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níh'j ουν βαύλιι άρ'ξιάμεία Ιιαβαοτιουντίζ, snel·· 
2>περ ιίς τύπον τινά εμβφγχαμ.ΐν ; 'ίνα είΐάμεν, el 
'άρα ν·μίν ίπιμαρτυρν,σιι, αυτά τα ονόματα μη πάνυ από 
του αυτομάτου ού'τοις έκαστα χέία^αι, αλλ' εχειν 
τίνα ορΗτητα- Cratylus Platonis. f. 597. 
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M O N S E I G N E U R ! 

C e fut en 1665 que Franciseus Junïus publia 
pour la première foix le codex Argenteus, con
tenant les fragmens célèbres de ia version Go
thique des Evangiles par Ulphilas. Tout espoir 
de sauver encore quelques débris de cette ver
sion de la bible était alors évanoui pour jamais. 
Un siècle et demi s'était écoulé depuis, et 
vous paroisses inopinément à Milan avec quelques 
fragmens d'Esdre , de Néhemie , de St. Mat
thieu, et de plus avec les épîtres de St. Paul ; 
le tout provenant de la même version Gothi
que , que le grand mineur scientifique du dix-
neuvième siècle , le cardinal Angelo Majo , 
votre illustre ami, en fouillant les entrailles 
de la bibliothèque Amhrosienne, avait décou
vert. A Junius, au cardinal Majo, et à vous, 
Monseigneur ! A nous Néerlandais et Italiens 
cet honneur ! 

Ces découvertes ont été d'une plus grande 
importance pour la connoissance intérieure des 
langues Germaniques [ce mot pris dans l 'ac
ception de Tacite] que tout ce qu'on a pu
blié de plus ancien dans les autres langues 
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fie cette classe ensemble. La science du déve
loppement étymologique et grammaticale de 
la langue Hébraïque doit être bien imparfaite 
faute de documens relativement antiques. Les 
Orientalistes regrettent à juste t i t re , qu'il ne 
leur soit pas donné de remonter à un auteur, 
dont la langue restée intacte fut à l'Hébreu 
connu, ce qu'est le Grec d'Jiomère à celui de 
Demosthène. Les formes antiques des mots, 
qu'ils ne peuvent que deviner par analogie, 
seraient alors un objet de science certaine ; 
donc un point fixe de départ pour les linguis
tes. Les langues Germaniques jouissent de cet 
avantage bien rare, grâces à ia reproduction 
d'une seule de ses soeurs telle qu'elle fleuri s-
soit au quatrième siècle; c'est à dire, à une 
époque de quelques siècles plus reculée que la 
date des plus anciennes pièces des autres, que 
les ilote du temps ont jeté sur nos rivages 
dans le naufrage universel.· C'est le langage 
d'Ulphilas, qui nous présente mainte face des 
mots en entier, que l'usage de trois siècles 
avait tronqués ou tout à fait effacés dans les 
idiomes du huitième siècle, exactement comme 
autant de monnoies ça et là unies dans leurs 
effigies à force de passer par les mains des hom
mes ; et si la contribution de Junius a posé les 
premiers fondemens solides de la connoissance 
intérieure des langues Germaniques, la vôtre 
les a reparés , élargis ou raffermis , et elle 
forme la seconde grande époque dans l'his
toire de cette étude. Vos publications ont mis 
au jour une quantité de mots inconnus et de 
formes de mots nouvelles ; elles ont éclairci 
bien de doutes et corrigé des erreurs ; elles 
ont établi les paradigmes des déclinaisons et 
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des conjugaisons sur une base plus solide, et 
elles ont prouvé «ras plus incrédules l'existen
ce de la diversité de dialectes dans le sein de 
l'idiome Gothique lui même. 

Ces ruines étant ensevelies dans la nuit pro
fonde des palimpsestes, il fallait un oeil per
çant, une patience à toute épreuve et un es
prit de devin heureux pour les déterrer et les 
exposer au jour telles qu'elles se présentent 
actuellement dans vos éditions à nos yeux 
étonnés. Cette conquête sur le génie destruc
teur du moyen âge vous a coûié bien cher, 
Monseigneur ! L'affaiblissement de vos yeux en 
a été la triste et irréparable conséquence. 
Mais comme le soldat ne se soucie pas de sa 
vie quand il s'agit de la victoire, de même le 
savant risque ce qu'il a de plus précieux pour 
le règne de la vérité, et si le soldat raconte 
ses combats et montre ses blessures pour méri
ter la faveur inconstante de rois plus incon
stants encore, pourquoi ne pas nous glorifier 
de nos organes usés dans la recherche de la 
vérité, également éternelle, et par son essence, 
et par ses récompenses ? Un coeur élevé com
me le vôtre, Monseigneur, et tout dévoué aux 
hauts intérêts de l'esprit humain, ressent une 
consolation bien douce, en pensant qu'en sacrifiant 
l'organe de la lumière vous aves lancé les rayons 
d'une lumière, éteinte depuis tant de siècles, 
dans ce qui constitue l'âme et Ja vie morale 
des races Germaniques, j 'entends, leur langue 
commune, primitive, 

Oui, Monseigneur, nous apprécions, et la 
profondeur de vos connoissances, et vos sacrifices 
pour les sciences. Les Alpes séparent les peu
ples, mais elles ne sont pas une barrière à la 
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voix de ma reconnoissance, et elles n'empêche
ront pas non plus la communication continuel
le d'idées entre les peuples du Hord et du 
Midi, en tant que les Italiens excités par votre 
exemple voudroient s'occuper de langues, dont 
la partie vitale est la même, qui anime cel
les de l'Italie. Si souvent honoré et instruit 
par vos savantes et aimables lettres, j e vous 
ai exprimé ma sincère gratitude dans notre 
correspondance. Permettez moi, Monseigneur, 
que j e vous donne une preuve de ma reconnois
sance" en face du public , en vous dédiant ce 
petit ouvrage, qui n'est pas étranger à vos 
études. Cette offre, j ' e n conviens, est bien 
ehétive, mais l'hommage, qui la commande, 
est d'autant plus pur , qu'il vient de la part 
d'un homme tout-à-fait désintéressé , et dont 
toute l'ambition se borne à conserver une pe
tite place dans votre coeur. 

Une grande partie de ce recueil cherche à 
saisir le sens des mots et des phrases les plus 
difficiles de deux langues peu connues en Al
lemagne même; je veux dire , les langues Fri
sonne et Néerlandaise, à present les parties 
les moins souillées ou luxées, qui nous restent 
de la langue primitive des Germains. En ou
tre vous y trouverez des fragmens tant lingui
stiques et philosophiques des Hémsierhuis, 
père et fils, que poétiques de van Haren et 
Gysbert Japix, ious quatre Frisons et mes com
patriotes. En commentant ces auteurs chacun 
dans sa langue ou dans une langue analogue, 
j ' a i espéré de mériter votre suffrage. Comme 
ceux, qui étudient les langues du Nord 
d'après la grande méthode de nos j o u r s , 
entendent également le Latin et le Grec et 
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tous les idiomes Germaniques, il suffit de dire , 
que c'est surtout pour eux que j ' a i écrit. 
Mais puisque je trouve peut-être çà et là un 
lecteur , qui concentrant ses forces sur un 
seul point ne réunisse pas l'étude de tant de 
langues, et qui s'intéresse pourtant un peu à 
une seule pièce, j ' a i conformé la langue de 
mon commentaire à celle de la pièce ; ainsi 
celui qui comprend la pièce comprendra mon 
commentaire, ce qui ne serait pas le cas, si 
je m'étais toujours servi de la même langue. 
D'abord le littérateur classique, que la lectu
re de Tib. Hémsterhuis sur l'Analogie inte
resse , ne comprend peutêtre pas un mot de 
François ou de Neêrlandois; afin denepasperdre 
ma peine pour celui-là j ' a i fait mes notes 
en Latin. Au contraire , ceux qui veulent 
saisir le sens du Frison de Gysbert Japix ou 
du Néerlandais de la version de Frejus, ne 
peuvent se passer en aucune manière du Néer
landais d'aujourd'hui. Enfin tout François 
me mettrait de côté, si je lui parlais de la 
vie de Fr. Hémsterhuis en Néerlandais. Je me 
suis donc accommodé en tout aux lecteurs 
respectifs des diverses pièces de mon recueil, 
sans prétendre à aucune élégance de style dans 
des langues, dans les quelles je ne pense pas. 
Etre clair et précis, être intelligible pour le 
moins, voilà le but que je me suis proposé. 
Cependant l'esprit stationnaire de tel ou tel 
chef de la littérature Hollandaise, qui de peur 
de tomber ou do se fatiguer préfère parcourir 
le chemin bat tu, ne lui permettra pas de don
ner dans mes idées. C'est bien malheureux pour 
moi, ou plutôt pour mon libraire. Car à vous 
dire toute la vérité, Monseigneur, ce n'est pas 
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aux gens de cette trempe là proprement, que 
j ' a i adressé la parole. Je parle aux literateurs 
du Nord, qui sont ou qui comme moi aspirent 
à la hauteur du siècle, si tant est qu'ils m'é-
coutent. Π serait sûrement commode pour 
nous d'en rester ou en étoient Junius et Ten 
Kate, plus commode encore de s'endormir à 
quelque degrés plus bas qu 'eux; mais soyez, 
sûr , que ni Junius ni Ten iCate ne nous avou-
eroient pour des descendans dignes d'eux, s'ils 
reparaissaient dans ce siècle de mouvement et 
d'avancement dans toutes les directions de l'es
prit humain. 

En tout cas je suis sûr d'avoir parlé sur la 
composition de votre tête. Car vous savez, 
Monseigneur, qu'il est impossible d'entendre 
une des langues Germauiques en linguiste sans 
les entendre toutes; νονφ réunissez ces extré
mités, qui jusqu'à nos jours paraissaient sépa
rées autant que le ciel l'est de la terre ; vous 
rapprochez chaque mot des langues Germani-
quis à son mot parallèle en Latin ou Grec, de 
sorte qu'il reste peu de mots dans l 'une lan
gue, qui ne se retrouvent modifiés dans l'au
t re , et cela d'après dés règles, qui fondées 
dans la nature de nos organes de la parole 
sont aussi sûres, aussi stables que la structure 
de ces organes mêmes. A qui donc, quand 
même la reconnaissance se tairait en moi , à 
qui dédierois-je mon livre plutôt qu 'à vous, 
Monseigneur, qui dans ce melange bigarré de 
trois ou quatre langages ne regardez, que les 
branches plus ou moins divergentes de la même 
tige , qui prit racine à côté du berceau de 
l 'humanité? 

20 Sept. 1840. J. H. HALBERTSSA. 
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ída pièce suivante m'est parvenue der

nièrement âe St. Pétersbourg. Mlle ar-r 

rivait trop tard pour l'insérer à sa place 

dans le cours de l'Ouvrage. L'impri

meur l'a donc placé ici, J''espère qu'un 

fragment de Fr. ffèrnsterhuis sera par-

totit a sa place, , 

2 Sept. J840. 
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L a république [des provinces unies des Pais · 
Bas] est composée de sept provinces autrefois 
différentes (1) de caractère, de moeurs, de 
coutumes, de trafic et d'intérêts, et qui pen-

(1) Les habitants des sept Provinces -unies 
étaient composés de Frisons, de Saxons et de 
Hollandais. La langue et l'origine de ces der
niers étaient les mêmes que celles des Braban
çons et des Flamands. Le danger commun, 
dont les menaçait Philippe II, leur fit oublier 
leur ancienne haine, et les réconcilia ; mais 
ils ne furent jamais si étroitement liés par 
alliance à ne former qu'un peuple, comme le 
faisaient les Anglais et les Français. La di
versité de leur caractère, de leur position, et 
de leurs intérêts, s'est toujours maintenue et 
se maintient encore aujourd' hui sous le nom 
de Provincialisme, au grand détriment de l'in
térêt général du Royaume; car ce Provincia
lisme n'est bon qu'à faire mettre en pratique 
avec succès cette belle maxime, divide et im-
pera , pour des intérêts, qui ne sont pas ceux 
du peuple. 
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dant des siècles se ruinoient réciproquement 
par des guerres opiniâtres. Néanmoins ces élé
ments contraires formaient enfin une républi
que , sortie d'un concours fortuit de diverses 
circonstances, et nullement (2) de la cervelle 
d'nn législateur exprès. 

Ce qui occasionna pour la première fois en 
quelque sorte un certain lien entre ces états 
hétérogènes, ce fut un changement de religi
on, et le joug de la tyrannie la plus insup
portable. Deux causes principales coopérèrent 
à leur affranchissement de l'esclavage; 

1° L'éloignement du tyran d'ailleurs trop 
puissant. 

2° Les talents étonnants de Guillaume pre
mier, et de ses deux fils, Maurice et Frédéric 
Henri (3). 

(2) Ceci franche d'un coup la question, qui 
a été discutée dernièrement en Hollande, sa
voir : si la République doit son existence à 
Guillaume I, à Oldenbarneveld, ou à quel-
qu' autre. 

Ayant eu en main une des médailles, que 
Guillaume I avait fait frapper provisoirement 
pour Être distribuées au peuple le jour de son 
installation comme comte, il est évident, que 
la balle mortelle de Balthasar Gérards a em
pêché l'érection du Comté, et qu'elle a donné 
une vaste carrière à la République. 

