zij. 

§. 14. Den breeden klank heeft de zachte e waar zij 

voor r staat; bv. in here hooren, lere leeren, skere 
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scheeren, bere gebaar maken. In lettergrepen door een 

medeklinker gesloten wordt zij verlengd met a; in . hear 

heer, tear vouw, lear leder, sear zeer, fear veder. Zij 

heeft geen anderen klank dan de hollandsohe e, wanneer 

ook deze voor r staat; bv. in leeren, heer, enz. 

§. 15. Somtijds wordt de breedc zachte e in de uit

spraak gebroken. Wij hooren haar zoo in de woorden: 

lândheare landheer, ecirmtaklce elleboog, eärmen armen, 

heure hooren , hecird gehoord. Zij luidt dan als je; lees: 

laonhjerre, jermtahke, jennen , hjerre, hjerd. Woorden als 

de beide laatste, in welke in de spreektaal nu eens de 

zuivere, dan de gebrokene breede e gehoord wordt, 

zouden wij liefst altijd met de eerste schrijven. 

§. 16. De harde e wordt nu eens lang, dan kort uit

gesproken. Kort zijnde klinkt zij even als de korte e in 

het hollandseh; bv. bek bek, tel ras spoedig, worden 

juist zoo uitgesproken als be1; en tel in evengenoemde taal. 

De lange harde e heeft den zelfden klank, doch wordt 

zoolang aangehouden als ee in 't holiandsche peet. Vele 

woorden verwisselen de lange met de korte e wanneer 

ze verlengd of voor andere gezet worden. Van dien 

aard zijn bêd bed, fêst vast, mes mes, welke woorden in 

bedsté bedstede, bifestigje bevestigen, messen messen, den 

korten klank hebben. 

Vóór k, l, m, », p, t en x is de harde e altijd kort. 

§. 17. In lêse lezen, wêse zijn, genese genezen, en de 

daarvan afgeleide woorden , alsmede in glêsen glazen, hoort 

men volkomen den langen klank der harde e. Zij worden 

echter, terwijl anders bij verlenging na een harden klinker 

de medeklinker verdubbeld wordt, met slechts ééne s 

geschreven. Den zelfden klank hebben wij ook i;og in 

grêven, het meervoud van grêf graf. 

wumkes.nl
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§. 18. De harde e is in sommige woorden door bre

king tot je geworden, welken klank wij hebben in: stjer 

ster, stjerre sterven, bidjerre bederven, kjerst herfst , enz. 

§. 19. De e in de slepende eindlettergrepen der woorden 

is geheel gelijk aan de toonlooze e in het hollandsch. Zij 

wordt gehoord in stipe steun stut, mûsen muizen, bakker 

bakker , alsmede in se zij , de de , enz. 

§. 20. De zachte i luidt even zoo als ie in het hol

landsch , doch wordt zoowel lang als kort uitgesproken. 

Lang zijnde schrijven wij haar steeds met het langteiken; 

kort zijnde blijft zij in opene lettergrepen ongeteekend, 

in geslotene lettergrepen echter heeft zij het sêftteiken, 

ter onderscheiding van de harde i. 

Lang hoort men haar in bis guit, blîr blijdelijk, f ir 

ver, gris grijs, îs ijs, îser ijzer, lîf lijf, pîpe pijp, rise 

rijzen, sige zijgen, skîr graauw , swîd zeer, tîd tijd, tîr 

keurig, wîd end sîd wijd en zijd, wîf wijf, wîs wijs, 

blîd blijde, îdel ijdel, unbîdich overdreven, bîdje beiden, 

in de tîs in de war, grase hoonlagchen, enz. Zeer 

dikwijls wordt zij kort wanneer zulke woorden verlengd 

worden of bij zamensteliing voor andere komen. 

Zoo hebben wij in Ufhe lijfje, pipke pijpje, pipstal 

pijpensteel, tidlings van tijd tot tijd, tidstream tijdstroom, 

de korte zachte i, gelijk in ivite weten, rime rijmen, lipe 

schreijen, stipe steun, rigel regel, skine schijnen, stlmsk 

toornig zwijgend, spin ondeugd, iets verkeerds, stikje 

steken , brik scheef krom, swimje bezwijmen, hîmje hijgen, 

wind wind. 

Door l, m, n of nd gevolgd is de zachte i altijd kort. 

§. 21. In vele woorden, die voorheen eene zuivere 

zachte i hadden, welke in sommige streken daarin nog 

gehoord wordt, hebben wij tegenwoordig meest den bree-

wumkes.nl
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deren klank der nederlandsche ij. Verre weg de meesten 

onzer schrijvers spellen zulke w.oorden met y; bv. fry 

vrij, bly blijde, jy gij, wy wij, rny mij, dy die u , by bij , 

rimlerye rijmelarij, frye vrijen, ivye wijden, fornyd ver

nieuwd^ ivyd gewijd, twyntich twintig, enz. Dit laatste 

woord, in het oudfriesch tuintich geschreven, wordt zeer 

veel verkeerdelijk met ei gespeld. 

§. 22. De zachte i is in eenige woorden tot ji omge

bogen. Wij hebben dien klank in hjir hier, Ijirre rook-

vleesch, hjitte drek, fjirte verte, fjirder verder, enz. 

§. 23. De harde i, die steeds kort wordt uitgesproken, 

luidt eveneens als de hollandsche i in min, willen, uitge

zonderd wanneer zij door r gevolgd wordt, welke conso

nant haar den klank eener hollandsche u geeft; bv. scille 

zullen, ik kin ik kan, thin dun, hird hard, mird bunsing, 

wirde worden, wirk werk , wirch moede , spreekt men ui t : 

sille, ik kin, tin, hud, mud, ivudde, ivurk, ivurg. 

§. 24. De i in helling scheepstimmerwerf, hoänich 

kwaad als een haan, alsmede in het onafscheidbaar 

voorzetsel bi- is loonloos. Men zegt: helling, hoánich, be. 

§. 25. Wanneer i door a, o of 11 of door een twee

klank gevolgd wordt luidt zij nagenoeg als j , of wel ze 

wordt dan kort uitgesproken en de aan haar verbonden 

klank in éénen adera daarbij gevoegd, bv. gialp kreet 

gulp, gialpje galmen, stialp stulp, Siôlle mansnaam, riu 

veel, siuchte zacht ziekte, wink wiek, riucht regt, lieajde 

liefde, sieän zien, Moed heden, leest men met versnelde 

uitspraak: gi-alp, gi-alpje, sti-alp , Si-aolle, ri-u, si-uchte, 

wi-uk, ri-ucht, li-eafde, si-en, hi-oed. 

§. 26. De lange zachte o, welke even als de lange 

zachte e in geslotene lettergrepen verdubbeld wordt, stemt 

in klank geheel overeen met de o in het hollandsche 
wumkes.nl
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loven, stoom. Wij hooren haar in ons bilove belooven 

bieden, hoopje hoopen, doopt gedoopt, enz. 

§. 27. De zachte o heeft den breeden klank wanneer 

ze door d, l, n, r, s, of t gevolgd wordt; bv. in goden 

goden, f oh veulen van een paard, throne troon, dore 

durven, rosich roosaehtig, Bote mansnaam. In lettergre

pen door een medeklinker gesloten, wordt zij, even als 

de breede e, verlengd met a; bv. soad fcoking, boal beul, 

toan zangtoon, doar deur, roas roos, boat boot. Zij is 

eensluidend met de hollaudsehe o in boot, door, enz. 

Voorheen werd voor die consonanten ook wel de lange 

zachte o gehoord, doch deze heeft thans voor den twee

klank oe plaats gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: bloed 

bloed, stoel stoel, stoer verheven grootsch, sôene verzoe

ning , Jcôese lieveling, boete boete. 

§. 28. De breede o wordt bij verlenging der woorden 

dikwerf gebroken. Zoo komt van doar deur, doärhe 

deurtje, en van moam morgen, inoärntîd morgenstond. 

Deze gebrokene o hebben wij ook in bifoär bevorens, 

moäne maan maand, hocine haan, moäte moeten. Zij 

klinkt als o en a, snel op elkander uitgesproken. De 

bovenstaande woorden leze men dus: do-árhe, mo-ántied, 

befo-ár. mo-ánne, enz. 

§. 29. De harde o is zoowel lang als kort. Haar 

korte klank is gelijk aan dien der o in 't hollandsche lot, 

toch enz. 

Lang zijnde heeft zij wel den zelfden klank, doch in 

de uitspraak duurt zij dan zoo lang als de oo in 't hol

landsche schoon. Wij hebben haar dus in bolle wittebrood, 

grot gort, pot pot, rot r a t , trôch trog. Bij verlenging of 

zamenzetting wordt zij veelal kort. Van de bovenstaande 

woorden komt dus: boltsje klein broodje, grotmakker 
wumkes.nl
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grutter, potskipper potschipper, rottefalle rattenval, trochje 

kleine trog. 

Aan s verbonden is zij steeds kort. 

§. 30. Even als de harde e tot je zoo is de harde o 

in vele woorden door breking tot oei geworden ; bv. in 

hoärt kort , boärtje spelen, hoiirt poos, foârth voort , 

thoär dor, Icoarste korst enz. 

§. 31. De woorden hoge boog, loge vlam, binôge ver

genoegd, worden, hoewel die den langen harden o-klank 

hebben, steeds met slechts ééne g geschreven. Evenzoo 

de afgeleide vormen van slcôgje beschouwen, formôgje 

vermolmen, Mgje kaauwen, drôgje droomen, lôgje vlam

men, tôgje togen dragen, bv. shôginge beschouwing, for-

môge vermolmd, bilcôge bek.aauwd, hg drôgeth hij droomt, 

it lôgeth het vlamt, tôge toogde droeg. Ook in hoven het 

meervoud van hof hof, en ia to hôve bringe ten grave 

dragen, staat de lange harde o dus op het einde der 

lettergreep. 

§. 32. De zachte u heeft tweederlei klank. Zoo worden 

hâs huis, pruste niezen, door den een als huus en pruuste 

en door den ander als hoes en proeste uitgesproken, en 

zulks wel in dezelfde buurschap. Om deze reden 

maken wij trisschen deze beide klanken in het schrift 

geen onderscheid, alleen aanmerkende dat de uitspraak 

met oe, als de oudste, voor de zuiverste moet gehouden 

worden. 

Zij is voorts, even als de zachte i, lang en kor t , 

waarom zij ook in dezelfde gevallen als die klinker het 

lang- en sêftteihan heeft. 

In de meeste eenlettergrepige woorden op ck, d, f, 

r of J uitgaande is de zachte u lang; bv. in bûch boeg, 

lûd geluid, skûf schuif, sâr zuur, sûs zwijm. Ook is zij wumkes.nl
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lang in teure kirren, bugel beugel, bûge buigen. sûge 

zuigen, dûsich duizelig, stiûre zenden, enz. 

Bij verlenging of zatnenzetting wordt zij meestal kort. 

Zoo komen van hits huis , Jcrûd kruid, en mîts muis , de 

volgende woorden, welke den korten klank hebben: húsfce 

huisje, iiúslih huisselijk, Tcrúdtsje kruidje, múshe muisje. 

Kort hebben wij haar insgelijks in buse zak, dúrje duren , 

fugel vogel, mule mond, pude zakje, túfke kuifje, Jcule 

kuil, bude buil, tule spel, tún tuin; alsmede voor nd; 

bv. grúnd grond, húnd hond, en zeer veel vóór ns en 

nt; bv. dúnsje dansen; búnt bont. 

§. 33. In sommige woorden wordt door zeer velen 

de zachte u gebroken. Mögt men deze klankwijziging in 

het schrift willen aangeven , dan zou dit niet beter kunnen 

geschieden dan door uö, welk tweevoudig letterteeken 

den klank al zeer naauwkeurig uitdrukt. Daar deze 

uitspraak echter niet algemeen is s schrijven wij zulke 

woorden met de korte zachte u aldus: mure muur, shire 

schuur, buse zak, gúd goederen. 

§. 34. De meeste friezen laten in de woorden, welke 

een zachte u als eindletter of voor w hebben , een bree-

deren klank, nagenoeg als hollandsch ou, of wel iets 

doffer, hooren; bv. in du gij, ju u , nu nu, huw koe, 

ividduw weduw, duw duif, juw uw, buwe bouwen, shuive 

schuiven, hy bwwtli hij bouwt, shuwd geschoven, enz. 

Men spelt zulke woorden dan ook veel met ou. Dewijl 

echter de klank, welke tussehen hollandsch oe en ou het 

midden houdt, niet beter door ou dan door u wordt 

uitgedrukt, geven wij met GTSBERT JACOBSZ. en anderen 

aan de oorspronkelijke schrijfwijze met u de voorkeur. 

§. 35. De harde u, welke niet anders dan kort is , 

klinkt eveneens als de hollandsche o in bok, pogchen; 
wumkes.nl
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bv. bunge blaas, punkje beursje, siunye zingen, skunk 

been, lees: bonge, poukje, sjonge, skonlc. In sommige 

woorden wordt zij echter als de u in 't hollandsehe lust 

uitgesproken; bv. hutte hut, guds paard, Ruth eigennaam, 

buîte menigte, bult bogcuel, hultrich oneffen, suster zuster. 

sucht zucht, tutte onnoozel vrouwspersoon, kulle bedriegen 

dwarsboomen ; en door velen ook in riucht regt, riuchter 

regter, siucht ziet, en dergelijke woorden. 

B . VAN DE TWEE- EN DRIEKLANKEN. 

§. 36. Het eerst komen hier die tweeklanken in aan

merking , welke eigenlijk niet anders zijn dan enkele 

vokalen, doch welker klank zoozeer is gewijzigd, dat die 

voor het oog wel niet beter dan door twee verschillende 

klinkers bijeen gevoegd kan worden afgebeeld. 

§. 37. De tweeklank ea, niet te verwarren met de 

verlengde breede e (§ 14), komt voor in woorden, waar 

het oudfriesch eene zachte a had, en luidt, lang zijnde, 

even als de ee in het hollandsche peer, heer; bv. beam 

boom, dea dood, keal kalf', Jcream kinderbed, reaf roof 

garen, sleat sloot, spreekt-niet uit: beerm, deer, kreerm , 

reerf, deert, zonder de r te laten hooren. 

Bij verlenging of zamenzetting wordt ea in de meeste 

woorden gebroken; bv. becimte geboomte, declfet doodkist, 

keäleljirre gerookt kalfsvleesch, kreämskunk kraambeen, 

reclfke roofje, sleätierde slootaarde. Zij klinkt dan als 

je; zoodat bovenstaande woorden gelezen worden: bjernte, 

djœfet, kjelleljirre, krjemskonk, rjejke, sljetierde. 

In woorden die na ea ch of g hebben behoudt de klank 

zijne volle lengte; bv. in: mach .wand golf, weagen wan

den golven, reagje ragen. Insgelijks in keahelje kakelen, 

leas (in âlderleas ouderloos, húsleas zonder huis,) leat 

loot, neame noemen, sealie salie , skeale schaal, steat staat, wumkes.nl
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treast troost. In andere woorden wordt ea altijd gebroken; 

bv. freämd vreemd, kreäme kermiskraam, meäle malen, 

reäme room. 

§. 38. Ie komt meestal voor in woorden, welke hot 

oudfriesch met een zachte e schreef. Zij is veelal lang en 

stemt dan in de uitspraak volkomen overeen met ie in het 

hollandsche vier. In de volgende woorden wordt zij echter 

bij verlenging of zamenzettiug gebroken; als: bien been, 

grien groen, iel aal, hier haar , jier j aa r , kies kies, miei 

maal, skiep schaap, stien steen, thried draad , trien traan, 

wiele wiel, wier waar , wiet nat; bv. biërtte gebeente, 

griënte groente, iëlkear aalkaar, Mërich harieh, jiërgung 

jaargang, kiësplûsje kiespluizen, miëltîd maaltijd, skiëpke 

schaapje , sliëpgúd slaapmiddel, stiënheap steenhoop , thrië-

dich dradig, trienen tranen, wiëldrayer wieldraaijer, iviër-

heid waarheid, biwiëtje bevochtigen. Standvastig gebroken 

is ie in tienen van been, field veld, jiëte gieten, giërich 

gierich, liiët heet, hiëte îieeten noemen, kiëme kammen, 

miëte meten, stiëte stooten. Ook is ie gebroken in iën 

iemand zich. 

Gebroken zijnde luidt deze tweeklank als ji. De boven

staande woorden spreke men uit: bjitiie, grjinte, jilkeer enz. 

Nog spellen wij, naar de tegenwoordige uitspraak, met 

ie: tsien tien , bier bier, dier dier, forliese verliezen, kiese 

kiezen, tsiënde tiende, threttsiën dertien, fiërtich veertig, 

diërte gedierte , tsiënje dienen, tsiënst dienst, enz. 

§. 39. Oe is voor eene vroegere o in de plaats ge

komen. Wij hebben dezen tweeklank lang in : boel boedel, 

boer boer, hoed hoed , gôes gans, roede roede, stoel stoel, 

enz. Zij heeft hier den gerekten klank dien wij ook 

hooren in 't hollandsche boer loeren en dergelijke woorden. 

Bij verlenging der woorden wordt deze klank bijna wumkes.nl
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altijd gebroken, en luidt dan nagenoeg als oe-ú snel 

uitgesproken ; bv. boëlgúd goederen verkoop, boërkery 

boerderij, hoëdtsje hoedje, goësefet ganzenvet, roëdtsje 

roedje, stoelen stoelen; lees: boe-úlgoed, boe-úrkery, hoe-

úuje, goe-ússefet, roe-útje , stoe-úllen. 

In fiôde viool, Moed heden, moed moed gemoed, nôed. 

gevaar zorg verantwoording, blijft oe steeds lang. Ook 

hoort men den langen klank in boeren boeren, bôereark 

boerengereedschap, enz. 

Kort , zonder breking, hebben wij oe in woeherje woe

keren, roek raaf, boeken boeken, koekje koekje, loebes 

linkert, ik woe ik wilde, koe konde, scoe zoude, stoe 

stond, wy woeden wij wilden, scoeden zouden, enz. De 

klank is hier eensluidend met oe in hollandsch boek. 

De driederlei uitspraak van dezen tweeklank maakt 

het noodig dat ook het lange geluid door een toonteeken 

worde aangewezen, 't welk wij bij de ea en ie anders 

ongeteekend laten. Bij deze teekenen wij de gebrokene 

klanken, omdat deze het meest van de gewone uitspraak 

dier letterteekens afwijken en ook bij lange na niet zoo 

dikwijls voorkomen dan de lange klanken. 

§. 40. Bij de thans nog te behandelen twee- en drie

klanken kunnen wij kort zijn. 

Aei is de lange zachte a gesloten door i. Bij verlen

ging der woorden valt daarom ook de e weg; bv. ik laei 

ik lag, wy layen wij lagen, enz. en even als in letter

grepen door een consonant gesloten gaat de zachte a 

ook hier dikwerf in een harde over; bv. May e Mei, 

Maitîd lentetijd. 

Au is dezelfde klank met holl. au. 

Eau is ea gesloten door %, haar klank dus gemakkelijk 

na te gaan. Wij hebben dezen drieklank enkel lang; wumkes.nl
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bv. in leau leeuw, reau tuig stel, leawe gelooven, hia 

skreawen zij schreven, hreavje twisten, enz. 

Ei stemt overeen met holl. ei, 

Eu met holl. eu. 

Ieu, de ie gesloten door u, hebben wij in ieu eeuw, 

Uewerje leveren. Ook dezen klank hebben wij niet anders 

dan lang. 

Oei is gelijk aan holl. oei. 

Oai is de breede zachte o gesloten door i. Wij 

hooren dezen klank in moai mooi, roye mikken, enz. 

De gebrokene klank hebben wij in moäyer mooijer, boäyem 

bodem, boäi knaap , enz. 

Ou luidt als hollandsch ou. Wij hebben dezen twee

klank in hout hout , goud goud , smoutte luwte, tou 

touw, enz. 

Ui is eensluidend met holl. ui, welken tweeklank wij 

hebben in Trui eigennaam, bruye slaan, leuyerje wan

delen , enz. 

§. 41 . W en Y , als overgangsletters tusschen twee 

lettergrepen geplaatst, staan voor u v (de laatste met den 

zachten klank, dezen consonant in 't friesch eigen; zie 

§ 52,) en i j . Bij de w is dit dan ook zeer duidelijk 

hoorbaar; bv. bliwe blijven, driwe drijven, daive daauw, 

rowe rouw, spreekt men niet uit: bli-we, dri-we, da-we, 

ro-we, maar men zegt: bliouwe, driouive, dauw e, rouwe. 

De y is in de uitspraak gelijk aan de hollandsche i j . 

C . VAN DE MEDEKLINKERS. 

§. 42. Over het algemeen hebben de medeklinkers 

dezelfde waarde als in 't hollandsch. Eenige geringe 

afwijkingen dienen echter te worden aangestipt. 

§. 43. I) wordt verzwegen als zij op het einde dei-

woorden achter n staat; bv. end en, húnd hond, wind 

2 wumkes.nl
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wind, lees: en, hoen, wiin. Ook blijft zij dan onhoor

baar wanneer zulke woorden verlengd worden, bv. in 

windich windig, brandje brandstof, stranden stranden, 

húnden honden. 

Als eindletter van een verleden deelwoord wordt zij 

echter uitgesproken; bv. wend gewend, stind gesteend. 

Dus ook in ik wende ik gewende, hy stinde hij steende. 

Dat deze verzwegene d werkelijk tot de opgenoemde 

woorden behoort, hoort men in hiel end al geheel en a l , 

fîf end sauntich vijf en zeventig, brândewin brandewijn, 

bindieäm bindg aren, handwirk handwerk enz. In al deze 

uitdrukkingen wordt ze schier altijd uitgesproken. In 

geschrifte mag men ze dus ook evenmin laten varen als 

de l in wrâld wereld, en de r in hem kind, en derge

lijke woorden. 

§. 44. Ds en Dz worden in de woorden sidske sprookje, 

lids lig, sidze zeggen, lidze leggen, als eene zachte s 

uitgesproken; lees : sizke, liz, sizze, lizze. In loidze echter 

en de daarvan afgeleide woorden wordt de d gehoord. 

§. 45. F klinkt zacht na een langen of breeden klin

ker, bv. in grêj graf, wîf wijf, ôf af, râfje rooven. 

Overigens is zij gelijkluidend met f in 't hollandsch. 

§. 46. H is stom vóór i en w, wanneer deze door 

een klinker gevolgd worden; bv. Mu zij, hia zijlieden, 

Moed heden, hiower haver, hwá wie, hwent want, hwer 

'waar, hwet wat. 

§. 47. De ƒ in den uitgang je der werkwoorden wordt 

als sj uitgesproken , wanneer de wortel des werkwoords 

op d of t eindigt, en wel zacht wanneer d, scherp wan

neer t de eindletter des wortels is ; bv. hoedje behoeden, 

budje zwaar werken, kaerdje kraauwen, patje kussen, 

jechtje belijden, boärtje spelen; lees: hoedzje, bodzje, wumkes.nl
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kaadzje, patsje, jechtsje, bo-átsje. Overigens is j gelijk

luidend als ia 't hoîlandsch. 

§. 48. L wordt niet uitgesproken in den klank âld 

en âll; bv. ivrâld wereld, sâlt zout, leest men wraod 

saot. 

§. 49. E is gewoonlijk stom voor d, l, n, s en t; 

bv. wird woord, kerl korrel, herne hoek, therstye dorsenen , 

oars anders, kocirt kort, herte har t , lees: wud, kei, 

henne, teshje, oos, ko-át, hette. In tsjerl kerel, wordt 

zij echter uitgesproken 

§. 50. S is zacht als de hollandsehe z wanneer een 

lange klinker voorafgaat, doch eensluidend met s in het 

holländische passen, na een korten of gebroken klank en 

aan 't begin der woorden; bv. rase razen, hâs huis , wis 

wijs. glês glas, ivêse zijn, wîser wijzer, glêsen glazen, 

rûse ruisehen, passe passen, messen messen, hise hijschen, 

ris rijst, los los, buse zak, Mske huisje, Gocisse eigen

naam, moâst moest, sop sap, sûs zwijm; lees: raze, hoez, 

wiiz, glœz, ivœze, iviizer, glazen, roeze, passe, messen, 

hise, ries, los, boesse, huuske, go-ásse, mo-ást, sop, roez. 

Ook is s zacht in hasse haas, disse deze. 

§ . 5 1 . Th luidt als hoîlandsch t. 

§. 52. V wordt zacht, nagenoeg als de w in 't hoî

landsch, uitgesproken; bv. drave draven, liedver liever; 

lees: drawe , Ijewwer. 

§. 53. W, niet tusschen twee lettergrepen instaande, 

klinkt even als in 't hoîlandsch; na een medeklinker, 

als in twá twee, sivier zwaar, vooral zeer zacht. 

2* 
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IV. SCHRIJFWIJZE. (Boekstavering). 

§. 54. Na hetgeen wij nopens de uitspraak der let

teren gezegd hebben, kan liet wel niet zeer inoeijelijk 

zijn te weten, hoe men moet spellen. Eenige- bijzonder

heden , die daarbij nog dienen in het oog te worden 

gehouden, zullen wij hier laten volgen. 

De medeklinkers worden verdubbeld wanneer ze in 

woorden van meer dan ééne lettergreep, onmiddelijk na 

een harden klinker, of na oa, waar deze voor een harde 

o in de plaats is gekomen, weder door een klinker ge

volgd worden; bv. habbe hebben, sette zetten, redde 

redden , misse missen , rotten ratten, bolle wittebrood, 

ludde spade, thoärre dorre. Eenige uitzonderingen op 

dezen regel zie men § 17 en 31. 

Ch, th en x worden nimmer verdubbeld, maar een 

zachte klinker, deze letterteekens voorafgaande, moet altijd 

als in lettergrepen door een consonant gesloten geschreven 

worden; bv. waexe wassen. Ook de v is voor verdub

beling niet vatbaar. Zelden echter wordt zij door een 

harden klinker voorafgegaan, en dan is het nog steeds 

een lange, welke aan den circumflex genoegzaam kenbaar 

i s , zoodat het hier niet noodig is de zachte klinkers als 

zoodanig te doen kennen. 

§. 55. De twee- en drieklanken worden steeds voluit 

geschreven, behalve aei, waarvan de e, en oai, waarvan 

de a bij verlenging der woorden wegvalt; bv. it waeit 

het waait, waye, waaijen, moai schoon, de moye Mum, de 

schoone bloem. In moilyer schooner, en dergelijke woorden 

met de gebrokene o, blijft a echter, gelijk wel van zelve 

spreekt, staan, daar anders de breking niet kenbaar 

zou zijn. 
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Wanneer w achter een twee- of drieklank komt , 

waarvan u de eindletter i s , zoo valt deze weg, en even

zoo de i, waar y een twee- of drieklank gesloten door 

i volgt; bv. blau blaauw, Mawe blaauwe, fron frowe 

vrouw, hy draeith hij draait , draye draaijen, bloeisel 

bloesem , bloeye bloeijen. 

§. 56. Bij het verdeelen der woorden in lettergrepen 

gaat een medeklinker, tusschen twee lettergrepen in 

staande, tot de laatste over; bv. dra-ge dragen, ri-te 

tijdperk vlaag, mû-sen muizen, hi-rnel hemel, dra-ve dra

ven , lea-we gelooven. 

Evenzoo de ch, th, x en y, waar deze tusschen twee 

lettergrepen staan; bv. li-chem ligchaam, swe-the grens

scheiding , wae-xe wassen, dra-ye draaijen. 

Overigens is het friesch hierin geheel aan het hol-

landsch gelijk. 

§. 57. C wordt niet gebezigd dan in het zamengestelde 

letterteeken ch en in een enkel woord na s, n. 1. stille 

zullen. 

§. 58. Ch, G. De g mag nimmer een woord sluiten, 

behalve wanneer n onmiddelijk vooraf gaat. Men schrijve 

dus weach wand, ik buch ik buig, mich mug, sang 

gezang, ring ring kring. 

Komt er achter de woorden met ch een klinker, dan 

wordt dat letterteeken voor een g verwisseld; bv. weagen 

wanden, bûge buigen; miggen muggen. En zoo schrijve 

men steeds g, waar na een zachte </-klank een klinker 

volgt. Dus ook vóór j , in werkwoorden , die een langen 

klank hebben; bv. leegje ledigen. Vóór d spelt men ook 

beter met g, zelfs op het einde van eene lettergreep; bv. 

deugd deugd, bûgde boog, sâgd gezogen. Tusschen deze 

g en d is dan ook een klinker uitgevallen. 
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§. 59. Z>, T, Th. De d wordt overal geschreven 

waar de klank van dien consonant, welke met bollandsch 

d volkomen eensluidend is , gehoord wordt. 

Met th schrijven wij alle woorden welke oorspronkelijk 

dat letterteeken hadden, en waarin thans de ï-klank 

gehoord wordt; bv. thanh dank, thumme duim, thige zeer, 

thigens degelijkheid, thek dak bedekking, thehken deken, 

thinke denken, thins gedachte, ihicht digt, thîsdei dings-

dag, thoarst dorst, thoclr dor, thwinge dwingen, thwang 

dwang, thruch door, thungerje donderen, hy sliëth hij staat, 

it raenth het smelt, hiu helleth zij haalt , enz. 

Eene uitzondering maken de woorden, waarin de 

i-klank, aan 't begin des woords, voor s komt. Zie §. 6 4. 

Voorts schrijven wij in alle andere gevallen t. 

Het is doorgaans gemakkelijk te weten, wanneer men 

ih moet schrijven, dewijl, gelijk uit bovenstaande voor

beelden blijkt, het hollandsch die woorden gewoonlijk 

met d spelt. 

§. 60. F, V. De eerste dezer beide medeklinkers 

staat zoowel aan 't begin en op het einde als in het 

midden der woorden; bv. farre varen, sttf stijf, râjje 

rooven , puffe knallen. 

V wordt niet anders gebezigd dan als overgangsletter 

tusschen twee lettergrepen ; bv. lieäver liever, stîver 

stijver. 

§. 61. I, J, Y. Aan 't begin van eene lettergreep 

schrijven wij j ; bv. jier j aa r , bijeärje begeeren; na, een 

medeklinker i; bv. liecicht licht, bialte bulken, hy tsiucht 

hij trekt; terwijl y gebezigd wordt voor i j , waar deze 

tusschen twee lettergrepen ineensmelten; bv. delsaye neder

dalen, Ma meye zij mogen. 

§. 62. Q komt niet anders voor dan verbonden mei 
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u; bv. quea kwaad, quit kwijt, queasje geluid maken als 

geperst water, quitze spuwen, quanselje handelen en ruilen, 

quikker fier , quier net fraai. 

§. 63. S, Z. Z schrijven wij 1. na â en t, wanneer 

er een toonlooze klinker op volgt; bv. widze wieg 

bismudze bezoedeld, Edzer eigennaam, bútze slaan, ditzen 

gedekt, liltze leelijke ; 2. na n wanneer er een toonlooze 

klinker op volgt, in woorden welke ook met g of h 

worden gespeld; bv. tkinze, ook thinke, denken, shinze, 

ook skinhe , schenken, drinze, ook drinke, drinken; als

mede in de afgeleide vormen van zulke woorden; bv. 

fiiizen gevangen , thinzen gedachten. 