(3) Si l'on compte ici Guillaume III, fils 
de Guillaume II, qui mourut trop tôt pour le 
développement de ses talents, on aura une 
suite de quatre héros dans la même ligne, ce 
qui est sans exemple dans l'histoire. La no,-
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Dans les premières années de cette guerre 
célèbre, le danger commun ne cessa pas un 
:eul moment et fut terrible. Les mesures, 
qu'on était forcé de prendre, ne pouvoient se 
proposer un but plus éloigné, que la sûreté 
du l'endemain. Les mesures, qui dans le pré
sent état de guerre étaient approuvées par 
l 'expérience, ohtenoient insensiblement de la 
solidité et toute l 'autorité des lois. La longue 
durée de la guerre et la vue d'une délivrance 
possible, firent peutêt're inventer des moyens 
de s'enrichir par la guerre; (A) ce qui ralen
tissait le désir d e l à paix, dont l'essence d'ail
leurs était inconnue par l'habitude de faire 
la guerre. On s'accoutumait aux institutions, 
que le danger journalier avait fait naître. Mais 

ture craignant, après ce prodige, de devoir 
descendre à des hommes ordinaires, coupa la 
ligne. Guillaume III mourut sans postérité. 

(-4) Un Anglais J. Brickman, qui voyageait 
vers ce temps dans les Pays-Bas , rapporte ce 
qui suit de ses habitants: » Leur pays est le 
» Dieu qu'ils adorent , la guerre est leur 
» ciel, la paix leur enfer, et le superbe et 
» opiniâtre Espagnol leur Diable." Voici ce 
qu'il dit de leur amour pour la liberté: ·> Il 
». n'y a rien an monde, qui les satisfasse au-
» tant que l'argent et la liberté, dont ils abu-
» sent aussitôt qu'ils les ont acquis. Si vous 
., leur parliez de se laisser gouverner par un 
» Roi, ils vous couperaient la gorge. Ils ne 
., veulent pas être les esclaves des autres nati~ 
o ons, ce dont ils ont une aussi grande hor-
T reur que le Juif a du lard." 
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dès qu'on commença à goûter la paix incon
nue , et que le repos, la richesse, et une 
liberté parfaite se trouvèrent réunies, on re
garda ayec répugnance et avec envie l 'auto
r i té , que les exigences de la guerre avaient 
nécessairement attachée à certains postes, com
me collèges, comités, et à certaines person
nes, mais on ne s'aperçut pas que les lois, 
les institutions ou les coutumes actuelles étai
ent Γ émanation des circonstances du jour , 
ayant presque toutes leur rapport exclusivement 
à un état de guerre (5) , et n'étant que peu 
ou nullement faites dans le but d'assurer l'exis
tence d'une république en temps de paix. 

La preuve la plus éclatante de cette vérité., 
c'est le phénomène presque sans exemple d'un. 
peuple, formidable tant qu'il était belligérant, 
et méprisable jusqu'à la dérision dans un état 
de paix. La pétulance, compagne fidelle du 
repos et de la richesse, portait un chacun à 
déterrer des privilèges accordés autrefois par 

(5) La forme de gouvernement de l'empire-
Ottoman , qui fut établie au milieu d'un camp, 
et pour un peuple mobile de conquérants, 
le prouve encore plus clairement. Lorsque 
les Turcs se furent établis dans le pays, qu'ils 
occupent actuellement, et qu'ils furent entrés 
dans l'état normal d'une nation établie, on 
s'aperçut bien vite, que cette forme de Gou
vernement ne convenait guère à un état de 
paix. Depuis cinquante ans témoins de la 
langueur et de la décrépitude prématurée de 
cette monarchie, nous le serons peut-être bien
tôt de ses funérailles. 
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des comtes ou par des princes à tel ou tel in
dividu ; mais ces privilèges ne s'accordoient au
cunement, ou bien peu, avec les institutions 
d'un état l ibre, qui aux temps de la grande 
guerre, à cause du danger commun, pouvoit 
être considéré comme composé de parties ho
mogènes (6). Ainsi les parties nombreuses, 
qui formaient la l'épiiblique, devenoient de 
jour en jour plus hétérogènes, et par consè-

(6) J. Brickman ci-dessus cité raconte comme 
témoin oculaire, ce qui suit, de cette égalité. 
» Les Néerlandais sont tres propres à être élus 
» officiers de justice ; car ils ne respectent les 
» grands du monde , ni pour leur habit, ni 
χ pour leur origine. On saluera aussi bien un 
o paysan derrière sa baratte, qu'un courtisan 
» dans tonte sa pompe. Bans leur ménages 
ι ils sont affables et familiers ; la servante 
» prendra part à la conversation, rira et se 
» mettra à son aise sur un chauffe-pied, aussi 
o bien que sa maîtresse. Parmi eux on ne 
» peut distinguer celui qui commande, de celui 
» qui obéit ; c'est comme s'ils avaient été créés 
» en même temps et qu'ils eussent tous la mê-
» me origine. Votre domestique sera pétulant, 
» malhonnête, insolent, malgré cela vousn'ose-
» riez lui donner un soufflet; si vous le fai-
» sies, il vous accuserait aux Messieurs de la 
» justice, et ils le croiraient aussi. C'est une 
» bonne école pour rendre les enfanta insolents ; 
» car les parens font un accord avec le régent, 
» qu'il ne châtiera pas leurs enfants ; s'il le 
» fait, Us se vengeront, on ils le citeront de-
» vant les tribunaux.". 
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quení moins faites pour former ensemble mi 
état , qui reposât sur des hases solides, tant en 
paix, qu'en temps de guerre. 

Tout cela prouve, que cet é ta t , ne trou
vant pas de fondemens stables dans son pro
pre sein, n'auroit pu subsister pendant deux 
siècles, si ses relations avec les autres puis
sances de l'Europe et leurs relations mutuel
les n'avoient produit cet effet admirable. On 
devine aisément les conséquences ; à chaque 
révolution (7) de la fortune, ou des relations 

(7) La rivalité entre les Français et les 
Anglais, par exemple, était l'un des plus puis
sants soutiens de cette république mal unie. 
En J672 le fameux diplomate de Witt ne pou
vant plus entretenir la désunion entre ces 
deux paissants voisins, elle se trouva tout-à-
coup à deux doigts de sa perte. — Les auteurs 
du federalist, a collection of essays written in 
favour of the new constitution, qu'ils ont pu
bliée par numéros dans les gazettes de Newyork, 
et qui est respectée aujourd'hui comme le com
mentaire authentique sur la constitution des 
états unis de l'Amérique ; savoir John Jaij, 
James Madison et Alexander Hamilton, don
nent dans leur n" 20 une description de la 
confédération des états unis des pays-bas, et la 
terminent par ces mots, » Such is the nature 
s of the celebrated Belgic confederacy, as de-
» lineated on parchment. What are the char-
o acters, ivhich practice has stampt upori il Ψ 
» Imbecility in the government ; discord among 
» the provinces ; foreign influence and indig-
» nities ; a precartous existence in peace, and 
» peculiar calamitie$ in war,"_ 
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mutuelles des autres puissances, cette répu
blique fut troublée dans ses fondemens, et ses 
parties incohérentes s'écroulaient ; ce qui n'au-
roit pu arriver, si elle eut formé un ensem
ble , dont les parties compactes eussent été 
liées par un législateur. 

Si l'on vouloit discuter les moyens, qui pou
vaient mener à la guérisson de ces maux, il 
faudrait définir avant tout, quelles parties du 
système de l 'état devaient rester intactes. 

En formant un peuple, le législateur est su
jet à la triste nécessité de buter à deux gen
res de perfection, qui sont opposées l 'une à 
l 'autre. L'une est la liberté absolue et indi
viduelle de chaque citoyen; l 'autre la plus 
grande force possible du corps de l 'état. La 
première conduit infailliblement à l'anarchie 
absolue; l 'autre à la monarchie absolue, tou
tes deux également (8) absurdes. La tâche 
du législateur se borne donc à combiner au-

(8) Fr. Eémsterhuis, qui parle ici, était 
Frison, donc issu de cette nation, qui depuis 
une vingtaine de siècles était connue pour 
son amour de la liberté et pour son maintien 
pacifique de l'ordre public. Il vivait avant d790 
sous la ci-devant république des états-unis des 
pays-bas ; par son poste de commis du conseil 
d'état il regardait de près la maniere, dent elle 
était gouvernée. Mais tout en aimant une li
berté modérée et en cherchant des gages pour 
elle, il détestait les principes destructifs et les 
fourberies du Jacobinisme. Mémsterhuis était 
conservateur par principe ; il était tout dévoué 
à l'ordre établi et • à la personne de son prince, 
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tant de ces deux perfections, que le caractè
re et les circonstances présentes de son peu
ple lui permettront, afiu de pouvoir y cher
cher l'optimum le plus parfait possible. 

Cette nation, depuis si longtemps accoutu
mée à jouir d'une liberté plus grande qu'au
cune autre nation policée de la te r re , ne se 
laissera pas abroger (9) la moindre de ses l i-

pour qui il aurait donné sa dernière goûte de sang; 
Je fais cette remarque, parce que la malveillan
ce a voulu confondre les anciens principes de 
gouvernement de nos pères avec les principes 
subversifs de la révolution Française et de cet 
essaim de furibonds , qu'elle a partout engen
drés. Ce sont précisément les principes du 
Jacobinisme, que les Frisons sensés avoient en 
horreur plus qu'aucune autre nation policée de 
l'Europe, et s'il y eut jamais des princes, qui eu-
rent à se louer de V attachement vraiment 
filial de tout un peuple, ce sont les princes 
de l'auguste maison de Nassau qui l'ont des 
habitants de la Frise. 

(9) L'auteur parle ici des derniers temps de 
la République. Ceux, qui ont observé l'esprit 
du peuple depuis la restauration, trouvent ici 
un exemple frappant, comment l'amour de la 
liberté peut se relâcher chez un peuple en 
moins de vingt ans par une suite de chocs po
litiques. Après avoir essuyé depuis J795 révo-
iution sur révolution, l'une plus décourageante 
et plus infructueuse que l'autre, et avoir passé 
enfin sous le joug du despotisme militaire de 
Napoléon^ le même peuple, qui en d795 ne put 
être amené à céder la moindre de ses libertés 
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bertés individuelies, quoirrue cette abrogation 
menât à l'aggrandissement de sa sûreté indivi
duelle, et à la force et à l'adresse du corps 
de l 'état. H faut donc que cette partie reste 
inviolable et intacte, ou bien tellement mo
difiée par les hauts alliés, chacun comme uni
que et légal souverain dans son ressort, qu'ils 
jngeront à propos au plus grand bonheur de 
leurs provinces. Le conseil ^l'état se serait tu 
sur ce point important, s'il ne l'avait jugé 
absolument indispensable pour mieux appro
fondir, ce que le devoir imposé par les hauts 
alliés exige d'eux; c'est à dire, une exposition 
ingénue de ce , qu'il jugeroit convenable au 

individuelles, a vécu ê.5 ans sans murmure sous 
une constitution, qu'un grand diplomate a ap
pelée une mystification de la monarchie absolue, 
et sous laquelle le royaume est divisé par trois 
comme la dette est multipliée par trois. Une 
certaine léthargie politique, ou si vous voulez, 
•un dégoût politique, suite inévitable de tant 
de désappointements et d'impostures aristocra
tiques du Jacobinisme, s'était emparé de 
la nation. L'apathie politique avait même 
pénétré si profondément les parties les plus 
nobles du corps de l'état, que plusieurs des 
députés, qui avaient été appelles pour la solu
tion de questions constitutionnelles , durent 
d'abord commencer par acheter la constitution. 
Tellement il est vrai, que les constitutions ne se 
fabriquent pas, mais qu'elles croissent de l'es
prit et du développement politique d'une nati
on , comme les plantes croissent chacune de 
sa propre semence. 
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maintien de la sûreté et de la force de la con
fédération, et à prévenir les dissensious, qui 
menaceraient le lien de l'union d'un danger 
évident. 

I l est d'une évidence incontestable, qu'une 
république si étendue, composée de tant de 
souverains indépendants, manque par sa natu
re d'un pouvoir exécutif au moment d'un dan
ger subit et imprévu. 

I l est également certain, qu'on ne peut 
obtenir ce pouvoir, à moins qu'il ne soit ac
cordé par tous les alliés à un petit nombre, 
ou beaucoup plus sûr, indivisible à une per
sonne seule, quelque fût d'ailleurs son titre. 

Au reste il serait indispensable, 
1°, Que ce personnage fut indigène et non 

étranger. 
2°, Que celui, qui possédât la plus grande 

quantité de bien fonciers dans la patrie, fût 
appelle ; non que la richesse lui donnerait 
quelque droit, mais parce que chaque habi
tant peut attendre sa plus grande sûreté de 
l'homme , qui attache le plus grand intérêt 
à la prospérité et à la conservation de la pa
trie. 

3°, Que l'auguste maison de Nassau possédant 
sans contredit plus de biens dans la répu
blique qu'aucun autre , cette personne doit 
être élue de la dite maison, (10) sous condition 

(10) C'est une condition importante, sans 
laquelle cette richesse du Stadhouder emportait 
plus qu'elle donnait. Comme le plus grand pro
priétaire il avait certainement le plus grand intérêt 
à la conservation de la République, mais dans 
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expresse, qu'il ne prendra par t , ni directe
ment , ni indirectement, à aucune entreprise 
commerciale ou industrielle. 

un Etat mercantile, ou l'argent est l'échelle, à 
laquelle on mesure l'honneur et le pouvoir, il 
avait aussi une grande influence, qui était un peu 
dangereuse pour la liberté. l)e plus, supposé 
que le Stadhouder joignît un esprit mercan
tile à l'avidité du gain, [vrai antipode de l'es
prit chevelaresque d'un prince, mais qu'u
ne société de marchands ne remarquerait pas 
même,] alors le Stadhouder se placerait à la 
tête d'entreprises commerciales, qu'il doterait 
de privilèges et de contrats avantageux aux 
dépens de la caisse publique ; par là ces en
treprises deviendraient une sorte de monopo
lie, qui enrichirait le prince et ses associés, 
mais qui ne pourrait exister qu'au grand pré
judice des particuliers, trop faibles pour ri
valiser avec de tels concurrents, c'est à dire, 
au détriment des intérêts commerciaux de l'E
tat en général. De plus, pour étendre son 
influence sur toutes les classes de la nation, 
le Stadhoiider prendrait peut-être part à tou
tes les compagnies mercantiles et indttstriel-
les, qu'on lui présenterait, et dirigerait ces 
compagnies à l'avantage de ses fabriques ; il 
exercerait une influence immédiate sur les 
membres, qui le ménageraient par intérêt et 
ri oseraient s'opposer en rien aux mesures de 
son Gouvernement, lors même qu'elles ten
draient à ruiner irréparablement les finances 
et à blesser mortellement les libertés de la ré
publique. Quoi! ils béniraient même la part, 
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Et 4° la supposition, qu'un particulier sur
passera jamais les princes de cette maison par 
l'étendue de ses possessions dans ce pays, étant 
presque impossible, il fallait, que le poste de 
capitaine général, par un effet nécessaire de 
la nature des choses, fût héréditaire dans la 
même maison. 

Et de plus , la république a un besoin 

que le Stadhouder mirait prise à ces assosiati-
ons dans le double hut d'augmenter ses trésors 
et de rendre son pouvoir illimité, comme la 
cause de la prospérité du commerce, et de 
l'industrie des citoyens. C'est ce que le conseil 
d'Etat voulut prévenir, en partie au moins, 
en ii-posant ce serment au Stadhouder à son 
installation: qu'il ne prendrait part, ni di
rectement, ni indirectement, à aucune entre
prise commerciale ou industrielle. 

Cette clause n'aurait été que trop juste. Cer
tes, on aurait pu mettre à la tête de la République 
•un président, à qui Γ on aurait accordé deuxcent-
mitte franés d'appointements ; mais on prit un 
Stadhouder, à qui l'on accorda un traitement 
dix fois plus grand, pour l'élever par-là au-
dessus de la cupidité mercantile des particu
liers, et si l'amour de l'argent ne le domi^ 
nait pas entièrement, pour le faire braver la 
tentation, d'employer les deniers de l'Etat à 
ses entreprises usuraires, et ôter le pain ause 
particuliers. Les Frisons, comme on sait, 
tranchèrent franchement cette question: ils fai
saient prêter serment au Stadhouder à son 
installation , qu'il ne posséderait jamais un 
pouce de terre en Frise. 
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non moins urgent d'une autre autorité de la 
•part de tous les Alliés, dont l'influence sût 
ajuster et terminer toutes les dissensions ; et il 
était de nécessité, qu'un indigène, connaissant 
les affaires du pays et attachant le même (11) 
intérêt au salut de toutes les provinces, fût re
vêtu de cette autorité. La conséquence, qui 
en resuite par les motifs susdits, sera de mê
me , que le stadhoudérat devait tomber en 
héritage à l'auguste maison de Nassau; sans 
considérer, que par la nature de la chose le 
stadhoudérat et le poste de capitaine devait 
tomber sur la même personne. Car celui, qui 
comme stadhouder est en état de juger les in
térêts tant politiques que financiers de chaque 
province en particulier, est aussi à même com
me capitaine général de juger l'importance des 
dangers imminents, et de découvrir les moyens 
convenables pour les prévenir ou pour les fai
re échouer. 

(11) Il faut bien peser sur ce mot même. Tou
tes les fois, que la république était sans Stad
houder, la Hollande comme la province ca
pitale le suppléoit par son pensionnaire. Mais 
le pensionnaire, par une suite inévitable de 
sa position, regardait avant tout les intérêts 
de la Hollande. C'est pourquoi au bout du 
compte les autres provinces préféroient toujours 
•un Stadhouder, comme attachant le même in
térêt au salut de toutes les provinces. On voit 
par-là, que pour remédier aux mille et une mi
sères de la république, il falloit toujours recou
rir au principe monarchique, et en effet, dansla 
dernière époque de son existence, ellen'étoit 
autre chose que la monarchie dégtúsée» 
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Â oen de boekverkoopers Conradi en van der 
Plaats te Harlängen de vertaling der kleine ver
handelingen van Turpän over de republieken zou
den uitgeven, ging het bun aan bet harte, dat 
er geen enkele bladzijde aan onze eigene repu
bliek, in hare opkomst misschien de zonderling
ste ïvan allen, zoude gewijd worden. Zij ver
zochten dus hunnen stadgenoot Doctor Simon 
Stijl, dai hij er een soortgelijk opstelíetje over 
het gemeenebesí der vereenigde Nederlanden mogt 
bijvoegen. Stijl, die toen nog geen Wagenaar 
bezat, leende dien schrijver van eene moei van 
wijlen den heer S. Sibouts , uit wiens mond ik 
deze anecdote heb, en gewoon zijnde even als de 
kinderen zijne boeken stuk te leeren , -vond hij 
bij het eindigen zijner taak den armen Wagenaar 
zoo gehavend, dat hij in de kosten moest vallen 
van een nieuw exemplaar, om het zijne vriendin 
terug te geven. Maar er was ook iets, het ver
slijten van een Wagenaar waardig, voor den dag 
gekomen. Een klein opstelíetje, een toegift en 
aanvuïsel wierd er gevraagd, en was eigenlijk 
ook het pîan van doctor; en er kwam niets min-

1 
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der voor den dag dan de opkomst en Moei der 
fereenigde Nederlanden, een boek, dat door zij
ne uitgebreidheid als door zijnen stijl en inhoud 
het beste tractaatje van Turpin in de schaduw 
stelde. 

Mijn tegenwoordige arbeid heeft niets met het 
onsterfelijk werk van mijnen landgenoot gemeen, 
dan alleen eene uitgebreidheid, die verre buiten 
mijn oorspronkelijk plan lag. Door den Hoog
leeraar Visscher verzocht om eene aankondiging 
van den Fergut (1) te doen, dacht ik er tevens 
cenige punten bij aan te wi jzen , waarin mijne 
l iens wijze van die des Hoogleeraars verschilde. 
Ik teekende iets a a n ; herzag het en stipte nog 
iets a a n , en toen ik al de artikelen ui t mijn 
glossarium op den F e r g u t , die ik meende noo-
dig te hebben , had afgeschreven, was er, een 
werkje bijéén van omtrent honderd bladzijden. 
.Dit voor een maand- of weekblad te groot zijn
d e , heb ik de aankondiging -van den Fergut 
naar den Kunst- en Letterbode verwezen, en voor 
de artikelen ui t miju glossarium het middel van 
bekendmaking gezocht in dit boekje. Voor dat 
ik die artikelen geef, moet ik den lezer eerst 
bekend maken met Fergut en de Ridders van de 
tafelronde, tot wier orde hij behoorde. 

Fergut was één der ridders van de tafelron
de, wier roem gedurende al de middeleeuwen 

(1) Fergut, Ridderroman uit den fabelkring van 
de ronde tafel, uitgegeven door X. G. Visscher, 
Professor aan de Universiteit te Utrecht. Utrecht 
Uj Robert Natan. 1838. 
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niet ophield over de tong der opvolgende ge
slachten te loopen , en ui t dien hoofde het on
uitputtelijk onderwerp van de zangen der Ho-
manschc dichters uitmaakte. De godvrucht was 
het eerste en albezielende beginsel dezer helden j 
onder vele bewijzen blijkt zulks uit de legen
d e , die aan de instelling dier orde geboorte 
gaf. De legende verhaalt d a n , dat de Apostel 
Ph i l ippus , naar Gallien gereisd zijnde om het 
Euangelium te verkondigen, zijnen medearbeider 
Joseph van Arimathea met het zelfde doel naar 
groot Brittanniën had afgevaardigd ; die aldaar 
ook aankwam, met zich brengende het eerwaar
digste van alle relkjuien. De Heiland had na
melijk bij het laatste avondmaal een beker ge
b ru ik t , die het eigendom van Simon den Me-
laatsche w a s , en van dezen gekocht aan Joseph 
van Arimathea gediend h a d , om er het bloed 
des Heilands, toen hij aan het kruis h ing , in 
op te vangen. Joseph Het dien. beker met bloed 
aan zijnen zoon en naamgenoot den Bisschop 
Joseph , die het eerst de orde van den heiligen 
beker, of wilt gij l iever, van àa ronde taf el, waar 
op de beker geplaatst w a s , en waaraan de deel ' 
genooten met elkander feest hielden , instelde. 
Aan deze tafel wierd de p l aa t s , welke Jezus 
eenmaal bezeten had , opengelaten, en dewijl he t 
aan niemand behalve aan eenen nakomeling uil 
het geslacht van J o s e p h , met name Galaäd, ge
gund zoude zijn op de plaats zitten te gaan , 
droeg die zetel het opschrift, Bit is de plaats 
van Galaäd. Nadat velen dien zetel te vergeefsch 
hadden pogen in te nemen , en tot straf hunner 
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vermetelheid van de splijtende aarde opgeslokt 
waren ; nadat anderen zelfs in de aarde verzon
ken waren , die den blooten beker buiten de 
kis t , waarin hij gesloten was , slechts gezien 
hadden , wierd eindelijk de lang verwachte Ga-
laäd in de 4de Eeuw geboren; die dan ook ging 
zitten op de plaats , die voor hem verordend 
was. De huiveringwekkende eerbied, welisea de
ze geschiedenis alomme in het gechristend Brit-
taniiien wekte , bragt den grooten koning Arthur 
op het denkbeeld, om eene ridderorde ter eere 
van de heilige of ronde tafel intestellen, en daar
in de uitgelezenste helden zijns rijks als leden 
op te nemen. Ar thur liet eene tafel naar het 
model van Joseph vervaardigen, en telkens wan
neer de leden der orde er aanzaten, wierd er ééne 
p laa t s , de plaats van J e z u s , opengelaten. Alles 
was behoorlijk in den regel ; het groote heilig
dom a l l een , tot wiens eere die gansehe toestel 
ingerigt w a s , de heilige beker , die zich om de 
zonden en ongeregtigheden van het Brittannische 
volk roek gemaakt h a d , ontbrak hier. Die beker 
moest t e r u g , wat het ook zoude kosten, en nu 
opent zich een rei van de avontuurlijkste togten 
onder de Ridders van de tafelronde, om den ge-
wijden beker , even als de Argonatiten het gulden 
vl ies, weder te vinden. Dit gelukte ten langen 
leste. De ridder Parceval komt aan den oever 
van een meer , waar hij een schuitje ziet om-
dobberen , en daarin Amfortas , koning van den 
H. beker : diep bedroefd en verslagen zat hij 
daar onder het gevoel eener even onlijdclijke 
als voor de gewone kunst ongeneeslijke kwaal. 
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Parceval was de m a n , die Amfortas van zijne 
kwaal genas , die den H. beker van Montsalvor, 
waar hij aan allerlei ontheiliging ten doel s t o n d , 
naar Indien overbragt , en vervolgens zelf koning 
van den IL beker wierd. Van hem luidt he t 
dus ook in den Fcrgut v. S 5 3 3 . 

Een goet ridder tvas Perchevael, 
Mi vant dat preciocse grael. 

W a t Fergut betref t , hij heeft in de togten om 
den Ά heker te vinden niet gedeeld, maar be
hoorde later tot den hofsíoet van Ar thur en 
tot de Bidders van de tafelronde. De Koman, 
die voor ons l igt , verhaalt hoe h i j , de zoon 
van een schatrijken l andman , maar van aanleg 
naar ziel en ligchaam ridder geboren , zich door 
gewaagde avonturen en koene heldenstukken de 
gunst van A r t h u r , welke hij boven alles zoch t , 
en die zijner Gal iëne , welke hij eindelijk t rouw
de , waardig maakte. 

Deze ridders nu en hunne wapenfeiten hadden 
zulk een diepen indruk gemaakt op den gods-
dienstigen en krijgshaftigen geest der middeleeu
w e n , dat de dichters om strijd hunne togten en 
ontmoetingen bezongen. J a , schoon Arthur en de 
zijnen waarschijnlijk huu bestaan enkel aan de 
jalouzij der Engeischen, die geen Fransch op
perhoofd gelijk Karel de Groote aan de spits 
hunner ridderschap duldden, te danken hadden , 
ÏOO had dit fabelachtig ridderhoofd de hersens 
der Fransehen zoodanig hegoocheld, dat zij met 
achterzetting hunner eigene wezenlijke helden 
die van A r t h u r , tegen alle reden en gezond ver-
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stand aan , op den bodem van Frankrijk als in-
landsehe ridders in de tournoi - spelen verschijnen 
lieten. De smaak in deze ridderromans konde 
onmogelijk langer duren dan de riddergecst in 
Europa , en in de negentiende eeuw, die ridder
geest voor baatzucht eindelijk volkomen de vlugt 
zag nemen , zoude het dwaasheid zijn, voor Fer-
gut en zijne makkers ecne andere belangstelling 
dan van den oudheid- of taaikenner in te roepen. 