Op het einde van een lettergreep wordt altijd de z in 

s veranderd; bv. thins gedachte, Mits leelijk, widsje wiegen. 

Voorts spellen wij alle andere woorden met s; bv. 

gêrs gras, jinsen ginds, rîse rijzen. 

§. 64. Ts, Tsj. Aan het begin van vele woorden is 

reeds vroeg eene jfc verloren gegaan. Onze oude schrijvers 

vervingen die, al naar zij uitspraken, door sth, sz, ts of 

tz. Wij , even als zij handelende, spellen naar onze 

tegenwoordige uitspraak, zulke woorden met ts of tsj ; 

bv. tsîs kaas , tsiere twisten , tsiese kiezen , tsjettel ketel, 

tsjerke kerk, tsjerne karn. Zoo ook Frecmtsjer Franeker, 

berntsje kindje, bledtsje blaadje. Deze verkleiningsletter

greep wordt sje, wanneer het oorsponkelijke woord op t 

eindigt; bv. koärtsje poosje, busje beetje, Jcatsje katje. 

Ts schrijven wij ook aan 't begin der woorden, die 

het oudfriesch gewoonlijk met t of th spelde, doch waarin 

thans algemeen de ts wordt uitgesproken; bv. tsien t ien, 

tsieän trekken, tsiôene tooveren, tsiuk dik, tsiuster duister, 

tsiëaje dienen, tsiûge getuige, enz. 

§. 65. U, W, Aan het begin van eene lettergreep 
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schrijven wij tv; bv. teirh werk, wrâld wereld, biwiërje 

bevestigen. Ook na een medeklinker; bv. dwars dwars, 

swier zwaar, twyntich twintig; doek na q staat u; bv. 

quine kwijnen. 

Ook schrijven wij w waar u en v tusschen twee letter

grepen ineen vloeijen; bv. fiower vier, dawe daauw, 

frowe vrouw, buwe boawen. 

Bij verkorting van zulke woorden wordt echter de w 

in u veranderd; bv. frou vrouw. Dit heeft echter niet 

plaats na de « , waar de w staan blijft; bv. hy huivih 

hij bouwt. 

Ook in shriwe schrijven, driiue drijven, en dergelijke 

woorden behoudt de w steeds haar plaats; bv. ik skriw 

ik schrijf, it drkvt het drijft, du skreawst gij schreeft, 

skreawn geschreven, en even zoo in ik jow ik geef, hy 

jowt hij geeft, joivn gegeven. 

U bezigen wij dus nimmer dan als zuivere vokaal 

behalve na q; bv. in quelle kwellen, quikje schreeuwen 

(van dieren). 

§. 66. X wordt in de plaats van les gebruikt; bv. 

blixem bliksem, hexe bijl, wixel wisseling, sextsiën zes

tien , enz. 

In wiks wekelijks, kreehsk grieksch, (dat echter beter 

Icrekisk geschreven wordt;) Jan Japiks Jan Jakobszoon , 

en voorts in alle woorden, waar de s niet tot den oor-

spronkelijken vornï des woorda behoort, schrijven wij 

echter ks. (1) 

(1) Er zijn er die de q en x niet in het friesch willen gebezigd 
hebben. Dewijl echter deze letters reeds ir. de oudste en zuiverste 
friesche geschriften gevonden worden (Zie Jr. Mr. de Haan 
He Hem a, Oude friesche wetten, dl. I bh 33 reg. 17 v. boren, 
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§. 67. D e volgende gelijkluidende woorden spellen wij 

a l dus : Jour voor ( 2 ) . / o r - ver-; foäraieän voorzien, forsieän 

miszien; foürsidze voorzeggen , forsidze verzeggen, bepaa l 

delijk zeggen iets niet te wi l len ; foársprekke voor iets of 

iemand sp reken , forsprekke vervloeken; foärsiunge voor

zingen , forsiunge zingen om een prijs ; forjiëte vergie ten , 

forjitte ve rge ten ; jiëte g i e ten , yete n o g ; jin t e g e n , iën 

iemand z ich ; heiil (in Jieàl púnd ha l f p o n d ) , hjel (in 

hjeljúnd vri jaf); hioent w a n t , went woning. 

§. 68 . D e volgende woorden zijn alleen door een 

toonteeken onderscheiden: dêr d a a r , der er d e r ; doch 

t o c h , doch doch ; edsks a s c h , easke gee ischt ; iën een 

z ich, ten een ; rîs rijs , ris rijst; nóch genoeg , noch nog noch. 

V. VERDEELING DER WOORDEN 

NAAR HUNNEN OORSPRONG. (Kum-ôf.) 

§. 69 . Men onderscheidt in liet fr iesch: 

Wortel- of stamwoorden (ivoärtel ef stammewirden), die 

bl. 34 r. 2 v. o., bl. 40, r. 3 v. o., bl. 105, r. 5 v. o . , bl. 106, 
r. 13 v. o., ald. r. 4 v. o. bl. 114, r. 1 v. b., bl. 137, r. 6 v. o. 
en talrijke andere plaatsen.), en ook de meesten onzer nieuwere 
schrijvers het omtrent derzelver gebruik tamelijk eens zijn, ver
meen ik geen regt te hebben haar de plaats, welke zij in ons 
alphabet reeds zoolang hebbon ingenomen, te ontnemen. 

(2) Mögt men in het schrift onderscheid willen maken tnsschen 
voor (niet tegen) en vóór (niet achter), dan zou men het laatste, 
in het ondfriesch /ara geschreven, met de breede a aldus moeten 
spellen: fâr. 
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niet uit andere woorden zijn gevormd, maar met de taal 

ontstaan, of uit andere talen daarin opgenomen zijn; bv. 

hûs huis, beam boom. 

§. 70. Afgeleide woorden (êflate ivirden), die óf door 

verandering van één of meer letters, óf door vóór- of 

achtervoegsels uit de stamwoorden gevormd zijn. 

De gewone voorvoegsels zijn: and, bi, ge, for, to, MM, 

unt, wan; bv. andwird antwoord, bisitte bezitten, gegûl 

geschreeuw, forjaen vergeven, tofihje vermijden, unthanlc-

ber ondankbaar, untnimme ontnemen, wanlâdich wanluidend. 

De achtervoegsels zijn veel talrijker. De meest gewone 

zijn : ber of bier, de , dum , el, ens, er, der, ert, esse, 

haftich, heid, ich, ing of inge , inne, je , lee, leas, lik, 

ling, me , nis of nisse, sei, sJcip , ster, sum, tsje of sje, y 

of ye; bv. iepenbier openbaar, lieafde liefde, slûgert 

druiloor, sleauJce traag vrouwspersoon, blumhe bloempje, 

greatme grootheid , foartsiërmerye voorgespuis , enz. 

§. 71. Zamengestelde woorden (gearsette wirden), welke 

uit twee of meer woorden bestaan; als: breaspinde brood-

kast , Jereamheinster baker, útfüje de vlugt nemen, wid-

weidich wijdloopig, óerherich ongehoorzaam, enz. 

§. 72. Voorts zijn er uitheemsche woorden (†reàmde 

wirden), die uit andere talen in het friesch zijn overge

gaan , doch zich geheel naar den aard onzer taal schikken, 

als: ingel engel, barbîr barbier, persoan persoon. 

Vele dier woorden zijn zoo zeer in onze taal ingegroeid, 

dat wij ze niet wel meer kunnen missen; waar men 

echter voor het uitheemsche woord een zuiver friesch 

heeft, daar vermijde men het gebruik van het eerste. 
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VI. VERDEELING DER WOORDEN 

NAAR HUNNE BETEEKENIS. (Bitsiuttinge.) 

§. 73. Naar hunne beteekenis zijn de woorden: 

Zelfstandige naamwoorden (haednammen), die óf een in 

de wezenlijkheid bestaand voorwerp beteekenen, óf iets 

dat als zelfstandig gedacht wordt. 

§. 74. Lidwoorden (slachtwirden), die te kennen geven 

of een zelfstandig naamwoord in bepaalden of onbepaal-

den zin is genomen. 

§. 75. Bijvoegelijke naamwoorden (bynammen), die de 

hoedanigheden der zelfstandige naamwoorden uitdrukken. 

§. 76. Tehüoorden (telwirden), welke de hoeveelheid 

der voorwerpen aanduiden. 

§. 77. Voornaamwoorden (foàrwirden) , die voor de 

zelfstandige naamwoorden in de plaats komen, om eene 

onaangename en lastige herhaling der laatsten te vermijden. 

§. 78. Werkwoorden (tidwirden) , welke een zijn of 

worden, een handelen of lijden uitdrukken, met aanwijzing 

tevens van den tijd, waarin zulks plaats vindt. 

§. 79. Bijwoorden (byivirden) , welke bij de werkwoor

den en bijvoegelijke naamwoorden geplaatst worden, om 

de beteekenis dier woorden nader te bepalen. 

§. 80. Voorzetsels (foârsetsels), die de onderscheidene 

betrekkingen aanduiden, waarin de verschillende zelf

standige naamwoorden tot elkander staan. 

§. 81. Voegivoorden (heppelwirden), welke dienen om 

de woorden, uitdrukkingen of ook geheele volzinnen 

zoodanig aan elkander te verbinden, dat deze tot een 

geheel vereenigd worden; terwijl zij tegelijk den aard 

van het bestaande verband uitdrukken. 
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§. 82. Tusschetiwerpsels (twishemvirden), die, als bloote 

gevoelsuitdrukkingen of nabootsingen van klanken, wel 

naauwelijks den naam van woorden verdienen. 

Wij gaan er thans toe over om deze verschillende 

soorten van woorden nader te doen kennen. 

VII. OVER DE LIDWOORDEN. (Slachtwirden.) 

§. 83. De lidwoorden worden vóór de zelfstandige 

naamwoorden geplaatst om de daardoor uitgedrukte voor

werpen als bepaald of onbepaald te doen kennen. 

Zegt men bv. der giet en man hinne daar gaat een man 

heen , dan kan dit zeggen op iederen man in 't algemeen 

betrekking hebben; maar zegt men der giet de man hinne, 

dan is er sprake van een bepaald persoon, die den 

hoorder reeds meer of min bekend moet zijn. 

§. 84. De friesche taal heeft twee lidwoorden. Het 

bepalende is de voor het mannelijke en vrouwelijke, en 

it voor het onzijdige geslacht. Het onbepalende is en 

voor al de drie geslachten. 

§. 85. Bij onze tegenwoordige schrijvers blijven de 

lidwoorden meestal, gelijk in de spreektaal altijd, onver-

bogen , wordende de 2de naamval met behulp van een 

voorzetsel uitgedrukt; bv. it hûs /en de man, het huis 

van den man. Evenzoo zegt men ook in den 3<len naam

val: hy jowt it jild oan de man hij geeft het geld aan 

den man; doch ook even dikwijls zonder voorzetsel: hy 

jowt de man it jild hij geeft den man het geld. Alleen 
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in deftigen stijl en in poezij wordt somtijds van den 

verbogenen 2den naamval gebruik gemaakt. De verbui

ging is dan aldus. 

VAN HET BEPALEND LIDWOORD. 

ENKELVOUD. 

Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

1 Nv. de de , de de, it het. 

2 „ des des, der der , des des. 

3 „ de den, de der, it den. 

4 „ de den, de de, it het. 

MEERVOUD. 

Voor al de drie geslachten. 

1 Nv. de de. 

2 ,, der der. 

3 „ ei« den der. 

4 „ rfe de. 

VAN HET ONBEPALEND LIDWOORD. 

ENKELVOUD. 

Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

1 Nv. en een, en eene, en een. 

2 „ enes eens, ener eener, enes eens. 

3 „ en eenen, en eener, en eenen. 

4 „ en eenen, en eene, en een. (1) 

(1) In Iduna, frîsJce rîm end ûnrîm, samla fon H. S. S y t s t r a , 
vindt men het bepalend lidwoord en zijne verbuiging aldus: 

M. 
1 Nv. di, 

2 ,, des, 

3 ,, da, 
4 ,, den, 

ENKELVOUD. 

V. 

diu, 
der, 

der, 

da, 

0 . 
det, 

des, 

da, 
det, 

MEERVOUD. 

M. V en 0. 

da. 

der. 

da. 

da. 
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Het onbepalend lidwoord heeft geen meervoudsvorm, 

omdat de zelfstandige naamwoorden, wanneer zij in 't 

meervoud onbepaald gebruikt worden, geen lidwoord bij 

zich. hebben. 

§. 86. Het lidwoord de kan, wanneer er een klinker 

op volgt, tot d' worden afgekapt; bv. d' iere moarn de 

vroege morgen. 

Na een voorzetsel op een medeklinker uitgaande wordt 

zeerveel de d weggelaten; bv. in 'e merke in de kermis, 

urn 'e nucht voor de aardigheid. 

Het onzijdig lidwoord kan tot 't worden verkort; bv. 

't bern wirth great het kind wordt groot. 

VIII . OVER DE ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN. 

(Haednammen.) *• 

§. 87. Een zelfstandig naamwoord is de naam van 

een in de werkelijkheid bestaand voorwerp of van iets, 

dat wij ons slechts als zelfstandig voorstellen. 

§. 88. Men kan de zelfstandige naamwoorden verdeelen 

in twee hoofdsoorten, als: eigennamen (egennammen) en 

gemeene zelfstandige naamwoorden (miene haednammen). 

§. 89. Eigennamen zijn dezulken, die aan enkele per

sonen of zaken bij uitsluiting gegeven worden; bv. Klaes 

Klaas, Liowerd Leeuwarden, Frisland Friesland. 

§. 90. De gemeene zelfstandige naamwoorden worden 

onderscheiden in 1. soortnamen, welke op alle voorwerpen 

van dezelfde soort passen, als: beam boom, rninshe mensch; wumkes.nl
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2. verzamelwoorden, die aan eene verzameling van gelijk

soortige dingen gegeven worden, als: fuik volk, fugelte 

gevogelte; 3. stofnamen, die eene stof in 't algemeen be-

teekenen, als: hout hout, îser ijzer, stien steen, wetter 

water; 4. oneigenlijke zelfstandige naamwoorden, die dat

gene uitdrukken, 't welk slechts als zelfstandig gedacht 

wordt, als: de bernskens de kindsheid, de wisheid de wijs

heid, it iten het eten, it skriwen het schrijven, enz. 

DE GESLACHTEN DEK ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN. 

§. 91. De zelfstandige naamwoorden hebben in liet 

friesch, even als die in het hollandsch, drie geslachten; 

te weten: het mannelijke, het vrouwelijke en het onzijdige 

geslacht. 

§. 92. Deze geslachten stemmen niet altijd met het 

natuurgeslacht overeen, en zijn slechts in eenige gevallen 

aan de woorden zei ven kenbaar, zoodat men voornamelijk 

door oefening moet leeren tot welk geslacht de woorden 

behooren. Het volgende prente men zich in : 

§. 93 . Mannelijk zijn: 

1. alle zelfstandige naamwoorden welke mannen be-

teekenen; als: man man, heit vader, soan zoon , kening 

koning, feint jongeling, master meester, slachter slager, 

Japik Jakob. 

2. de naam God God, als ook de namen der heiden-

sche goden en der engelen. 

3. de namen der dagen en der maanden. 

4. de zelfstandige naamwoorden, welke, van werk

woorden afgeleid, op er of der uitgaan ; als: super zuiper 

dronkaard, siunger zanger, Mopper klopper, biënder 

boender. wumkes.nl



32 

5. de woorden op ert; a l s : bakkert s t u i t e r , duffert 

doffer, hunkert k l inker , gebakken s teen , slûgert luijaard , 

stakkert s t umper , stiunkert s t inkerd , lilkert leelijkerd. 

6. die met den ui tgang ing, niet van werkwoorden 

afgeleid zijnde; a l s : huning h o n i g , kening k o n i n g , pinning 

penning , skelling schel l ing; a l s ook die op ling bv. edeling 

edelman , fryling vri jgeborene. (1) 

7. de zelfstandige naamwoorden , van bijvoegelijke 

naamwoorden afgeleid, welke op dum e indigen; a l s : 

rilcdum r i jkdom, wisdum wijsheid; alsmede die op me; 

bv. greatme g r o o t h e i d , sîkme ziekte. 

8. nog de meeste w o o r d e n , die uit den oorspronkeli j -

ken of door verander ing van wor te lk lank gewijzigden 

vorm van het zakelijk deel der werkwoorden b e s t a a n , 

bv . ra l o o p , gûl g i l , fluit v loek , gialp k r e e t , sang gezang, 

drank d r a n k , siuulch t eug , enz. 

§. 94. Vrouweli jk zijn: 

1. alle w o o r d e n , welke v rouwen be teekenen ; a l s : 

mem moeder , breid b ru id , faem m a a g d , keuinginne koningin, 

prinsesse p r i n s e s , Marye Mar ia . Ui tzonder ingen zijn it 

wîfh&t wijf, it frouminske het vrouwspersoon v rouwmensch , 

it minske de vrouw. 

( I j In het holländisch bezigt men cene toonlooze e als over-
gangsletler tusschen de lettergrepen bij de aanhechting der achter
voegsels ling, lijk en loos, in zelfstandige en bijvoegelijke naam
woorden. Ook in het fi'icsch mag zulks plaats hebben, doch 
meestal is 't beter die overgangsletter weg te laten en te schrijven: 
rikling rijkaard, godlik goddelijk, maklik gemakkelijk, unreplik gúd 

onroerende goederen, riedhas radeloos, húsleas geen woning heb
bende. Op woorden als hopelms hopeloos, straffeïeas straffeloos, 
waar de e tot het stamwoord behoort, is het gezegde natuurlijk 
niet van toepassing, hoewel men toch ook kan schrijven: hoopleas, 

strqfleas. 
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2. de namen der heidensche godinnen. 

3. die der letters en der cijfers; als de a, de b, de ien 

de een, de niugen de negen. 

4. de zelfstandige naamwoorden met de achtervoegsels: 

heid; als wiërheid waarheid, wissichheid zekerheid; 

ens; als: gawens gaauwheid, friûndlihens vriendelijk

heid, lilkens boosheid; 

nis of beter wisse; als wünisse wetenschap, tsiusternisse 

duisternis; 

ing of meestal beter inge, van werkwoorden afgeleid 

zijnde; als : wenning woning, jorieninge vereeniging; 

slcip, een toestand of eene vereeniging aanduidende; 

als: blidskip blijdschap, friûndskip vriendschap, broërskip 

broederschap, deüesship twist oneenigheid; alsmede de 

woorden rekkemlcip rekenschap, iveddensJeip weddingschap; 

y of j/e; als sMppery schipp erij, hupery kuiperij, rim-

lerye rijmelarij ; 

te, van werkwoorden of bijvoegelijke naamwoorden 

afgeleid, als: bijearte begeerte, /dachte klagt, shamte 

schaamte , hielde hoogte. 

5. de woorden door aanhechting van st uit het zakelijk 

deel der werkwoorden gevormd; als: de /angst de vangst, 

de findst de vond. 

§. 95. Onzijdig zijn: 

1. de namen der worelddeelen, landen, steden, dor

pen, enz. bv. it greate Amerika het groote Amerika, it 

âlde Dokkum het oude Dokkum. 

2. verre weg de meeste stofnamen; als: goud goud, 

iilver zilver, îser ijzer, lekken laken, pumpier papier. 

3. de bijvoegelijke naamwoorden als zelfstandige ge

bruikt; als it wit het wit , it nau het naauw, it rum 

het ruim. 
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4. de onbepaalde wijze der werkwoorden; als: it 

siungen het zingen, it therskjen het dorschen. 

5. alle woorden, van welk geslacht ook, uitgezonderd 

de eigennamen, welke door de eindsyllaben ke, tsje, sje 

of je verkleind zijn; als blumlce bloempje, teltsje verhaaltje, 

hertsje klein kind, stekje hekje. 

6. de zelfstandige naamwoorden met de achtervoegsels : 

dum, niet van bijvoegelijke naamwoorden afgeleid zijnde, 

als kristendum christendom, hertochdum hertogdom. 

slcip, eene bediening of waardigheid beteekenende; als 

mastersicip meesterschap, keningskip koningschap , dyaken-

skip diakenschap. 

sei, van werkwoorden afkomstig, als: baksel baksel, 

skepsel schepsel. 

te van andere zelfstandige naamwoorden afgeleid; a ls : 

biënte gebeente, fugelte gevogelte. 

7. de woorden met het voorvoegsel ge- van den wortel 

der werkwoorden afgeleid; bv. geduch gedoente, gegûl 

geschreeuw, alsook de zoodanige van werkwoorden met 

onscheidbare voorzetsels, en bij welke om die reden ge

wordt weggelaten; als: bigrip begrip, forsîk verzoek, 

unthiët belofte, enz. 

§. 96. Voorts komt de friesche taal ten opzigte van 

de geslachten bijna volkomen met de hollandsche overeen. 

De volgende echter verschillen: de moane m. de maan 

de maand v. , de se' m. de zee v., de mar m. het meer o., 

de skunk m. het been o., de hulle m. het hoofd o., de 

baerch m. liet zwijn o., de bit m. de bete v., de nêed m. 

het gevaar o., de swel de sioulme m. het gezwel o., de 

puyer m. het poeder o., de mage m. de "maag v., de sege 

ra. de zege v. , de knibbel m. de knie v., de eind m. het 

einde o., de fole ra. het veulen o., de flater m. de fout v., 
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de feane m. de vaan v., de bank m. de bank v., de sede 

IB. de zede v., de kar m. de keur do keuze -v., de nacht v. 

de nacht m., de tid v. de tijd m., de holle v. het -witte

brood o., de fulge v. het gevolg o., de dead v. de dood m., 

de bunke v. het been o., de fiibe v. het speeksel o., de 

axel v. de oksel m., de burch v. de burg tn., de gloed v. 

de gloed m., de mure v. de muur m., de need v. de 

nood m., de noas v. de neus m., de sôene v. de zoen 111.. 

de tean v. de teen m., de treppe v. de trap m., de herte 

m. en v. het wicht o., de wiele v. het spinwiel o., da 

ûre v. het uur o., it minske o. de mensch m. de vrouw v., 

it skaed o. de schaduw v. , it kin o. de kin m., it tun o. 

de tuin m., it musik o. de muzijk v., it hof o. de hof m. . 

it kret o. de kruiwagen m., it loadskip o. de boodschap v., 

it bus o. de bundel m., it skildery o. de schilderij v. , 

it kier o. de kier v., it wang o. de wang v., it kút o. 

de kuit v., it slaed o. de salade v., it laei o. de lei v. , 

it boat o. de boot m., it boarst o. de borst v. , it brie/o. 

de brief m., it esel o. de ezel m., it aerd o. de aard m., 

it bird o. de baard m., it grif o. de griffel m., it laed o. 

de lade v., il je/t o. de gift v., itplak o. de plek de vlek v . , it 

steed o. de plaats v., it team o. de toom m., it eselinne o. de 

ezelin v., it heef o. de zee v. de oceaan m., itjelne o. de el v. 

§. 97. Eenige woorden liebb en een verschillend ge

slacht naar de beteekenis waarin zij gebruikt worden; 

bv. de eind m. het einde, it eind o. eind stuk; de of it 

minske m. en o. mensch, it minske o. het vrouwmensch; 

it herte o. het hart , de herte m. en v. het wicht; it wiel 

o. het wiel, de wiele v. het spinwiel; it sin o. de gezind

heid lust trek, de sin m. de beteekenis meening; de jefte 

v. de gave het geschenk, it je/t (in skeijeft een gift voeder 

voor het vee) o.; de team m. nakomelingschap teugel, 
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it team o. toom vogels; it skrift o. het schrift geschrift, 

de skrift v. de. bijbel. 

§. 98. De namen van levenlooze voorwerpen, uitge

zonderd de vloeistoffen, van planten, en van dieren, 

wanneer ze niet bepaaldelijk het wijfje beteekenen, als

mede de woorden dead dood, nacht nacht, ieu eeuw, 

wike week, kunnen slechts gezegd worden tot het vrouwe

lijke geslacht te behooren in zooverre ze gelijk vrouwe

lijke woorden verbogen worden; bezigende men daarvoor 

in de spreektaal en ook in geschrifte, wanneer altans 

van de verbuiging geen gebruik wordt gemaakt, steeds 

het mannelijk voornaamwoord hy hij: bv. dy mure 'moeit 

mar del, hy is sa âld die muur moet maar naar den 

grond, hij is zoo oud, ik wol dy tafel net halbe, hy is 

my net moai enôch ik wil die tafel niet hebben, ze is mij 

niet fraai genoeg. 

In de spreektaal wordt het mannelijk voornaamwoord 

zelfs voor vrouwelijke diernamen gebezigd; bv. 't wier en 

thige beste kuw, ik moe him wol hawn habbe het was eene 

uitmuntende koe, ik had ze wel willen hebben. In ge

schrifte bshoort zulks, onzes inziens, echter niet te 

worden nagevolgd. 

§. 99. In zamengestelde woorden schikt zich het ge

slacht naar het laatste, bv. it gemientehûs het gemeente

huis, it tsjerlchôf het kerkhof, zijn onzijdig. Eene uitzon-

doring op dezen regel maakt steamboat stoomboot, welk 

woord wel tot het vrouwelijk geslacht zal moeten gerekend 

worden. 

DE GETALLEN DEK ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN. 

§. 100. Dewijl men bijna alles wat bestaat niet alleen 
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enkel- maar ook meervoudig denken kan, kunnen ook de 

zelfstandige naamwoorden enkel- en meervoudig zijn. 

Een zelfstandig naamwoord is enkelvoudig wanneer het 

slechts één enkel persoon of ééne enkele zaak uitdrukt; 

bv. Elaes Klaas, en hûs een huis, en beam een boom, 

it wetter het water, de wiërheid de waarheid. 

Een zelfstandig naamwoord is meervoudig wanneer 

daarmede meer dan één persoon of ééne zaak bedoeld 

wordt; bv. tivá Gisberts twee Gijsberts, hâsen huizen, 

beamen boomen. 

§. 101. Het meervoud wordt gevormd door achter

voeging van en of n; bv. man man , mv. mannen; paed 

pad, mv. paden; ingel engel, mv. ingelen; himel hemel, 

mv. himelen; beaken baken , mv. beakenen; teiken teeken, 

mv. teikenen; rîge rei regel, mv. rîgen. (1) 

§. 102. De tweelettergrepige woorden op el, en en er 

uitgaande worden dikwerf wanneer zij in het meervoud 

gebezigd worden zamengetrokken; bv. inglen, Mmlen, 

beàknen, teïknen. 

§. 103. In gemeenzamen stijl hebben deze woorden 

ook veel, gelijk in de dagelijksche spreektaal altijd, den 

uitgang s in 't meervoud; bv. ingels, beakens, telkens. 

Het woord himel heeft echter altijd in 't meervoud en 

achter zich. 

De verkleinwoorden hebben steeds s; bv. bhtmkes bloem

pjes , berntsjes kindertjes, /etsjes vaatjes, stikjes stukjes. 

§. 104. Uifzonderingen zijn: bern kind, mv. bern; boài 

(1) Hoe de lange klanken daarbij dikwijls in korte ofgebrokene 
overgaan, dit hebben wij in bet hoofdstuk over de uitspraak reeds 
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knaap, mv. boäi; skiep schaap, mv. skiejp; kuw koe, mv. 

ley; góes gans, mv. gies nevens goësen ; jèet voet, mv. 

fiet, doch thans in de spreektaal foëten; skôech schoen, 

mv. skoën; dei dag, mv. dagen en deagen; wei weg, 

mv. wegen; bean boon, mv. beäne; eart erwt, mv. eärte. 

Het woord lid heeft drie meervoudsvormen, naar de 

onderscheidene beteekenissen waarin het kan voorkomen; 

als: lidden deksels, of leden van den vinger, leden 

leden van een genootschap, en lea de leden van het 

ligchaam. 

§. 105. De woorden man man, en gûne gulden, blijven 

overanderd wanneer er van een bepaald getal sprake is ; 

bv. de binde is fîf, twyntich, húnderd man sterk de bende 

is vijf, twintig, honderd man sterk, en punge mei thritich 

gûne een beurs met dertig galden. 

Zoo ook de woorden, welke een maat of een gewigt 

te kennen geven; bv. twá jelne lekken twee el laken, 

thrye fiem tou drie vaam touw, fîf kop beäne vijf kop 

boonen, de túr is húnderd end fiërtich fôet heech de toren 

is honderd en veertig voet hoog, threttsiën púnd siëpe 

dertien pond geep. 

§. 106. Eenige woorden hebben uit hunnen aard geen 

meervoudsvorm; als: 1. sommige verzamehvoorden, bv. 

flea vee, 2. de meeste stofnamen, bv. goud goud, môlke 

melk, 3. de meeste oneigenlijke zelfstandige naamwoorden, 

bv. de goeden» de goedheid, it goede het goede, it skiene 

het schoone , it jeyen het jagen, enz. 

Sommige andere worden alleen in het meervoud ge

bruikt; als Uu lieden, hersens hersenen, klean kleederen, 

welk laatste schijnt zamentrokken uit kleden kleeden. 
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DE NAAMVALLEN 1>EB ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN. 

§. 107. Door naamvallen verstaat men 1. de verschil

lende betrekkingen, waarin de zelfstandige naamwoorden 

tot elkander of ook tot andere woorden kunnen voor

komen, en 2. den vorm, dien de zelfstandige naamwoorden 

met hunne lidwoorden aannemen om die betrekkingen 

aan te wijzen. 

§. 108. De eerste naamval heeft plaats wanneer een 

persoon of eene zaak als het onderwerp der rede voor

komt, waarvan een zijn, een worden, een handelen of 

lijden beschreven wordt; bv. it b e r n is dâfhudich het 

kind is ongehoorzaam, de b e a m wirth great de boom 

wrordt groot, it f a n k e siungt het meisje zingt, d e h u w 

wirth dachte de koe wordt geslagt. 

Ook bij aanspraken staat het zelfstandig naamwoord 

in den eersten naamval; bv. hark ris, b e r n ! hoort eens, 

kinderen! leaw my, m i n friAnd! geloof mij, mijn vriend! 

§. 109. De tweede naamval drukt den bezitter of een 

eigendom uit; bv. de faem des sb ippers of d e skippea-s 

faem de meid des schippers, de egener d e r g r e i d e n de 

eigenaar der grasvelden , en evenzoo de voortbrenger van 

iets of het voortgebragte, bv. Cüsfeert J a p i k s rimlerye 

Gijsbert Jak ob's rijmelarij, de rimer d e r s a n g e n de rijmer 

der gezangen. 

§. 110. De derde naamval dient om het doel eener 

handeling uit te drukken. Men plaatst daarin die per

sonen of zaken, aan welke iets gegeven of ontnomen 

wordt, tot wier nut of nadeel iets geschiedt; bv. jow 

de k e ä p m a n it jüd geef den koopman het geld, ik hab 

it b e r n de skiëre ôfnumd ik heb. het kind de schaar 

afgenomen, it drankje heth d e s îke goed dien, mar sin 
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sliëpleasens ducht lt!«n en halte quea de drank heeft den 

zieke goed gedaan, maar zijne slapeloosheid doet hem 

veel nadeel. Ook de persoon wien iets gevraagd of ge

antwoord wordt staat in den derden naamval; bv. kg /rege 

sin Iteït hivet er woe hij vraagde zijnen vador wat hij 

wilde, ik andere de f r o u , duch dat ik antwoordde de 

vrouw, doe dat. 

§. 111. Een zelfstandig naamwoord staat in den vier

den naamval, wanneer het een persoon of eene zaak 

beteekent, waarop de handeling door het werkwoord 

uitgedrukt onmiddelijk overgaat; bv. de man slachteth 

s l i i ep de man slacht schapen, ik wol mis s k o ë n oan-

tsieiin ik wil mijne schoenen aantrekken, de mem bikibbeth 

ï i ir docï i ter de moeder berispt hare dochter, de deugd 

rnàklceth iks lukkich de deugd maakt ons gelukkig. 

DE VERBUIGING DER ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN. 

§. 112. Eigenlijk hebben de zelfstandige naamwoorden 

tegenwoordig geene andere verbuiging dan dat zij in oen 

tweeden naamval van al de drie geslachten , in het enkel

voud eene s aannemen, terwijl ze in den zelfden naamval 

in 't meervoud ook meest met s, somtijds echter die, 

welke den meervoudsuitgang en hebben, met eene toon-

looze e verlengd worden; bv. de mans susier de zuster 

des mans, de frous eärîser het oorijzer der vrouw, ü 

berns boürtersgúd het speelgoed des kinds, de froulius 

bitûftens giet buppe de manlius Jcrêft de slimheid der 

vrouwen overtreft de kracht der mannen, min wîf makketh 

de berns klean mijne vrouw maakt de kieederen der kin

deren , de minskens gepraet het gepraat der menschen, de 

friesene tael der friezen taal, minskene help hulp van 

menschen. 

wumkes.nl



41 

§. 113. Veelal wordt echter de tweede naamval met 

behulp van een bezittelijk voornaamwoord uitgedrukt; bv. 

de skroar sin wîf de vrouw des kleermakers, de frou hir 

each het oog der vrouw, it hem sin mem de moeder des 

kinds, de feinten Mar ivirk het werk der knechten, de 

fammen Mar sin de zin der meisjes, de hem Mar iten de 

spijs der kinderen. In het meervoud heeft zulks bijna 

altijd plaats. 

§. 114 In den hoogeren stijl en in poezij wordt som

tijds van den ouderen tweeden naamvalsvorm gebruik 

gemaakt, waarbij dan ook het lidwoord verbogen wordt. 

De verbuiging is dan als volgt: 

§. 115. De eerste of 8terke verbuiging: 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Nv. 

IJ 

>î 

Î J 

Nv. 

î î 

î ï 

9} 

Nv. 

Î J 

!? 

» 

de man 

des mannes 

de man 

de man 

de mannen 

Bepaald. 

Mannelijk. 

ENKELVOUD. 

MEERVOUD. 

der mannen 

de mannen 

de mannen 

de Mum 

der Mum 

de Mum 

de Mum 

Vrouwelijk. 

ENKELVOUD, 

de man. 

des mans. 

den man. 

den man. 

de mannen. 

der mannen. 

den mannen 

de mannen. 

de bloem. 

der bloem. 

der bloem. 

de bloem. 
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1 Nv. 

2 „ 
3 „ 
4 „ 

MEERVOUD. 

de Mummen de bloemen. 

der Mummen der bloemen. 

de Mummen der bloemen. 

de Mummen de bloemen. 

Onzijdig. 

ENKELVOUD. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Nv. 

i j 

Ï Î 

» 

Nv. 

? ; 

î î 

)> 

2i jYer 

As jieres 

it jier 

it jier 

het jaar. 

des jaars. 

den jare. 

het jaar. 

MEERVOUD. 

de jiëren 

der jiëren 

de jiëren 

de jiëren 

de jaren. 

der jaren. 

den jaren. 

de jaren. 

§. 116. Als bovenstaande verbuigen wij 1. alle zelf

standige naamwoorden, die op een medeklinker of op een 

toonhebbenden klinker uitgaan, uitgezonderd de weinige, 

die wij hierna zullen opgeven; 2. de verkleinwoorden. 

§. 117. De tweede naamval mannelijk en onzijdig 

wordt ook wel verkort des mans, des jiers geschreven. 

Woorden, die op eene toonlooze lettergreep, door een 

consonant gesloten, uitgaan, nemen in den tweeden 

naamval steeds slechts s aan; als ingel engel, sJcepper 

schepper, -himel hemel, enz. Zoo ook de woorden dei 

dag, en wei weg. 

§. 118. De tweede of zwakke verbuiging. 

Bepaald. 

Mannelijk. 

ESKELVOTJD. 

1 Nv. de Jioäne de haan. 
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2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Nv. 

!> 

>! 

Nv. 

Tî 

?î 

î î 

Nv. 

ï î 

Tî 

Î ; 

Nv. 

» 

Î Î 

j ) 

des hoäne 

de hoäne 

de hoäne 

de hoänen 

der hoänen 

de hoänen 

de hoänen 

de sinne 

der sinne 

de sinne 

de sinne 

de sinnen 

der sinnen 

de sinnen 

de sinnen 

MEERVOUD. 

de3 haans. 

den haan. 

den haan. 

de hanen. 

of der hoánene der lianen. 

Vrouwelijk. 

ENKELVOUD. 

MEERVOUD. 

den hanen. 

de hanen. 

de zon. 

der zon. 

der zon. 

de zon. 

de zonnen. 

of der sinnene der zonnen. 

der zonnen. 

de zonnen. 

Onzijdig. 

ENKELVOUD. 

it slachte 

des slachte 

it slachte 

it slachte 

MEERVOUD. 

de slachten 

der slachten of der slachtene der geslachten. 

de ""slachten den geslachten. 

de slachten de geslachten. 

§. 119. Dus worden verbogen 1. alle zelfstandige 

naamwoorden op eene toonlooze e uitgaande , uitgezonderd 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Nv, 

» 

)! 

V 

Nv, 

•n 

71 

f! 

het geslacht, 

des geslachts. 

den geslachte, 

het geslacht. 

de geslachten. 
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de verkleinwoorden; 2. de volgende mannelijke en onzij

dige woorden, welke tegenwoordig een medeklinker tot 

eindletter hebben, doch voorheen allen op een toonlooze 

klinker uitgingen, als: de fries de fries, de hear de heer, 

de soan de zoon, de heit de vader, it eack het oog, it 

ear het oor. 

§. 120. Sommige vrouwelijke zelfstandige naamwoor

den kunnen zoowel tot de eerste als tot de tweede buiging 

behooren; bv. frou vrouw, waarvoor men ook Jrowe 

kan zeggen. 

§. 121. Den uitgang ene in den tweeden naamval van 

't meervoud bezigen wij nimmer dan wanneer het verbo

gen woord vóór het woord komt, waarop de naamval 

betrekking heeft; bv. der minskene dwaen der menschen 

handelingen. 

Zoo als wij gezien hebben (§ 112) is deze vorm ooi 

nog in gebruik zonder dat het lidwoord vorbogen wordt, 

"Wij meenen daaromtrent nog te moeten zeggen, dat dan, 

naar het ons voorkomt, zoowel de woorden der sterke 

als die der zwakke buiging dus verbogen kunnen worden, 

immers men zegt zoowel de fanimene dertenheid der meisjes 

dartelheid, als de minskene unfulkummenheid der menseher 

onvolkomenheid. 

§. 122. Het is af te keuren in den tweeden naamvï» 

enkelvoud van het mannelijk en onzijdig geslacht t< 

schrijven: des hocinen , des slachten. Deze n is niets ander* 

dan eene overkomeling uit het hollandsch, die in 't friesch 

niet te huis behoort. Wel is dit ook het geval met de 

meervoudseindiging en, doch deze is in de dagelijksche 

spreektaal reeds algemeen geworden, en dus ook uit de 

schrijftaal niet meer te weren. Geheel anders is het met 

dezen naamvalsuitgang. Dewijl hier de spreektaal niets wumkes.nl
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voorschrijft, behoort men toch wel zoo na mogelijk het 

oudfrieseh te volgen, hetwelk den uitgang o had, bv. 

des frisa des friezen. 

§. 123. De onbepaalde verbuiging is geheel gelijk aan 

die met het bepalende lidwoord. 

§. 124. Omtrent de verbuiging der eigennamen is het 

volgende aan te merken. Die op een toonlooze e uitgaan 

blijven steeds, ook in den tweeden naamval, onveranderd; 

bv. Jouhe heit Jouke's vader , Antsje mem Antje's moeder. 

Eenlettergrepige nemen in den tweeden naamval e aan; 

bv. Janne top Jan's tol , Bauke lern Bauk's kind. Meerlet-

tergrepige hebben s; bv. Sibrens slcôech Sybrands schoen, 

Berbers skeciteldôeh Barbara's voorschoot. Wanneer het 

woord, waarop de naamval betrekking heeft, verzwegen 

wordt, hebben alle eigennamen s in den tweeden naam

val ; bv. ih hab Joukes lieüver as Antsjes end Jans, mar 

Bauhs hab ih lieâfst jen allegecire ik heb Jouke's liever 

dan Antje's en Jan 's , maar Bauk's heb ik hot liefst van 

allen. 

Even zoo gaan de gemeene zelfstandige naamwoorden 

wanneer ze als eigennamen gebezigd worden; als heit 

vader, mem moeder, baes meester, mastershe de onder

wijzersvrouw , enz. 

IX. OVER DE BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN. 

(Bynammen.) 

§. 125. De bijvoegelijke naamwoorden geven de hoe

danigheden en eigenschappen te kennen van de voorwer-wumkes.nl
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pen, door de zelfstandige naamwoorden uitgedrukt; bv. 

en moai hinder een fraai paard, de hege târ de hooge 

toren, il Ueave f anke het. lieve meisje. 

§. 126. Zij zijn oorspronkelijk, als Hts klein, great 

groot, of door afleiding of zamenstelling gevormd; bv. 

friûndlik vriendelijk, greathertich edelmoedig. 

§. 127. Dewijl de beteekenïs der afgeleide bijvoegelijke 

naamwoorden gedeeltelijk in hunne achtervoegsels l igt , 

zal eene korte verklaring der voornaamste niet overbodig 

zijn. 

her duidt de geschiktheid aan om iets te ondergaan; 

bv. draechber draagbaar. 

ich beteekent den aard van of de geneigdheid tot iets; 

bv. hastich haastig, fiitich vlijtig. 

lik duidt de geschiktheid aan om iets te doen of te 

ondergaan; bv. forliedük verleidelijk, stjerflik sterfelijk. 

Vooral echter geeft het eene overeenkomst te kennen; 

bv. godlik goddelijk, keninklik koninklijk. 

swm geeft zoowel de geschiktheid als de geneigdheid 

tot iets te kennen; bv. learsum leerzaam, wirksum werk

zaam. 

haftich duidt eene gelijkheid aan; bv. wiihaftich wit-

achtig, leagenhaftich leugenachtig. Ook beteekent het 

het bezit van iets bv. wenhaftich woonachtig. 

leas beteekent het gemis van iets ; bv. hopeleas hope

loos. (1) 

§. 128. Tot de afgeleide bijvoegelijke naamwoorden 

behooren ook de deelwoorden , die van de werkwoorden 

afkomstig zijn; bv. de siungende fugel de zingende vogel, 

seane môlke gekookte melk. 

(IJ Orer de aanhechting van lik en leas zie men bl. 32, de noot. wumkes.nl
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DE VERBUIGING DER BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN. 

§. 129. De verbuiging der bijvoegelijke naamwoorden 

is zeer eenvoudig. Ze gaan als volgt: 

Met een bepaald zelfstandig naamwoord. 

ENKELVOUD. 

Mannelijk. 
1 Nv. de goede man 

2 „ des goede mannes 

3 „ de goede man 

4 „ de goede man 

Nv. de goede faem 

„ der goede faem 

„ de goede faem 

„ de goede faem 

1 Nv. 

2 „ 
3 „ 
4 ., 

Vrouwelijk. 

Onzijdig. 

de goede man. 

des goeden mans. 

den goeden man. 

den goeden man. 

de goede maagd, 

der goede maagd, 

der goede maagd, 

de goede maagd. 

het goede kind. 

des goeden kinds. 

den goeden kinde. 

het goede kind. 

Nv. it goede bern 

„ des goede hernes 

„ it goede bern 

„ it goede bern 

MEERVOUD. 

Mannelijk, Vrouwelijk en Onzijdig. 

de goede mannen, f ommen, bern. 

der goede mannen, f ommen, bern. 

de goede mannen, fammen, bern. 

de goede mannen , fammen , bern. 

Met een onbepaald zelfstandig naamwoord. 

ENKELVOUD. 

Mannelijk. 
1 Nv. en goede man 

2 „ enes goede mannes 

3 „ en goede man 

4 „ en goede man 

een goede man. 

eens goeden mans. 

eenen goeden man. 

eenen goeden man. wumkes.nl
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1 

2 

3 

4 

Nv. 

?? 

Î Î 

» 

en goede faem 

ener goede faem 

en goede faem 

en goede faem 

V rouwelij k. 

eene goede maagd. 

eener goede maagd. 

eener goede maagd. 

eene goede maagd. 

Onzijdig. 

1 Nv. en goed hem een goed kind. 

2 „ enes goede bernes eens goeden kinds. 

S „ en goed bern eeaen goeden kinde. 

4 „ en goed bern een goed kind. 

MEERVOUD. 

Mannelijk, Vrouwelijk en Onzijdig. 

1 Nv. goede mannen, fammen, bern. 

2 „ goede mannen, fammen, bern. 

o „ goede mannen, fammen , bern. 

4 „ goede mannen, fammen, bern. 

§. 130. Als met en worden de bijvoegelijke naamwoor

den ook verbogen wanneer er een bezittelijk voornaam

woord vóór staat. 

§. 131. De bijvoegelijke naamwoorden op er uitgaande, 

die van namen van steden of dorpen zijn afgeleid, bv. 

snitzer sneeker, berltzumer berlikumer, blijven onverbogen. 

§. 132. Bij afgeleide bijvoegelijke naamwoorden in 

het enkelvoud des onzijdigen geslachts wordt wel de e 

weggelaten; bv. it manlik slachte het mannelijk geslacht, 

it balstiurich lot het weerbarstig lot. 

§. 133. De bijvoegelijke naamwoorden, welke de stof, 

waaruit iets bestaat, beteekenen, blijven in het hollandsch 

overanderd. In het friesch echter worden ze regelmatig 

verbogen; bv. de goudene leau de gouden leeuw, de hou

tene bregge de houten brug, it stiënene hás liet steenen 

huis, en pumpierene draeJc een vlieger van papier, en 
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houten hiiske een houten huisje^ Die op eren worden 

veelal zamengetrokken, zoo dat de eerste e van dezen 

uitgang dan wegvalt; bv. it süv'rene eciriser het zilveren 

oorijzer, de îs'rene Jcrone de ijzeren kroon, en koop'rene 

hândtsjettel een koperen schenkketel. 

§. 134. Oudtijds bleef het bijvoegelijk naamwoord in 

den eersten naamval enkelvoud van al de drie geslachten 

der onbepaalde buiging on verbogen. Weinig zal men zich 

derhalve bezondigen met te zeggen: en great kerel een 

groote kerel, en tsjep faem eene knappe meid, enz. te 

minder omdat men zulks dagelijks hoort zeggen. Zelfs 

wordt het bijvoegelijk naamwoord dus niet alleen in den 

eersten maar ook in den derden en vierden naamval 

gebruikt. 

§. 135. De uitdrukkingen jung man jonge man, jung 

tsjerl jonge kerel, jung feint jongeling, jung wîf jonge 

vrouw, jung faem jong meisje, âld man oude man, âld 

kerel oude kerel, âld wîf oud wijf, âld minske oude 

vrouw, en dergelijke, welke dus in al de drie evenge-

noernde naamvallen, zoowel bepaald als onbepaald, ge

bezigd worden, kunnen bijna als zamengestelde zelfstan

dige naamwoorden worden aangemerkt. 

§. 136. Met het lidwoord en blijven de bijvoegelijke 

naamwoorden in den eersten, derden en vierden naamval 

mannelijk enkelvoud altijd onverbogen wanneer ze meer 

van de hoedanigheid of den staat eens persoons dan van 

den persoon zelven gebezigd worden; bv. en great keäp-

man een koopman, die veel handel doet, en goed kening 

een koning, die goed regeert. 

§. 137. Somtijds verkrijgt het bijvoegelijk naamwoord 

in den eersten naamval vóór mannelijke zelfstandige 

naamwoorden met het onbepalend lidwoord wel den uitgang 

•4 
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en; bv. en besten prmiten kerel een beste opregte kerel, 

en snedigen hund een snedige knaap, en greaten houten 

romer een groote bouten roemer. Dit geschiedt om bij 

bet spreken den nadruk op het bijvoegelijk naamwoord 

te doen vallen, en derhalve nimmer dan om de hoedanig

heden van eenig voorwerp bijzonder te doen uitkomen. 

§. 138. De bijvoegelijke naamwoorden als zelfstandige 

gebruikt wordende, worden als zelfstandige naamwoorden 

verbogen. 

§. 139. Wanneer het bijvoegelijk naamwoord op een 

voorafgaand of volgend zelfstandig naamwoord betrekking 

heeft, dan behoort het te worden verbogen als of het 

zelfstandig naamwoord er bij stond; bv. alle minsken 

binne hem fen God, de swarte lihe goed as de raue alle 

mensehen zijn kinderen van God, de zwarte zoowel als 

de blanke. 

ê 

DE TRAPPEN VAN VERGELIJKING DEK BIJVOEGELIJKE 

NAAMWOORDEN. 

§. 140. De bijvoegehjke naamwoorden geven, zooals 

reeds gezegd i s , de hoedanigheden en eigenschappen der 

voorwerpen te kennen; bv. de moye blum de fraaije bloem. 

Wanneer men nu echter meer dan ééne bloem heeft 

zoo zal welligt de eene fraaijer zijn dan de andere, 

terwijl één wel al de andere in schoonheid overtreffen 

kan. De eigenschap der bijvoegelijke naamwoorden om 

deze verschillende graden der hoedanigheden uit te druk

ken noemt men de trappen van vergelijking. 

§. 141. Er zijn drie trappen van vergelijking; als de 

stellende, do vergrootende en de overtreffende trap. 

De stellende trap wordt door den oorspronkelijken wumkes.nl
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vorm der bijvoegelîjke naamwoorden uitgedrukt; bv. de 

greate, man de groote man, de tsiustere nacht de duistere 

nacht, it wilde hoárs het wilde ros. 

De vergrootende trap wordt gevormd door achtervoe-

ging van er; bv. de iene man is greater as de ore de 

eene man is grooter dan de andere. 

Bij de bijvoegelîjke naamwoorden op l, n en r wordt 

dikwijis weîîuidendheidshalve eene d ingevoegd; bv. fúlder 

feller, aldergreaist allergrootst, thinder dunner, skiënder 

reiner, siviërder zwaarder, fjirder verder. Bij de woorden 

op l en n kan men die echter ook zeer wel uitlaten. (1) 

De overtreffende trap neemt st achter het bijvoegelijk 

naamwoord aan; bv. disse man is de greatste fen allegeäre 

deze man is de grootste van allen. 

§. 142. Benige bijvoegelîjke naamwoorden veranderen 

op een onregelmatige wijze in den vergrootenden en 

overtreffendenden t rap ; bv. goed goed, better beter, best 

best, fülle veel, mear meer, meast meest, let laat, letter 

later, Ust laatst. 

§. 143. Vele bijvoegelîjke naamwoorden zijn voor 

geene vergrooting vatbaar; bv. reäbúnt roodbont, îslcâld 

ijskoud, leaden looden, wullen wollen , enz. Andere daar

entegen komen alleen in den o vertreffenden trap voor; 

bv. únderst onderst, buppest bovenst. 

§. 144. De zamengestelde bijvoegelîjke naamwoorden 

ondergaan alleen in het laatste deel verandering, bv. 

gôekeap goedkoop , gôeheaper, goekeapst. 

(1) Die zelfde ingelaschte d hebben wij ook veel in zelfstandige 
naamwoorden, die met er van werkwoorden, welker wortel op 

• l, n of r uitgaat, zijn afgeleid; bv. raider rol aan een wagentje, 
bü'nder boender, skearder barbier. In deze woorden komt die 
xelfa altijd voor. 

4* 
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§. 145. Tot versterking van den overtreffenden trap, 

wordt er nog wel liet woordje aller of alder vóór geplaatst, 

fav. de alderheechste de allerhoogste. 

§. 146. Voorheen werd de overtreffende trap gevormd 

door achter de bijvoegelijke naamwoorden est te voegen; 

bv. de hegeste tûr de hoogste toren. Waar dit soms der 

welluidendheid bevorderlijk zijn kan, of waar de dichter 

om de maat er zijn voordeel mede kan doen, zal men 

zulks gerust kunnen navolgen. Even als de noordfriezen 

zouden wij liefst altijd schrijven: féstest van fést vast; en 

dus steeds het bijvoegelijk naamwoord met est verlengen, 

wanneer dit op st uitgaat; bv. woest woest. 

X. OVER DE TELWOORDEN. (Telwirden.) 

§. 147. De telwoorden, die als eene bijzondere soort 

van bijvoegelijke naamwoorden bij de zelfstandige naam

woorden geplaatst worden, dienen om de hoeveelheid 

der dingen aan te duiden. Zij worden verdeeld in be

paalde en onbepaalde telwoorden. 

§. 148. De bepaalde telwoorden, welke een bepaald 

getal te kennen geven, verdeelt men weder in hoofdge

tallen en getallen van orde. 

§. 149. De hoofdgetallen zijn: ien één, twá twee, 

ihrye drie, fiower vier, ftf vijf, sex zes, saun zeven, 

acht acht,, niugen negen, tsien tien, alve elf, toalf twaalf, 

threttsiëii dertien, flërtsiën veertien , fiftsiën vijftien , sextsiën 

zestien , sauntsiën zeventien , achttsiën achtien , niugentsiën 

negentien, twyntich twintig, ien end twyntich een en twintig, 

twá end twyntich twee en twintig, fiower end twyntich vier 
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en twintig, thritich dertig, fiërtich veertig, fiftich vyftig, 

sextich zestig, sauntick zeventig, tachtich tachtig, niugentich 

negentig, húnderd honderd, húnderd end ten honderd en 

een, húnderd end sauntich honderd en zeventig, twá hún

derd twee honderd, thrye húnderd drie honderd, tausend 

duizend, tsien tkûsend tien duizend , húnderd thûsend 

honderd duizend, miljoen inilioen. 

§. 150. Van de hoofdgetallen heeft alleen ien eene 

volkomene verbuiging, en stemt te dien opzigte met de 

bijvoegelijke naamwoorden van hoedanigheid overeen. 

De overigen nemen alleen en aan wanneer zij alleen 

staande of onmiddelijk na een bezittelijk voornaamwoord 

door een voorzetsel worden voorafgegaan; bv. wy wieren 

mei ús fioweren wij waren met ons vieren, Ma hahbe 't 

únder Mar ihryen part zij hebben het onder haar drieën 

gedeeld, foär saunen voor zevenen, iiei alven na elven. 

§. 151. De hoofdgetallen komen soms als zelfstandige 

naamwoorden voor; bv. ik hab de ien, hy de fiower end 

hm de fîf smiten ik heb de een, hij de vier en zij de vyf 

gegooid, it húnderd kosteth en gáne het honderd kost een 

gulden. 

In 't meervoud nemen ze en aan; bv. twá fîven twee 

vijven, by tsienen teile bij tienen teile. 

§. 152. De getallen van orde zijn: earste of foârste 

eerste, twade of oarde tweede, thrêdde derde, fiërde vierde, 

flfte vijfde, sexte zesde, saunde zevende, achtste achste, 

niugende negende, tsiënde tiende, twyntichste twintigste, 

thritichste . dertigste, enz. Voorts ie/iderlei eenerlei, twa-

derlei tweederlei, niugenderhande negenderhande , enz. 

Sommige zijn zamengesteld met heal half; bv. oardeheal 

anderhalf, sauntsimdekeal zeventiendehalf, thritichsteheal 

dertigstehalf, enz. 
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§. 153. De getallen van orde worden als de bijvoege-

lijke naamwoorden verbogen. Die op heal blijven steeds 

onverbogen. 

§• 154. Tot de bepaalde telwoorden behoort ook nog 

beide beide, dat twee voorwerpen beteekent. Het wordt 

somtijds met alle zamengesteld gebezigd, wanneer het 

nog bepaalder de twee voorwerpen aanduidt; bv. habbe 

Ma der beide ivol wêsenf Zijn zij er beide wel geweest? 

Ja, allebeide. Ook wordt het zamengesteld met geâre : 

beidegeäre, dat beiden te zamen beteekent. 

Even als de hoofdgetallen (§. 150) verkrijgt beide den 

uitgang en, wanneer het door een voorzetsel en een be-

zittelijk voornaamwoord wordt voorafgegaan; bv. ik hab 

dat foär jimme beiden bisteld ik heb dat voor u beiden 

bestemd, hia stille der mei Mar beiden Mnne zij zullen er 

met han beiden heen, 

§. 155. Onbepaalde telwoorden zijn: al a l , iênich 

eenig, fülle veel, sumlike of stimmige sommige, itlïlce 

ettelijke, waarvan de drie eersten zoowel enkel- als meer

voudig, de overigen echter alleen meervoudig gebruikt 

worden. 

In 't enkelvoud blijven ze onverbogen; in 't meervoud 

gaan ze aldus: 1 nv. alle, 2 nv. aller, 3 nv. alle, 4 nv. alle. 

Elk of elts elk ieder, neemt in den eersten, derdon en 

vierden naamval vrouwelijk eene e aan ; vóór een manne

lijk zelfstandig naamwoord kan men naar verkiezing deze 

e schrijven of weglaten; in 't onzijdige geslacht blijft het 

woord steeds onverbogen. Ook wordt het niet verbogen 

wanneer het op zich zelvestaande gebezigd wordt. 

Mannich menig, nin geen, eat iets, en neat niets, 

blijven steeds onveranderd. 
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Allegeäre wordt op zich zelve staande voor alle gebezigd. 

Ook dit woord wordt niet verbogen. 

Wanneer svmlike, summige, itlike en fülle alleen staande 

gebruikt worden hebben zij den meervoudsuitgang en; 

bv. sumliken wolle habbe sommigen zijn van meening. 

Voorts nemen al en marmich (dit laatste echter alleen 

met stik stuk, verbonden) en aan, wanneer er een voor

zetsel en een bezittelijk voornaamwoord voorafgaat; bv. 

hia habbe 't mei hiar allen útset zij hebben liet met hun 

allen uitgevoerd, ivy hieden 't mei ús stikmannigen sa steld 

ik had het met eenigen zoo bepaald. 

XI. OVER DE VOORNAAMWOORDEN. 

(Toärwirden.) 

§. 156. De voornaamwoorden zijn die woorden, welke 

men in de plaats der zelfstandige naamwoorden gebruikt, 

om eene lastige en onwelluidende herhaling dezer laatste 

te vermijden. 

Men onderscheidt ze in persoonlijke, ivederkeermde, 

bezittelijke, vragende, aanwijzende en betrekkelijke. 

§. 157. De persoonlijke voornaamwoorden zijn: ikïk, 

wy wij , voor den persoon die spreekt; du gij, jimme 

gijlieden, voor den aangesprokene; hy hij, hiu zij, it het , 

en hia zijlieden, voor den persoon of de zaak , waarover 

gesproken wordt. 

Wanneer de derde persoon onbepaald is gebruikt men 

me of min men, immen iemand, elk of elts elk, eat iets, enz. 

§. 158. De persoonlijke voornaamwoorden worden 

aldus verbogen: wumkes.nl
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Verbuiging van ik ik. 

ENKELVOUD. MEERVOUD. 

1 Nv. ik ik, ivy wij, 

2 „ min mijn, ás ons. 

3 „ ra?/ mij, ús ons. 

4 „ my mij, ús ons. 

Verbuiging van du gij. 

ENKELVOUD. MEERVOUD. 

1 Nv. dn gij, jimme gij. 

2 „ &'« uw, jimme uw. 

3 „ % u , jimme u. 

4 „ <% ti, jimme u. 

Verbuiging van % hij , h'u zij, it het. 

ENKELVOUD. 

Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

1 Nv. % hij, hm zij , zï het. 

2 „ s/» zijn, hir haar, sin zijn. 

3 „ Mm hem, /m* haar, it het. 

4 „ fo'm hem, hir haar, zï het. 

MEERVOUD. 

Mannelijk, Vrouwelijk en Onzijdig. 

1 Nv. hia zij. 

2 „ Mar hun haar. 

3 „ Mar hun haar. 

4 „ Mar hen haar. (1) 

(1) In I d u n a , reeds gemeld, vindt men deze voornaamwoor
den dus verbogen: 

ENKELVOUD. SIEERVOUD. 

M. V. O. M. V. en O. 
1 Nv. hy of H, hiu, hit, hia. 
2 ,, sîn, hir, sîn, hiar. 
3 „ him, hir, him, hiani. 
4 ,, hin, hia, hit, hia. 
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§. 159. Du veiriest de d wanneer het, achter een 

werkwoord komende, daarmede verbonden wordt; bv. 

hestu hebt gij, kunistu komt gij , broehtstu bragt gij. 

Wanneer de klemtoon niet op het voornaamwoord valt 

wordt ook de u nog in e veranderd; bv. kumste, brochtste. 

Ook met de voegwoorden as als indien, dat dat opdat, 

ef of, hu hoe, uradat omdat, en met de bijwoorden do 

toen , nu nu , enz. wordt du dus verbonden ; schrijvende 

men: as-tu, dat-stu, hu-stu, umdat-stu, do-stu, nu-stu, of 

wanneer het voornaamwoord geen klem naar zich trekt: 

as-te, âat-ste enz. 

Voor hy zegt men veel er wanneer het na het werk

woord komt of wanneer er een voegwoord, een bijwoord, 

of een betrekkelijk voornaamwoord voorafgaat; bv. hwet 

heth er seid f wat heeft hij gezegd? as er dat dwaen woe 

als hij dat doen wilde, do er Teaem toen hij kwam, de 

redens, dy er Tcofl hie de schaatsen, die hij gekocht had. 

Ook bezigt men voor hiu en Ma se, en zulks zoowel 

in den vierden als in den eersten naamval. 

Voorts wordt nog wy tot w', my en me tot m' en it 

tot 't verkort. 

§. 160. Op beleefden toon sprekende zegt men jy in 

de plaats van du, dat dus verbogen wordt: 1 nv. jy, 

2 nv. jmv, 3 nv. ju, 4 nv. ju. 

Jy en ju kunnen tot ƒ worden afgekapt. 

§. 161. Tot versterking der uitdrukking voegt men 

vaak bij de persoonlijke voornaamwoorden het woordje 

sels zelf; bv. ik seil 't sets dwaen ik zal het zelf doen, 

de man heth it sels makke de man heeft het zelf gemaakt. 

In den derden naamval mannelijk en onzijdig kan men 

sehn zeggen; bv. ih hab it oan kim selm ôerjown ik heb 

het hem zelven overgegeven. Zie noot 1 op bl. 58. 
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§. 162. Wederkcerende voornaamwoorden zijn die , 

waarvan men zich bedient om aan te tooneo dat de 

werking van een persoon of eene zaak op den werker 

zeiven terug keert. 