Doch waartoe die kennis der middeneeuwscke 
oudheid? Zal zij ons dienen om onze voorvade
ren bespottelijk te vinden? Beschouwen wij hen 
alleen van den kant hunner buitensporigheden 
gelijk Cervantes , er kan niemand anders dan 
een belagchelijfce Don Quicliote voor den dag ko
men? Maar wanneer wij de kwalen der maat
schappij in die eeuwen nagaande , tevens de 
Ridders bij hunne huldiging op het Euangelium 
hooren zweren , dat zij wilden leven en sterven 
in het Christelijk geloof, de kerk van Jezus 
verdedigen ten koste van hun ' laatsten druppel 
b loeds , hunnen vorst getrouwelijk dienen, de 
weduwen en de weezen , de vrouwen en de on
derdrukten , als zij hunne hulp behoefden, be
schermen; wanneer wij eindelijk z ien, met welk 
eene naauwgezethcid en onverschrokkenheid zij 
dien eed gestand deden , dan welligt zullen zij 
ook midden iu hunne buitensporigheden voor ons 
oog verschijnen in het licht van de monstertem-
mers der Heidenseke oudheid. Herinnert u , dat 
er een tijd w a s , waarin Frankri jk, j a , èen gróót 
gedeelte van Europa , de prooi Van duizend klei
ne tirannen was geworden, die allen dongen om 
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de onafhankelijkheid en de oppermagt: dat men 
de s terksten, na de zwakken verpletterd te heli-
b e n , op deze wijze vrije heerlijkheden zag vor
m e n , geldslaan, kasteelen oprigten, naar welbeha
gen vrede en oorlog mahen; de vassaïlen, welke 
zij onderworpen hadden en hunne onderdanen 
noemden , zonder hooger beroep veroordeelen , 
liun willekeurig belastingen opleggen, en deze 
ongelukkigen bij eede verpligten, om h e n , zelfs 
tegen den koning, in den oorlog te volgen; her
innert u , dat er nergens eenige veiligheid noch 
vrije handel was ; dat de vrouwen wierden opge-
l ig t , de weezen uitgeschud, de reizigers op wegen 
en in bosschen bestolen, de kooplieden bij alle 
bruggen, overvaarten en doorgangen op losgeld 
gesteld; dat met één woord, het geweld , de 
struikrooverij en de oorlog overal onbeteugeld 
heerschten. Het was in het midden dezer schrik
kelijke regeringloosheid, dat de geestvervoering 
eensklaps de Ridderschap in het aanzijn riep ; dat 
wil zeggen, eene orde van grootmoedige mannen, 
die zich bij eede toewijdden om de weduwen, 
de weezen en alle verdrukten ter hulpe te snel
len ; en waarvan velen, zelfs zonder af te wachten 
dat men hunne hulp in r i ep , vervoerd door eene 
dweepzucht , die niet dan ín groote zielen vallen 
k a n , met gevaar van hun leven overal heen vlo
gen , waar verdrukkers te verdelgen en grieven te 
herstellen waren. « Helaas ! " zegt le Grand b i j 
deze gelegenheid, « de heldenzin en de deugd zijn 
zoo zeldzaam onder de menschen, dat het gewis 
niet in hun belang i s , om ze in een bespottelijk 
licht te plaatsen. E r zijn zoo vele andere en 
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beter gegronde verwijten aaii de Ridderschap te 
doen! maar deze zouden den lezer bedroefd heb
b e n , en Cervantes wilde hem doen lagchen." 
W e l n u , lezer , ook gij zult mogelijk in de
ze eeuw somtijds om Fergut moeten lagchen ; 
maar indien gij het beginsel zijner buitensporige 
stukken ken t , en wat zij bedoelden en uitwerk
ten , dan zult gij waarschijnlijk hem en zijne 
volgers ook heden nog uwer achting en dankbaar
heid niet geheel onwaardig keureu. 

Voor dat ik verder ga moet ik den lezer twee 
regels verklaren, die straks gediend hebben om 
Perceval als den vinder des H. bekers aan te 
duiden. Een tjoct ridder was Perchevael; 

Ui vant dat precioese grael. 
Dat goet is hier al vrij l am, zou men oppervlak
kig zeggen. Maar goed is dat gene , wat een volk 
op de verschillende trappen zijner ontwikkeling 
voor goed houdt. Braaf was in vroegere eeuwen 
fier en onvervaard, thans is het opregt en deugd
zaam. In den mond van een krijgsman is een 
braaf soldaat heden nog een dapper soldaat , ter
wijl de burger een braaf man een deugdzaam 
man noemt. Vroom was voor twee eeuwen nog 
dapper, nu is het godvruchtig. Bij onze voor
raderen ten tijde van Tacitus was hij goed, die 
met woede in zijne vijanden omhieuw, en de 
God des oorlogs, hun opperste G o d , was hun 
daarom een Godan of JVoãan, die zijnen naam 
ûog leent aan God en aan Wodans- of Godans-
dag [woensdag]. In de middeneeuwen, toen de 
geesten door den Godsdienst van Jezus en de 
liefde romanesk verteederd waren , beteekende 
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goed aanzienlijk, schitterende door wapenfeiten, 
en dit is de betcekenis van goed, op aíle plaat
sen, waar liet in den Fe rgu t , Walewein en an
dere Romans, bij Ridder tot epitheton dient; [zie 
hier v. 2 8 3 , 1 2 0 6 , 4 5 0 3 en 41SB goede man, 
en 9 0 8 ridder goct,•] in onze tijden is hij goed , 
die zedelijk goed i s , of goed voor het val t , waar 
hij in optreedt. l ie t adjectivum ct-yaüoç, dat één 
is met [gâdj goed, gelijk α-μελγειν met melken, liep 
dezelfde vervormingen door. ïn de heldeneeuw 
van Homerus was de sterke en dappere held 
αγαίος; later in het beschaafde Athene was de 
brave en eerlijke man αγχυις. In het oud - Hoog-
duitsch zijn guoíe knechtc dappere soldaten; deze 
beteekenis , door Scîiilter gemeld, schoon niet als 
grondbeteekenis herkend, is tot mijne verbazing 
aan D r GraiT geheel ontgaan. — Dus Een glorie-rijk 
ridder ivns Pereeval. 

Grael is eigenlijk niet de beker , maar het b loed , 
dat in den beker w a s , en zie h i e r , door welk ee-
ne vreemde woord - vervorming f Jet waarachtige 
bloed van Jezus noemde men in roiddenceuwsch 
Latijn Sanctus Sanguis realis, waarvan de Fran-
schen maakten Saint Saing real. Om nu de par-
echesis van het dubbelde sain te mijden, wierp 
men sain uit saing w e g , en zcide saint 'g real 
en zonder saint alleen 'g real of graal. Dewijl 
men bij dit woord oorspronkelijk aan het bloed 
dach t , wierd het onzijdig gebruikt, en de vertaler 
zegt daarom niet die, maar dat precioese grael. 
Naderhand is het bestendig gebezigd om den H. 
beker aan te du iden , die in 1100 uit Palestina 
naar Genua gebragt i s , en na aldaar gedurende 
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zeven eeuwen als een onvergelijkbaar heiligdom 
met veel eerbied vertoond te z i jn , eindelijk door 
de Franseben allerbeleefdst met de rest is inge
pakt. W a a r bij thans i s , kan ik niet zeggen; 
alleen weet ik uit eene aanteekening van mijnen 
overledenen vriend Hoeks t ra , die den beker in 
4 8 0 8 op het Luxembourg te Parijs zag, dat hij 
uit smaz'agd gemaakt i s , en dat de Franseken, 
die bij bunne gïoriezuebt toeb ons burgerlijk 
geldje en de edelgesteenten onzer kabinetten niet 
geheel versmaadden, de goedheid hadden om den 
graal medetenemen ; niet zoo zeer om dat hij 
hei l ig, als wel preciocs was. 

E n nu zal ik overgaan tot die artikels uit 
mijn glossarium op den F e r g u t , waarin mijne 
verklaring of afleiding van die des hoogleeraars 
Visscher verschilt. 

A N S E N , wensehen. Hiervan Goth. ansts, gunst. 
Aangeblazen door de lipaspìratie vindt men dit 
woord terug in Sansk. Fânch, optare , ons w - en-
schen , gelijk tinnen in g - tinnen. 242 . 

Doe dede die coninc den eoppe bringen 
Ende gaffene mijnheer Perchevale, 
Ende seide, Vrientl ία ans M xvale. 
Ghi hebt den tvitten hert gevaen; 
Van allen heb di den piìjs ontfaen. 

Toen liet de koning de feestbokaal brengen en 
gaf haar aan mijnheer Perceval , en zeide , 
Vriend ! Jk wecseh u heil. Gij hebt het witte 
ber t gevangen; van allen hebt gij den prijs ver
worven. — 7o2 . 

Ik ans u wel, xvillet myn hei-e. 
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Ik gun u alles wat goed i s , zoo mijn Heer Let 
hebben wil. — Bij den heildronk, dien wij eene 
zwangere vrouw toebrengen, hebben wi j dit ver
bum in een' diminutiven eigennaam veranderd om 
de ongeborene vrucht aan te duiden. Ik ans je 
wel in den helder, Ik wenscli u heil in den kel
der , veranderde t o l , Hansje in den kelder! A la 
santé des invisibles, zeggen de Franschen. De 
Germanen, die den roem van een stevigen dronk 
bij hunne feestmalen door alle eeuwen heen hand
haafden , leerden met de gewoonte van het ge
zondheid - drinken tevens den term daarbij gebrui
kelijk aan de Italianen. Joannes de la Casa in 
zijne Gaîatea, « Far brindisi. Lo invitare a 6e-
r c ; la qiml usanza, siccome non nostra, noì no-
miniamo con voeabolo forestiero; doe, far brindi
si: è verso di se biasimevole, e nclle nostre con-
trade non è eneora venuto in uso. Dit brindisi 
schijnt eene verbastering van Ik bringe di, ik breng 
het u t o e , of op zijn Hoogduitseh, leh bringe 
dich. Bij de Fransehen was eertijds het nog niet 
geheel uitgestorven brinäe, een glas wijn, dat men 
toebrengt en drinkt op eens anders gezondheid; 
zoo zeide men in de vorige e e u w , Brinde à vo
tre Seigneurie, Uwe gezondheid, Mijnheer! Bij 
de Spanjaarden brindar, op iemands gezondheid 
drinken. 

A R C H , traag. Van den Ridder, die tegen Fer-
gut strijdende opreed, luidt he t , 2 5 5 9 , 

Ane hem so dwane hì sinen scilt, 
Den scacht hi wel te steke hilt. 
Syn ors liep sere dan een wint. 
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Bigt aan het lijf dwong hij zijn schild, de lans 
hield hij wel gcrigt ter steek, zijn ros liep snel 
als een wind. — Waarop de dichter wegens 
Fergut laat volgen; 

Fergttt ontsachne niet een twìnt, 
Siet sporen noepte hi sinen wreen, 
Die niet vele arger en scheen. 

Fergut vreesde hem niet een ha i r , met sporen 
noopte hij zijn paard , hetwelk niet veel trager 
scheen, [namelijk, dan het paard van den ande
ren r idde r , hetwelk wind-snel liep.] — L u i , t r aag , 
laf, vreesachtig, zie daar de hetcekenis van areh, 
gelijk liet Scand. argr, pavidus, en de bekende 
plaats bij Paulus Diaconus , quoä me esse iner-
tem et inutilem dixeris et vulgari verbo ARGA 
dixeris. Dus was ten tijde van Paulus Diaconus 
arga, een vadzig en nietswaardig schepsel. Hij 
was nietswaardig, omdat hij laf en vadzig was. 
Dit is iets kenmerkends bij volken iu den staat 
der jongelingschap. Gelijk dapperheid in den 
strijd bij hun aan he t hoofd van alle deugden 
s taat , zoo is lafheid de laagste aller ondeugden, 
en haar naam dient vervolgens om alles, wat laag 
en schandelijk i s , uit ie drukken. Arch, eerst 
zonder wakkerheid, moed of veerkracht , diende 
vervolgens om den bekrompenen en benaauwden 
vrek , en eindelijk om alle godloosheid en boos
heid aan te duiden. De heer Graff in zijne uit
muntende althochdeutsche sprachschatx, maakt gie-
rig tot de grojidbeteekenis van arch, als zijnde 
de gierigheid de wortel van alle kwaad. Dit is 
goed geredekaveld als Chr i s ten , maar niet als 
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Germaan , gelijk het den Heer Graff hier .be
taamde. Het adjectivum κζκο; stond bij Home-
ras over tegen αγααος als laf tegen dapper ; 
dewijl lafheid ooìi bij de vroegste krijgszuchtige 
Grieken de moeder aller deugden w a s , zoo gold 
αχαας vervolgens voor alles, wat boos , of laag , of 
in zijne soort slecht was. Zie mijne aanmerkin
gen on goed man. — Bij prof. V. is arger hier 
boozer , driftiger. 

B A E S H U D I C H . I n he t Hoogd. von Notker is 
baz, l aag , waarvan bassus in midden-eeuwsch La
t i jn , en hiervan he t Fransche bas, beiden in den 
zin van laag en verachtelijk. De Friezen heb
ben het in bas-feng, vuile , onkuische greep. 
Hier is het zamengesteld met huidig van huid, 
zoo als ons dun-huidig, dik - huidig, zwart - huidig. 
Deze beteekenis sïaat volkomen op de schilderij 
van het leelijk scldepsel in den Fergut v. 2 2 5 0 . 

P'erronselt was hem al si/n liff, 
Swart alse: pee, baeshudich, stijf. 

Gerimpeld was hem zijn gansche lijf, zwart als 
pek , leelijk - hu id ig , stijf. — Volgens prof. V. 
is baeshudich afschuwelijk. 

B O Y S , gering, miet geteld. Scherzius haalt op 
boes, vi l is , de violgende plaats aan: ei.itc geistli-
chen menseheti geziemet ivol eine bocse rock HIW 
boese Melder, een geestelijk menseh betaamt wel een 
nederige rok en geringe kleeding. — Bij de ver
schijning van Perceval in het ridderperk riepen 
de toeschouwers vran hunne stellaadjen, v. o34i> 

desc en is niet bois ; 
Dit is Peirchevale die ffalois. 

2 
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Deze is gansch niet s lecht , is geen wissewasje ; 
dit is Parceval de Waleser . — En nog eens bij de 
ontmoeting van Fergut en den dwerg v. 3 1 0 6 . 

Ferguut groettene, ende loeeh 
Ende sprac, Naen ! waer 's die tomoy ? 
Die naen stveeeh, het haddem bot/, 
Ende leet over. 