Het friesch bezit tot dat einde geene bijzondere woor

dden. Men zegt: ik forhûgje rny ik verheug mij, du hest 

dy it hier útlüzen gij hebt u het haar uitgetrokken, hy 

heth Mm sels to fiter hawn hij heeft zich zeiven gefopt, 

voy stille ús klear meitsje wij zullen ons gereed maken, 

enz. Bij me men, komt iën zich; bv. me scoe iën sels 

oantaeste men zou zich zeiven aangrijpen. 

§. 163. Om eene wederkeerige werking uit te drukken 

bezigt men: elkotir, eltsjoär; enoâr of beter manJcoär 

elkander, hetwelk in den tweeden naamval s aanneemt. 

In den derden naamval kan men er en achter voegen; 

bv. hia joegen mankoâren de hand zij gaven elkander de 

hand. 

§. 164. Bezittelijke voornaamwoorden noemt men die, 

welke den eigenaar der voorwerpen aanduiden. Zij wor

den onderscheiden in bvjvoegelijhe, die bij de zelfstandige 

naamwoorden gevoegd, en zelfstandige, die op zich zelve 

staande gebruikt worden. 

§. 165. De bijvoegelijke bezittelijke voornaamwoorden 

zijn: 

ENKELVOUD. MEERVOUD. 

1ste pers. min mijn , ús ons. 

2de „ din juw uw, jimme uw. 

3de „ mannel. en onzijd. sin zijn, 

vrouwel. hir haar , Mar hun haar. 

(1) l duna heeft in 't enkelv., mannel. en onzijd. sels en self, 
vrouwel. sehe; in den 3 nv. mannel. en onzijd. selm; in het meerv. 
van al de drie geslachten sehe. wumkes.nl
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Zij blijven tegenwoordig liefst onverbogen. Min , din, 

sin en ús vindt men echter somtijds als het onbepalend 

lidwoord verbogen. 

§. 16C. De zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden 

zijn: mines de of het mijne , dines juwes de of het uwe 

(enkelv.), sines de of het zijne, hirres de of het hare , 

uses de of het onze, jimmes de of hot uwe (meerv.), 

hiarres de of het hunne of hare. Zij worden niet ver

bogen, 

§. 167. Tot versterking der uitdrukking gebruikt men 

bij de bezittelijke voornaamwoorden het bijvoegelijke 

naamwoord egen eigen, dat niet verbogen wordt; bv. 

min egen jild. Zamengetrokken, wordt het ein en neemt 

dan wel e aan; bv. din eine jild end gûd uw eigen geld 

en goed. 

§. 168. Vragende voornaamwoorden zijn die, welke 

dienen om naar personen of zaken te vragen. Zij zijn 

hwá wie, hivet wat, hukker welk, huk hoedanig. 

Met hwá vraagt men naar personen; bv. hwá heth dat 

seid'? wie heeft dat gezegd? 

Met hwet vraagt men zoowel naar personen als zaken; 

bv. hwet barth er f wat gebeurt er ? hwet ding is dat ? 

wat ding is dat? hwet minsteen luieren derf wat menschen 

waren er? 

Met huk/eer vraagt men bepaald naar personen of zaken 

van andere onderscheiden; bv. hwá heth dat hûs buwe 

litten ? — min neef. — hukker f •— de jüngste wie heeft dat 

huis laten bouwen? — mijn neef. — welke?'—- de jongste, 

ik wol ienfen min hinders forkeapje. — hukker f— it hrune ik 

wil een van mijne paarden vorkoopen.— welk?— het bruine. 

Met huk eindelijk vraagt men bepaald naar den aard 

of de hoedanigheden der voorwerpen; bv. Japik heth en wumkes.nl
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boekje krige. — hak en boekje ? Jakob heeft een boekje 

gekregen. — hoedanig een boekje? ioy habbe suker thús 

krige. •—• hukke? — wite wij hebben zuiker te huis ge

kregen. — hoedanige? — witte. 

§. 169. Omtrent de verbuiging der vragende voor

naamwoorden moet worden aangemerkt: 

Hu-'á wordt verbogen naar de vier naamvallen, doch 

zonder dat daarbij op geslacht of getal gelet wordt. Het 

gaat aldus: 1 nv. hwá, 2 nv. hwaems, 3 nv. hwá of 

hivaem 4 nv. hwá. (1) 

Hwet, eigenlijk de onzijdige vorm van hwá, blijft 

steeds onverbogen, wordende de tweede naamval met 

behulp van een voortzetsel uitgedrukt; bv. f en hwet hûs 

van wat huis. 

In de plaats van hwet bezigt men ook hwer waar, met 

een voorzetsel; bv. hwer thinkste urn ? waar denkt gij aan ? 

Hukker neemt alleen in den tweeden naamval s aan. 

Wanner huk van een enkel voorwerp gebezigd wordt 

komt er en een, achter; bv. huk en hoed hestu? hoedanig 

een hoed hebt gij? Het wordt dan niet verbogen. Bij 

zulke zelfstandige naamwoorden echter, welke eene stof 

in 't algemeen of eene verzameling van voorwerpen be-

teekenen, alsmede bij meervoudige zelfstandige naam

woorden staat het alleen, en wordt dan verbogen als de 

bijvoegelijke naamwoorden met een onbepaald zelfstandig 

naamwoord; bv. hukke suker hoedanige zuiker, hukke 

môlke hoedanige melk, huk fuik hoedanig volk, hukke 

friûnden hoedanige vrienden, hukke tsjerken hoedanige 

kerken, hukke wetters hoedanige wateren. 

(1) Sy t s t r a bezigt in den derden nv. steeds hwâm. 
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Wanneer huk en niet vóór het zelfstandig naamwoord 

komt zegt men huk ien. 

Voor huk en zegt men ook wel hu 'n hoe een. 

§. 170. De aanwijzende voornaamwoorden dienen om de 

voorwerpen als met den vinger aan te wijzen: zij zijn disse 

deze, dy die, jinge gene, deselde (1) dezelfde, suk zulk zoodanig. 

§. 171. Disse en dy dienen ook ter onderscheiding 

van twee voorwerpen; bv. jow disse man ii jüd end dy 

de punge geef dezen man het geld en dien de beurs. 

Disse duidt dan het naastbijzijnde , dy het meer verwij

derde voorwerp aan. Zoo ook met betrekking tot de 

plaats, welke de zelfstandige naamwoorden in de rede 

innemen; bv. Gishert Japiks end Vondel wieren twá greate 

dichters; disse skreaw sin sangen in 7 hollândsk, dy makke 

friske fêrsen Gijsbert Jakobs en Vondel waren twee groote 

dichters; deze schreef zijne zangen in 't hollandsch, die 

maakte .friesche verzen. 

Disse end jinge zegt zooveel als de eene en de andere. 

Voor suk, dat op den aard of de hoedanigheid van 

iets wijst, bezigt men in het enkelvoud ook duk; bv. 

duk bernsk petear zulk kinderachtig gepraat, duk islik 

lyen zulk ijsselijk lijden, in duk en tîd end, stund, in duk 

en land in zulk een tijd en stond, in zulk een land. 

Gijsbert Jacobs bezigde dit woord veel; tegenwoordig 

is het minder in gebruik. 

§. 172.. Bij onze tegenwoordige schrijvers vindt men 

disse verbogen als volgt: 

ENKELVOUD. 

Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

1 Nv. disse deze, disse deze, dit dit. 

(1) Bij S y t s t r a diselfde. 
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2 Nv. disses dezes, disser dezer , disses dezes. 

3 5 efes« dezen, disse dezer, dit dezen. 

4 „ disse dezen, &sse deze, dit dit. 

MEEBVOUD. 

Mannelijk, Vrouwelijk en Onzijdig. 

1 Nv. disse deze. 

2 ,, dissei' dezer. 

3 ,, disse dezen dezer. 

4 „ disse deze. 

In overeenstemming daarmede verbuigen wij dy aldus : 

ENKELVOUD. 

Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

1 Nv. dy die, dy die, dat dat. 

2 ,, dies diens, dier dier, dies diens. 

3 ,, dy dien, dy dier, <tó dien. 

4 „ <% dien, dy die, <to dat. 

MEEEVOÜP. 

Mannelijk, Vrouwelijk en Onzijdig. 

1 Nv. dy die. 

2 „ dier dier. 

3 „ dy dien. 

4 „ &/ die. (1) 

§. 173. Van de verbogene naamvalsvormen dezer 

voornaamwoorden wordt even weinig gebruik gemaakt 

als van die der lidwoorden, wordende ook liier den 

tweeden naamval bijna altijd met behulp van een voor

zetsel of van een bezittelijk voornaamwoord uitgedrukt; 

bv. feil disse feint van dezen jongeling, disse sin broer end 

(1) Bij Sy t s t r a is de verbuiging van dy nagenoeg gelijk aan 
die van het bepalend lidwoord, hebbende de derde naamval 
enkelvoud van het mannelijk en onzijdig geslacht bij nadruk dam. 
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dy sin suster scitte boaskje dezes broeder en diens zuster 

zullen trouwen. 

§. 174. Suk stemt in de verbuiging geheel met het 

vragende voornaamwoord huk overeen (§ 169) , en even 

als dit woord wordt het ook door het onbepalende lid

woord gevolgd, wanneer het van een enkel voorwerp 

gebezigd wordt; bv. suk en man zulk een man. 

§. 175. Deselde heeft eene dubbele verbuiging, wor

dende de als het bepalend lidwoord, en selde als de 

bijvoegelijke naamwoorden verbogen. 

§. 176. Betrekkelijke voornaamwoorden zijn dezulken, 

die op reeds genoemde personen of zaken terugwijzen ; 

bv. der is de man, der hjir jister kurame scoe daar is de 

man, dio hier gisteren komen zou, me jinth net fülle 

minsken, der altîd dugge, sa as Ma here to divaen men 

vindt niet vele menschen, die altijd doen, gelijk zij be-

hooren te doen. 

§. 177. Het frîeseh bezit eigenlijk slechts één betrek

kelijk voornaamwoord, namelijk der, hetwelk zonder 

onderscheid van geslacht en getal in den eersten, derden 

en vierden naamval gebruikt wordt. (1) 

In stede van der worden echter tegenwoordig zeer veel 

de aanwijzende voornaamwoorden dy en dat gebezigd. 

Dy zegt men in 't enkelvoud van het mannelijke en vrou

welijke geslacht, alsmede in het meervoud van al de drie 

geslachten; dat 't in enkelvoud des onzijdigen geslachts. 

In den tweeden naamval bezigt men van personen 

hwaems wiens wier, en van zaken hwer waar , met een 

voorzetsel. 

(IJ Iduna , meergemeld, heeft ook nog cU, dat echter in de 
nieuwere litteratuur nereeiis elders voorkomt. 
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XII. OVES DE WERKWOORDEN. (Tidwirden.) 

§. 178. De werkwoorden zijn die woorden, welke 

dienen om het bestaan, liet worden, de werking, be

weging, rust, enz. der voorwerpen uit te drukken, met 

bepaling tevens van den tijd, waarin dit alles plaats 

heeft; bv. de tvráld bistiëth de wereld bestaat, de man 

sloech sin húnd de man sloeg zijnen hond, it hem heth 

skriemd het kind heeft geschreid. 

VEKDEELING DER "WERKWOORDEN NAAR HUNNE 

BETEEK ENIS. 

§. 179. Naar hunne beteekenis worden de werkwoor

den onderscheiden in : overgankelijke, onovergankelijke, 

wederkeerende, hulpbehoevende en onpersoonlijke werk

woorden. 

§. 180. Overgankelijk noemt men die, waarvan de 

werking op een lijdend voorwerp overgaat. Zij kunnen 

in tweederlei vorm voorkomen: in den bedrijvenden en 

lijdenden vorm. 

Het werkwoord staat in den bedrijvenden vorm , wan

neer liet zelfstandig naamwoord, waarvan het gezegd 

wordt, als werkende oorzaak voorkomt; bv. de man brekt 

de stok de man breekt den stok. 

Plet werkwoord staat in den lijdenden vorm , wanneer 

het zelfstandig naamwoord als lijdende wordt voorgesteld; 

bv. de stok wirth ej is britzen de stok wordt, of is gebroken. 

§. 181. Onovergankelijke werkwoorden zijn die, welke 

geen voorwerp bij zich hebben, waarop de door het 

werkwoord uitgedrukte werking overgaat; bv. ik sit ik 

zit, de junge laketh de jongen lacht, de beam waext de 

boom wast. 

§. 182. Wederkeerende werkwoorden zijn de zoodanige, 

wumkes.nl



65 

waarvan de werking op den werkenden persoon zelven 

terug keert; bv. hy skammeth Mm hij schaamt zich, ik 

forsin my ik vergis mij. 

§. 183. Hulpbehoevende werkwoorden zijn die, welke 

altijd de hulp van een ander werkwoord noodig hebben 

om kracht van beteekenis te krijgen. Zij zijn ivolle wil

len , hinne kunnen, meye mogen, moeite moeten, dore 

durven, litte laten; bv. ik kin skriwe ik kan schrijven, 

du moätst arbeidje gij moet werken. 

§. 184. Onpersoonlijke werkwoorden eindelijk zijn 

die, welke geen bepaalden persoon als werkende oorzaak, 

maar in stede daarvan het onpersoonlijk voornaamwoord 

it bij zich hebben; bv. it reinih het regent, it thungerth 

het dondert, it routh my het berouwt mij. 

VEBDEELING DEK WEERWOORDEN NAAR HUNNE 

VEEVOEGING. 

§. 185. Door de vervoeging der werkwoorden verstaat 

men de verandering welke zij ondergaan, naar de ver

schillende betrekkingen en tijden, waarin zij kunnen voor

komen. 

§. 186. De vervoeging der werkwoorden is drieder!ei, 

namelijk: de gelijkvloeijende of zwakke, de ongelijkvloeijende 

of sterke en de onregelmatige vervoeging. 

§. 187. De gelijkvloeijende werkwoorden of die der 

zwakke vervoeging zijn de zoodanige, welke nimmer van 

wortelklank , maar alleen is hunnen uitgang veranderen. 

Zij zijn tweederlei. 

De eerste soort, welke in de onbepaalde wijze op je 

uitgaat, wordt dus vervoegd : 

Onbepaalde wijze : streakje streeien , 

Tegenwoordige tijd: ik streakje ik streel, 

Onvolmaakt verleden tijd: ik streake ik streelde , 
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Verleden deelwoordt: streake gestreeld. 

De tweede soort, in de onbepaalde wijze op e uitgaande, 

wordt vervoegd als volgt: 

Onbepaalde wijze: rane smelten , 

Tegenwoordige tijd: ik raen ik smelt, 

Onvolmaakt verleden tijd: ik raende ik smolt, 

Verleden deelwoord: raend gesmolten ; 

of 

Onbepaalde wijze: bruke gebruiken, 

Tegenwoordige tijd: ik brúk ik gebruik, 

Onvolmaakt verleden tijd: ik brúkte ik gebruikte, 

Verleden deelwoord: brúlct gebruikt. 

Als rane gaan alle geiijkvloeijende werkwoorden, wel

ker wortels op b, d, g, i, l, m, n. r, v, w en y uitgaan, 

alsmede op s na een langen klinker. 

Als bruke gaan alle geiijkvloeijende werkwoorden , welker 

wortels op ch, f, k, p, t en x uitgaan, alsmede op s 

wanneer deze door een korten klinker wordt voorafgegaan. 

§. 188. Bij de ongelijkvloeijende werkwoorden of die 

der sterke vervoeging merken wij op: 

1. die het verleden deelwoord op n hebben, waar

onder er zijn: a die én in den onvolmaakt verleden tijd 

én in het verleden deelwoord een anderen wortelklank 

krijgen; b die in den onvolmaakt verleden tijd en in liet 

verleden deelwoord den zelfden wortelklank hebben, en 

c die alleen in den onvolmaakt verleden tijd van wortel

klank veranderen. 

2. die het verleden deelwoord op t hebben. Deze 

hebben allen in den onvolmaakt verleden tijd en in het 

verleden deelwoord den zelfden wortelklank. 

§. 189. Een en ander kan nader blijken uit de volgende 

lijst der ongelijkvloeijende werkwoorden. 
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Oîibep. wijze. 

dekke dekken, 

stekke stoken , 

streike strekken, 

ùtlekke uitlekken. 

brekke breken, 

trekke trekken , 

strike strijken, 

luke trekken, 

forjitle vergeten, 

jiëte gieten, 

skiëte schieten , 

sjiëte „ , 

miete meten, 

snute snuiten , 

slute sluiten, 

friese vriezen, 

forliese verliezen . 

farre varen , 

skeppe scheppen, 

blieze blazen, 

Miwe klimmen, 

bliioe blijven, 

driwe drijven, 

priwe proeven, 

skriive schrijven, 

riwe rijgen, 

ihriwe duwen, 

wriwe wrijven, 

melke melken, 

helpe helpen, 

swelle zweren, 

Tegenw. tijd. 

ik dek, 

„ stek, 

,, strek , 

,, lek tit, 

,, brek, 

,, trek, 

„ strik , 

,, lúk, 

n Jorjit, 

„ jiël, 

„ skiet, 

,, sjiët, 

., miët, 

,. snút, 

,, slút, 

,, fries, 

,, forlies, 

» f ai', 
,, step, 

,, blies, 

„ Miit?, 

„ bliw, 

, , c^nifj , 

,. priw, 

., skriw, 

„ rhv, 

„ thriw, 

,, ivriw, 

„ melk, 

,. help, 

,, swel, 

Oiivolm. verl. tijd. 

ik 

11 

11 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

? Ï 

ii 

ii 

ii 

ii 

i i . 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

?> 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

,, 

diek, 

stiek, 

striek, 

Hek út, 

briek , 

triek, 

striek , 

loeit, 

forgeat, 

geat, 

skeat , 

ii i 

meat, 

sneat, 

sleat, 

frear, 

forlear, 

f oer, 

s'lcoep, 

bloes , 

kleaw, 

bleaio, 

dreaw, 

preaw, 

skreaw, 

reaw, 

threaiu, 

wreaw, 

mulk , 

hulp, 

sivul, 

Verl. deci 

ditzen ; 

stitzen; 

stritzeu ; 

útlitzen; 

britzen; 

triizen; 

stritzert; 

Ut ze ii; 

forgetten; 

geilen; 

sketten; 

ii i 

metten; 

snetten; 

sletten; 

fêrsen ; 

forlern: 

fearn; 

skepen ; 

blasen ; 

kleawn; 

bleawn; 

dreawn; 

preawii; 

skreawn; 

reawn; 

threawn; 

wreawn; 

mulken; 

hulpen; 

smullen; 
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Onkp. wijze. 

treffe treffen, 

glimme gl immen, 

swimme zwemmen , 

krimpe k r impen , 

drinke dr inken, 

hinke h inken , 

blinke b l i nken , 

klinke k l i nken , 

sinke zinken , 

skinke s chenken , 

slinke s l enken , 

Tering e d r ingen , 

minge mengen , 

springe spr ingen, 

swinge zwaai jen, 

thwinge dwingen , 

•wringe wr ingen , 

fange v a n g e n , 

' ; >} 5 

iiunge zingen , 

stiunke s t inken , 

ßuehte vech ten , 

spinne sp innen , 

winne w innen , 

biginne beg innen , 

rinne l o o p e n , 

fordwine verdwijnen, 

finde vinden , 

winde w inden , 

binde b inden , 

spye † s p u w e n , 

ik 

r; 

•>•> 

' J 

>3 

)5 

?s 

?? 

Î Î 

Î Î 

)) 
Î J 

n 

Î ? 

>; 
>; 
?? 

>; 
Î Ï 

» 
» 
»5 

Î Î 

.; 
Î Î 

>î 

?? 

„ 
V 

Î Î 

Î ; 

Tegenw. tijd. 

tref, 

glim, 

swirn, 

krimp, 

drink, 

hink, 

êtói/c, 

klink, 

sink, 

skink, 

slink, 

kring, 

ming, 

spring, 

swing, 

thioing, 

wring, 

fang, 

!) 5 

siung, 

stiunk, 

fiueht, 

spin, 

M?î« , 

foyz'», 

?'8» , 

fordwin, 

/ w t á , 

wind, 

bind, 

spy, 

Onvolm. verl. tijd. 

ik 

?; 

>; 
? ; 

? î 

!) 
î ï 

î î 

î î 

» 
!! 
î î 

ï î 

j ; 

>? 

>) 
Î Î 

w 

; Î 

>; 
!> 
ï î 

1? 

î î 

î î 

» 
î ; 

,: 
î î 

>i 

Î ; 

*ttt/ , 

glum, 

sivum, 

krump , 

drunk, 

hunk, 

blunk, 

klunk, 

sunk, 

skunk, 

slank, 

innig, 

mung, 

sprung, 

swung, 

thwung, 

ivrung, 

fung, 

i j ) 

SUM# , 

s t o i £ , 

fucht, 

spare , 

wûn, 

bigûn, 

rara, 

fordvoûn, 

fúnd,' 

wûnd, 

blind , 

spe», 

Verl. deelw 

ö « z # » ; 

glu.'iwien; 

sivumraen; 

krumpen; 

drunken; 

hunken ; 

blunken; 

klunken; 

sunken; 

skuîlken ; 

slanken; 

krungen; 

muugen; 

Sprüngen ; 

swungen; 

thwungen; 

wrungen ; 

ƒ«»#«»; 

finzen ; 

sungen; 

stunken; 

fuchten; 

s p á » ; 

4üra ; 

fo^átt ; 

rara; 

/orrfiüu»; 

ƒ « » ; 

wára ," 

J á » ; 

spe«»; 
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Onbep. wijze. 

swve zwijgen, 

snye snijden, 

berge bergen, 

loerpe werpen, 

biede bieden, 

siede zieden , 

kiese kiezen, 

liege liegen, 

fordjerre verderven, 

bidjerre bederven, 

stjerre sterven, 

jilde gelden, 

stuwe † stuiven, 

waexe wassen, 

weage wegen, 

wîrde worden, 

nimme nemen, 

kunime komen, 

bidde bidden, 

bidrage bedriegen, 

stelle stelen, 

frette vreten, 

lêse lezen, 

genese genezen, 

sitte zitten, 

litte laten, 

slite slijten, 

smite smijten, 

wite wijten, 

bite bijten, 

ite eten, 

Tegen*, tijd. 

ik swy, 

„ sny, 

„ berch , 

„ werp , 

,, bied, 

„ sied, 

„ kies, 

„ liech, 

„ fordjer, 

„ bidjer, 

„ stjer, 

„ jild, 

„ stuw, 

„ waex, 

„ weach, 

„ wird, 

„ nim, 

„ kum, 

„ bid, 

„ bidraech, 

„ stel, 

„ fret, 
„ lês, 

„ genês, 

„ sit, 

„ Ut, 

„ slit, 

„ sinit, 

„ wit, 

» b''t) 
„ it, 

Onvolm. verl. tijd. 

ik swei, 

„ snei, 

„ birch, 

„ tvirp , 

„ bea, 

„ sea, 

„ keas, 

,, leach, 

„ fordoar, 

„ bidoar, 

„ stoar, 

„ gou, 

„ stau, 

„ ivoex, 

„ woech, 

,, waerd, 

„ naem, 

„ kaem, 

„ bea, 

„ bidreach, 

,} stiel, 

„ friet, 

„ lies , ] 

„ genies, ; 

„ siet. 

,, liet, 

„ sliet, 

„ smiet, 

„ wiet, 

,. biet, 

,, iet, 

Verl. deelw 

swein ; 

sneiu; 

| birgen; 

i wirpen; 

; bean; 

sean; 

keasen ; 

leagen; 

fordoarn ; 

bidoarn; 

stoam; 

gowen ; 

stawen; 

woexen; 

woegen; 

wirden; 

nimmen; 

kummen; 

bidden; 

bidragen; 

stellen; 

fretten • 

lêsen; 

genesen; 

sitten; 

litten; 

sliten; 

smiten; 

witen; 

biten; 

iten; 
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Oubep. wijze. 

krite krijten, 

glide glijden, 

ride rijden, 

stride strijden , 

(lye) lijden, 

snye snijden , 

prise prijzen, 

gripe grijpen, 

higripe begrijpen , 

hiëte heeten, 

mippe roepen, 

falie vallen, 

drage dragen , 

grave graven, 

hâlde houden, 

deye dooden, 

liede leiden, 

skiede scheiden, 

spriede spreiden, 

stiëte stooten, 

riede raden, 

iriede braden, 

liede luiden, 

Miede bloeden, 

lye lijden, 

§. 190. Slecï-

Oabep. wijze. 

knipe knijpen , 

stappe stappen, 

Tcrupe kruipen, 

shuwe † schuiven, 

Inde laden, 

ik 

,, 
yy 

Î Î 

Î Î 

" 
f? 

>! 
V 

? ! 

j ; 

>) 
Î Î 

Î ? 

>) 
n 

y> 

v> 

V 

7> 

>> 
>; 
Ï Î 

Ï Î 

its 

ik 

; Î 

Î Î 

Î Ï 

?• 

îegenw. lijd. 

krit, 

glid, 

rid, 

strïd, 

(W, 
sny, 

pris, 
grip, 

Mgrip, 

hiët, 

rup, 

jat, 

draech , 

graef, 

hâld, 

dei, 

lied, 

skied, 

spried, 

stiet , 

ried, 

hried, 

lied. 

Mied, 

ly, 
ten deele o 

Tegeuw. lijd. 

knip, 

stap, 

knip, 

skiwj, 

laed, 

Oirafrn. verl. tijd. 

ik kriei, 

„ glied, 

„ ried, 

„ Btried, 

,, (lied), 

,, snied, 

„ pries , 

„ griep, 

„ oigriep , 

„ Met, 

„ rôp, 

,, fôel, 

„ droech, 

„ groef, 

„ houd, 

„ daette, 

„ laette, 

„ skaette, 

,, spraette, 

„ staette, 

„ rette, 

„ breite, 

• . VÖttO j 

,, blette, 

„ litte , 

agelijkvloeijend 

Onvolii!. ver!, tijd. 

ik kniep, 

„ stoep , 

„ krôep, 

„ skau, 

,, laedde, wumkes.nl
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§. 191. Onregelmatige werkwoorden zîjn dezulke, die 

in hunne vervoeging, deze meer die minder, van de ge

wone wijze afwijken. Zij zijn de volgende: 

Onbep. wijze. 

wêse zijn, 

habbe hebben, 

hinne kunnen, 

kenne kennen, 

scille zullen, 

wolle willen, 

gean gaan, 

Tegenw. tijd. 

ik bin, 

du bist, 

hy is , 

wy hinne, 

ik hob, 

du hest, 

hy heth, 

wy habbe, 

ik hin, 

du kinst, 

hy kin, 

wy hinne, 

ik ken, 

du kenst, 

hy hen, 

wy henne, 

ik seil, 

du seilst of 

„ scitte, 

hy seil, 

wy scille, 

ik wol, 

du wolst of 

„ wotte, 

hy wol, 

ivy wolle, 

ik gean of 

» gung, 

Omrolm. vcrl. tijd. 

ik wier, 

„ hie, 

wy Meden, 

ik koe, 

wy koeden, 

ik koe, 

wy koeden, 

ik scoe , 

wy seoeden, 

ik woe, 

wy woeden, 

ik ging of 

„ gung, 

Verl. dee 

wêsen of 

west; 

hawn; 

kinnen; 

hend; 

wollen; 

gien, 

gungen oi 
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Onliep. wijze. 

stean staan, 

fleane vliegen, 

jaen geven, 

slaen slaan, 

dwaen doen, 

sieän zien, 

tsieän trekken, 

Tegenv. tijd. 

du giëtst, 

hy giet, 

toy geane of 

„ gunge, 

ik stean of 

„ stand, 

du stiëtst, 

hy stiëth, 

ivy steane of 

„ stände, 

ik flean of 

,,, fliuch, 

„ jaen of 

„ joiv, 

„ slach , 

„ dwaen of 

„ duch, 

du duchst, 

hy ducht, 

wy dioane of 

„ dugge, 

ik sieän, 

„ siuch, 

du siuchst, 

hy siucht, 

wy siecine of 

» siugge, 

ik tsieän of 

„ tsiuch, 

du tsiuchst, 

hy tsiueht, 

OnYolm. verl. tijd. 

ik stoe of 

„ stie , 

wy stoeden of 

„ stieden, 

ik fleach, 

„ joech, 

„ sloech, 

„ die of 

„ dich, 

toy dieden of 

„ dîgen, 

ik seach, 

„ teach, 
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Onbep. vijze. 

lidze liggen, 

lidze leggen, 

sidze zeggen, 

kry krijgen, 

meye mogen, 
wite weten, 

witte „ , 

•moäte moeten, 

dore durven, 

Tegenw. tijd. 

wy tsieâne of 

„ tsiugge, 

ik lids , 

du leist, 

hy leit, 

wy lidze, 

ik lids, 

du leist, 

hy leith, 

wy lidze, 

ik sids, 

du seist, 

hy seith , 

wy sidze, 

ik kry , 

du kryst of 

„ krigest, 

hy kryth of 

„ krigeth, 

wy Jcrye, 

ik mei, 

„ wit, 

„ ivit, 

„ moät, 

du moätst, 

hy moät, 

wy moäte, 

ik doar, 

du doarst, 

OnYolm. ver]. tijd. 

ik laei, 

du laeist, 

hy laei, 

wy layen, 

ik lei, 

du leist, 

hy lei, 

wy leiden of 

„ let/en, 

ik sei, 

du seist, 

hy sei, 

wy seiden of 

„ seyen, 

ik krige, 

ik mucht, 

„ wist, 

» >; > 
„ moäst, 

„ doärst, 

du doärste, 
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Onbep. wijze. 

hâlde houden, 

sâlte zouten , 

bringe brengen, 

thinke denken, 

thinze „ 

sîkje † zoeken , 

keapje † koopen, 

sliepe † slapen, 

hingje † hangen, 

meltsje melken, 

fiuchtje vechten, 

laeitsje lagchen, 

meitsje maken, 

smeitsje smaken, 

: Tegcnw. tijd. 

; hy doar, 

wy dore, 

ik hâld, 

„ sâlt, 

• 

„ bring, 

,5 think, 

„ thins, 

„ sîkje, 

„ keapje, 

„ sliep, 

„ hingje, 

„ meltsje, 

,, fiuchtje, 

„ laeitsje, 

du lakest, 

hy laketh, 

wy laeitsje. 

ik meitsje, 

du makkest, 

hy makketh, 

wy meitsje, 

ik smeitsje, 

du smahhest, 

hy smahketh, 

wy smeitsje, 

Om-olm. verl. tijd. 

hy doürst, 

ivy doârsten, 

ik hâlde, 

du holdste, 

hy hâlde, 

wy halden, 

ik sâlte, 

du sâltste , 

hy sâlte, 

wy sâlten, 

ik brocht, 

„ thocht, 

» n ! 
„ socht, 

„ kaft, 
„ slepte, 

,. hung, 

„ mulh, 

„ Jucht, 
„ lake, 

„ makke , 

„ smakke, 

Verl. deeh 

\ 

halden; 

sâlten, 

brocht; 

thocht; 

>) ! 
socht; 

koft; 

slept; 

hungen of 

Mnzen; 

mulken,; 

fuchten; 

lake; 

makke; 

smakke; 
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Onbcp. wijze, 

weitsje waken, 

reüsje raken, 

koaitsje koken, 

loaitsje kijken, 

ploaitsje plukken, 

kleye klagen, 

f eye vegen, 

legeuvr. tijd. 

ik weitsje, 

du wekkest, 

hy loelcketh, 

wy weitsje, 

ik reitsje, 

du rekkest, 

hy rèkkeih, 

wy reitsje , 

ik koaitsje, 

du Mkkest, 

hy kôkketh, 

wy koaitsje , 

ik loaitsje, 

du lôkkest, 

hy lôhketh, 

wy loaitsje, 

ik ploaitsje, 

du plôkkest, 

hy plâkketh, 

wy -ploaitsje, 

ik Mei, 

du Meist of 

„ klagest, 

hy kleith of 

klageth , 

wy kleye, 

ik fei, 

du feist of 

„ fagest, 

hy feith of 

,, fageth, 

Onvolm. vcrl. tijd. | 'Verl. deelw. 

ik wekke . 