Fergut groette hem, en lachte , en sprak, Dwerg ! 
waar is het steekspel? De dwerg , die hem niet 
t e lde , zweeg , en ging voorbij. — Zou van dit 
boy, ook boy in den zin van kleine jongen komen ? 
Eng. en Ï .Fr . boy. 1.Fr. boike, klein jongetje. 
1. Fr . beuker, k l e in , zwak en nietig kindje? Zeker 
heeft bois, eerst ger ing, en nu boos, vergramd, 
goddeloos, dezelfde periode in de beteekenis door-
geloopen als snood , dat eerst schamel en armoe
dig w a s , en thans eene zedelijke haveloosheid 
van he t ergste soort aanduidt. Slecht heeft he
den nog de dubbele beteekenis van nietswaar
dig en zedeloos, gelijk men hoort in een slecht 
paard en in een slechten kerel. — Volgens prof. V. 
is boy, boos , vertoornd. 

B R O M E , borstharnas. In de palimpsesten van 
van Castiglioni briinjo, ί«ρ«ς. Scandin. brynja, id. 
Oud Fransch brugnie, kuras. A. S. bym, id. 
Byrn of bryn beteekent eigenlijk een metaal, het 
zij koper , het zij i j ze r , en is één met ferrum 
[ferrm zzz bernj. De Angelsaxen zeggen daarom 
bym-homa, bime-hama, stalen of koperen h e m d , 
en ellyptice hìrne , Goth. brunjo. De Scandinaviers 
gebruiken bryn daarom voor elk deel der wa
penrusting, en zeggen hryn-kolla voor een hclmet; 
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hryn yloa, voor een. ijzeren handsclioe, brynja - ho-
scir, ijzeren scheehplaten. — Volgens prof. V. is 
branie een broek. Toen Fergut niet meer ach
ter den ploeg wilde loopen en ridder zocht te 
worden , liet zijn vader uit een hoek van Let 
huis eene oude wapenrusting halen , en voor de 
voeten van Fe rgu t , die opsprong van vreugde, 
nederwerpen. v. AS3. Die dotpre [de b o e r , 
vader van Fergut] 

Die äorpre en wilde nemeer beiden; 
In die sale dede hi spreiden 
Een utermaten swarte cleet ; 
Die wapenen xvarp hire tip gereet; 
Een witte bronie daer mede was. 
Die knape dede se an, 

daar was een wit [blinkend? bel esc»«?j harnas 
onder , hetwelk de knaap aanschoot. 

C A M O R E . Van het gedrocht bij bacshudich ver
meld zegt de dichter ve rder , 

Hi was ru aise een camore. 

Hij was ruig als een wilde gei t , gems. Camore 
staat hier voor camose, in het Fransch chamois, 
gems. In mijne kindschheid zag ils van oude 
menschen nog mutsen en muilen van kamoes-
leer dragen, zijnde eene soort van zwarten ruigen 
s tof , overeenkomst hebbende met trijp of ge
meen fluweel. In de middeneeuwen droeg men 
veel bontwerk van gemsevcllen , gelijk te zien 
is bij du Cange op camoccia. — Volgens prof. 
V. is eamore een kameel. 

C A P E L L E , kape l ; kleine kerk. Middeneeuwsch 
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Latijn capa, oud Fransch chape, een mantel mei 
een monnikskap, en omgekeerd een hoofdhulsel , 
waarvan eenige bedekking voor schouders en ar
men afhing, ÏOO als de ÎVoordhollandsehe kaper. 
l .Fr . kape , Holl. kap, alles van caput, capüium. 
Capella, liet dhninutivum van capa, wierd toe
gepast op kleedjes , die een heilig beeld van 
boven bedekten, eu naderhand in nissen, afdak-
k e n , bedehuisjes en kleine kerken veranderden. 
Van hier bet Fransclie chapelle, klein kerk je , 
verwulft van een oven, enz. [chapeal] chapeau, 
hoed , enz. — Prof. V. leidt het af van ca
pella , geit. 

CARTEL, vestingwerk. Kil. karteel. vetus. pro-
pugnaculum. — Toen Galiëne dei» aanval op hare 
stad bemerkte , en de burgers te wapen riep v. 4 2 2 4 . 

Si tracken allen ten cartelen, 

trokken zij allen naar de vestingwerken. — Cartel, 
rest ingwerk, is van quartel, vierhoek eencr ves
t ing , gelijk het Lat. barb. carteUus, v ierdel , voor 
quartellus; maar het Fransche cartel, uitdagings-
brief, is van het barb. Lat. carteUus, briefje , 
yan charta. — Yolgens prof. V. is cartel hier 
gevecht. 

C H I E R E . Van c«ro is het oud-Fransche char, 
thans chair, vleesch ; maar dit chicre hier is het 
Oud-Fransche chicre, gelaat, thans chere, van het 
middeneeuwsch Latijn ca re , gelaat [_xxpc., hoofd], 
Chicre morte, dood gelaat, verklaart Roijuefort 
in zijn glossaire de la langue Romaine teregt vi
sage abattu, hier woordelijk vertaald dode chierc. 
Dit stemt volkomen met den samenhang, v. 720 . 
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lìie hnape hecrde uten hove seieie; 
Bine hadde ghene dode chiere, 
Hi reet blide achter die port, 
Up ende neder iveder ende vort. 

fOp de gunstige toezegging des fconings] keerde 
de schildknaap spoedig uit het bof; bij toonde 
gansch geen droevig gelaat 5 hij reed verblijd 
door de stad op en neder , terug en weder voort. —-
De Franken , die in Galliën vielen, zeiden even 
als wij , blijde gezigten maken, goed gelaat toonen f 

v o o r , vrolijk z i jn , zich eene vrolijkheid bezorgen, 
lekker t e r en , vriendelijk en gastvrij iemand ont
vangen, zich opgeruimd in de tegenheid toonen , 
en dat vertaalden zij facere bonam caram, faire 
bonne diere, goede sier maken. — Volgens prof. 
V. is chiere hier vleescíi, het menschelijk ligchaam. 

C L A R E I T , bleekroode w i j n , van clarus, hel
d e r , claretnm genoemd, getrokken op specerijen 
en met honig verzoet , maakte den clareit onzer 
voorouders in de 15de eeuw. Zij zouden ge
meend hebben , dat het feestmaal zijn beslag nie t 
h a d , zoo deze kruider-wijn niet aangeboden 
wierd. Zij kenden den suiker ui t A s ien, die 
niet duurder was dan de andere specer i jen , 
maar vonden het zoet van den honig liefelijker. 
W i j zouden van den honig walgen , en vinden 
voor onze geblaseerde tong meer smaak in het 
prikkelend zout van den suiker. De Engelschen 
[miruin dictu !] dronken ten tijde van Chaueer den 
cîaret ook met honig. The marchantes ta ie , v. 9 7 1 6 . 

Thus laboureth he til that the day gan datve, 
And than he taketh a sop in fine elavré. 
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Dus arbeidt hij tot de dag begon-te dagen, en 
dan neemt hij een stuk brood en doopt het in 
heerlijken elaret. — Zie hier ten teeken der waar
heid het oude Eiigelsche recept voor den claretj 
Medulla cirurgiœ Rolandì, nis. Bodlei 7 6 1 . fol. 8 6 . 
. Claretum bontim , sive pigmenturn. — Accipe nu-
« cem moschatam, cariofilos , gingebas , mac i s , 
< cinamomum, galangum; quæ omnia in pulveren» 
«redacta distcinpera cuia bono vino cum tertia 
• parte meilis,· post cola per sacculum, et da ad 
«bibendum. E t n o t a , quod illud idem potest 
«fieri de cerevisia." —• Volgens prof. V. is da-
reit, cene soort van meêdrank, uit honig en wa
ter zamengesteld. 

C O I J E N . De verwisseling van t met y, van jf 

niet ei, van ei met e i , en van ai met oi , heeft 
het merkwaardig verschijnsel voortgebragt , waar 
Anipzing van spreekt in zijn taelbcricht, p . - Ì6 , 
dat namelijk « de y weleer in de Hollandsehe 
scholen eenen bijzonderen bijnaam van oy ofte 
oye plag te dragen." De uitspraak der Franschen, 
door dezen klanltladder heen loopende , maakte 
van de Latijnsche í vrij bestendig oi. Zoo ver
anderden zij rnihi in moi; tibi in toi; sibi in soi; 
qui in quoi; directus in droit; vices in foix; bibe-
re in boire; lex [îix] in loi ; rex [rix] in roi; j a , 
ook de Hollandsehe i in kiezen wierd oi in hun 
choisir. Schoon zij oi naderhand verder in o-ä 
ontwikkeld hebben , lieten zij de oude oi toch op 
haren post. Op dezelfde wijze hebben zij quietus 
[ ( ju ic t ' s=k i t s ] veranderd in cois. Se tenir coì, zich 
stil houden. Zoo ook, Iíoes, Iiond! Leg u neder , 
houd ! Uit dit koes bli jkt , dat he t Fransche coì 
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vroeger ceìs, en dus nader aan quietus was. I» 
den Fergu t wil de dichter eene beschrijving 
geven der schoonheid van Galicne; v. 1 1 6 7 , 

Ben sal ulieden niet vernoyen; 
Die niet willen horen, lopen met coycil. 

Die beschrijving zal u niet Tcrvclen, maar die 
Laar niet liooren wi l len , mogen stilletjes heen 
loopen. [Prof. Yisseher geeft in een noot deze 
verklaring , «Het zal [te weten de beschrijving 
•rvan hare schoonheid] ui . niet vervelen; die het 
• ook niet zoude willen hooren , was waardig dat 
«hij koeijen dreef."] Zoo ook 

Sere vernoyäe hem die tyt, 
Zeer Tcrveelde hem de tijd. 

Vcr-noyen , vervelen, is van ver, en noyen bij Kil. 
obesse, molestuni esse. Van noeere heeft het 
Provençal noiscr , lastig z i jn , eu noise , overlast , 
ook nuiser en nuts, waarvan nttier, en nui, in 
en-me ier, vervelen , en en-nui, verveling. Voor 
nuyer heeft het Iïoll. de oude o in noyen, scha
den, lastig zijn. Het is merkwaardig dat dit 
woord, waarvan de grondbetcehenis schaden i s , 
nimmer in die beteekenis voorkomt, maar altoos 
in die van bedroeven, verdrieten, of vervelen. 
Sla den Spiegel Iïistoriael van Maerlant op I : 
2 , 8 7 , 9 0 , 536. I I : 2 9 0 , 4 5 7 . I I I : 5 0 8 , 1 5 8 , 
overal geldt ééne dier afgeleide , of soortgelijke 
beteekenissen. Díjch dit is de gang der woorden. 
Bij het afslijten der uitkomende punten in den 
oorspronlselijken vorm des woords gaat ook de 
beteekenis van het bijzondere tot het algemeene, 
en van het zinnelijke tot het zedelijke of ver-
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standige over. Stof en geest van het woord na
deren met gelijken tred zeikere karakterloosheid, 
zonder dat wij dit geheimzinnig verband volko
men begrijpen, — De beide plaatsen welke Prof. 
Clarisse aanhaal t , om te bewijzen dat vernoy 
ook schade beteekent , schijnen mij juist het 
tegenovergestelde te toonen. In beiden zijn 
vernoy en schade vereenigd , en dit beteekent 
verdriet en schade : tenzij men onderstelde dat 
de schrijvers tweemaal hetzelfde door andere 
woorden zeiden. Zie Heimelijkheid, p . 150 . Van 
vernoyen is nog een freqiientativum vernoyeren, 
of liever vernoyeren is onmiddelijk genomen uit 
bet oud-Fransche noyer. Het participium ver-
notfert heeft hij Maerlant tweemaal de beteeke-
nis van gekrenkt in he t ve r s t and , verdwaasd. 
I I I : 1 S 8 , 1 0 3 . 

C B O E C , haìr - krul. In den Roosegaerde van den 
bevruchten vromven wordt fol, 5 de houding van 
liet kind in den uterus dus beschreven, zijnen 
noese gaet tusschen zy η kniekens, ende zijn oogen 
tegen zijn htiiekens, ende 't is in één gecrooct, 
ende gebogen g'elijc eencn ronden cloot. Van 
kroken, k rommen, was eertijds kroke , bij Kil. 
hai r lok, c inc innus , coma nmliebris, en is nog 
overig in het gekrookte riet. Bij de Scandinaviers 
is at kroka , zich in bogten bewegen , en hokr, 
een haak. Van een verloren kruken is kruk, krom 
handvatsel aan een wandelstokje of een deurslot , 
enz. en krukken, krom g a a n , sukkelen. Gelijk 
uit boek is beuk, nit roek is reuk, zoo uit krock 
kreuk in Overijsel een verheven kringetje [rib-
bctje] om den hoorn van de koe , zoo als er 
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volgens het algemeen geloof na iedere kalving één 
bij den wortel van den hoorn opkomt. Uit het 
vcrhnm hoeken is ooit ons kreuken, kreukelen, 
kreukel, door verwisseling der liquida r en η ook 
kneukelcn, kneukei. Men heeft uit haken gemaalît 
krunken waarvan krank; uit kreken, het synony-
mon krenken , en uit kroken eerst het eenvou
dige honken , en daarna het nog gebruikelijke 
frequentativuni kronkelen. Het hair kronkelt hem 
om het voorhoofd. — Het thema kra dient om he t 
ronde en krommende uit te drukken, b. v. in krul 
[Eng. ciíri] kram, krom, krimpen, 1. F . kricme, omzwen-
ken,kruijen; krab, krop,kreeft; kroeg, kreek,krocht; 
krijt, omtrek, kreìts, enz. Bij de Latijnen is dit 
thema car; b . V. circa, cireiim, circus, eirculus, 
circinus, cirrus; cernuo ; currere [glomerare gres-
Sus], cuirus; καρ \}(ΐ'ζ\, cardo, carpo; cortex, co-
ra [ncfl] > corona, corhis. De omzetting van dit 
thema car 'm era vervangt bij ons de vervorming 
der /c in h, die anders plaats grijpt. In rapen 
[lirapeit] hetzelfde niet carpere [Gcrm. harpend] heeft 
omzetting en vervorming van consonant te gelijk 
plaats. [Tegen het Lat. repère staat ons [rafen] 
roven over.] Zoo ook in cri-nis. [Germ. hri] bij de 
Friezen hier, ha i r ; in corvus \]iorf\ hij de A. S. 
hrafn, en Scand. hrafn, ons raven. — Fergut in 
een nachtgevecht zekeren ridder het helnict en 
een stuk van het bekkeneel van achteren afgesla
gen hebbende, zeide schertsende tot h e m , v. 24'0S. 

Sidi moenc, of wildi die crime ? 
GAt dunc mi staende alse Fortune , 
Oie voren is ru ende achter Moet. 
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Ridder', het dunct mi onrecht groet ι 
Ghi sotit met rechte syn calu voren , 
Ende ghi hebt uwen croec verloren. 

Zijt gij monnik, of wilt gij de gf-ssÏTore*;» Struin? 
Gij dunkt mij daar ie slaan ais de For tu in , die 
ruig is van voren en van achteren kaal. Rid
de r , het schijnt mij geheel te onregt: met regt 
zoudt gij kaal van voren zi jn, ea gij hebt uw 
krullend haïr verloren. — Van achteren behoefde 
de dichter er niet bij te voegen ; want in de 
middeneeuwen droegen mannen van fatsoen het 
lange gekrulde hair over de ooren en van achte
r e n ; van voren was he t plat tegen het voorhoofd. 
Als onze dandys van 1 8 3 8 hun kapsel omdraai
den , zoodat het roorste achter en het achterste 
voor k w a m , hadden z i j , wat het hair betreft , 
vrij wat van de Ridders van 1 1 3 8 ; want 

Si äuncet mi staende alse Fortune, 
Die voren is ru ende achter bloct. 

Die crunc heb ik verklaard de gesehorene kruin. 
De monniken hielden het bovenste gedeelte van 
hun hoofd met een scheermes kaal , en lieten 
het hair lager ziften, hetwelk zij in Latijn co
rona , iu het Franseh couronne, en bij ons zaam-
getrokken kruin fem. g. noemden. Bilderdijk poogt 
dus kruin te vergeefsch van een Wederlandschea 
wortel op te halen ; het is een uitheemsch woord , 
dat eigenlijk den krans van hair aanduidt , die 
na het scheren van den t o p , overblijft , per 
consequens den gesehorenen t op , en thans den 
top alleen. — Croec houdt prof. V. voor een 
staf, 
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D Ë U I I . dapper. Deeh is het thema van <íegeit, 

held, A. S. thetjen, krijgs - knecht, v. 4132 . 

Na sal men kinnen 

Die ghenen deeh sal syn ende stout. 

Nu zal men hennen , die dapper zal zijn en 

stout. — Bij prol . "V. is decJi , geschikt, bekwaam. 
DaiET , merda. Drieten -sone, filius inerdæ, om 

de lage afkomst van iemand aan te duiden. De 
Engelsehen bij omkeering dyrt, morsigheid. Een 
anderen vorm van driet hebben wij in drues, 
I Kon. XIII. 10. bijbel van 1 4 7 7 , alwaar onze 
ovei'zeíters mest hebben. Van dit drues is drucs-
em, thans droesem, door Bilderdijfc niet herkend. 

Drieten-sone komt ten minste tweemaal voor in 
den Fe rgu t , r . 4 6 9 4 en 8 4 0 . In de laatste 
plaats komt de opgegevene beteekenis met kracht 
uit . Toen Fergu t als een boerenkinkel , maar 
als een Ridder toegerust , naauwelijks zijns vaders 
woning verlaten h a d , viel hij onder eene bende 
dieven , welke hij den weg naar het hof vroeg 
van koning Ar thu r ; hij wilde met zijne majesteit 
kennis maken, en was het mogelijk, een speelreisje 
doen. Hoort hierop het antwoord , v. 8 4 0 , 

Dat moet in duvels name syn ! 
Sprac die dief, Meer drieten sone ! 
U vorders syns qualic gewone 
Te vame in 's conincs sout. [solt, d. i. soldij} 
Si connen vele bet sciden hout, 
Ende ploeghen drwcn, ende laden mes. 

Loop naSr den duivel ! sprak de dief, Mijnheer 
vau en tot drek! Uwe ouders zijn dat zoo niet 
gewend om i a het gevolg des konings te r e u e n . 
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Zij kunnen beter hout zagen, den ploeg drijven, 
en mest opladen. — Bij prof. V. is driet zoo 
TCel als duivel. 

Dit de gewoonte der Germaansche volken, om 
de voorwerpen hunner verachting met drek te 
smijten, zijn cene menigte woorden, die schimp 
en drek tevens uitdrukken, ontleend. Zoo wordt 
in den Fergut quade scile tegen eeae onkuische 
vrouw gezegd, v. 404 . 

E C H T , wordt gezegd voor het A. S. eft, hier
n a , gelijk het A. S. ehtán ea het Theot . akten, 
vervolgen, voor het rerloopene efteii, een Ger-
maansehe vorm van der Grieken επειν, volgen. 
In dea Walewein vindt men dikwerf nu ende echt, 
thans en hierna, waaruit echter gesproten i s ; in 
ons tegenwoordig gebruik , wel eer. adversativum, 
maar bij Vondel nog in den zin van later, Da
vid in Ballingschap p. 16 . Het geldt den koning 
eerst, en echter 's konings vrouwen. Bij de Go-
then is aftra, voor de tweede maa l , nog eens. 
Tweemaal heeft echt, h ierna, in äei\ Fergut de 
beteekenis van , voor t , dadelijk daarna, v. 106 . 

lïlc doe een hout nam, 
Ende si/n naer den hert gedoken ; 
Oie bracken hebben echt verroken 
Ende maecten een groet gedalsch. 

De brakken hebben voort de lucht yan het hert 
gehregca. — v, i<569. Fergut vroeg een boer ie ts , 
maar kreeg geen antwoord , 

Die dorpre echt niet en sprac, 

de kinkel sprak voort niet. — Zie Iïuidekoper op 
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M. Stoke ΠΙ. 4 5 . - Bij prof. V. is echt, goed , 
naar hehooren, inderdaad. 

G E L A N D E N , tegen een ander op kunnen, hem 
nabijkoinen , zich met hem durven vergelijken. 
Kiliaaii noemt ghelande, iemand die met een an
der een weide of stuk gronds in 't gemeen be
zit ; ook iemand, die met zijn goed aan een 
ander grenst. Ghelande is ook een aangrenzend 
stak lands; na gelande, waarvoor wij nu na ge-
lange zeggen, is dus eigenlijk volgens liet aan
grenzende, dat i s , het evenredige. De eene held 
gclandt den anderen, wanneer hij , om zoo te 
spreken, partij egaal met hem i s , met hem op-
opgaat. Zoo zeide Galewein tot Fe rgu t , wien 
hij verre hoven zich beschouwde, v. Í Í490 , 

Ui spi-ac, Ridder, mocht ik tl gelanden, 
Jcghen η iocsteerdic gherne. 

Ridder , indien ik mij met u mogt meten, [indien; 
er eenige evenredigheid tiisschen π en mij was] 
zoo zoude ik gaarne eeae lans met u breken. — 
Prof. V. houdt gelanden voor behagen, bevallen, 
goedvinden. 

GEMAXSCH. Op dit oogenhlik herinner ik mij 
niet dit adjectivum elders gelezen te hebben. 
Ten Broeke Hoekstra wi lde , maar zonder cenig 
gezag, dat dit hetzelfde woord zou zijn met ge-
manc in Maerlant I. bl. 2 0 3 , 2 4 8 , 4 S 8 , l ï . bl. 
4 6 S . onderééngemengd, constipatus, congregatus. 
Mij dunkt van het A. S. mah, \_^'J-X^\ vol vuur ea 
veerkracht, d a r t e l , komt A. S. ge - mah , vur ig , 
vlammend op zijn prooi , wakker, onvermoeid, be-
íeekenissen die wel passen op jagers , die een hert 

3 

wumkes.nl



26 

naa t íen . Van ge-mak hebben de A. S. in de
zelfde beteekenis ge-mah-lic, bij de Nederlan
ders eenmaal zeker ge-niah-lisch, en dit gema-
lisck wierd bij zanienlrekking ge-malsch. v. 106 . 

Dia hracketi hebben echt verroken , 
Ende maecten een groet gcdalsch; 
Die jiighcrs waren herde gemalsch; 
Mallyc blies met sinen home. 

De jagers waren driftig in he t nazitten, ieder blies 
op zijnen horen. — Ge-dalsch is van dail, bij den 
Teutonis ta , wakker , agilis, dus driftige beweging. 
Dœr komt dalje op, zeggen de Fr iezen, dat i s , hevi
ge tegenstand. —· Bij prof. V. is gemalsch, malsch, 
zacht , figuurlijk, bedaard; en gedalsch, geblaf. 

G H E N E N D E C I I , v. 8 2 1 3 , koen, aldurvend. Ge-
nendig is zamengesteld uit ge en nendig; nendig 
uit ncnä, en den uitgang tg. Van ge-nind voor 
genend, is ge-minden, verstouten, met de relati
va mij en u verstouten. Zie 3 1 4 8 , 42i>S. Nend 
is Iset Gothische nantlis, .stoutmoedig. Huideco-
per heeft dit alles in het breede ontwikkeld in 
M. Stoke II. 3 2 8 — 5 3 0 . Maar hij heeft den no
minatives nanth verkeerd zonder s aangegeven. 
Van nantlis hebben wij nog heden den ouden 
Germaanschen eigennaam ff^ynand, hetwelk door 
afslijting kwam van Wig-nand; wig is oorlog, 
gevecht ; dus stout in ' t gevecht. Jor-nandis is 
stout te paard. Sanskr. gora. Kil. gorre, equa. 
Scandin. jor, equus. — Ghenendech vertaalt prof. V. 
zonder e inde , zanien getrokken uit gheen en einde, 

GORGIE , zweep, krawats. Gorgic is van co-
ruim, Ieder , in het middeneeuwsch Latijn de 
huid ; van. daar corium forisfacere , de huid vervoer-
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ken, zeiden de ouden ; w i j , de huid verbeuren. 
Corium redìmere, de huid vri jkoopen; in beide 
gevallen ziet h e t op een getal geeselslagen , 
waartoe de schuldige veroordeeld -was, of waar
van hij zich doQr een stuit geld vrijkocht. Het 
zij nu uit de verwarring van de huid met de 
geeselslagen, liel; zij omdat men de zweep-snoe
ren van leder v locht , corium gold voor de zweep , 
en ís eerst verbasterd in corgie en naderhand 
in gorgie. Corgie aangeblazen door de s gaf bet 
Engelsche scourgt·, het Fransche escourge , den an
deren rSederlandstheii vorm scorgic v. 4 4 0 7 , en het 
jMieuw-Grieksclie σκουρτζιοο. Den zeldzamen maar 
oorspronkelijken vorm van dezen bastaard vindt 
men v. 4 7 7 , toen Fergut als een boerenjonge van 
zijnen vader gewapend en met een oorlogspaard 
beschonken wie rd , 

Ene gorgie nam hi in sine liant, 
Men iviste van sporen niet in 't lant, 
Die gorgie was te inde geknoeht. 

Eene zweep nam hij in zijne b a n d , [bij den 
boer] wist men in liet land van geene sporen 
af; de zweep was tot het einde uit gevlochten, 
[gefrisscld.] — Prof. "V. ziet in gorgie het borst-
harnas van een paard. 

H A M E N , hielen der paarden, enkelvoud /teem 
en ham bij Kil, poples en pema, van waar ons 
ham, een gezouten varkenshiel. Toen Fergut en 
zijne partij op elkander injoegen, v. 2 5 4 S , 

Van groter herten waren die paerden, 
Die ridders schenen twee liebaerclcnj 
So sere si te gadere quameti , 
Die orssen bogen die hamen. 
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De paarden waren moedig- en fier, ãe ridders 
schenen twee leeuwen: zoo schielijk zij aan el
kander kwamen, bogen de rossen de hielen , d. i. 
zij steigerden. In de Kinderen van Limhorch , 
p . 9 1 . c. 2 . 

Demop' orsse sat op sin hamen 
Ende viel neder, want kie conste niet ghestaen. 

— Hamen is bij prof. V. het tuig of gareel. 
H A N T H A R I C H , moedernaaïit. Hand-hoir, is het 

liair der handen ; hand-hairig , zoo veel ge-
Meed , als de handen door het hair zijn. Ter
wijl Fergut in het holste der nacht woorden 
kreeg niet eenen r idder , wiens knecht hij vervaar
lijk geslagen h a d , wierd de dame van den rid
der door de twist wakker, en stoof verschrikt 
uit ha re legerstede, ν . 230» . 

In die lente lach een magJict fiere , 
Scone, hovesch ende goecleitiere , 
Dies ridders lief, ende wert in tvahe 
Van dier nosen serc t' ongemake. 
Al hantharich si op scoet, 
Dede ane een hemde ende een sorcoet. 

Geheel moedernaakt schoot zij op , deed een 
hemd aan en een overrok. [Volgens prof. Y. 
beteekent liant-kwich, drift ig] — Hier ziet de 
lezer eene bijzonderheid, die overigens genoeg is 
bekend , maar waarbij in deze tijden nog al 
vreemd zou opgekeken worden ; namenlijk dat 
men in de middeneeuwen, de ridders en adeïij-
ke dames , ja , de koningen en koninginnen niet 
uitgesloten, moedernaakt bij elkander sliep. In 
geene der tcekeningen, welke op den rand der 
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middeneeuwsche perkamenten handschriften voor
komen, ziet men iemand te bed liggen, die cc-
nig kleedingstuk aan zich heeft. Het eenigste, 
wat men aan eene dame zie t , is een zwart .kruin-
mutsje , en een smal doekje over de ooren om de 
kin heen. Toea de Ridder hier boven gemeld 
eerst van het bed opsprong was hij ooit geheel 
naakt ; r. 2 2 6 3 , immers 

Van liaesten en voapende hi hem niet, 
Hemde ende iroec hi mie tiet. 