„ rekke, 

„ kôkke, 

„ lôkke, 

„ plôkke, 

„ klage, 

» f äffe, 
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Onbep. wijze. Tegeuw. lijd. Onvolm. verl. tijd. | Verl. deelw, 

W'j feye, 

jeye jagen, ikjei, ik jage, jag ei 

du jeist of 

,, jagest, 

hy jeith of 

„ jageth, 

wy jeye, 

§. 192. Eenige ongelijkvloeijende en onregelmatige 

werkwoorden kunnen tevens gelijkvloeijend vervoegd wor

den. Het zijn die welke met een † geteekend zijn. 

Voor prîse, sweye, ârinke en sleinhe zegt men ook 

prîsgje, swîgje, drinze en skinze, welke woorden gelijk-

vloeijend vervoegd worden. Ook hebben wij voor koaitsje, 

loaitsje en ploaitsje de zuiverder vormen: kokje, lôlcje, 

•plekje. 

Van de werkwoorden kumme en nimme hebben wij ook 

nog de verleden deelwoorden kumd en numd. 

DE VERVOEGING DEK WERKWOORD EK. 

§. 193. Wat men door de vervoeging der werkwoorden 

te verstaan hebbe heeft men uit het vorenstaande reeds 

kunnen zien. Ter nadere kennis daarvan hebben wij nog 

te letten op hunne wijzen, tijden, personen en getallen. 

§. 194. De wijzen zijn vier in getal; als: de onbepaalde, 

de aantoonende of bepaalde, de aanvoegende of onzekere 

en de gebiedende. 

§. 195. De onbepaalde wijze is die, welke de door 

het werkwoord uitgedrukte werking zonder bepaling van 

persoon of getal voorstelt; bv; libje leven, lïbhe habbe 

geleefd hebben. 

§. 196. De aantoonende wijze is die, waardoor eene 

werking bepaald of regtstreeks wordt aangetoond; bv. ik 
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siuny ik zing, ik hab snngen ik heb gezongen. ik seil 

sinn ge ik zal zingen. 

§. 197. De aaavoegende wijze is die, waardoor iets 

onzeker wordt uitgedrukt: als een wenscîi, eene voor

waarde , eene opwekking, enz. bv. hy siunge hij zinge, 

ik woe wol dat er Jcaem ik wenschte wel dat hij kwame. 

§. 198. De gebiedende wijze eindelijk dient om een 

bevel of eene opwekking uit to drukken; duch goed oan 

alle minsten doe wel aan alle menschen. 

§. 199. Er zijn zes tijden; als de tegenwoordige, de 

onvolmaakt verledene, de volmaakt verledens , de meer dan 

volmaakt verledene, de eerste toekomende en de tweede toe

komende tijd. 

§. 200. De tegenwoordige tijd duidt aan dat eene 

handeling plaats heeft op hetzelfde oogenblik waarin men 

spreekt; bv. ik les ik lees. 

§. 201. De onvolmaakt verledene tijd stolt eene wer

king voor die reeds voorbij is op den tijd waarin men 

spreekt, maar nog voortduurde op den tijd waarvan men 

spreekt, of duidt eene handeling aan, die nog niet geheel 

voorbij i s , wanneer eene andere begint; bv. ik lies ik 

las , ik wier thús, do er by my kaem ik was te huis, toen 

hij bij mij kwam. 

§. 202. De volmaakt verledene tijd duidt aan dat eene 

werking geheel voleindigd is op den tijd, waarin men 

spreekt, zonder opzigt tot een anderen tijd of eenige 

andere handeling; bv. ik hab iten ik heb gegeten. 

§. 203. De meer dan volmaakt verledene tijd geeft te 

kennen, dat eene zaak reeds geheel voorbij was , toen 

een*e andere aanvang nam; bv. ik Me heard ik had ge

hoord , ik waerd heechachte ik werd hooggeacht. 

§. 204. De eerste toekomende tijd beteekent eenvoudig 
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dat iets zal geschieden; bv. wy stille ride wij zuilen 

rijden. 

§. '205. De tweede toekomende tijd duidt aan dat iets 

toekomend is op den tijd waarin men spreekt, maar ver

leden zal zijn op den tijd waarvan men spreekt; bv. ik 

seil it wol dien habbe, as ji/ by my kumme ik zal liet wel 

gedaan hebben, wanneer gij bij mij komt. 

§. 206. Bij de vervoeging der werkwoorden heeft men 

in het friesch, even als zulks in het hollandsch het geval 

i s , de hulp van andere werkwoorden noodig , welke om 

die reden ook Jndpwoorden genoemd worden. Deze zijn 

stille zullen, hetwelk dient om de toekomende tijden aan 

te duiden; habbe hebben, dat in de verledene tijden ge

bruikt wordt, alsmede wêse zijn, en ivirde worden, van 

welke het laatste altijd en het eerste meestal een lijden 

te kennen geeft. 

§. 207. De personen, welke bij de vervoeging in 

aanmerking komen, zijn: 

de 1ste persoon of die spreekt; bv. enkelv. ik skriw 

ik schrijf: meerv. wy siunge wij zingen. 

de 2<3e persoon of degene tot wien men spreekt; bv. 

enkelv. du leawst gij gelooft, meerv. jimme helje gij haalt. 

de 3de persoon of degene van wien men spreekt; bv. 

enkelv. hy is hij i s , hiu rnienth zij meent, it reinth het 

regent, meerv. Ma rinne zij loopen. 

§. 208. Hoe nu het werkwoord naar de verschillende 

wijzen, tijden en personen vervoegd wordt, kan men zien 

in de volgende voorbeelden van vervoeging. 

§. .209. Vervoeging van het huîpwoord stille zullen. 

Onbepaalde wijze. Deelwoord. 

Tegenw. tijd: stille, stillende, 

to stillen. 
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Tegenwoordige tijd. 

ENKF.LVOOD. Aantoonende wijze. MEERVOUD. 

ik seil, ' wy stille , 

du seilst, jimme stille, 

hy stil, Ma stille. 

Onvolmaakt verledene tijd. 

ik scoe, wy scoeden , 

du scoest, jimme scoeden , 

hy scoe , hia scoeden. 

Van stille hebben wij slechts de beide opgegeven tijden, 

welke voldoende zijn om den toekomenden tijd uit te drukken. 

§. 210. Vervoeging van het hulpwoord: habbe hebben. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden. 

Tegenw. tijd: 

Verl. 

Toek. „ 

ENKELVOUD. 

ik hàb , 

du hest, 

hy heth , 

ik Me, 

du Mest, 

hy hie, 

ik hab hawn, 

du hest hawn, 

hy heth hawn, 

habbe, habbende, 

to habben, 

hawn habbe, haivn , 

habbe stille. habbe stillende. 

Tegenwoordige tijd. 

Aantoonende wijze. MEEBVOUD. 

wy habbe, 

jimme habbe, 

Ma habbe. 

Onvolm. verl. tijd. 

wy Meden, 

jimme Meden, 

Ma Meden. 

Volm. verl. tijd. 

wy habbe hawn, 

jimme habbe hawnr 

hia habbe hawn. 
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Meer dan volm. verl. tijd. 

ik Me hawn, wy Meden hawn, 

du /nest hawn, - jimme Meden hawn , 

hy hie hawn, Ma Meden hawn. 

Eerste toek. tijd. 

ik seil habbe, wy scille habbe , 

du sciht habbe, jimme scille habbe, 

hy seil habbe, hia scille habbe. 

Tweede toek. tijd. 

ik seil hawn habbe, wy scille hawn habbe, 

du seilst hawn habbe, jimme scille hawn habbe, 

hy seil hawn habbe , hia scille hawn 

Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

ENKELVOUD. 

dat ik habbe of hab, 

dat-stu hest, 

dat er habbe of heth, 

MEERVOUD. 

dát wy habbe, 

dat jimme habbe, 

dat Ma habbe. 

dat ik hie, 

dat-stu Mest, 

dat er hie, 

Onvolm. verl, tijd. 

dat wy Meden, 

Volm. verl. 

of hab , dat ik hawn 

dat-stu hawn hest, 

dat er hawn habbe of heth, 

dat jimme Meden, 

dat Ma Meden. 

tijd. 

dat ivy hawn habbe, 

dat jimme hawn habbe, 

dat hia hawn habbe. 

Meer dan volrn. verl. tijd. 

dat ik hawn hie, 

dat-stu haivn Mest, 

dat er hawn hie, 

dat ik habbe scoe, 

dat wy hawn Meden, 

dat jimme hawn Meden, 

dat Ma hawn Meden. 

Eerste toek. tijd. 

dat wy habbe scoeden, 
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dat-stu habbe scoest, dat jimme habbe scoeden, 

dat er habbe scoe, dat Ma habbe scoeden. 

Tweede toek. tijd. 

dat ik haivn habbe scoe, dat wy hawn habbe scoeden , 

dat-stu haivn habbe scoest, dat jimme hawn habbe scoeden , 

dat er hawn habbe scoe, dat Ma hawn ha.bbe scoeden. 

Gebiedende wijze. 

Enkel- en meervoud: hob. 

%. 211. Vervoeging van het hulpwoord: wêse zijn. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden. 

Tegenw. tijd wêse, wêsende, 

to wêsen, 

Verl. „ wêsen (of west) habbe , wêsen (of west,) 

Toek. „ wêse scille. wêse scillende. 

Aantoonende wijze. 

ENKELVOUD. Tegenwoordige tijd. MEERVOUD. 

ik bin, wy binne , 

du bist, jimme binne, 

hy is, Ma binne. 

Onvolm. verl. tijd. 

ik wier, wy wieren , 

du wierst, jimme wieren , 

hy wier, Ma wieren. 

Volm. verl. tijd. 

ik hob wêsen, wy habbe wêsen, 

du hest wêsen, jimme habbe wêsen, 

hy heth wêsen, Ma habbe wêsen. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

ik hie wêsen, wy Meden wêsen, 

du Mest wêsen , jimme Meden wêsen, 

hy hie wêsen, Ma Meden wêsen. 
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Eerste toek. tijd. 

ik seil ivêse, imj scille ivêse, 

du seilst wêse, jimme scille wêse , 

hy seil wêse, hia scille wêse. 

Tweede toek. tijd. 

ik seil wêsen habhe, wy scille wêsen habbe, 

du seilst wêsen habbe , jimme scille wêsen habbe, 

hy seil wêsen habbe, hia scille wêsen habbe. 

Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

dat ik sy oi' bin, dat wy binne, 

daUstu bist, dat jimme binne, 

dat er sy of is , dat hia binne. 

Onvolm. verl. tijd. 

dat ik wier, dat wy wieren, 

dat-stu wierst, dat jimme wieren, 

dat er wier, dat hia wieren. 

Volin. verl. tijd. 

dat ik wêsen habbe of hab, dat wy wêsen habbe, 

dat-stu wêsen hest, dat jimme wêsen habbe, 

dat er wêsen habbe of heth, dat hia ivêsen habbe. 

Meer dan volui. verl. tijd. 

dat ik wêsen hie, dat wy wêsen Meden, 

dat-stu wêsen Mest, dat jimme wêsen Meden, 

dat er wêsen hie, dat hia wêsen Meden. 

Eerste toek. tijd. 

dat ik wêse scoe, dat wy wêse scoeden, 

dat-stu wêse scoest, dat jimme wêse scoeden, 

dat er wêse scoe, dat hia wêse scoeden. 

Tweede toek. tijd. 

dat ik wêsen habbe scoe, dat wy wêsen habbe scoeden , 

dat-stu wêsen habbe scoest, dat jimme ivêsen habbe scoeden, 
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dat er ivêsen habbe scoe, dat hia ivêsen habbe scoeden. 

Gebiedende wijze. 

Enkel- en meervoud: wês. 

§. 212. Vervoeging van het hulp woord: wirde worden. 

Onbepaalde 

Tegenw. tijd 

Verl. „ 

Toek. „ 

ENKELVOUD. 

ik wird, 

du wirdst, 

hy wirth, 

ik vjaerd , 

du waerdst, 

hy woerd, 

ik bin würden 

wii 

to 

wii 

wijze. 

•de, 

wirden, 

'den wêse, 

wirde stille. 

, 
du bist wirden, 

hy is wirden, 

Aantoonen 

Deelwoord. 

wirdende, 

wirden, 

wirde stillende. 

de wijze. MEERVOUD, 

Tegenwoordige tijd. 

Onvolm 

Volm. 

Meer dan \ 

wy wirde, 

jimtne wirde, 

hia wirde, 

. verl. tijd. 

wy woerden, 

jimme waerden , 

hia waerden. 

verl. tijd. 

wy binne wirden, 

jimme binne wirden,, 

hia binne wirden. 

"olm. verl. tijd. 

ik wier wirden, 

du ivierst wirden , 

hy ivier wirden, 

ik seil ivirde, 

du seilst wirde, 

hy seil wirde, 

ik seil wirden wêse 

wy wieren wirden , 

jimme wieren wirden, 

hia wieren wirden. 

Eerste toek. tijd. 

wy stille wirde, 

jimme stille ivirde , 

hia stille wirde. 

Tweede toek. tijd. 

, wy stille wirden wêse, 

6* 
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du seilst wirden wêse , jimme seilte wirden wêse, 

hy seil wirden wêse, hia scille wirden wêse. 

Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

dat ik wirde of wird, dat wy wirde, 

dat-stu wirdst, dat jimme wirde, 

dat er wirde of wirth, dat hia wirde. 

Onvolm. verl. tijd. 

dat ik waerd, dat wy waerden, 

dat-stu waerdst, dat jimme waerden , 

dat er waerd, dat hia waerden. 

Volui. verl. tijd. 

dat ik wirden sy of bin, dat wy wirden binne, 

dat-stu wirden bist, dat jimme wirden binne, 

dat er wirden sy of is, dat hia wirden binne. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

dat ik wirden wier, dat wy ivirden wieren, 

dat-stu wirden wierst, dat jimme wirden wieren , 

dat er wirden wier, dat hia wirden wieren. 

Eerste toek. tijd. 

dat ik wirde scoe, dat wy wirde scoeden , 

dat-stu wirde scoest, dat jimme wirde scoedeu , 

dat er wirde scoe, dat hia wirde scoeden. 

Tweede toek. tijd. 

dat ik wirden wêse scoe, dat wy wirden wêse scoeden, 

dat-stu wirden wêse scoest, dat jimme wirden wêse scoeden, 

dat er wirden wêse scoe, dat hia wirden wêse scoeden. 

Gebiedende wijze. 

Enkel- en meervoud: wird. 

§. 213. Vervoeging van het gelijkvloeijend overganke-

lijk werkwoord: prîsgje prijzen. 
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Bedrijvende vorm. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden. 

Tegenw. tijd 

Verl. 

Toek. „ 

ENKELVOUD. 

ik prîsgje, 

du prisgest, 

hj prîsgeth, 

ik prîsge, 

du prisgest, 

hy prîsge, 

prîsgje, 

to prîsgjen, 

prîsge habbe, 

prîsgje stille. 

prîsgjende, 

prîsge, 

prîsgje stillende. 

Aantoonende wijze. MEERVOUD. 

Tegenwoordige tijd. 

Onvolm 

uy prîsgje, 

jimme prîsgje, 

Ma prîsgje. 

. verl. tijd. 

wy prîsgen, 

jimme prîsgen, 

Ma prîsgen. 

Volm. verl. tijd. 

ik háb pnsge, enz. wy habbe prîsge , enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

ik Me prîsge, enz. v>y Meden prîsge, enz. 

Eerste toek. tijd. 

ik seil prîsgje, enz. wy stille prîsgje, enz. 

Tweede toek. tijd. 

ik seil prîsge habbe, enz. wy stille prîsge habbe , enz. 

Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

dat ik prîsgje, dat wy prîsgje, 

dat-stu prisgest, dat jimme prîsgje, 

dat er prîsgje of prîsgeth, dat Ma prîsgje. 

Onvolm. verl. tijd. 

dat ik prîsge , dat wy prîsgen, 

dat-stu prîsgest, dat jimme prîsgen , 

dat er prîsge, dat Ma prîsgen. 
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Volm. verl. tijd. 

dat ik prîsge habbe oîhab,enz. dat wy prîsge habbe, enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

dat ik prîsge hie, enz. dat wy prîsge Meden, eaz. 

Eerste toek. tijd. 

dat ik prîsgje scoe, enz. dat wy prîsgje scoeden, enz. 

Tweede toek. tijd. 

dat ik prîsge habbe scoe, enz. dat wy prîsge habbe scoeden, enz. 

Gebiedende wijze. 

Enkel- en meervoud: prîsgje. 

Lijdende vorm. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden. 

Tegen w. tijd: prîsge wirde, prîsge wirdende , 

prîsge to wirden, 

Verl. „ prîsge wirden prîsge wirden, 

wêse, 

Toek. „ prîsge wirde prîsge ivirde scillende. 

scüle. 

ENKELVOUD. Aantoonende wijze. MEERVOUD. 

Tegenwoordige tijd. 

ik wird prîsge, enz. wy wirde prîsge, enz. 

Onvolm. verl. tijd. 

ik waerd prîsge, enz. wy waerden prîsge, enz. 

Volm. verl. tijd. 

ik bin prîsge wirden, enz. wy binne prîsge wirden, enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

ik wier prîsge wirden, enz. wy wieren prîsge wirden enz. 

Eerste toek. tijd. 

ik seil prîsge wirde, enz. wy scille prîsge wirde, enz. 

Tweede toek. tijd. 

ik seil prîsge wêse, enz. wy scüle 'prîsge wirden wêse, 

enz. 
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Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

dat ikprîsge wirde of'wird, enz. dat tey prîsge wirde, enz. 

Onvolm. verl. tijd. 

dat ik prîsge waerd, enz. dat wy prîsge ivaerden, enz. 

Volm.. verl. tijd. 

dat ik prîsge wirden sy of dat wy prîsge wirden binne, 

bin, enz. enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

dat ik prîsge wirden wier, enz. dat wy prîsge wirden wieren, 

enz. 

Eerste toek. tijd. 

dat ik prîsge wirde scoe, enz. dat wy prîsge wirde scoeden, enz. 

Tweede toek. tijd. 

dat ik prîsge wirden wêse dat wy prîsge wirden wêse 

scoe, enz. scoeden, enz. 

Gebiedende wijze. 

Enkel- en meervoud: wird prîsge. 

§. 214. Vervoeging van het ongelijkvloeijend over-

gankelijk werkwoord: brekke breken. 

Bedrijvende vorm. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden! 

Tegenw. tijd: brekke, , brekkende, 

to brekken, 

Verl. 

Toek. „ 
ENKELVOUD. 

ik brek, 

du brekst, 

hy brekt, 

britzen habbe, britzen, 

brekke scille. brekke scillende. 

Aantoonende wijze. MEERVOUD. 

Tegenwoordige tijd. 

wy brekke, 

jimme brekke, 

hia brekke. 
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Onvolm. verl. tijd. 

ik briek , wy brieken, 

du briekst, jimme brieken, 

hy briek , Ma brieken. 

Volm. verl. tijd. 

ik hab britzen, enz. wy habbe britzen, enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

ik hie britzen, enz. wy Meden britzen, enz. 

Eerste toek. tijk. 

ik seil brekke, enz. wy scüle brekke, enz. 

Tweede toek. tijd. 

ik seil britzen habbe, enz. wy scüle britzen wirde, enz. 

Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

dat ik brekke of brek, dat vry brekke, 

dat-stu brekst, dat jimme brekke, 

dat er brekke of brekt, dat Ma brekke. 

Onvolm. verl. tijd. 

dat ik briek, dat wy brieken , 

dat-stu briekst, dat jimme brieken, 

dat er briek, dat Ma brieken. 

Volm. verl. tijd. 

dat ik britzen habbe of hab, dat wy britzen habbe, enz. 

enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

dat ik britzen Me, enz. dat wy britzen Meden, enz. 

Eerste toek. tijd. 

dat ik brekke scoe, enz. dat wy brekke scoeden, enz. 

Tweede toek. tijd. 

dat ik britzen habbe scoe, dat wy britzen habbe scoeden, 

enz. enz. 
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Gebiedende wijze. 

Enkel- en meervoud: brek. 

De lijdende vorm is gelijk aan dien van prîsgje. 

§. 215. Vervoeging van het gelijkvloeijend onovergan-

kelijk werkwoord: fluhhe vloeken. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden. 

Tegenw. tijd: fluhke, flukkende , 

Verl. 

Toek. „ 

ENKELVOUD. 

ik fluk, 

du flukst, 

hy flukt, 

ik flukte, 

du flukste, 

hy flukte, 

ik hab flukt, 

ik Me flukt, 

ik seil flukke 

ik seil flukt j 

dat ik flukke 

dat-stu flukst 

dat er flukke 

to flukken, 

flukt habbe , flukt, 

flukke scille, flukke scillende. 

Aantoonende wijze. MEERVOUD. 

Tegenwoordige tijd. 

wy flukke, 

jirnme flukke, 

hia flukke. 

Onvolm. verl. tijd. 

wy flukien, 

jimme flukten, 

Ma flukten. 

Volm. verl. tijd. 

enz. wy habbe flukt, enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

enz. v>y Meden flukt, enz. 

Eerste toek. tijd. 

, enz. wy scille flukke, enz. 

Tweede toek. tijd. 

habbe, enz. wy scille flukt habbe, enz. 

Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

of fluk , dat wy flukke, 

, dat jimme flukke, 

of flukt, dat hia flukke. 
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Onvolm. verl. tijd. 

datikßukte, dat wy fluiten, 

dat-stu flukste, dat jimme fluiten, 

dat er fluide, dat hia fluiten. 

Volm. verl. tijd. 

dat ikflukt habbe oîhab, enz. dat wy flukt halbe,, enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

dat ik flukt Me, enz. dat wy flukt Meden, enz. 

Eerste toek. tijd. 

dat ik flukke scoe, enz. dat wy flukke smeden, enz. 

Tweede toek, tijd. 

dat ik flukt habbe scoe, enz. dat tsy flukt habbe scoeden, enz. 

Gebiedende wijze. 

Enkel- en meervoud: fluîc. 

§. 216. Vervoeging van het gelijkvloeijend wederkee

rend werkwoord: iën forsinne zich vergissen. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden. 

Tegenw. tijd: iën forsinne, iën forsinneti.de, 

„ iën to flor sinnen, 

Verl. „ iën forsind habbe, iën forsind, 

Toek. „ iën forsinne scille. iën jorsinne scillende. 

ENKELVOUD. Aantoonende wijze. MEERVOUD. 

Tegenwoordige tijd. 

ik forsin my , wy forsinne ús, 

du forsinst dy , jimme forsinne jimme, 

hy forsinth Mm, hia forsinne Mar. 

Onvolm. verl. tijd. 

ik forsinde my, wy forsinden ús, 

du forsinste dy, jimme forsinden jimme, 

hy forsinde Mm, hia forsinden Mar. 

Volm. verl. tijd. 

ik hab my forsind, enz. wy habbe ús forsind, enz. 
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Meer dan volm. vorl. tijd. 

ik Me my forsind, enz. wy Meden ús forsind, enz. 

Eerste toek. tijd. 

ik seil my forsinne, enz. wy stille ús forsinne , enz. 

Tweede toek. tijd. 

ik seil my forsind habbe, enz. wy stille ús forsind habbe, enz. 

Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

dat ik my forsinne of forsin , dat wy ús forsinne, 

dat-stu dy forsinst, dat jimme jimme forsinne , 

dat er Mm forsinne of forsinth, dat Jiia Mar forsinne. 

Onvolra. verl. tijd. 

dat ik my forsinde, dat wy ús forsinden, 

dat-stu dy forsinste, dat jimme jimme forsinden , 

dat er Mm forsinde , dat Ma Mar forsinden, 

Volm. verl. tijd. 

dat ik my forsind habbe dat wy ús forsind habbe, 

of hab enz. enz. 

Meer dan volm. verl. tijd. 

dat ik my forsind Me, enz. dat wy ús forsind Meden, enz. 

Eerste toek. tijd. 

dat ik my forsinne scoe, enz. dat wy ús forsinne scoeden, enz. 

Tweede toek. tijd. 

dat ik my forsind habbe dat wy ús forsind habbe 

scoe, enz. scoeden, enz. 

Gebiedende wijze. 

Enkelvoud: forsin dn, 

Meervoud: forsin jimme. 

§. 217. Vervoeging van het onpersoonlijk werkwoord : 

reine regenen. 

Onbepaalde wijze. Deelwoorden. 

Te genw. tijd: reine, remende, 
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Tegenw. tijd: to reinen, 

Verl. ,. reind halbe, reind, 

Toek. reine stille. reine stillende. 

Aantoonende wijze. Aanvoegende wijze. 

Tegenwoordige tijd. 

it reinth. dat it reine of reinth. 

Onvolm. verl tijd. 

it reinde. dat it reinde. 

Volm. verl. tijd. 

il heih reind. dat it reind habbe of keth. 

Meer dan volm. verl. tijd.. 

it hie reind. dat it reind hie. 

Eerste toek. tijd. 

it seil reine. dat it reine scoe. 

Tweede toek. tijd. 

it seil reind habbe. dat it reind habbe scoe. 

Gebiedeode wijze : rein. 

§. 218. Bij de hier gegeven voorbeelden van vervoe

ging moet worden aangemerkt, dat de derde persoon 

enkelvoud in den tegenwoordigen tijd op th uitgaat 

wanneer het meervoud in den onvolmaakt verleden tijd 

op den eindigt, bv. Ma raenden zij smolten, hy raenth 

hij smelt, Ma Meden zij hadden, hu heth hij heeft. Wan

neer de wortel van zoodanige werkwoorden op d eindigt, 

zoo valt deze weg; bv. Ma ivaerden zij werden, wird 

word, hy wirth hij wordt, Ma rieden zij reden, rid rijd 

hy rith hij rijdt. Ook wanneer de derde persoon enkel

voud in den onvolmaakt verleden tijd, gelijk zulks bij 

alle gelijkvloeijende werkwoorden met den uitgang je 

plaats heeft, eene toonlooze e achter den wortel des 

werkwoords bekomt, zoo gaat diezelfde persoon in den 

tegenwoordige tijd op th uit; bv. hy hope hij hoopte, 
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hy hopeth hij hoopt, hy makke hij maakte, hy makheth 

hij maakt. In alle andere gevallen heeft gezegde persoon 

t; bv. hy Irúhte hij gebruikte, Ma brühten zij gebruikten, 

hy brúkt hij gebruikt, hy brielc hij brak, Ma brieken zij 

braken, hy brekt hij breekt. 

Wanneer de woorden die deed, hie had, stie of stoe 

stond, £oe konde, scoe zoude, ivoe wilde, door het voor

naamwoord er hij, gevolgd worden, 'voegt men er ge

woonlijk eene d achter; bv. died er deed hij. 

§. 219. Voorts moet nog worden gezegd dat de 

zamengestelde werkwoorden, welke in de uitspraak den 

klemtoon op het werkwoord zelve hebben, ook in de 

vervoeging steeds zamengesteld blijven, terwijl daarentegen 

die, welke den klemtoon op het voorvoegsel hebben, in 

de vervoeging daarvan gescheiden worden. 

§. 220. Er zijn eenige zamengestelde werkwoorden, 

welke, naar de verschillende beteekenissen welke zij 

hebben, zoo wel scheidbaar als onscheidbaar zijn; bv. 

úndernàLVE in staat of. in wezen houden, en átnmshâlde 

beneden houden, oer WINKE vermeesteren, en OERwinne 

overgaâren, enz. 

XIII . OVER DE BIJWOORDEN. (Bywirden.) 

§. 221. Bijwoorden noemt men die woorden, welke 

dienen om eenige omstandigheid of eene hoedanigheid 

van eene werking of van eenen toestand, of ook de 

nadere wijziging van eene eigenschap uit te drukken. 

Zij komen voornamelijk bij de werkwoorden en bijvoe-

gelijke naamwoorden, somtijds echter ook wel bij andere wumkes.nl
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bijwoorden; bv. hy kaem kreki út 'e tsjerke hij kwam juist 

uit de kerk, it is ihige raoai waer het is zeer fraai weder, 

hiu hin biustere moai sïunge zij kan bijzonder fraai zingen. 

Zij zijn dus eigenlijk niets anders dan bijvoeglijke naam

woorden van werkwoorden, bijvoegelijke naamwoorden 

en van andere bijwoorden. 

§. 222. De bijwoorden kunnen in acht soorten onder

scheiden worden; als: 1. Bijwoorden van bevestiging, 

als já j a , saxeier waarlijk, siker zeker, wol wel, wis 

gewis; 2. van ontkenning, als: né neen, net niet; 3. van 

ondervraging, als: lm hoe, hwerum waarom; 4. van 

twijfeling, als: licht welligt, múlk mogelijk misschien; 

5. van tijd, als nu nu , dalik dadelijk, jister gisteren, 

hiôed heden, wer weder; 6. van plaats , als hjir of hjirre 

hier, harren hierheen, der of dêrre daar aldaar, hioer 

waar, buppe boven, únder beneden onder; 7. vaa hoe

grootheid of hoeveelheid, als fülle, veel, Uta klein gering 

weinig, nin geen, noch genoeg, mear meer, min min; 

8. van hoedanigheid, als goed goed, quealh kwalijk, enz. 

§. 223. De bijwoorden worden niet verbogen. Nóch 

wordt enâch wanneer het na een bijvoegelijk naamwoord 

staat; bv. great enôch groot genoeg. Hjir, der en hwer 

worden dikwerf met sa zamengesteld, wanneer zij meer 

bepalend zijn. Eame ergens, verliest de eerste letter

greep in de uitdrukking: hwêrsa 'ne ? waar ergens. 

§. 224. Vele bijwoorden hebben ook trappen van ver

gelijking ; bv. Jan ritli hirder as Japile, mar Japik rith 

moâist Jan rijdt harder dan Jakob, maar Jakob rijdt 

het fraaist. 

§. 225. Somtijds worden geheele uitdrukkingen als 

bijwoorden gebruikt; bv. f en dei ta dei van dag tot dag, 

mnder twîvel.zonder twijfel, enz. 
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XIV. OVER DE VOOEZETSELS. 

(Foärsetsels.) 

§. 226. De voorzetsels dienen om de verschillende 

betrekkingen, waarin de zelfstandige naamwoorden tot 

elkander kunnen staan, aan te wijzen; bv. de oüremem 

Jen Gialt de grootmoeder van G-ialt, de fugel sit in , vp, 

by, únder 'e beam de vogel zit in , op , bij, onder den 

boom. 

§. 227. De voorzetsels regeren den derden en vierden 

naamval; dat i s : zij worden slechts met die beide naam

vallen verbonden. De meesten vorderen altijd den zelfden 

naamval, eenigen echter nu eens dezen dan genen. 

Den derden naamval regeren: binnen binnen, bate of 

buten buiten behalve , bihalve behalve, buppe boven, únder 

onder, by bij, efter achter, fodr of fdr vóór, bifoür of 

bifâr vóór bevorens, Jen of fan van, mei met, nei na 

naar volgens, o/ van , oant tot aan, to te , ta tot , sunt 

sedert, út uit. 

Den vierden naamval regeren: focir voor, jin of tsjin 

tegen jegens, súnder zonder, oer over, thruch door, urn 

om, nest naast, niunhen nevens. 

Den derden en vierden naamval regeren: in in , oan 

aan, twiske twishen bitiviske tusschen, up op. 

§. 228. De derde naamval heeft plaats wanneer in 

de uitdrukking eene rust , een blijven of vertoeven op 

eene plaats, op de vraag: waart ligt opgesloten; bv. 

hy sit up ,e batik hij zit op den bank. 

Den vierden naamval heeft plaats wanneer in de uit

drukking eene beweging of een streven naar zeker doel , 
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op de vraag: waarheen ? ligt opgesloten; bv. hy giet in 'e 

tsjerke hij gaat in de kerk. (1) 

XV. OVER DE VOEGWOORDEN. 

(Kepp el wirden) 

§. 229. De voegwoorden zijn die woorden, welke 

dienen om twee of meer zelfstandige naamwoorden, als

mede de onderscheidene deelen van eenen zin of ook 

geheele volzinnen met elkander te verbinden; bv. Pier 

end Trintsje hrye elk en stik kôeke, urndat se Mar sa fix 

halden habbe Pier en Trijntje krijgen ieder een stuk koek, 

omdat zij zich zoo wel gedragen hebben. 

§. 230. De voegwoorden kunnen naar hunne betee-

kenis in onderscheidene soorten verdeeld worden; als 1. 

Verhalende voegwoorden als dat dat, hu hoe; 2. rede-

gevende, als: hwent want, umdat omdat; 3. Oogmerk 

aanduidende, als: dat opdat, urn om ten einde 4 beslui

tende, a l s : dus dus derhalve; 5. bij een voegende, als: 

end en, ek ook, yete nog, der to huppe daarenboven; 6. 

Scheidende, als : noch noch. e/ of e/l of; 7. Tegenstelling 

aanduidende, a ls : mar of mefi maar, doch doch, hkwol 

echter; 8. Toegevende, als : huwol hoewel, skiën ofschoon; 

(1) De kennis van de regering der voorzetsels is hoofdzakelijk 
van belang voor de volgers van Sy t s t r a . Zij die eene andere 
schrijfwijze volgen, waarin de woordvormen des vierden naamvals 
gelijk zijn aan die van den derden, kunnen er minder nut van 
hebben. 
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9, voorwaardelijke, als: as als indien zoo, it ne sy 

ten zij; 10 vragende, als: e/ of e/t of, hu hoe, enz. 

§. 231. Zij worden niet verbogen. Umdat wordt 

zeerveel verkort tot urn 't. 

XVI. OVER DE TUSSCHENWERPSELS. 

(Twiskenwirden.) 

§. 232. Tusschenwerpsels noemt men die woordjes, 

welke zoowel in het midden als aan 't begin of einde 

der rede geplaatst worden, en noch voorwerpen noch 

eigenlijke denkbeelden, maar alleen zekere aandoeningen 

of gewaarwordingen of ook klanknabootsingen uitdrukken. 

§. 233. Men kan de tusschenwerpsels in drie hoofd

soorten onderscheiden, te weten: 1. Onwillekeurige ge

voelsuitdrukkingen, als van droefheid: laes! och! van 

wensch: och! van blijdschap: junges! junges noch ta! van 

smeeking: och! ei! van verwondering: o! heil! hearink! 

heden noch ta! 2. Vrijwillige uitingen, als om te roepen: 

hei! heila! om stilte te gebieden: st! om aan te moedigen: 

tol to mar! om te dreigen: loea! om verachting uit te 

drukken: fy! om in 't algemeen met gevoel te spreken: 

o! 3. Klanknabootsingen, als van een val: húns! Mets! 

van een knal: pif, paf, púf! van het breken: knap! van 

het slaan: klets! van het geluid der dieren, en wel van 

den hond: hu! hu! van de kat : miau! van de koe: hamôe! 

enz. 
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T A A L P R O E Y E N. 
I N P R O Z A E N P O E Z I J . 

I. TER VERGELIJKING VAN WESTFRIESCH 

EN NOORDFRIESCH NAAR DEN MORINGER 

TONGVAL. (1) 

U T D E S K R I F T . 

i n . M o s e s , XIX. 11—13. 

Jimme scille net stelle, noch liege, noch falsk hândelje, 

de iene mei de ore. Du seilst net falsk swarre by min 

namme, noch de namme fen din God untheiligje, hwent 

ik bin de Here. Dn seilst din neiste »in unriucht dwaen, 

noch him birâfje; en arbeider sin lean scitte net tobek 

hâlde ta oan 'e moarn ta. 

IV. M o s e s , VI. 24—26. 

De Here seinje dy, end biwarje dy! De Here litte 

sin oansicht ôer dy lieächtje, end wês' dy genadich! De 

Here forheffe sin oansicht ôer dy, end jow' dy frede! 

V. M o s e s , XVI. 18—20. 

Riuchters end ambtners scitte ôer dy sette, dat hia 

it fuik riuchtje mei en riuchtfirdich riucht. Du scitte 't 

riucht net bûge, end du scitte ek nin persoan oansieän, 

noch jeften oannimme; hwent jeften meitsje de wîsen 

blind, end fordraye cle saken fen 'e riuclitfirdigen, Hwet 

riucht is dat scitte neijeye, dat-ste libje meist. 

(I) Zie B. Ben ds en, Die Nord-friesische Sprache nach der 
Moringèr Mundart. Leid. 1860. W. 448 en volg. 

wumkes.nl



99 

V. M o s e s , XIX. 18—21. 

End de riuchters scille goed úndersîkje; end as de 

falske tsiûge en falsk tsiûcknis jin sin broer ôfleid heth, 

den scitte him dwaen, lik as er sin broer thocht to 

dwaen; sa dat-ste it quea fen dy weiduchst, end de oren 

dat hero end bang wirde, end sukke undogenske fiten 

net mear úndernimine únder dy. Din each seil him net 

untsieän; siele um siele, eaeh um each, tusk um tusk, 

hand um hand, fôet um fôet. 

P s a l m XIX. 3. 

De iene dei seith it oan de ore, end de iene nacht 

makketh it oan de ore bikend. 

P s a l m XC. 10. 

Us libben dureth sauntich j ier; as 't heech kumt, den 

binne it tachtich j iëren, end as 't kostlik wêsen heth, 

den heth it moeite end arbeid wêsen; hwent it fart hird 

wei, krekt as fleagen wy der hinne. 

P s a l m CXXVI. 5. 6. 

Dy mei trienen siëdje, scille mei wille rispje. Hia 

gunge hinne end skrieme, end drage edel sied; end hia 

kumme mei blidskip end bringe hiar skeaven. 

P s a l m CXXXIX. 

1. Here , du thruchgrúndest my end kenst my. 

2. As ik sit ef ispstean, du witst it; du forstiëtst 

min thinzen fen fîrens. 

3. As ik gung ef l ids, du bist urn my, end siuchst 

al min wegen. 

4. Hwent siuch, der is nin wird up min tunge, dat-stu, 

Here, net aliegeäre witste. 

5. Du biskikst i t , hwet ik foär end nei duch, end 

hâldst din hand ôer my. 

6. Dat to forstean is my al to wúnderlik end al to 
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heech, ik kin der net by. 

7. Hwer scoe ik hinnegean foär din geast? end hwer 

scoe ik hinne fleane foär dfn oansicht. 

8. Fôer ik up nei de liimel, du bist dêr; makke ik 

min bêd in de hel , loaits, dêr bistu ek. 

9. Naem ik de wiuken fen de moarn, end bleaw ik 

by 't uterste fen de sé ; 

10. Den scoe doch dfn hand my dêr liede, end dia 

riuchterhând my hâlde. 

11. Sei ik, de tsiusternisse mey' my forbergje, den 

scoe de nacht um my hinne lieächt wêse. 

12. Hwent de tsiusternis makketh ek neat tsiuster by 

dy; de nacht is sa klear as de dei; de tsiusternis is 

krekt as it lieächt. 

13. Hwent du hest min nieren in din macht, du 

wierst ôer my in min mem hir lîf. 

14. Ik thankje dy der foär dat ik wúnderlik makke 

bin; wúnderlik binne din wirken, end dat wol min siel 

wol wite. 

15. Min biënte wier net forholen foär dy, do ik tn 

't forbirgene makke waerd; do ik wêsene waerd únder 

in de ierde. 

16. Din eagen seagen my do ik yet net klear wier; 

end alle dagen wieren in din boek skreawn, dy yete 

wirde scoeden, do der yet nin ien upkummen wier. 

17. Mar hu kostlik binne, o Gôd, din thinzen foär 

my! Huk en greate sum is 't net! 

18. As ik se teile scoe, den scoeden der mear wêse 

as de sândkerlen! as ik to wekker wird, den bin ik 

yete by dy. 

19. Och, Gôd! dat-stu de godleasen deiste, end dy 

hiët binne up bloed, dat dy fen my wike moästen! 
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20. Hwent hia bilasterje dy, end dîn fyânden steane 

up súnder reden. 

21. Ik haetje hiar ummers, Here! dy dy haetje, end 

ik skouderje hiar dy hiar jin dy forsette. 

22. Ik haetje hiar in riuchte eärnst, dêrum binne se 

fyândich tsjin my. 

23. Thruchgrúndje my, o God! end ken min herte; 

priw my, end wit hu 't ik it mien. 

24. End loaits, as ik ek up en queade wei bin; end 

lied my up de îvige wei. 

J e s . XLIX. 15. 

Kin en wîf hir bern ek forjitte, sa 't hiu hir net 

erbarmje scoe ôer de soan fen hir lîf? End al koe se 

't ek forjitte, den seil ik doch dy net forjitte. 

J e r e m . VIII. 7—11. 

De eabarre únder 'e himel wit sels sin tîd, de toär-

telduw, de kraenfugel end 't swealtsje wite hiar tîd, 

hwennear 't se wer kumme scille; mar min fuik wol it 

riucht fen de Here net kenne. 

Hu dore jimme den sidze: wy wite hwet riucht i s , 

end de heilige skrift habhe wy foär ús? I t is ummers 

neat oars as leagen, hwet jimme skriftlearden jimme 

foärhâlde; hwent hwet goeds kinne se lere, as se des 

Here wird weismite ? 

Hwent allegeäre binne se giërieh, beide, lits end 

great; end preesters end profeten lere en falske gods-

tsiënst; end treastje min fuik in hiar únk, dat hia 't 

mar licht achtje scille, sidzende: frede! end der is doch 

nin frede. 

J e s . S i r . XII I . 4—11. 

De rike ducht únriucht end is der yet greatsk by; 

mar de earme mo'át lye end den ek yet thankje. Sa 
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lang as-te him fen tsiënst wêse kinst, brúkt er dy; mar 

as-t' dat net mear kinste , lit er dy rinne. Sa lang as-te 

hwet heste ît end drinkt er mei dy; end hy keth er nin 

bit únder to dwaen, dat-ste fordjerst. Á S er dy nedich 

heth, wit er dy moai fintsjes to bipayen, end glimketh 

dy t a , unthiët dy en hopen, jowt dy moye wirden, end 

seitk : binne jy ek hwet brek? End hy nôegeth dy up 

en faleke menear twá ef thrye kear to gast, sa lang as 

er dy fen din gúd birâveth, end up 't lest heth er den 

de gik mei dy. End liuwol er din need siucht, lit er 

dy doch gean, end skuddeth mei de hülle um dy. Dêrum 

tliink er um, dat din iënfâidigens dy net bidraecht, end 

dy in 't leech fierth. 

J e s . S i r . XX. 4. 

Dy geweld brúkt in 't riucht, dy is lik as en húswarder 

dy en faem skeinth, dy er biwarje moäst. 

J e s . S i r . XXI . 9. 

Hwá sin hûs buwth mei orelius gúd, dy forgeäreth 

him stiënen ta en grêf. 

J e s . S i r . XXXV. 5. 

Fen súnden ôfstând dwaen, dat is en godstsiënst, dy 

de Here hageth; end upliâlde fen unriucht to dwaen, dat 

is en riucht forsôenoffer. 

I J o h . I. 8 , 9. 

As wy sidze, wy habbe nin súnde, den forliede wy 

ús sels, end de wiërheid is net in ás. Mar as wy ús 

súnden bilide, den is Gód trou end riuchtfîrdich, dat er 

ús de súnden forjowt end ús lotterth fen alle quea. 

I e p e n b . I I I . 14. 

Siuch, ik kum hastich, hâld dêrum hwet-stu hest, dat 

nimmen din krone nimt. 
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II . TER VERGELIJKING VAN WESTFRIESCH 

EN NOORDFRIESCH NAAR DEN FÖHRINGER 

EN AMRUMER TONGVAL. (1) 

U T D E S K R I F T . 

L u k . XV. 

1. End der kamen by him alderhânde soarte fen 

tolgarders end súnders, um him to heren. 

2. End de farisiewen end de skriftlearden dy gnoärren 

end seiden: disse nimt de súnders oan, end hy it mei hiar. 

3. End hy spriek tsjin hiar disse likenis, sidzende: 

4. Hwet minske is der únder jimme, dy húnderd 

skiep heth; end as er ien der fen forliest, dy net de 

niugen end niugentich in 'e wôestine lit , end der up út 

giet nei 't forlerne, oant er dat finth ? 

5. End as er 't fûn heth den leith er 't mei blidskip 

up sin skouders. 

6. End as er thús kumt rupt er sin friûnden end 

búrliu, end seith tsjin hiar : wês blîd mei my; hwent ik 

hab min skiep werfûn dat forlern wier. 

7. Ik sids jimme : sa seil der ek blidskip wêse in 'e 

himel ôer en súnder, dy boete ducht, mear as ôer niugen 

end niugentich riuchtfirdigen, dy de boete net nedich habbe-

8. Ef hwet wîf is der, dy tsien pinningen heth, as 

hiu ien der fen forliest, dy net en lieächt upstekt, end 

't hûs oanfeith, end mei îver sîketh, oant hiu dy fïnth. 

9. End as hiu him fûn heth, den rupt hiu hir gôe-

kinders end de búrfrouliu, en seith: wês blîd mei my; 

hwent ik hab min pinning werfûn, dy ik forlern hie. 

(1) Zie Chr. J o h a n s e n , Die Nordfriesische spräche nach der 
Föhringei- und Amrumer Mundart. Kiel 1862, bl. 201. 
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10. Sa sids ik jinffiie, seil der ek blidskip wêse foär 

de ingelen Gods, ôer en súnder, dy boete ducht. 

11. End hy sei: der wier en man, dy hie twá soänen. 

12. End de jüngste fen hiar sei tsjin 'e heit: heit! 

jow my it part fen 't gúd, dat my takumt. End hy 

parte it gúd foär hiar. 

18. End net lang dêrnei do pakte de jüngste soan al 

sin spillen by enoar, end teach foärth nei en f îr land, 

end der libbe er in ôerdied end forslampampe sa al sin gúd. 

14. Do er al sin gád fortard hie, kaem er en greate 

hungersneed in dat land, end hy bigûn krapte to lyen. 

15. End ging hinne, end forfôege him by ien fen 'e 

boärgers fen dat land, end dy stiûrde him up sin land, 

urn. de bargen to hôedjen. 

16. End hy woe wol graech sin búk fülle mei 't iten, 

dat de bargen krigen, mar nimmen joech it him. 

17. Do kaem er ta him selm, end sei: hu fülle 

arbeiders hetti min heit , dy ful-up hiar brea habbe, end 

ik forgean hjir fen hanger. 

18. Ik seil my klear meitsje end nei heit ta gean, 

end tsjin him sidze : heit ik hab sündige tsjin 'e himel, 

end foär ju. 

19. End ik bin 't net mear wirdich um langer jivw 

soan to hiëten; nim my in juw tsiënst as ien fen juw 

arbeiders. 

20. End hy teach up wei , end kaem by sin heit. 

End do er yete en eind fen him óf wier, do seach sin 

heit him, end it die Mm sa oan ; end hy rûn, end fôel 

him urn 'e hals, end parte him. 

21 . End de soan sei tsjin him : heit ik hab sündige 

tsjin 'e himel end foär j u ; ik bin 't net mear wirdich 

dat ik langer juw soan hiëten wird. 
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22. Mar de heit sei tsjin sin feinten: helje de moäiste 

klean foär den dach , end tsiuch him dy oan, end jow 

him en ring oan sin hand, end skoën oan sin foëten. 

23. En bring it mêste keal, end slachtje it; end lit 

us ite end drinke end frolik wêse. 

24. Hwent disse soan fen my wier dea, end is wer 

libben wirden; hy wier forlern end is werfûn. End hia 

bigûnen frolik to wêsen. 

25. Doch de âldste soan wier in 't field; end do er 

thichte hy it hûs kaem, hearde er it siungen end it dúnsjen. 

26. End hy rôp ien fen 'e feinten, end frege hwet 

dat wier. 

27. End disse sei tsjin him: juw broer is torêch 

kumd, end juw heit heth it mêste keal slachte, urn 't 

er him súnd wer heth. 

28. End dêr waerd er lilk um, end woe net in 'e 

hûs gean. Do ging sin heit nei buten ta , end bea him. 

29. Mar hy andere, end sei tsjin sin heit: siuch, ik 

tsiënje ju nu sa lange jiëren, end ik hab nea juw gebod 

óertrêdden, end nea habbe jy my ris en buk jown, dat 

ik mei min friûnden ris frolik wêse koe. 

30. Mar nu disse soan fen ju kumd i s , dy mei hoeren 

sin gúd der thruchbrocht heth, nu habbe jy foär him it 

mêste keal slachte. 

31. Mar hy sei tsjin him: min soan! du bist altîd by 

my, end al hwet mines i s , dat is dines ek. 

32. Dus hearste frolik end tofreden to wêsen; hwent 

din broer wier dea, end is wer libben wirden; hy wier 

forlern end is werfûn. 

J o h . XI. 

1. End der laei en man sîk, dy hiet Lasarus, fen 

Bethania, in it doäip fen Marye end hir suster Marthe. 
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2. (End Marye dat wier dyselde, dy de hear salve 

hie mei salve, end sin foëten ôfdroege mei hir hier; dy 

hir broer, Lasarus, sîk laei.) 

3. Do stiûrden gin susters nei him ta , end lieten hira 

sidze: Hear! siueh , dy ju lieaf habbe, leit sîk. 

4. Do Jesus dat hearde, do sei er: disse sîkme seil 

net mei de dea eindje, mar ta ere fen Gôd, dat de 

soan dêrthruch ere wirth. 

5 End Jesus hie Marthe, end hir suster, end Lasarus 

lieaf. 

6. Do er nu hearde, dat er sîk wier, do bleaw er 

twá dagen m 'e pleats, dêr er wier. 

7. Dêrnei sei er tsjin sin learlingen: lit ús wer nei 

Ju dea tsieän. 

8. Sin learlingen seiden tsjin him: Hear! okkerdeis 

woeden de joden ju stienigje; end wolle jy dêr nu doch 

himiegean ? 

9. Jesus andere: binne der net toalf uren up en dei? 

hwá by dei giet, dy stiet him net, hwent hy siucht 

it lieächt fen disse wrâld. 

10. Mar hwá by nacht giet, dy stiet him, hwent 

der is nin lieächt in him. 

1 1 / Dit spriek er; end dêrnei sei er tsjin hiar : 

Lasarus, ús friûnd sliept; mar ik gean hinne urn. him 

wekker to meitsjen. 

12. Do seiden sm learlingen: Hear! as er sliept den 

seil 't better mei him wirde. 

13. Doch Jesus spriek fen sin dea; mar hia mienden; 

dat er spriek fen en wesentlike sliep. 

14. Do sei Jesus plaen út tsjin hiar: Lasarus is 

stoarn ; 

15. End ik bin blîd um jimme, dat ik der net west 
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hab, dat jimme nu leawe meye; mar lit ús nei him 

ta gean. 

16. Do sei Thonies, dy neamd is twiëling, tajin 

'e learlingen: Lit ús mei gean, dat wy mei him stjerre. 

17. Jesus dêr den kumd wêsende, bifúnd dat er al 

fîower dagen in 't grêf lein hie. 

18. (Bethania nu wier thichte by Jerusalem, sahwet 

fiftsiën .fiëldwegen.) 

19. End en hiel bulte joden wieren der by Marthe 

end Marye kumd urn hiar to threastjen ôer 't forstjerren 

fen hiar broer. 

20. Do Marthe nu hearde, dat Jesus der oankaem 

ging hiu him to miëte; mar Marye bleaw ï'n 'e hûs sitten. 

21. Do sei Marthe tsjin Jesus: Hear! hieden jy hjir 

west, den scoe min broer net stoarn wêse. 

22. Mar ik wit ek wol dat , hwet jy fen Gôd bidde, 

Gód ju dat jaen seil. 

23. Jesus sei tsjin hir : juw broer seil werupstean. 

24. Marthe sei tsjin him: ik wit wol, dat er wer 

upstean seil in 'e upstânding up 'e jüngste dei. 

25. Jesus sei tsjin hir: ik bin de upstânding end 't 

libben; dy in my leawth, dy seil libje, al wier er ek al 

forstoarn. 

26. End dy libbeth, end in my leawth, dy seil nim

mer net stjerre. Leawe jy dat? 

27. Hiu sei tsjin him: j a , Hear ! ik leaw dat jy de 

Kristus binne, de soan fen Gôd, dy in 'e wrâld kumme 

scoe. 

28. End do hiu dat seid hie, ging hiu foärth, end 

rôp stiltsjes hir suster Marye, sidzende: de hear is der , 

end dy rupt dy. 
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29. Do Marye dat hearde stoe hiu rimpen up , end 

ging nei bim ta. 

30. " Hwent Jesus wier yet net in 't doärp kumd; mar 

wier noch up it selde plak, der Marthe him to miete 

kumd wier. 

31 . Do de joden, dy by hir in 'e hûs wieren, end 

hir threasfcen, seagen , dafc Marye sa rimpen upstoe end 

foärthging, do gingen se hir efternei, sidzende: Hiu 

giet nei 't grêf t a , um der to skriemen. 

32. Do Marye nu kaem der Jesus wier, end him 

seach do fôel se oan sin foëten, end sei tsjin him; 

Hear! hieden jy hjir west, den seoe min broer net 

stoarn wêse. 

33. Do Jesus hir skriemen seach, end dat de joden , 

dy mei hir kamen, ek skriemden, do rekke er gans 

ôerstiûr end hy wier bidrôefd in him selm; 

34. End sei: hwer habbe jimme him leid? End hia 

seiden tsjin him: Hear! kum, end siueh it. 

35. End Jesus skriemde. 

36. Do seiden de joden: siuch r i s , hu lieaf as er 

him hie! 

37. Mar gilden fen hiar seiden: koe hy, dy de blin

den de eagen iepene heth, net meitsje, dat disse net 

stoar? 

38. End Jesus wier wer thige ôerstiûr, end hy ging 

nei 't grêf ta ; dat wier en spelunk, end en stien wier 

der up leid. 

39. Jesus sei: nim de stien wei. Marthe, de suster 

fen 'e forstoarne, sei tsjin him: Hear: der is al gans 

lucht oan him, hwent hy heth al fiower dagen lein. 

40. Jesus sei tsjin hiar : hab ik ju net seid, dat j y , 

as jy leawden , Gods hearlikheid sieän scoeden ? 
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41. Do namen se de stien wei, dêr de forstoarne 

laei. End Jesus sloech sin eagen nei buppen, end sei: 

Heit! ik thankje j u , dat jy my forheard habbe. 

42. Mar ik wit, dat jy my altiten forhere; mar urn 

it fuik, dat urn my hinne stiëth, sids ik i t , updat bia 

leawe, dat jy my stiûrd habbe. 

43. Do er dat seid hie , do rôp er lûd up : Lasarus! 

kum der út. 

44. End de forstoarne kaem der út , de foëten end 

handen bibûn mei grêfdoeken, end 't oansicht biwoële 

mei en switdôek. Jesus sei tsjin hiar: meitsje him los, 

end lit him gean. 

45. Forskate fen de joden, dy by Marye kumd wie

ren, end siûn hieden, hwet Jesus dien hie, leawden 

in him. 

46. Mar summigen fen hiar gingen nei de Farisiewen 

ta, end dieden 't hiar thruch, hwet Jesus dien hie. 

47. Do forge'áren de hegepreesters end de Farisiewen 

de r ie , end seiden: hwet scille wy dwaen? Disse man 

ducht en hiel bulte teikens. 

48. As wy him dus bitsieän li t te, den scille se alle-

geäre in him leawe, end de Eomeinen scille kumme end 

ús land end fuik weinimme. 

49. Mar ien fen hiar, Kajafas, dy in dat jier hege-

preester wier, sei tsjin hiar, jimme wite nin bit; 

50. End jimme bithinke net, dat it better foär ús i s , 

dat ien minske stjert foär it fuik, as dat it hiele fuik 

fordjert. 

51. Mar dit sei er net út him selm; mar um 't er 

in dat jier hegepreester wier , profeteäre er , dat Jesus 

foär it fuik stjerre scoe, 

52. End net allinne foär it fuik, mar updat er de 
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bern fen Gôd, dy forstruid wieren, forgeärje scoe. 

53. Fen dy dei ôf riëplachten hia mei mankoär, hu 

't hia him deye scoeden. 

54. Jesus forkearde do net mear fry únder 'e joden., 

mar hy ging dêr wei, nei en krite thichte by de wôestine, 

in en stêd, dy Efraïm hiet, end dêr forkearde er mei 

sin learlingen. 

55. End de Peaske fen 'e joden wier koärt by , end 

en bulte gingen up nei Jerusalem, út dy krite, foär 

Peaske , urn Har to reinigjen. 

56. Hia sochten Jesus dus, end in 'e timpel mei 

mankoär múskopjende , seiden hia : hwet thinkt jimme , 

scoed er net up it feest kumme ? 

57. Mar de hegepreesters en de Farisiewen hieden en 

gebod útgean litten, dat, as immen wist hwer er tahâlde, 

hy it hiar to kennen jaen scoe, urn 't hia him den fetje 

koeden. 

H a n d . IX. 

1. End Saulus bloes yet drîginge end moard tsjin de 

learlingen fen de Hear , end ging nei de hegepreester t a , 

2. End bea him urn brieven oan 'e skoälen to Damas

kus ; dat as er guden fúnd, dy fen dy wei wieren , 

manliu ef frouliu, hy se binde end upbringe mucht nei 

Jerusalem. 

S. End do er up wei wier, end thichte by Damaskus 

kaem, do biskinde him fn ienen en lieächt fen 'e himel. 

4. End hy fôel up 'e grúnd del, end hearde en stim, 

dy tsjin him sei: Saul, Saul , hwet forfulgestu my? 

5. End hy sei: Hear! hwá binne jy? End de Hear 

sei: ik bin Jesus, dy-stn forfulgest. It seil dy swier 

falie urn tsjin 'e pinnen efterút to slaen. 

6. End hy bibbere end hy wier thige binaud, end 
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sei: Hwet wolle j y , dat ik dwaen seil ? End de Hear 

sei tsjin him: stean u p , end gean in 'e stêd, der seil 

me dy sidze, hwet-stu dwaen moätst. 

7. End de mannen, dy mei him reisgen stoeden 

biteutere, hwent hia hearden de stimme wol , mar hia 

seagen nimmen. 

8. End Saulus ging fen 'e grúnd up stean, end do er 

sin eagen iepen die, do seach er nimnien. End hia 

namen him by de hand end laetten him nei Damaskus. 

9. End hy wier thiye dagen, dat er neat seach; end 

hy iet end drunk net. 

10. End der wier en learling to Damaskus, dy hiet 

Ananias; tsjin disse sei de Hear , in en gesicht: Ananias! 

End hy sei: hjir bin ik, Hear! 

11. End de Hear sei tsjin him: stean up , end gean 

hinne, in 'e striëte, dy de riuchte neamd wirth end 

freegje in 't hûs fen Judas nei ien, dy Saulus hië t , fen 

Tarsen; hwent siuch, hy bitli. 

12. End hy heth in en gesicht, siûn, dat en man, 

dy Ananias hiet, by him in 'e hûs kaem, end dat dy de 

hand up him lei, dat er wer sieände wirde scoe. 

13. End Ananias andere: Hear! ik hab fen forskate 

fen disse man heard, hu fülle quea as er juw heiligen 

to Jerusalem dien heth. 

14. End hy heth macht fen 'e hegepreesters urn hjir 

elts end ien dy juw namme oanrupt to binden. 

16. Mar de Hear sei tsjin him: gean hinne, hwent 

disse hab ik útkeasen, dat er min namme drage seil únder 

de heidens end de keningen end de bern fen Israël. 

16. Hwent ik seil him teane, hufulle as er urn min 

namme lye moät. 

17. End Ananias ging foärth, end kaem in 't hûs , 
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end lei de handen up hin», end sei : Broer Saul! de 

Hear , dy ju forskúid is up 'e wei , dy jy lans kamen, 

heth my stiûrd, dat jy wer sieände end mei de heilige 

geast forfuld wirde scoeden. 

18. End dalik föel it fen sin eagen as skilen; end hy 

waerd wer sieände; end stoe u p , end liet him kvistenje. 

19. End hy naem spîse, um wer krêft to kryen. End 

Saulus wier en deimannich by de learlingen to Damaskus. 

20. End dalik preke er in 'e skoälen, fen Jesus, dat 

dy Gods soan is. 

21. End dy it hearden, dy seagen mal up, end sei

den , is dat hy net, dy to Jerusalem, elts der dy namme 

oanrôp lést oandie, end dy dêrum hjir kumd i s , urn se 

as finzenen by de hegepreesters to bringen? 

22. Mar Saulns waerd niear end mear bikrêftige, 

end ôertsiûge de joden, dy to Damaskus wennen, ful-

hâldende, dat disse de Kris tus is. 

23. End do dat forskate dagen dure hie, do riëplach-

ten de joden mei mankoär, dat bia him deye scoeden. 

24. Mar it waerd Saulus thruchdien, dat hia him 

habbe woeden. End hia halden nacht end dei wacht by 

de poärten, um him to deyen. 

25. Do namen de learlingen him, end lieten him, 

by nacht, in en koer, thruch de niure sakje. 

26. Do Saulus dêrup to Jerusalem kaem, woed er 

him by de learlingen jaen; mar hia wieren bang fen 

him, end leawden net dat hy en learling wier. 

27. Mar Barnabas naem him by him, end ging mei 

him nei de apostelen ta , end forhelle hiar , dat er up 'e 

wei de Hear siûn hie, end dat er him taspritzen hie, 

end dat er to Damaskxis de namme fen Jesus mar drist 
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28. End hy wier by hiar to Jerusalem, end hy kaem 

end ging end preke drist wei de namme fen Jesus. 

29. Hy praette ek mei de kreken ôer Jesus, mar 

hia leiden 't er up ta um him to deyen. 