Uit haast wapende hij zich niet , hij trekt een 
hemd en broek aan, — In den huwelijken staat 
was hierop geene uitzondering; het was zelfs de 
voorwaarde ea het teelten des voltrekkenen hu
welijks , en in regten gold het een bewijs van 
overspe l , zoo eene getrouwde vrouw slechts 
naakt bij eenen man betrapt was. Omgekeerd wis
ten de partijen , waar zich aan te houden « 
wanneer één hunner in het hemd leggen bleef· 
Rans Ie Roman de la Charrette, Lancelot , logé 
chez une d a m e , qui est devenue amoureuse de 
l u i , se voit forcé le soir de coucher avec e l le , 
parce qu'elle pretend n'avoir point d'autre lit à 
lui donner. Mais voulant garder fidélité à sa 
maîtresse, il se couche avec sa chemise; ce qui 
était assez déclarer ses intentions; aussi le lais
s a - t - o n dormir. Uit deze gewoonte van naakt 
te slapen laten zich ook de gestrenge straffen 
verklaren, bepaald tegen iemand, die uit scherts 
een meisje in haar beddelaken bcrold had , het
welk de Franschen faire le sac à une fille noem
den; want het was onmogelijk dit te doen zon
der meer van haar te zien, daa de eerbaarheid 
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gedoogde. De monniken moesten in hunne uit-
wendipe zeden ten minste tooncn hoezeer zij de 
wereld afgestorven waren ; zij beroofden de 
kruin das niet alleen van het sieraad der midden-
eeuwscìie mannen, een lang bosch haa r , maar 
sliepen gekleed, omdat zij in ééne zaal bij el
kander sliepen. 

ï ïe t is duidelijk, dat de Germanen naakt slie
pen. Deze gewoonte was bij hunne nakomelin
gen nog overgebleven in de r iddert i jden, wier 
zeden een mengsel vertoonden van den krijgs-
zuchtigen geest en het kardvoclitig ligchaamsge-
stel der Germanen met de hoffelijkheid van Chris
ten Ridders , door een overblijfsel van Roinein-
sehe beschaving min of meer verfijnd, en door 
eene aangeborens edelmoedigheid , de schitteren
de eerdïcnst van het toenmalig Christendom , en de 
Jiooge pligten van liefde en eer opgewonden. Bij 
de vrouwen heeft zich zeker iets dier gewoonte het 
langst gehandhaafd onder die beide volken , wel
ke algemeen voor de meest nationale gehouden 
w o r d e n , ik meen de Friezen en de Engelsehen. 
Merkwaardig is eene soort van schijnheiligheid 
onder de Germaansche volken, die door hunnen 
ineerdereadcn afkeer van zoodanige gewoonten in 
de loop der laatste halve eeuw bewezen is. W a t 
da zeden wulpscher wierden en men in zijn hart 
minder wilde bedekken , wat men inderdaad meer 
bedekt heeft. Het is of de uitwendige voorzor
gen der eerbaarheid het verlies der inwendige 
vergoeden moesten. De geschiedenis van de 
kleeding der v rouwen , vooral van de beenbe-
kîeeding, bewijst dit ontegenzeggelijk. 
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ö e Germanen kenden geen hemd even wei-
nig als de Grieken en Romeinen. Van waar 
hebben zij dit Meedingstuk dan aangenomen? 
De middeneeuwsche naam eamisia , waarvan 
chemise, wijst he t uit. Camisia is verlatiniseerd 

o -
uit liet Arabische Uo^-t-S [líamison, zonder de 
terminatie kamis] een hemd van katoen , het
welk in Europa tot linnen wierd. Het schijnt 
dat de soldaten het eerst dit Ideed, omdat he t 
niet gelijk de mantels flodderde, maar om de 
leden sloot , hebben aangenomen , ten einde 
des te vaardiger in den strijd of het loopen te 
zijn. Zie du Cange op Camisia. Ook ons kami-
sool , zijnde eigenlijk een klein of half-hemd , is 
van dezen oorsprong, en niet van eama, gelijk 
Bilderdijk meende. Sommige Duitschers hebben 
gemeend, dat hemd stond tot camisia, gelijk h. v. 
hoofd tot capiít, of hert tot cor. Maar de over
eenkomst schijnt mij een louter toeval. Hemd, 
zaajnigetrokken tilt hemede, Oud-Dui tsch hemiäi, 
is van het Goth. hamon, omkleeden, van waar 
ook de eenvoudiger Angelsaxiscke vorm hama, 
hemd. Het A. S. hamav en hamur, door Bilder
dijk aangehaald, bestaat niet. Zie Gesîachtlijst, 
hemd. Nog eene andere toevalligheid is de taai-
kenners ontslipt , namelijk dat het Arabische 

O 
(j<o£4.ï [kamis] niet alleen hemd, maar ook het 

inoedervîies beteekent, v/aar de ongeboren vrucht 
in gehuld z i t , hetwelk eveneens het geval is met 
he t Germaansche ham. Bij de Friezen ham, he t 
vlies , waar het ongeboren volen in zit. Bij 
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Kil. hamme, secundæ. Bij de Angelsaxen voluit 
cild-hama, [kinderliemd] follicnlus, secundæ. 

H E R T E N , zich het hart doorboren. Gelijk van 
heel komt keelcn, de keel afsnijden, van nek 
nekken, den nek omdraaijen, van kop koppen, 
den líop afslaan, alzoo van hert herten, het hart 
doorsteken. Deze beteekenis is duidelijk wit cene 
tegenstelling in den teks t , alwaar Galiëne wan
hopig over hare mislukte poging om het hart van 
Pergut te winnen , niet wist of zij leven dan 
sterven wi lde , v. 1 3 2 5 . 

• Ene wíle seit soc, si sauden haer herten, 
« So soude si comen uter smertcn ; 
r Ene anäerwaerf in haren sinne 
« Seit soc, dat hem noit ivijf om minne 
« In hare geslachte 't leveti nam. 

Nu eens zegt z i j , dat zij zich het har t doorprie-
men wi lde , zoo zou zij uit al hare smarten ko
men j dan eens zeide zij in haar gemoed , dat 
l ick nooit eene vrouw uit haar geslacht om lief
de het leven benam. — Prof. V. denkt dat her
ten, sterk maken i s , tegen verdriet inzetten. 

L A C I E S ! Wannee r het tournooi eea aanvang 
zou nemen riepen de herauten Lacies! Lacies! 
îietwelk eene verkorting is voor Lacies les heau
mes, b indt de he lmen! Om dien zwaren ijzeren 
p o t , dien men toen helm noemde, onder het r i j 
den op het hoofd te h o u d e n , wierd hij aan 
het curas , dat geheel het ììgchaain bedekte , vast 
gebonden, zoodra liet steekspel een aanvang nam. 
Toen Fergut zich voor het allereerst als Ridder 
toerustte , trok hij eerst den haisberch [Fr. luw· 
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hert, ook jaque de mailles, van ons sehohbe -jak, 
malien-kolder] aan, om er den helin aan yast 
te binden , v. 4 6 1 , 

den halsberch groet , 
ÏVel dapperliken hine ane scoet ; 
Den helm so letste hi wel sciere. 

Letsen , vastbinden , knoopen , is van lehen, 
en dit voor laken, door de gewone vervorming 
van k in ts. Laken is de verhollandschte infini-
tivus van het Franscìie lacer, strikken, b inden , 
en dit is ταη laqueare. Het verdient opmerking 
dat ons luts , hetwelk staat voor lits, Iets en lats, 
en dit voor liet Eng. lace , eigenlijk eene soort 
van strop i s , en dus zeer nabij de oorspronkelij
ke bcteekenis van het moederwoord laqueits ge
bleven is. Biiderdijk laat hier weder zijn ver
nuft spelen, in plaats van op stellige gronden 
te bonwen. Hij leidt luts van letten , ophouden, 
af. Het lisse der Franseheu, dat hij hier ook 
te huis b r e n g t , is niets dan eene verbastering 
van licium. 

L Ï E F G E T . A L , '/.eer bemind en gezien, het te
genovergestelde van leed-ghetal, bij Kil. fastiditus , 
van wien men eene walg beef t , v. 3140 , 

Ui es ge'éert over al, 
linde met vromven liefgetal. 

Hij is overal geëerd en de mignon der dames. — 
Prof. V. vertaalt liefgetal, lieftallig, eig. liefta
lig; eene opvatting, die door Huidecoper is ver
oordeeld. M. Stoke II. 166 . 

.LODE , de heilige Eligins , opperdeken der 
goudsmeden, bij de Franschen Saint Uloy, ook 
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bij de Hollanders Eloy in de verzekering by Eloy, 
bij den Heiligen Eiigius, zamengetrokken beloy. 
Uit Eiigius is ook gekomen Eloge, bij verkorting 
loge en lode, of liever door versmelting der e in 
de voorgaande t van&i,· häotlc, bij Eligius ! v. 4 0 7 0 , 

L O E S E N , luisteren. Oudtijds was de l in dit 
woord geäspireerd, en deze Germaansche h staat 
hier gelijk elders over tegen de Grieksche en La-
tijnsche lt. Van hier dat χλυιιν, hooren , luisteren, 
overeenkomt met Angels, hlysan, hlosan, enhlystan, 
Looren, luis teren; Angels. Itlud, luid, sonorus, met 
άλυτος, in-clytus, eelehris. Van dit thema κλυ en hlu 
is het Goth. hliunia, oo r , en het Noordsche hlust, 
oor en schelp. Bij vervloeijing der aspiratie is 
uit hlosan ons loesen, het Hoogd. losen en lamell
en geboren ; uit hlaustan en hlustan de fre-
quentativa laustren en luisteren. Dit geslacht 
ontbreekt bij J . Grimm Gram. III. 5 9 9 . l ie t 
Goth. hliuma komt bij de Angelsaxen slechts één· 
maal voor ia hUm-bcd , oorkussen. Beowulf v. 6 0 6 1 . 

Fundon tha on sanãe, 
Sawul - léasne 
IMim - bed hcaldan 
Thone the him hringas geaf. 

2ij vonden daar in het zand zielloos het oorkus
sen houden den [heïd] , die hun ringen gaf. — Grimm 
[Gram. II. 4 8 4 ] , en Thorpe in navolging, veran
deren hlim iu hlin-bed, κλιν(Ι;ον, waarschijnlijk 
verleid door de gewone beteekenis van bed, 
lectus ; maar A. S. bed is ook culcitra; kussen. 
Barb. Lat. awkislare, Fr . oreiller, pulvinar. De 
gesneuvelde held leunt ook niet op het bed des 
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doods; maar hij slaapt den ijzeren slaap op het 
oorkussen der aarde. 

M A E R T S E N , door gewone verwisseling van ts 
met 7>, voor maerken, grenzen, oorden, gewesten. 
Marehes hij de Franschen, hetwelk de Engelschen 
uitspreken maarlsches. v. S07S. 

voert willic doen gebieden 
In (dien maertsen overal. 

Verder wil ik doen afkondigen overal in alle ge
westen. — Het is koning A r t h u r , die hier spreekt 
van de uitgestrektheid van zijn ri jk, als hij zegt 
overal. — Maertsen is bij Prof. V. een moeras , 
of vochtige streek. 

M A N P A D , pad voor een man , wat wij noemen 
voetpad , in tegenoverstelling van rijdweg. De 
Friezen hebben het woord kouë-pâd om het pad 
aan te duiden, hetwelk de koeijen achter elkan
der bestendig langs dezelfde lijn door eene wei
de nemen. ik denk dat er in het í ïoî landseh 
een hoe-pad tegen ccajnan-parl overgestaan heeft. 
Manpad is nog overgebleven in den naam van 
eene ílollandsehe buitenplaats , waarover voormaaïs 
misschien een vocípad liep. Kil. manpad, semita 
viri sive hominis. 

NOBEGHEBT, gierigaarís. Eigenlijk, die in nood 
en benaauwdheid zitten ; van eenen vrek zegt men 
nog , dat hij benaauwd , bekrompen en naauw 
bezet is. Van een tooverschild wordt gezegd 
v. 5 Í 5 0 . 

Den noäcglicn so maect îti milde > 
Ende den bloden maect lii stout. 

De vrekken maakt het mild en de Woodaards stout. 
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OCHTE, of. V. 1 0 o 2 . 

Den swarten Ridder sal ie ivych ghevcn, 
Ochtc hi sal mi nemen 't leven. 

Den zwarten ridder «al ik bevechten, of hij zal 
mij het leven nemen. — Van dit oclite moet 
wel onderscheiden worden och, geklag,· r . 2 7 S 9 , 

Doe sciedsî van äcn joncher e, 
Ende mákeden dapperlee oeh. 

Toen scheidden zij van den ridder en hieven 
een luid gelslag aan. — Van dit och is ons tegen
woord ig , och! uitroep van leedgevoel of medelij
d e n , en dus van beklag. Van ach hebben de 
Duitsehers aechzen, zuchten, stenen. — Och en 
ccíife zijn bij prof. V. beiden zoo veel a ls , of. 

O N T R A D E N is hetzelfde als bij Kil. ont-reeden, 
ornatu exuere et imparatum reddere ; dus iemand 
van zijn sieraad berooven, onteeren , hem van 
zijne toerusting ontblooten, weerloos maken, ont-
rijven , in den steek laten. Bij de Duitsehers 
heeft ent-ralhen de afgeleide neutrale beteekenis, 
ontberen. Ont-raad is het tegenovergestelde 
van voor-raad, beide van rad bij de Scandina-
viers , middelen, vermogen, kracht. Het Goth. 
raidjan, parare , is niets dan eene omzetting van 
het Grieksclie cc(r$iv, pa ra re , en leeft nog in ons 
reden, toerusten, v. 5 9 4 4 . 