30. Mar do de broëren dit fomamen, brochten hia 

him nei Cesaréa, end stiûrden him nei Tarsus. 

31. Sa hïe de gemiente nu frede throch hiel Judea, 

end Galilea en Samaria end waerd stifte, end wandele 

in 'e frese des Here, end waerd threaste fen de heilige 

geast. 

32. End um 't Petrus ôeral hinne reisge, kaem er 

ek by de heiligen, dy to Lydda wennen. 

38. Dêr fând er en man, neamd Enéas, dy al acht 

jier up bêd lein He , um 't er en birôerte hawn hie. 

34. End Petrus sei tsjin him: Enéas! Jesus Kristus 

makketh dy súnd; stean up , end meitsje sels din bêd. 

Esd hy ging in ienen upstean. 

35. End dy to Lydda end to Sarona wennen dy seagen 

him allegeäre, end hia bikearden hiar ta de Hear. 

36. End únder 'e learlingen to Joppe wier ek en 

wîf, dy hiet Tabitha, dat, ôerset, bitsiut: Dorkas. 

Disse wier ful fen gôeddwaen, hwent hiu die fülle 

iëlmissen. 

37. End it bard e in dy tîd dat hiu sîk waerd, end 

stoar. Do wusken se hir end leiden hir in 'e buppeseale. 

38. Urn 't Lydda nu thichfe by Joppe laei, end de 

learlingen hearden, dat Petrus dêr wier, do stiûrden se 

twa manliu nei him t a , end beaden him , dat er sa tel 

as er koe by hiar kaem. 

39. End Petrus stoe up , end ging mei hiar. End 

do er der knmd wier, brochten se him in 'e buppeseale, 

end alle widduwen gingen urn him hinne stean, end 
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liefen him de rokken end de ore klean sieän, dy Dorkas 

makke hie, do se by Mar wier. 

40. End do Petrus se allegeäre út 'e keanier stiûrd 

hie knibbele er del end bea, end hy kearde him nei 't 

lik ta , end sei: Tabitha! stean up. End hiu die de 

eagen iepen, end do hiu Petrus seach, ging se ôereind 

sitten. 

41. End hy joech hir de hand, end hulp se ôereind. 

Do rôp er de heiligen end de widduwen, end brocht 

hir Hbben by hiar. 

42. End it waerd bikend thruch hiel Joppe; end en 

hiele bulte leawden in de Hear. 

43. End it barde dat er en lange tîd to Joppe bleaw, 

by en man, dy Simon hiet, en leartoujer. 

I K o r . X n i . 

1. Al wier 't ek dat ik mei minske- end mei ingele-

tungen spriek, end ik hie de lieafde net, ik wier mar en 

metael, dat klinkt, ef en skille dy klingelth. 

2. End al wier ' t , dat ik profeteärje koe , end alle 

forbirgenheden wist, end alle witenskip end alle leawe 

hie, sa 't ik bergen forsette , doch wier ik neat. 

3. End al wier 't dat ik al min gúd oan 'e earmen 

joech, end min lichem forbarne liet, end ik hie de 

lieafde net, it hulp my nin bit. 

4; De lieafde is duldsum end friûndlik; de lieafde is 

net wanginstich; de lieafde ducht mei upset sin nin quea, 

se is net greatsk. 

5. Hiu is net unskiklik, hiu thinkt net um hir sels, 

hiu hateth nimmen, end wol nimmen skea dwaen. 

6. Hiu is net blîd um 't unriucht, mar hiu is blîd 

um 'e wiërheid. 
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7. Hiu duldeth alle dingen, liiu leawth alle dingen, 

hiu hopeth alle dingen, hiu kin alles fele. 

8. De lieafde hâlth nea net up , al is 't ek dat de 

profecyen end de talen end de witenskip uphâlde scille. 

9. Hwent ús witen is mar heal, end ús profeteärjen 

is mar heal. 

10. End as 't fulmakke kumd wêse seil, den seil 

it jinge net fulmakke is uphâlde. 

11. Do ik en bern wier, do spriek ik as en bern, 

end ik hie en sin as en bern, end ik thocht as en bern; 

mar do ik en man waerd, do lei ik ôf'hwet bernsk wier. 

12. Hwent wy singge nu thruch en spegel in en 

tsiuster wird, mar den fen oansicht ta oansicht; nu 

ken ik mar heal, mar den seil ik kenne, lik as ik 

sels kend wird. 

13. End nu bliwt de leawe, de hope end de lieafde, 

disse thrye; mar de greatste dêrfen is de lieafde. 

III . TER VERGELIJKING VAN DE 

VOORGESTELDE SPELLING MET OÜDFRIESCH. 

D e t s i e n g e b o d e n , 

sa as dy foärkumme in de earste ef jüngere foärrede fen 

't Rustringer lâudriucht, nei en hândskrift, dat me mientb., 

dat in 't bigin fen de fiërtsiënde ieu skreawn wêse seil. (1) 

(11 Zie Jr. Mr. M. de Haan H e t t e m a , Oude friesche wet
ten, dl. I , bl. 93. 
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Dit riucht skreaw Gôd sels , ús Here , do it wier, dat 

Moses laette it israelitiske fuik thruch de Keade sé, end 

thruch de wilde wôestine, end se kamen by de berch, 

dy is hiëten Synay. Do feste Moses twá ris fiërtich 

deagen end nachten. Dêrnei joech God him. twá stiënene 

tafelen, dêr hy up skreawn liie de tsien geboden, dy 

scoed er lere it israelitiske fuik. 

Dat wier it earste gebod: Din Gôd, dat is dy ienige, 

der skepper is des himelrikes end ierdrikes; dy scilstu 

tsiënje. 

Dat wier it oarde gebod: Du seilst dines Godes namme 

net îdel untfean; dêrmei binne dy forbean alle meineden. 

Dat wier it fhrêdde gebod: Du seilst fîrje de heilige 

snein; liwent Gôd rêste, do hy skepen He it himelrik 

end it ierdrik; dêrum scilstu jerne fîrje de heilige snein. 

Dat wier it flërde gebod: Du seilst earje din fader 

end din moeder, dat-stu deste langer libbest. 

Dat wier it fifte gebod: Du seilst nin manslach dwaen. 

Dat wier it sexte gebod: Du seilst nin hoërkerye noch 

nin ôerhôer dwaen; bute mei din efte wîf scilstu goëd-

lik libje. 

Dat wier it saimde gebod: Du seilst nin tsieafthe 

dwaen, end seilst net bijeärje dines evenkristens have, 

der dy fen riucht net wirde mei. 

Dat wier it achtste gebod: Du seilst nin unriucht 

tsiûchnisse dwaen. 

Dat wier it ningende end it tsiende gebod: Du seilst 

minje Gôd, din skepper, mei en rein herte, end din 

evenkristenen lik as dy sels; disse twá geboden bislute 

alle ore geboden. 
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D e o a r d e P s a l m . (1) 

1. Hwerum wôedje de heidenen, end bithinke de 

fuiken îdelheden? 

2. De keningen der ierde stelle hiar u p , end de 

foärsten birieslagje mei mankoären jin de Here end jin 

sin salfde, sidzende: 

3. Lit ús hiar bänden forskure, end hiar towen fen 

ús werpe. 

4. Dy in de himel wenneth seil laeitsje; de Here 

seil se bispotte. 

5. Den seil hy tsjin hiar sprekke in sin toren end in 

sin grimmichheid seil hy se forskrikke. 

6. Ik doch hab min kening salve oer Sion, de berch 

miner heilichheid. 

7. Ik seil fen 't bislut forhelje: De Here heth jin 

my seid, Du bist min Soan, hiôed hab ik dy tue. 

8. Easkje fen my, end ik seil de heidenen jaen ta 

din erfdiel, end de einden der ierde ta din bisittinge. 

9. Du seilst se forpletterje mei en îserene skepter, 

du seilst se in stikken slaen as en pottebakkers fet. 

10. Nu den, jimme keningen, hânde'je forstândelik; 

lit jimme tichtigje, jimme riuehteren der ierde. 

11. Tsiènje de Here mei frese, end forhûgje jimme 

mei bevinge. 

12. Patje de Soan, updat hy net torenje, end jimme 

up de wei forgeane, hwersa sin toren mar lits scoe 

untbarne: wolluksillich binne se allegeäre, dy up him 

bitrowe. 

(1) Zie Iduna , Frîsk rîm end ûnrîm, samla fon H. S. Syt-
stra. B. XII bl. 189. Deze psalm is het laatste, dat S y t s t r a 
als proeve van oudfriesche spelling heeft medegedeeld. 
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IV. TER VERGELIJKING DER VOORGESTELDE 

SPELLING MET DIE VAN ANDERE 
FRIESCHE SCHRIJVERS. 

M a t t h . V. (1) 

1 Sieände nu dy skaren kleaw hy up en hege therp, 

end do er sitten gien wier kamen sin learlingen by liim. 

2 Dêrnei sin mule iepenjende únderwîsde hy Mar 

3 sidzende: Sillich de earmen fen geaste; hwent Marres 

4 is it keninkrik fen de himelen. Sillich de sêftaerdige; 

5 hwent hia sciïle de ierde erfje. Sillich dy trûre; 

6 hwent hia scille threastge wirde. Sillich dy hunger 

end thoarst hawwe nei de riuchtfirdichheid; hwent 

7 hia scille hiar biderf habbe. Sillich de barmhertigen; 

8 hwent hia scille barmhertichheid únderfinde. Sillich 

de lottere fen herte; hwent hia scille Gôd sieän. 

9 Sillich de fredemakkers; hwent hia scille Gôds soänen 

10 neamd wirde. Sillich dy forfnlge wirde um de riucht

firdichheid; hwent hiarres is it keninkrik fen de 

11 himelen. Sillich binne j imme, as dy minsken up 

jimme smeule end lieg jende alderlei quea fen jimin e 

12 sprekke. Wês blîd end jûchje; jimme lean is great 

m de himelen: hwent sa habbe hia ek de profeten, 

IS dy foar jimme wieren, forfulge. Jimme bimie it sâlt 

fen de ierde: as nu it galt lêf wirth, hwer seil den 

mei sâlten wirde ? It dooch nearne ta as urn bute 

doar smiten end fen de minsken fortrape to wirden. 

14 Jimme binne it liocht fen de wrâld. En stêd lidzende 

(1) Zie het Evangelie van Mattheus vertaald in het Land-
friesch door J, H. Ha lbe r t sma . Londen 185S, b\. 12. 
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15 up en berch kin* net forholen bliwe. Me stekt ek nin 

kêrse oan end set dy únder en lippensmiëte, mar up 

en kandeler, end liiu liochteth alle Hu tsjin, dy in 

16 't hûs binne. Lit sa ek jimme liocht skine foär de 

minsken, dat hia jimme goede wirken sieäne, end 

jimme heit, dy 't in 'e himelen is , forhearlikje. 

17 Think net dat ik kumd bin um de wet en de pro

feten ôf to brekken: ik bin net kumd urn dy ôf to 

18 brekken, mar ta en ûtfiering to bringen. Hwent siker 

sunk sids ik jimme, oant de himelen end de ierde 

foärbygeane seil er nin ien jota end nin ien tipke f en 

19 en letter weifalle foär dat alles útfierd is. Hwá den 

ien fen de minste fen disse geboden to neäte dien 

heth end de minsken ek sa únderwîsth, dy seil de 

minste in it keninkrik fen de himelen neamd wirde; 

mar hwá hiar dien end leard hawwe seil, dy seil 

great neamd wirde in it keninkrik fen de himelen. 

20 Hwent ik sids jimme, as jimme riuchtfirdichheid net 

útstekt buppe dy fen de skriftlearden end farisiewen, 

dat jimme in it keninkrik fen de himelen nin fôet 

sette scille. 

21 Jimme habbe heard dat oan de â'fears sein i 3 , 

„Du scilste net deäslaen : hwent sa hwá deäslacht seil 

22 strafber wôse foär it riucht." Mar ik sids jimme, 

hwá tsjin sin broer súnder reden lilk wirth, dy seil 

skildich wêse foär it geriucht, end hwá tsjin sin 

broer seith, „Raka", dy seil skildich wêse foär de 

greate r ie , mar sa hwá seith, „Gek", dy seil straf-

23 skildich wêse ta it M r fen de geënna. As-tu den 

din gave offerje scilste up it alter, end it dy dêrre 

in it sin sjiët, dat din broer hwette tsjin dy heth, 

24 lit dêr din gave foär it alter stean, end gean hinne, 
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üds it earst mei din broer by, end kam den end offene 

25 diu gave. Wird gao wer goed up din t=jinparty wilst 

hy noch mei dy up wei i s , dat de tsjinparfcy àj rnuik 

net oan de nuchter útliewereth end de riueüter dy net 

útliewereth oan de witsjer, end du net in de fînzenisse 

26 smiten wirdste. Siker sunk sid3 ik dy, du kinste der 

net útkumme fo'ár dat-s tu de léste pinning bitelle heste. 

27 Jimme hawwe heard dat oan de âlden sein is, „Du scilste 

28 nin óerhôer dwaen." Mar ik sids jimme, sa hwá en 

frouniinske oansiucht end hir bijeare†h, dy hetk al 

29 oerboer mei hir in sin faerte plîge. As nu din 

riuchtereach dy en sirukeiblok is , Mk it út end wy 

it ten dy; hwent it is dy tsiënstiger, dat ien fen din 

lidden forlern giet as dat din hiele Hohem in de 

30 geënna wyd wirth. Ek as din riuchterhâud dy en 

strukelblok is, kap hir of end srnit hir fen dy; hwent 

it tsiëneth dy bètter, dat ien fen din lidden forlern 

31 giet as dat din hiele lichem nei de geënna giet. Dêr 

is sein, „Sa hwá sin wîf forlitte wol dy jowe hir en 

32 skiedbrief';" mar ik sids jimme, sa hwá sin wîf forlit 

oars as um hoërkery, dy niakketh dat hiu ôerhôer 

ducht, end sa hwá de forlittene hilkje seil dy dacht 

33 óerhôer. Alwer habbe jioime heärd, dat oan de 

â'fears sein is , „Du scilste de eed net brekke, mar 

34 du scilste de here din eden hâlde;" mar ik sids jimme 

urn alhiel net to swarren, noch by ôe himel, umdat 

35 it de throan fen Gôd i s ; noch by de ierde, umdat it 

de foëtskammel fen sin fbëten i s ; noch by Jerusalem, 

36 umdat it de stêd is fen de greate kening. Ek by 

din hulle scilstu net swarre, nm dat-stu nin inkel 

37 hier hwit ef swart meitsje kinste: mar lit jimme wird, 

já j á , né né, wêse; hwet dêr buppe giet is út de 
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38 queade. Jimme hawwe heärd dat er sein-is , „Each 

39 urn each end tusk urn tusk," mar ik sids jimme um 

de queaden net tsjiti to gean; mar sa hwá dy slaclit 

40 up de riuchter tsieak kear liim ek de ore ta. End 

hwá mei dy riuchtje wol end din rôk nimme lit him 

41 ek it skoudermantelke. End sa hwá dy thwinge wol 

42 ien mile to gean reisgje twá mei him. Jow him hwá 

dy um hwette fregeth, end wîs him net ôf hwá 't fen 

43 dy liene wol. Jimme hawwe heärd dat er sein i s , 

„Du scilste dm evenminske lieafhawwe end din fy'nde 

44. scilstu haetje;" mar ik sids jimme, haw jimme fy'nden 

lieaf; seinje hiar dy jimme forflukke; duch goed oan 

hiar dy jimme haetje, end bid foär hiar dy jimme 

45 lést oandwane end jimme forfulgje, dat jimme soänen 

wirde fen jimme heit in de himelen, dy sin sinne 

upgean lit ôer goeden end tsjôeden, end reinth ôer 

46 riuchtfirdigen end unriuchtfirdigen. As jimme ummers 

lieafhawwe dy jimme lieafhabbe, hwet lean hawwe 

jimme dêr fen? Ditgge de tolgarders net it selde. 

47 End as jimme jimme broëren allinne tasprekke, hwet 

dugge jimme den foär útmintends ? Dugge de hei-

48 dens net it selde? Wês jimme den fulmekke lik as 

jimme himelske heit fulmekke is. 

J . H. HALBERTSMA. 

T h r y e r i e d e n . (1) 

Sied, um swiet út 'e asem to ruken. Flaei de greate 

liu end jDraet hiar swiet nei de mule, mar duch it sa , 

dat hia it net fiele kinne: hwent nimmen wol it witte , 

(1) Zie: K. Pos thumus , Ir. jouwerkoerke fol frysk griemank. 
til. 27. 
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dat er flaeid wirtli, end elk haet de flayers. Hu finder 

dêrum, hu better. En thige bulte habbe disse ried dien, 

end er bate by fûn. 

Middel um bâes to wirden. Divide et impera, stoe er 

in 't Latin. In 't Frisk wol it dit sidze: ien tsjin twá , 

ef thrye is moardjen, end kin net. Mar meitsje, dat dy 

stik twá thrye, únder enoär deiles wirde, end nim se 

den ien foär ien, den kinste hiar strûse end wirdste baes. 

Wolst' din hfnders stirt útluke, 

Dêr moätst' dit forstand by bruke: 

Datste it duehste hier foär hier: 

Net in iens, den mist it fîr. 

Um sels en goede namme to krgen end to halden. Ca-

lumniare audacter, semper aliquid hœret, lies ik yete ris 

in 'e âlde tael fen 'e Romeinen. In ús Frisk bitsiut it 

sa falie a s : Forsprek lûd end lilk sukke, dy foär dy 

stând-in-'e-weyen binne end dy ek by liu fen macht end 

oansieän der foär to boek stände, end hâld der mar mei 

oan, den kryste end hâldste en goede namme by hiar , 

dy ek as du ôer sukke dwarsbungelers thinke, hwent 

der bliwt altiten hwet fen din forsprekken oan hiar 

goede namme sitten; up 't lést seille de minsken dy 

wol leawe. 

Rup lûd: „dy húnd is mal! dy húnd is mal! 

„Gau, friûnden! skup Hm fen 'e wetterswal 

„Doch in 'e feart, updat it beest fordrinkt, 

„End ús nin quea ducht!" Leaw 't! it fuik bithinkt, 

Hâldste oan, betfoärth de húnd, hâlth him foär ma l , 

End skupt it súnde dier den fen 'e wal ; 

It pumpt him únder wetter, dat hy stjert, 

Min ear'th dy, wilst de húnd din spil net mear fordjert. 

it. POSTHUMUS. 
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F a b e l s ú t de b i s t e w r â l d . (1) 

En fux hie sin oan brette kastanjes, end, um 't poes 

der ek sa danicb fen balde, scoeden se mei mankoár 

dele. 

Poes scoe se wol mei sin poatsjes út it flûr helje. Ik 

ha forgetten to sidzen, dat it en ingelske fux end en 

hollandsk poeske wier. Earst ging it goed mei en stik-

mannich, mar eindling barnde poes sin poatsjes. Nu 

friet de fux de kastanjes u p , end poes koe sieän hu er 

hwet to biten krige. 

L e x u m. 

As oren sin oan brette kastanjes habbe, moät me der 

net to hastich by wêse, urn se út it flûr to heljen; me 

kin der iën gau mei barne. 

En roek siet buppe in 'e beam, druk to wirk mei en 

swiet stikje tsîs up to plûsjen. 

Dêr kumt en fux oan, end sa gau er do swarte in 't 

each krigeth, giet er deftich up 't gat sitten end bigint 

to reedjen ôer steatsboärgerskip, allikheid foär de wet 

end allike riuchten foär elts end ien, end al sukke moye 

dingen mear. 

De roek harke as him ly wetter in de earen getten 

waerd, end liet it stik tsîs falie, de fux up 'e noas. 

Reintsje pakte it end run as en blits der mei foärth. 

L e x u m. 

As oren fen moye dingen kâltje, den moät me foäral 

end bilieaven sin tsîs goed fôst hâlde. 

(1) Zie Friesche Courant. 1S62, N°. 28. 
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En húnd laei mei en kjetting urn 'e hals foär sin hok. 

't Wier en lêstich beest; as me der foärby ging end hini 

en brokje fen "t ieae eft ore tasmiet, dat er graech lêstte, 

wier 't goed, mar oars fleach er de minsken by de hûd 

up end skúrde de klean oan flarden. Elts myde him al 

ef joech him it iene eft ore, um mar frede to halden. 

Eindling kaem der ien foärby, dy him en fixe wan 

mei de stok joech. Dêr waerd er gans ninter fen. 

L e x u m . 

Bose húnden moäte ris umgien wirde, me moät se net 

to gau brokjes tasmite. 

Der wier ris en bear, dêr forskate ore bisten fryhwet 

en hekel oan hieden. 

Hia gingen mei enoiir to wirk end sloegen him, hwer 

se him mar reitsje koeden, de iene foar end de ore 

efter. Hy koed er net falle jin dwaen, um 't hia wieren 

fülle gawer as hy. 

Do se eindling sa lang tip him umslein hieden, dat 

hia mienden dat er dea wier, teagen se by him wei. 

Hy stoe up , skudde sin pels út end ging foärth. 

L e x u m. 

Al hwet en bear is heth en tsiukke hûd. 

M i n s k e n e n d b r i e v e n (1) 

likje uterlik net fülle up mankoär, end doch ha se fülle 

punten fen ôerienkumst. 

Allik as de wearde fen en brief ôfhingeth fen de 

inhâld, alsa hingeth de wirdye fen en minske greaten-

(i) Zie Triesche Courant, 1862, N». 1. 
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diels ôf fen de earste indrukseis, dy er in sin junkheid 

untfinzen heth. 

Allik as de rinbaen fen en brief fêststeld i s , sa is de 

baen fen en minske ek ôfperke. 

Mei fülle fortrowen wirth en brief ôfstiûrd oan sin 

adres, in de forwachtinge dat er goed oanlând je seil; 

krekt sa ek en minske In de maetskippy. 

Mannich brief is forkeard gearteard, heth teren, dy 

der net in here, end moeilik út to kryen binne. Mannich 

minske heth ek teren, dy er mei striken net útgeane, 

mar hwer it parsîser umdôch by brúkt wirth. 

Is en brief iens ôfstiûrd, is it adres dúdlik, den kumt 

hy toriuehte; heth en minske de deugden, hwerfen er in 

sin junge jiëren de indrukseis krige, in praktik brocht, 

ek hy seil net ôfdwale. 

't Barth faken, dat en brief fjirder stiûrd wirth, as 

earst it plan wier; end mannich minske, dy swier sîk 

is end de dead fo'ár eagen siucht, wirth better, end sin 

wrâldske reise wirth langer as me earst thochte. 

Sa as er faken up en brief teikens binne fen swart 

lak, sa heth en minske faek ek teikens fen rowe ef 

droevenis. 

Is en brief up sin plak kumd, den wirth it umslach 

der ôfskúrd end weismiten, ek sa mei de minske: is dy 

oan de eind fen sin baen, it umklaeisel kumt in de 

ierde, it binnenste wirth neisiûn end lêsen. 

Kumt en brief in friûndehanden, hy is wolknm end 

wirth mei nin lêsen; ek sa de geast fen him, dy by 

Gôd as in friûndehanden oanlândeth. 
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T s j e s k - m ô e r s s é - e a n g s t m e . (1) 

Wif woe, mei en dulle hulle, 

Ta de wrâld át hôlle-bôlle, 

Thús to bliwen wier nin tîr. 

Up en îken boërd to driwen, 

Rêstleas up end del to kliwen, 

Karde er buppe 't grien ftü dier. 

Altîd thús is altîd finzen ; 

Al to lang it field biginzen; 

Efter kuws ears , efter plôeeh : 

Ik sîk wilder aventûren; 

Dat is Lêfferts nuisk bistiûren; 

In môers skeäte, sleau end slûck. 

Greate Pier wier glêd forjitten (2) , 

Al sin dwaen wier bute witten , 

Hie hy stil libbe oan ein hird : 

Hie hy net de sé bisile, 

Us lând-fy'nde foëten spile (3) 

End bithwingd (4) mei fiûr end swird. 

Mei en float great skips (5) laveärje 

Wol ik; skumje, rumje end kleärje, 

Pen Dúnkerkers, 't skulp'ricb. sâlt. 

Der mei liet hy plummen waye, 

(1) Zie Gysber t J a p i c x friesche rymlerye; Ljeauwert 1821, 
Dl. I bl. 74. (2) Beter: /orgelten, (3) B. spield. (4) B. bithwun-
gen. (5) B. slappen. 
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't Gleande swird ôer' (6) hulle swaye, 

Dat , m moed, spek-Jan al daet. 

ïsjesk-môer seach, fen fîre weagen, 

Hu se fêst fen land ôf teagen, 

d 'Eagen gáld' se, earm-môer, koärts ú t , 

Der se upp' (7) hege wier delbukke, 

End , fen beide ich, 't land bilôke, 

End de sé seach in sin tût. 

Wif, (dus kiërmd' se) o tsjerl! hwer hinne ? 

Wif, hwet wotte nu biginne ? 

Wif, is dy de wrâld t' unrum ? 

Wif, mueht mem de hulle upstekke ! 

Wif, it hert mo'ást hir tobrekke ! 

Wif, hiu kearde in 't grêf hir urn ! 

Dêr de sé sa gruwlik gappeth , 

End by thûsenden uphappeth, 

End by thûsenden forteärth (8) , 

Dy dêr súnder resten restje (9); 

Dy de greate fisken mêstje; 

Dêr me mei en súnd hert stjert. 

Dêr me upslingerth oan 'e wulke, 

End fen dêr deldúkt inn' (10) kulke, 

As fenn' (11) himel in 'e hol: 

Hwá scoe dêr de dead untkumme ? 

Brekt en thin boërdke as en thumme, 

Dêr 's de blik sâlt wetter ful. 

(6) Beter ôer de. (7) B. up de. (8) B. jortarth. (9) B. rêste. 
(10) B. «'« de, (11) B./en de. 
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Yete liet ik 't hwette wêse, 

(Nu 't ik dy net kin bilêse, 

Nu 't dm sin nei sé ta fliucht) 

Teachste ôer sé in keapfardye 

Och! hwet wilde rasernye 

Driwt dy dêr me up 't wetter fîucht ! 

Dêr me net en tred untwiketh, 

Skiën de dead iën grime oankiketh, 

Dêr fortwîv'ling helsk end lûd 

Biletb., end mei dealske tusken, 

Skip end liu forslinth by busken, 

Ef de lunte stekt in 't krûd. 

Wier 't net swieter in 'e weide, 

Mei de skiëpkes up 'e heide, 

Mei de fammen oan 'e ring; 

Farkjen, fiskjen, in 'e sleäten, 

Fukeu fand'ljen, ef, in netten 

Fugelt f'ean, up pôlle ef kling' ? 

Tún end fielden to biloaitsjen, 

Hôf end beämen to biploäitsjen, 

Dat , is wille ôer wille, bern. 

Deadlik is 't in sé to swummen. 

Mar du skuddest Imlle end plummen; 

Al min kâltjen is forlern. 

"Wol den; sil in Himels hoede! 

't Farkjen tîge dy to goede! 

Ik bifel dy fn Gods hand, 
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Dy stiûr dy út weiterweagen , 

Klip-need , heil end tu iërefleagen , 

Thruch sin Inglen, bly to land. 

Wif untfarth my, Wif unttsiucht my , 

Wir untsilth my, Wif untfliucht my, 

Wif (ha 's nu min hert in lést!) 

Puîsketh in 'e diepste kulen, 

Dêr de fisken , great fen muien, 

't Wetter bliese 6er seil end mest. 

Al min lea dy trilje end skudje, 

As ik thins hu dat se dudje, 

Hol ôer bol, in 't sâlte skum: 

Dêr me keabels kerv'th end mesten; 

Dêr me lek driwt up 'e lésten, 

In dat grúndleas diep rundum. 

Dêr se út needthwang 't lést útsjiëte, 

Dêr se oan' (1*2) klippe stikken stiëte, 

Dêr se oan 't drêgg'-tou ride in need, 

Dêr se plufje up hirde sânden , 

Dêr se boarstje up droege stranden, 

Dêr en neilbrek is de dead. 

Jeny! hu mei 't komme kinne, 

Dy sa nei by 't stjerren binne, 

Dy de dead sa brinsgjen hearth, 

As de sé spyth skum end wiëtte, 

Dat hy 't stjert koärts scoe bijiëte, 

Gûlth end bnppe thunger bearth: 

(12^ Beter oan de. 
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Strax wer, as Gods hand uptilleth , 

Tower wind end weageu stilleth, 

End as in 'e teame thwingt; 

Skúrth deads bút wer út deads handen ; 

Skip, mei keäpenskip, end mannen, 

In bihâld'ne haven bringt. 

Dêr se wúnder, kreft end ere , 

Siunge fen ,ús lieave Here , 

Dy de sé sa strûs biwâlth. 

Hu mei 't (sids ik vete) knmmo 

Dat stik fuik (as dier fordumme) 

Sa Ifts 't wúnder Gods unthâith, 

Dat it , thruch úilitt'ne flinken, 

Fait oan 't bealgjen, beestich drinken, 

Striëteskeinen, dún end ful, 

Mei en únbrstiûrsum wêsen, 

Beren, smiten in 'e glêsen , 

Tiëreth, flukt end fîneht sa dol? 

O! dy d' Heechst' dus smaedje end húnje, 

As forwilde l;y, dy dúnje , 

Weid'th Hy as spoarbiustre skiep. 

Wol doch , Himeï, Wil' inplantje , 

Dat er Hm nei Gôd mei kantje, 

As hy thús komt út it diep. 

G-ISBEJÏT JAP1KS. 
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De l i e k e b l u m n i e n . (1) 

Up it litze doärp Ter-kaple 

Stoe alear ús âlders hûs ; 

Frede wenne der end wille 

In dy âlderwetske klus. 

'k Wier de jüngste fen saun berntsjes, 

Heit wier hwette stuf end stîf; 

Mar ús mem wist him to troyen. 

't Wier sa'n sêft meilyend wîf. 

In min earste famkesjiëren 

Hie 'k en suster, ús Mary; 

't Wier de âldste fen de keppel, 

Flügger wier er net as sy. (2) 

Meltsje, swilje, butermeitsje, 

Alles fleach hir thruch de hand. 

Derby moai fen lîf end lidden, 

End sa sindlik as de brand. : 

Hjerstmes ôer de poel to strûsen 

Nei de ky oan de ore kant, 

As de wite koppen rollen, 

Dat wier 't libben nei hir trant. 

(\) Zie Dr. E. Halber t sma , Twîgen uwt ien aide stamme. 
Dimter 1840, bl. 13, in welk werkje de spelregels zijn gevolgd, 
door Dr. J. H. Halber tsma voorgedragen, in het Friesch 

sekjen foar 1834. (2) Beter hiu. 

9* 
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End hiu wier sa goed, sa sedich, 

Die sa graech ús âlders sin; 

As se winters út-fen-hûse, 

Wier er ien in 't hûs to min. 

Simmers krige hiu wol fryers, 

Mar dy liet se meast wer gean. 

Inkeld koe se Pinxter-Tîsdeis 

Wol nei Snits to keamer gean. 

Mar net fir fen ús fen dinne, 

In it âlde Goingarip, 

Wenne Ids , end dy allinne 

Wier hir sin end hir bigrip. 

As de keüld it wetter strjemme 

Thocht me net um keäid end wind. 

. 0 , hu krîchden se up 'e poelen, 

't Jungfulk in de moäneskïn. 

As de wite flokken fleagen 

Wier Mary ek up 'e fliucht; 

Alle dagen ride end dioeye 

Wier den ek hir greatste nucht. 

Mei hiar thryen junge pearen 

Teagen se nei Grinslând t a ; 

End it îs dat wier ful wjekken , 

End de winter môlke sa. 

Al it rieden fen ús âlden 

Wier mar praten in de wind. 

Ids dy wiste alle wjekken, 
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Mem stoe up 'e wal to kriten , 

Mar ús heit dy snoërr' hir ôf: 

,,'k Seil er net en trien um li t te, 

„Al bring ik dy sniûnd to hôf." 

De ore júnds bigûn to kammen, 

End it waerd sa stil in hûs ; 

Theyich wier ' t , end hwette mistich; 

Sums den reinde it by de rûs. 

Aeklik rûsde it nm de skure, 

't Kreake up 'e skoarstien near, 

End as mem in 't mistich waer seach, 

0 , hiu sloech hir handen gear. 

Sums bigûn dat sloof to kriten, 

Mar ús heit bleaw steech end stum; 

Wy as berntsjes boärten bitte, 

End wy thochten nearne urn. 

Eindling kumme dêr twá mannen, 

End dy tikje oan de doar: 

't Wieren liuwe fen Ter-Herne, 

End ús heit kaem selver foar. 

„Boer!" sa spriek ien fen dy liuwe; 

„Hwet is 't aeklik mei Mary, 

„'t Grîsth my um it út to sprekken . . . 

„Mar hiu 's wei . . . dat sids ik jy!" 

End do sleepten se de slide 

Midden oer de búthúsflier, 

End der laei Marye dead up , 

Súnder mútze ôer it hier, wumkes.nl
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Mei en Liekeblum by 't jak in , 

't Aeklik prunksel fen de dead, 

End hir moye reade lippen 

Wieren nu sa blau as lead. 

„'t Is Gods wille1" rôp ús heit do 

„End dêr is net oan to dwaen, 

„Dy min libben end min lust wier, 

„Moat ik oan de Here jaen." 

Hiu wier in de mar fordrunken, 

End hir Ids dy wier 't untkumd; 

Mar dy is tonei fortîge, 

Hwent sin fleur wier him untnumd. 

Hiu waerd to Goingrip bigraven , 

Thichte by de âlde tûr , 

End de swiere klokken brumden, 

Hiel de lege walden ôer. 

End ús heit, um wird to halden, 

Liet by 't grêf nin inkle trien, 

Mar it knaegd' him oan de siele: 

Hy is as it stof forgien. 

Jungfulk, think nu urn Marye, 

As it îs sa hearlik blinkt: 

Think den, dat en queade ingel 

Jimme nei it grêf ta winkt. 

D r . E. HALKERTSMA. 
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A l l e w r â l d i s en s k o u b o ä r c h . (1) 

Alle wrâld is en skouboärch , end inanliu 

End frouliu binne all' neat as spiiers. End 

Hia komme up it toniel end gunge er ôf. 

Ien man spfl'th in sin fîd mear as ien rol , 

Dêr 't sin bidriwen hjir saun skuften binn'. 

Earst 't beril', dat gûlth end spuith up 'e earm fen mem. 

End den de weinjende skoäljuiige, mei 

Sin skriwboërd, end sin glansich moärns-oansicht, 

As hy, tsjin 't sin, as 'n slak, nei skoäle krúpt. 

Hjirup, de fryer, suchtjend', flamjende as 

En own, mei 'n kley'rieli sankje up de eachbrau fen 

Sin frister. Den, de soldaet, hwaems mule in 

Ofgrislik flukken ôerrint, mei knevels 

As 't lupards binne, up rum ôfginstich , ful 

Fen hast end fiûr in 't fiuchtjen, dy sels in 

De mule fen 't kanun de bubbel, rum, 

Upsîketh. End dêrup, de riedshear , mei 

Sin moye, runde buk, foëre mei fet 

Kapôeneflesk, mei en swart útsicht end 

Sin bird skeard nei de nyste mode, ful 

In-wîse sêebjes , pleiten , elk bikend, 

Sa spileth fay sin part. It sexte skuft 

Klaeit him in 'n nau, lang broek mei foëtlings, mei 

De bril up 'e noas end mei en buse up sid'; 

De iioäsen út sin jeugd , der nôed foär stien 

Waerd, binne foët-end fiëmen to wîd foär 

Sin gearskrumfele skunken; end sin swier 

(1) Zie: As jiemme it lye meye, in blyspil uijt it ingeis fen 
Wil l iam Shakspeare . Dockum 1842, bl. 48. 
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End manlik lûd giet wer ôer in it bernsk, 

Skerp, trild'rich pipjen- 't Lést bidriw fen all', 

Hwer 't disse ôerfreämde historie, in útkumst' rik, 

In eind'th, is twade bernskheid end oars neat 

As kleare forjitlikens, súnder tusk 

End eagen , súnder smaek, súnder ien ding. 

R. POSTHUMUS. 

H a l b e e n d H i n k e . (1) 

Halbe end Hinke scoeden pearje. 

Halbe-man wier fryhwet brik; 

Hinke mank, ôer beide kanten ; 

Dus en pear útskifte klanten ; 

Mar sa giet i t : lik finth lik. 

Beide wier'n se dea-iënfâldicb. , 

Mar ek beide gul end froed. 

End hu nûver dat se 't die'ne, 

As se fix pan 't fryen wie'ne , — 

Och, de sloven mienden 't goed. 

Yet en wike, foär de breidstîd, 

Fette Halbe 't wird, end sei: 

„Liea'! 'k ha foär, dy 'n stoof to snyen, (2) 

(1) Zie Frysk almanak, foar it jier 1846. To Ljouweit by 
de Widdou M. van den Bosch , bl. 49. 

(2) Hy wol sidze en útsniene store to meitsjen. 
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„Der wy beide up stean' to fryen; 

„Dy nimst den nei tsjerke mei." 

„'k Ha , " sei Hinke, ,,'n sarjes rokje 

„Fen ús Pake , splinter ny; 

„'k Seil, al moät ik nachten weitsje, 

„'t Nei de sneed foär dy formeitsj e ; 

„Dat is krekt en prunk foär dy." 

„Och," sei Halbe, end wreaw de handen, 

„Hwet seil dat den sierlik stean, 

„As wy snein, ik mei sa'n treftich 

„Rokje, du mei 'n stoof sa deftig 

„Nest mankoär, nei tsjerke gean !" 

Halbe snie, de hele wike, 

Oan de stoof, end hie nin rest ; 

Hinke naeide dat se switte; 

Hjir woe nimmen tid forsitte; 

Hjir die elk foär oar sin best. 

Sniûnd to jûnd , ketier nei saunen, 

Wieren de kerweyen klear; 

Nu wier 't tîd fen blîd forrassen , 

Stoof-bisieän end rokje j>assen, 

Foär 't luksillich huwlikspear. 

Halbe sei: „Min lieave Hinke! 

„Nim dy tsjerkstoof nu end gean, 

' „(End den moätste in fîren rinne,) 

„Thry'ris thruch de keamer hinne; 

„Och, dat seil sa aerdich stean." 

wumkes.nl



138 

Hinke naem de stove, end tripp'le 

Thry'ris thruch de keamer rund; 

, N u , " sei Halbe, „'t is en -wunder; 

, End du giëtst hast fris er únder ; 

Wel, du rôerste umtrint nin grúnd!" 

J á , de lieafde makketh luftich; 

J a , hiu dertelth , fludderth, fliucht, 

Koe se nu ek, mei hir mumme , 

Elk misfoärme diel forblumme, 

Elk forwoex'ne like riucht. 

„Kum ," sei Hinke, „nu oan 't passen!" 

End hiu hulp him 't prunkstik oan. 

„Wel al wier 't er ek um getten ," 

Sei se , „it hie net better sletten; 

End hwet is 't en moai patroan!" 

Halbe sei: „'t sit flink; mar jammer 

„Hinke-lïea'! ik bin hwet brik. 

„ O , " sei Hinke, „brek din huil« 

„Mei dy brikens net to fülle: 

,,'n Bitsje brik is minskelik." 

„Bin 'k ek brik, as 'k aa stean , Hinke ?" 

„Yete al hwet".. . „Mar sa! lm den?" 

„Umtrint goed"... „Sa den !" „Noch better".. . 

„Wacht ris, sa den!" ,,nei de le t te r ; . . . 

„Nu is 't sa fulmakke as 't kin!" 

„Ei dat 's trutfen," rôppen stimmen 

Foär it ânsternit, „kum oan; 
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„Nu kamst' moarn ek, as en flinke 

„Kerel, up 'e lap mei Hinke; 

„Kum, gôenacht, farwol, ta moarn!" 

„Krimmel, Hinke, 't jungfulk siucht ús ," 

Stamm're Halbe , „och, Gôd! ha sûr 

„Kumt nu 't swiet ús up to brekken ; 

„Nu giet 't up en gekoanstekken: 

„Al ús wille end nuft is ôer. 

J á , sa giet i t , Halbe! end Hinke! 

't Blumke fen 't formeits is tear; 

End as wy tbruch drift fortokke, 

't Net mei sin end umthins plôkke, (1) 

Dugge ás faek sin doärnen sear! 

W. DE J O N G , j z n . 

D r a c h t s t e r m e r k e. (2) 

En lieaf end mutel famke, 

As 't moäntsje gul end blîr, 

Dy teach-nei Drachtster merke, 

It hertsje licht end swier: 

Mar hwerum eft se er hinne gung, 

End 't hertsje hir sa dúnse end sprang, 

Dat wist se net. 

(1) Beter plakje. 
(2) Zie Friesche Volk-Almanak voor het jaar 1837, bl. 110, 
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Hiu hie bir wakker iipdien, 

End oanklaeid mei bileid ; 

End alles siet sa prûsich, 

As wier se en junge breid: 

Mar hwerum eft s e , in sneinske klean, 

Just moäst nei Drachtster merke gean, 

Dat wist se net. 

Hiu kuy're mei de fammen 

De merke lans end ôer; 

End nearne by de kreämen 

Hie 't famke rest ef dûr: 

Mar hwerum eft se up 't selde sté 

Nin eachwink stie fn rest end fre; 

Dat wist se net. 

Sa rûn se al jimmer hinne , 

De kreämen up end del; 

End seach se den Mr búrfeint, 

Den waerd se read end kei: 

Mar hwerum 't bloed nei 't hultsje fleach, 

Sa faek it each hir búrfeint seach; 

Dat wist se net. 

End gung se den wer fjirder; 

't Wier krekt as tsiôendery ; 

Hiu seach sa gau nin feinten, 

Ef búrfeint wier der by: 

Mar hwerum hy, hwet koers hiu naem, 

Hir jimmerwei to miëte kaem: 

Dat wist se net. 

't Bigûn up 't lést to júndjen: 

Dêr gung se keamer-up; wumkes.nl
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End búrfeint putte it famke, 

End neamde hir sin pup : 

Mar hu hiu, út it striëtkriôel, 

Hjir smuk in búrfeints eärmen fôel; 

Dat wist se net. 

Hia patten as twá duwkes, 

End leyen oan end oan; 

End únder al dy wille 

Forraske hiar de moarn: 

Mar hwerum ef 't sa nûver wie', 

Dat Hu noch lang hir nuft net H e ; 

Dat wist se net. 

End mule oan mule klibjend', 

Woe hy de knotte ha; 

End 't famke net werstrabbicb., 

Untslupe sêft i t : já ! . . . 

Mar hwerum hy dat habbe woe, 

End hin it him net weeg'rje koe; 

Dat wist se net. 

Nu teagen hia nei hûs ta 

As bregeman end breid; 

End krigen up hiar boaskjen 

De sein fen mem end heit; 

Mar dat it boask foär junge lie, (1) 

In ere end deugd, sa sillich wie'; 

Dat wist se net. 

J. G. VAN BLOM. 

(1) Beter lm. 
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J u n g f u i k , h a w i l l e ! {1) 

Kuni, feinten, end heär hu de fidel wer giet! 

Kum, fammen, oan 't dúnsjen end siungen ! 

De tîd is sa rêd end it libben sa swiet, 

End wille end formeiîs ring forgungen! 

Hwet stean' jimme end sieänn' jimm' sa eang end forfeard, 

Mei skrutenheid printe up 'e troänie ? 

Hwet bliw' jimm' fen fjirren, sa wúnder forheard; 

Kum, lit jimme net langer moänje! 

Ef heth ús de skepper de stimme den jown 

Allinne urn to kliemen end kleyen? 

Ef ha wy de fieling foär 't spiljen mar fûn, 

Urn dy to werstean end to deyen? 

Kum, siuch den de flinter, dat b ern fen de dei, 

Hy fliucht sa binôge der hinne, 

Mei stikels end doärnen moeith hy him net mei, 

De blummen binn' sines allinne! 

Ef hear nei de fugels; hu gul end hu blîr 

Klinkt jimmer hiar lûd thruch de walden, 

Moärns ier end júnds let ha hia wille end ha t î r , 

Thruch naet is hiar kieltsje to halden! 

Ef siea mei hu'n laeits dat de sinne fordwint, 

As wier hin fuldien ôer hir wirken! 

(1) Zie I d u n a , Frîske rîm end ûnrîm , samla fon Härmen. 
S î t s t ra . B. XVII bl. 48. Dit is het laatste boek der Iduna, 
door Sy t s t r a zelven gecorrigeerd. wumkes.nl
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Merk up doch, hu fiïûndlik de moäne stees skinth, 

De stjerren us ierda biglurken! 

Kum , feinten end fammen , kum siea ris in 't rund, 

Oeral -doch is wille to lesen; 

Allinne jinim' stean' der, sa jung end sa súnd, 

End likwol mei stufens up 't wegen ! 

Kum, feinten, end he'ár hu de fidel wer giet! 

Kum, fammen, oan 't dúnsjen end siungen! 

De tîd is sa rêd end it libben sa swiet, 

End wille end form ei ts ring forgungen! 

N é , bliw net, fen fjirren , mar jow jimm' nu oer, 

'k Sprek wiërheid, dat moät' jimme fiële, 

Slacb. 't each mar in 't rund, in de junge natûr, 

Hir loaits nôegeth jimme ta wille! 

Wês dimmen as 't hjerstwaer fen 't libben jimm' bûcht 

End blêdden end blnmmen jimm' râveth , 

As stoärrern end imwaer unbîdich jimm' tsiûcht, 

Dat 't fiûr fen jimm' junkheid ring dâveth. 

Kum, ploaitsje de blummen, se kumme jimm' ta, 

Ring is al hiar skienens forgungen, 

Den seil!' jimm' nin wille oan 't spiljen me ar ha , 

Nin nîcheid oan dúnsjen end siungen! 

J . TROELSTBA. 
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't T s j e r k h ô f ôer . (1) 

Kam, boäi, wy gean' ôer 't †sjerkhôf. 't Is de wei , 

Dy w' iens doch npgean moäte, 't sy den ier ef let, 

End 't kin nin quea to skôgjen, nu end den, 

Hu ef dat paed wol r int , end liwer 't sa tinne giet. 

W untkumme 't net, dêr helpt nin bidden oan, 

End as 't mei fêste tredden giet, to better is 't. -

't Is oars wol swiet, to tbinken, as de dei, 

De lange dei to 'n eind is , end it wirk fulbrocht, 

Dat den en fredicli plak de budder wacht, (2). 

End dat hy 'r rêste seil in d' eärmen fen de dead. 

Der leit er hjir in 't rund al mannichien, 

Hwer 'k yet mei thankbre lieafde end stille smerte oan think; 

Al mannich, dêr 'k mei boärte in bernetîd, 

End dy 'k sa minlik graech yet oan min side seach, 

Mar , âld ef jung, de dead freeg'th nearne nei. 

End ringen kumt de tîd dat 'k ek dêr lidze seil 

By d' oren fen ûa doärp. 

N é , krit net , boäi! 

't Is d' algemiene wet up ierde, end 't is nin unk 

To dielen hwet it lot fen allen is. 

End den, al dy hjir rêste (ek du bist iens derby) 

Hia habbe 't better nei des libbens strîd. 

Hwent o , 't is strîd it libben, al bigripst yet net 

Hwet ef dat sidze wol. Du bist yet jung 

End alles laketh neat as wille end nucht dy ta. 

(1) Zie I d u n a , B. XVII bl. 50. 
(2) Beter wachteth. 
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't Mei lang sa bliwe, as Gôd it wol alteast, 

Ha r cêriim seilst de strîd fen 't libben net untgean , 

I t waehteth mei sin lést end soärgen dy, 

End wriitte end budje moätste, end strîde jin 't forlied , 

Dat , o sa graech, iën ôfbringt fen de wei 

Fen riuclit end ridlikheid, der rest jowe oan it moed. 

End is de kamp al ienris út foär dy, 

Den lukkicli as me sidze kin: „Hy hâlde 'm goed!" 

Siuch, fülle lidze er um ús hinne, hjir, 

Hwaem 't libben neat as soärcli end swiër'gens joech , 

Mar stoer end fêst wier stees Mar stille gung 

End earlik al hiar dwaen, oant up hiar léste dei. 

Dêrum is 't ek sa fredich urn hiar grêf, 

End giet tomet de geast fen d' iene efl ore er ôer 

(Wy wite 't net, doch mulik is 't wol sa) 

Den thinkt hy 'r yet sin swier end moeilik libben nei, 

End thanketh Gôd, dat hy 't net rummer hie. 

O , leaw dat fêst. min boäi! 

Hwer eft se hînne gean? 

Dat scoest' wol wite wolle ? End ef me dêr 

Mar altîd sliept end neat to dwaen mear heth ? Ef dat 

Me up ore wîse up nys wer budje moiit? 

Ja, siuch ! hwet seil 'k dy sidze! 'k Wit net hwer 't hinne giet, 

End nimmen der 't ús sidze kin. Der kaern 

Nin deade ea hjir werum, hweroan me 't freegje koe, 

Mar altîd sliepe? Né. I t stjerren is 

Nin sliep end 't grêf nin widze, al skinth dy dat yet sa. 

Sliëpst ummers ek net mear as 't hoäntsje kraeith, 
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Mar tsiuchst up nys oan 't wirk! Sa is 't ek mei de minsk', 

As 't wirk hjir ôfdien i s , giet 't oan hwet oars , 

End mei 't ek budjen wèse', altîd is 't better sa. 

De minske moät foarút, hâld dat in 't eacb , 

End kumt de sleawe earst oan as d' oren ôfdien ha , 

Hy 's doch net fry fen hwet binefter bleaw, 

Um't 't wirk moät ôf, dat eltsien npleid is to dwaen. 

't Is foär sin egen best. . . . 

Hwet fregest' dêr? . . . 

Foär hwá de helle is end foär hwá it himelrik ? 

Boäi, boäi, hwet hellest in dm litze bol, 

End praetst fen dingen, der-st' doch net bigripe kinst? 

Hwá heth dy spritzen fen en gruwsum heit, 

Der 't unk wol fen sin bern, end net biar freugde end luk? 

Sids, as din litze broer 't bidoarn heth, kuinst' 

Den altîd net by heite, end roakkest 't foär him út? 

End is 't den net wer goed? N u ! mienste den . . .? 

Mar 'k hear dêr siungen; 't is by búrman Gialtes. Hark! 

„De Hear is great end goed!" Unthâld dat , boäi! 

End ôer de hel dêr sprekk' wy letter yet wol óer. 

Kum! jinsen ha wy 't liacht al fen ús hûs. 

En mannich tredden yet, den binn' wy wer to hunk, 

't Is fredich sa up 't stille field, oars net? 

Mar thïge fredich earst, as 't binnen rêstich is. 

Dat seilst' tonei wol fiele, as-t' fjirder kumst. 

Nu , wês mar braef, end hâld din plicht end paed in 't each, 

End wik der neat net ôf. 
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Dêr ha wy 't hiem! 

Nu binnen, boäike, end den oan 't miei end den to rest. 

Mar siueh yete earst umhegens . . . Is 't net skiën?. . . 

„Júnd! júnd! jimme allegeäre! 't Waerd al hwet let 

Nei Hebei. 

foär bern." 

D. B. NIEüWEKBUIS. 

S i n t S t u f f e l . (1) 

Sint Stuffel moät en man west h a , 

Wol rum sa great as ore twá * °*-~ 

Der wirth fen him forheile : 

Sin langte wier sa 'n toalve fôet; 

Hy hie sin macht bihoarlik goed, 

Dat kin min ek mar teile. 

Mar likwol wier 't him nea to dwaen 

Urn rúsiemeitsjen ef urn slaen, 

End hwá der kibbe ef tsierde, 

Hy brúkte nea sin macht forkeard. 

Hy waerd dêrum as heilich eard, 

Do 'r net mear libbe up ierde. 

Hy plichte er wol up út to gean 

Urn swakke minsken by to stean, 

Dy wier er graech ta 'n stipe. 

{X) Zie de Frîske Hûsfrieun, Rîm en Onrîm, ûtjown fen 
Waling Dykst ra , onder meiwirking fen oarer.. B. XIII, bl. 14. 
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End dy de s wakke neidieî die, 

As Stuffel dêr de rook fen hie, 

Den koe 'T se deaîes knipe. 

En wifke dat en kerel hie, 

Dy hunsk end wreeviieh tsjin hir wie ' , 

Die 't stuffel mar to witten; 

Up sukke knapen wier er quea; 

Dat heth er jiëren nei sin dea 

Yet al ris Mike litten. 

Der wier en huwlikspear alear, 

Hwer earne krekt end ek hunear 

Dat kin nu minder skele , 

Umdat ik dat sa lik net wit ; 

't Ducht neat ta 't doel, hwer um ik dit 

Hjir winskje mei to delen. 

Dat wif ke wier sa sêft end frôed; 

Hiu miende 't mei hir man sa goed, 

Dat se al sin sinnen sochte 

To troyen as sa 't roye koe , 

End koe se ' t r iede hwet er woe, 

Den die se hwet er thochte. 

Mar hy, en stikelkop in 't great, 

"Wier altîd no'ártich end forkeard, 

^ End koe den freeslik brumme, 

Wier 't net in allen nei sin sin, 

End lik as elk bigripe kin, 

Sa koe 't al eau ri? kumme. wumkes.nl
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Dy kerel raesde den sa fel, 

It hûs umtrint fen buppen del 

End hwá der nieast urn lydc, 

Dat wier sin egen wîf, dy hie 

Oars net as lést, hu goed Hu wie ' , 

End nei sin sin hir flyde. 

Dat wier hir biuster in 'e wei 

Hwermei doch, tliocht se dei by dei. 

Dy man Invet oars to kryen ? 

Ik duch him goed sa fülle 'k kin , 

End neat as unthank ha'k er fen; 

It wit nin hirder lyen. 

Sa wier dy kerel tip en júnd 

Wer oan 'e gung; hwer '_t mei bigún 

Wier nauerneed to sidzen. 

It wlfke wier 't as grót sa sêd; 

Hin thocht tip 't lést, ik gean up bêd 

Mei 't ear in 't kjessen lidzen. 

Mar mei dat a l , hy joech 't net ôer. 

Hy stelde 'm oan as wier er pûr, 

Woe hir net rêste litte. 

End sei se hwet, dat wier forkeard. 

Al miend' se 't goed^ end sei se neat. 

Den waerd er malder yete. 

Mei kibjen joecli er him to rest; 

Hy kibbe sels dat îeaw ik fest, 

Yet foärtb. ek as er slepte; 
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Alteast do 'r únd'r 'e ihekkens lei, (1) 

Do grumie 'r yet oan ien thried wei, 

Skiën 't wîf nin wird mear repte. 

Mar doch hiu wier net best to moed; 

Mei 'n stille weamôeds-triëneflôed 

Untlêstge hiu hir herte. 

Do skeat Sint Stuffels hir in 't sin; 

Sin gôedens heard' se wol ris fen: 

Ta him rôp se in hir snierte. 

„O Sint Kristuffel! great end swier, 

Dêr Goliath en smiûnt by wier, 

Du sterkste fen de sterke, 
f. 

Dy de ierdbal uptilth mei ien hand, 

End slingerth dy ôer sé end land : 

Kinstu min leed net merke? 

„Och, kum ris efkes foär my up! 

Du moätst min man sin dwarse kop 

Ris goed toriuchte sette. 

Meits du him as en skiep sa mak, 

Dat ik him goed kry únd*r 'e plak: 

Hwá seoe dy dat bilette ? 

„Sint Öiuffel, woeste dat tra dwaen , 

Den scoe 'k min thank dy altîd jaen". 

Den hâlde 'k ta din ere , 

( L) Beter laei; zie boven , bl. 73. wumkes.nl
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En kear ef hwet in 't jier. by my 

En froulius-koffiedrinkery; 

Dêr scoest' din lof den here." 

Nu, koe Sint Stuffel sa'n gebed 

Forsmaedje? N é , dat koed er net: 

Hin koe sa minlik kleye, 

End truf hiin up sin tearste plak; 

Hwent koffiedrinken wier sin swak : 

Lieäfst súnder sukereye. 

Hy sei in ienen: „Stum, noch ta! 

Dy kerel moät ik efkes ha, 

Sin mallens seil him rowe. 

Sukke esels, dy de frouliu net 

Bihând'lje kinne lik as 't heärth, 

Moäte ek nin frouminsk trowe." 

Mei 'n greate tunne, en lang eind tou. 

En kneppel as en mest sa grou, 

Kaem StufFel-nm fen wegen, 

Mei stappen wol twá jelne lang. 

Hy lei oan suk en, frouliusthwang 

Him altîd gans gelegen. 

Hy kaem it hûs al nidieh in, 

End do 'r oan 't keamersdoars-kesfn 

Sin kop bast stikken staette, 

Do waerd er kûgels pûr umtrint. 

Hy naeni dy brumpot fen en fint 

By 't nekfel súnder praten 
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Hy naem him mei In 't ramme field; 

Do waerd er i'n dy tunne tild. 

End 't tou der urn bifisle; 

Dat urn 'e stok , end dêrup waerd 

De tunne foärthsaeid mei ús maet, 

End fúl in 't rúndte gisie. 

Hy ,-iingerih mei sa '11 fule fe&rt, 

It iet dat gúnseth, brumih end beartli 

Hast as en âlde bolle. 

End umkoaî dêr fen binnen in, 

Dy wier mei gawens dâf end blind . 

Sa sûse 't thruch sin hulle. 

Do hálde Stuffel efkes up: 

„Nu stultis, pleachbeest, eselskop ! 

Hwet thinkt dy fen suk brummen ; 

As dat net eclit plesierich is ? 

Wo'st' vet sa'n trantsje habbe , sids ? 

Ef beste din bikummen?" 

„Och né , Sint Stuffel, goede hear, 

Fo'àral net mear! foäral net mear!" 

•—-,,Nii den moätst' iny ris sidze ; 

Duchst' ôfstând fen dm pleagery, 

Ef wo'st' din wîf, sa goed foür dy. 

Wer dwarse kneppels lidze ?" 

— „ N é , nimmer wer, mfn libben lang!" 

—<„Weî nu den, greate frouliusthwang , 

Freegje ek forjifüis yete, 
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Sa friûndlik as 't mar kin , end oars 

Den seil 'k dy yet en fôege poas 

Thruch 't luftrum gúnsje litte." 

De man yet in 'e sûs umtrint, 

End nea nin friûndlik praten wend , 

Wist doch wol to biiliinken 

Al hwet mar moai end lieaflik wie', 

Dat Stuffel mar de goedheid hie, 

Forjifnis him to skinken. 

„Sa goed!" sei Staffel, „think er urn, 

Hestu forstand fen lûd gebrum, 

Ik kin 't wol fen dy winne. 

Ien priwke seil 'k yete jaen; 

I t moät ek goed fortuten dwaen, 

End du 't unthâlde kinne." 

Do sling're er yet ris goed in 't rund, 

End sette 't fet do up 'e grúnd: 

„Krúp nu wer in 'e fe'áren; 

Mar o, de dîveker! pas u p , 

Kry net wer nukken in 'e kop, 

Den kumst' fen my to heären. 

„Du moätst din wîf hir wille dwaen, 

End nea nin unswiet wird hir jaen, 

Hir up din handen drage, 

End as din hulle 's stiklich wirth, 

Gean den oan 't wirk, dat ducht dy nut; 

't Heth faker quea forjage. 
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„Dy tunne hest' presint fen my; 

Dy faek to sieän is goed foär dy, 

Du hâldst hlm knap in ere , 

Dat ik hini altîd bruke kin, 

As-tu net duchste nei min sin, 

Mar handelst tsjin min lere." 

Sunt hâlde gnoärpot him bidaerd, 

End as er al ris nitlich waerd, 

Hy moast in 't sop bikôelje, 

Hwent woed er net sa 't wifke woe, 

Den wîsd' se 'm up dat fet; sa koe 

Se 'm urn 'e finger wôelje. 

Hiu toande dat se thankber wier; 

Hiu noadge en kear ef liwet in 't jier 

En rúndtsje fen friûndinnen 

To koffiedrinken, end dêr waerd 

Den altîd ôer de manliu p rae t , 

Binammen ôer de minnen. 

End mannich wifke winske den, 

Dat Sint Kristuffel ek hir man 

Ris in de tunne thriwe 

End in de rúndte sling'rje woe; 

Dat thocht se dat hir bate seoe, 

Um better baes to bliwen. 

Dus frouliu! jaen Sint Stuffel ear; 

Hy stipeth jimme in 't hûsregear 

By 't swayen fen 'e tuffel. 
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Bithink him altîd, rup mar fry 

Up elke koffiedrinkery : 

Lang libje Sint Kristuffel! 
W . UYKSTUA. 

E n d r e a m . (1) 

En dream hiel seldsum, nûver, freämd, 

Dy skokte end dy forskrikte my, 

Noch ha 'k him dúdlik foär de geast, 

End lang, hiel lang bliwt by my by. 

Der wier en tun, o thige skiën! 

Mei moye paden hinne end wer; 

De moäiste blnmkes wunken my; 

It waerd my licht urn 't hei'te dêr. 

Hwet sjitteren de fugeltsjes , 

Hia sungen libbensmelody; 

It sintsje ôerferve 't al mei goud, 

End alles tîrde dêr sa fry. 

Hwet balsemluft end rook fert krûd! 

De windtsjes waeiden ly end sêft! 

End alles knikte, queelde end sung, 

Natûr skunk dêr wer nye krêft. 

(1"! Zie Friesche Courant, 1S62. N°. 29. 
wumkes.nl
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In 't midden fen en rosepark, 

Seach ik en friûndlik famke stean, 

Hiu wusk eat in en fîver út ; 

My thocht ik moäst ris by hir gean. 

Ik kaem by bir end spriek hir oan, 

Hiu seach end knikte friûndlik wer , 

Ik sei: „hwet dugg' jy hjir sa ier, 

Lieaf famke , sids hwet wask' jy dêr?" 

Do spriek se: „reisger,, think er urn , 

'k Spiel 't likkleed fen de simmer ou, 

Dy giet foärby end sinkt in 't neat 

De hjerstmes buyen fulgje nu." 

Tel wier ik wekker end fen 't bêd; 

'k Hear 't rûsen fen de wind end rein, 

Dy klett'ren jin de fînsters oan; 

'k Wier sa , de simmer naem en eind. 
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