íìie daer hadde gesien die scachto 
Dore die hodclingen waden, 
hi wane niet hine hadde ontraden 
Dien ridder metten witten scildc. 

W i e de ìans [van Fcrgut] door de ingewanden 
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had zien gaan, ik geloof niet dat hij den rid
der [Fergut] met het witte schild in den steek 
had gelaten. — Gelijk loopen, en bij de Friezen 
rinne, voor gaan en yloeijen ge ld t , zoo ooi; 
waden [wanden, wandelen. Eng. he went, hij 
ging] voor vlocijen en gaan of kruipen. Maerl. 
Hl . v. 1 2 3 . r. 116 . 

Syη hoiiet dat ivas so verrot, 
Batter meneghe muus tvt woet , 
Diere lange in hadde gebroet. 

v, '1778. De zwarte ridder beklaagt z ich, dat ko
ning A r t h u r , in plaats Tan hem zijne dapperste en 
beroemdste ridders tot parti j te geven, eenen el
lendeling als Fergut op hem afgezonden had. 
Smadende zegt hij daarom tegen F e r g u t , 

Hi es quaet dat hi mi so onlraet; 
Hors heme tvillic doen so vele : 
îe wille hem morgen in die sele 
Sctiden, hi enen quaãen knecht, 
U hoeft op enen stoc gerecht; 
Dat sal ie doen omme sincn lachter. 
Ghi ivaert bat bleven achter. 

Hij [Arthur] is een ondeugende kerel , dat hij mij 
zoo onteer t , [mij zoo laag legt.] Daarom zal ik 
hem ook zoo doen: ik zal hem morgen door een 
booswicht uw hoofd, op eenen stok gestoken, in 
de zaal zenden. Dat zal ik doen om zijnen hoon. 
Gij waart beter te huis gebleven. — Ontraden 
is hij prof, V. afraden, afkeuren. 

O V E R D E G H E , uitmuntende. Verdeel dit woord 
niet o-verdege, als of 't eene Zeeuwsche uitspraak 
van ho-verdige, hoovaardige, w a r e , maar over-de-

4 
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ghc, overbeste, voortreffelijke. l>cge is de ver
buiging van dcch, dat wij vroeger hadden, v. 8 0 7 7 . 

Bic overãeghs coninginne, 
De ver-ui tmuntende koningin. 

Over heeft dezelfde kracht in 
ouercoenc recken , bovenmate dappere helden. 

Bild. n. T . en D. V. I 187. Zoo zeggen de Grieken 
υπέρ-ίίίιος, overzoet , νπέρ-χαλος, overst'hoon. — 
Bij prof. V. is overdeghe, hooyaardige, in een 
goeden zin. 

S G Ï N Î Ì E N , v. 5 2 2 9 . Van de beteekcnis van 
schenken, ter aangehaalder plaatse, kunnen wij geen 
denkbeeld vo rmen , zonder te dringen in den 
ìsrijgszuehtigen geest der middeneeuwen. Germanjes 
zonen waren toen in de jongelingsjaren van hun 
bes taan , en gelijls alle na t iën , die zich op dien 
leeftijd bevinden , bezield met kr i jgslusí , be
schouwden zij den oorlog als een wezenlijk ver
maak. Zij spraken van het gevecht als een 
feest, een spel , een tijdverdrijf; zij speelden 
grof spel , wanneer zij eengroeten veldslag lever
den ; de Friezen fuwstke-spyüen, speelden met 
vuisten, wanneer 7.ij plukhairden. Het zwaard 
van Charleaaagne was eene vrolijke juffer [ jocosa, 
joyeuse] die onder de helden der vijanden dar
telde. Fo lka rd , één der helden uit het Nibilun-
gem-îied, is de speelman van koning Guníher ; 
zijn zwaard is de strijkstok, het gekletter des 
zwaawîs op schilden en helmetten de ïnuzijk, 
welke hij uit zijn speeltuig lokt. Bij anderen is 
de strijd een drinkgelach, waar men danst en 
juichend den beker zwaait ; de wi jn , dien dç 
held schenkt, tapt hij uit zijn zwaard; hij maakt 
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zijne vijanden dronken , doet ze verslapt neder-
s-ijgen, en inslapen, en die slaap is de dood. 
De opgeruimde aard der Franken en hunne 
ligtzinnigheid verspreidden over deze beelden 
eenen glans van vrolijkheid , die bij de meer ern
stige Nederlanders en Duitscliers een plegtiger 
tint aannam, e» men moet zeggen, dat van alle 
de Germaansche volken de nakomelingen der 
F ranken , de tegenwoordige F ranschen , ook nog 
het meest van dien geest overgehouden hebben. 
Met eene ligtvaardigheid en opgeruimdheid, die 
in deze eeuw onbegrijpelijk zi jn, gaan zij in 
den dood , waarvoor de vrees hun naauwelijks 
bekend is. Men mag met waarheid zeggen, he t 
vechten is hun lust en leven, en zij gaan in 
den veldslag als op een bal paré. 

Om echter te toonen dat deze denkbeelden 
het Germaansche ras nieí bij uitsluiting eigen 
í i j n , zal ik aanvoeren, dat den J o d e n , niet al
leen onder de republiek, maar ook in de monar
chie tot na den dood van Saul , deze voorstelling 
behaagde. Toen de partijen van Isboseth en 
David elkander ontmoetten, noodigde de generaal 
van Isboseth dien van David uit om van weder
zijden twaalf uitgeïezene soldaten tegen elkander 
te laten vechten ; en dezen voorslag omkleedt 
Abner met de woorden, Laat zich mi de oor-
logsknapen opmaken ende voor ons aangerichte spe
len. Voor spelen gebruikt het Hebreeuwseh hier 
!)pnjJ£/> van pf- j j^ [schaeheik, het Holl. scliachen , 

eachinnari , bij Kil.] of í^fiy hij heeft gcîagchen, 
Y - T 

gespeeld, gedanst , is ten rei gegaan. 2. Sani. î l i4, 
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De menigte van voorbeelden bij Germaansche 
schrijvers belemmert mij in de keuze. Begin
nen vrij met Fergut. v. 4 0 9 3 . 

Daer gaven si in dat gelach 

Den rìddere meiieghea slach, 

Ende veldene op die erde. 

Gelach is hier gevecht, v. 5 2 2 8 . 

Doe slocch Fcrgmct die liant ten swaerde, 
Ende ghïnc houwen ende schinken. 

Schinken is slechts een ander , maar meer zin
nebeeldig woord , voor houwen, ν . 4 1 2 o . 

JVie dat him quam binnen slaghe, 
Bi moester hliven over sine gelaghe. 

W i e binnen het bereik van zijnen slag kwam, 
moest er blijven voor of om zijn gelag. — W i j 
zeggen nog van iemand , die in een gevecht 
sneuvelt of met eenen bebloeden hop te huis komt, 
dat Lij daar het gelag betaald heeft. — ìleläen-
buch, 1 8 8 , [A» 1 8 9 0 ] 

Wolft Dielerich den quallen 
Wol in dem streite schwanch; 
Er muste balde f allen, 
Wem. er gab den getranch; 
Er must anch ligen schlaffen; 
Der quallen ivas der todtx 
Der tranck der was sein tvaffen, 
Sier schlaff die grosse noth. 

W o l f Diederich zwaaide den sabel dapper in 
den strijd ; h i j , wien hij dezen drank schonk, 
moest spoedig sneven ; hij moest ook nederzij-
gen en slapen. De sabel is de dood; de drank 
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was zijn wapen , de slaap de groote nood. — In 
den r e g e l , de»· quallen was der todt, ligt eene 
antanaclasis; quallen is verniel ing, verderf, en 
te gelijk de dichterlijke naam van het zwaard. 
Bij de Angelsaxen is cwealm, de dood. — Ni-
belungen v. 8 1 0 1 [ed. von der Hagen.] p. 21 .3 , 
str. 1 9 4 1 . [ed. Lachmann] 

Sich kêrte gein dem schalie Gunthêr der ítünic her, 
Hœrt ir die dœne, lîagne, die dort FOlkêr 
Videlt mit den Hìunen, sivcr zuo den turnen gat t 
Ez ist ein rotcr anstrich, den er zem videlbogen hât. 

Koning Gunther keerde zich om naar den ìîant 
van liet vechtrunioer. Hoort gij die toonen, Ha
gen, sprak h i j , welke Folkard ginds niet de Hun
nen vedelt ? Het is een roode streek [namenlijk 
van bloed] die hij op de viool heeft. — Hierop 
antwoordt onder anderen Hagen , 

•Sîn videlhoge siiidet dureh den herten stal, 
Er bríchet ûj den helmen diu licht schînenden mål. 
In gesach nie videlœre so hêrliche stân 
Æsô der degen Volk&r hùcte hât getân. 

Zijn. strijkstok snijdt door het harde s t aa l , hij 
breekt op den helm de glinsterende plaat. Nimmer 
zag ik een vioolspeler zoo glansrijk s taan, als de 
held Folkard heden heeft gedaan. — Ik heb een 
eigenhandig briefje van Corneiis Tromp gezien, 
onder het zeegevecht aan zijne zuster geschreven, 
bijna van dezen inhoud . Weerde sustcr, Wy syn 
Sedert drie dagen aen den dans ; het sal waer-
achtig wel gaen. Adieu. C. T . — Met liet vuur 
van een waar dichter heeft de maker van het 
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zegelied op I.odewijk den oorlog als een vrolijk 
spel voorgesteld in de volgende regelen: 

Sang uaas gesungen , 
Vuig uitns bigmmen , 
Bluot skein in uuangon 
Spilodunder Vrankon. 

Het lied was gezongen, het gevecht was begon
n e n , he t bloed gloeide op de wangen der spelen
de Franken. — B e geleerde Ï J p e i j , deze regels 
aanhalende, meende dat vechten bij onze voorva
ders spelen h ee t t e , omdat spelen oorspronkelijk 
beteekende zich luchtiglijk te bewegen ; hij begreep 
dus den genius der uitdrukking niet. Het was 
b i j hun spelen in den eigenlijken zin. [ÏJpeij 
Gesch. der Neder!, taal. p. 271] Ik zal hier 
nog bijvoegen, dat de Friesche boeren van een 
paard , dat hard loopt , nog zeggen, Ui spilet 
Hiítyer op de fyoele. •— Scinken is bij prof. V. 
de scinhels of beenen breken. Zie scinkel. 

ScaiCTB , stapte wijdbeens, τ . 5 S 4 4 , 
Slet grote scerden ìii te hem scricte , 

Met grooíe schreden schrijdde bij tot hem. — 
I>at i s , wat Kìlìaau beschrijft, als hij schrtcken 
verklaart late ãivaricatis peãibus eurrere. Men 
schrikt letterlijk als men ontlmtst een grooten 
stap achteruit spr ingt , en overdragtig, wanneer 
men den schok in het gemoed voe l t , die dezen 
stf. ψ veroorzaakt. Van dit schrikken is het ver
ouderde schrik-schoenen, schaatsen, en het nog 
gebruikelijke schrikkel-jaai-, waarbij het jaar éénen 
dag verspringt. Schrikkel duidt een oud frequen-
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tativiun schrìkkclcn a a n , dat niet meer aanwezig 
is. — Prof. V. luidt scrícken voor opstuiven , 
opvliegen. 

Sr iEN, spande. Van het oogenbìik dat men 
de ware líracht τιη het zoogenaamd onregelma
tig præteritum nie meer voelde, kwam er in de 
(Gerinaansche talen eene neiging om in he t re
gelmatig præteritm over te gaan. ï n elke eeuw 
zien wij dus de rgelmatige prceterita vermeerde
r e n , en een verbra, dat in de 1 4 d e , l S ^ e , of 
16<le eeuw nog aregelmatig conjugeerde, doet 
bet nu regelmatig. Dit is een vervaarlijke greep 
in bet diepste levei der taa l , doch die door niets 
is af te wenden. Spannen , bannen , enz. dat 
voorheen spîen , bm maakte , heeft nu spande , 
bande. — Spannen is ongetwijfeld bet Griekscbe 
eváeiv, —. v. 1084 

Die camerïùic naecte hem vore, 
Ende spien hm siuen rechteren spore. 
Mynheer Lancloet, die ridder goet, 
Spien hem dei luéhtren ane den voet. 

De kamerling kwan voor den dag en gespte hem 
zijne regter spoor aan ; Mijnheer Lancelot , die 
aanzienlijke r i dde r , gespte hem de linker aan den 
voet. — Dit gebeuie toen Ar thur Fcrgut Ridder 
sloeg. v. 3 3 8 7 . 

Ferguut spin daer sine erone 
Ende haddt Galiene die scone 
Met groter liseap al sijn leven. 

Fergnt bond daar zijnen krans om bet hoofd , 
en had Galiene, ds schoone maagd , met groote 
vreugde geheel zij leven lang. — Å Î S bruide-
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gom en overwinnaar bekransde Fergut zich het 
hoofd. "Van eenen uitmunter zeggen wij nog , dat 
hif de kroon spant van allen. Dat spannen 
voormaals omwinden beteekende, blijkt ook bij 
KU. uit spanssel, fascïa, vitta. 

TORTSCHEÎV thans torsehen , is door letterom-
íet t ing trosten , en in dien vorm bestaat bet bij 
de I Js landers , Zweden, Engelschen, Duitscliers, 
j a , bij de Franschen [trousser ses habits]. Overal 
beteekent be t zamenpakken, en zoo ook in den 
Fe rgu t , v. &l, 

Die cnapen sprongen op ter vaert, 
Elk sadelde sijns heren paert 
Ende torsten hare somers sciere. 

E n pakten gezwind t u n n e lastdieren. — Kiliaan 
kende nog geene andere beteekenis dan van pak
ken en zamenbinden, waaruit zicb door verloop 
de tegenwoordige van slepen , met moeite dra
gen , ontwikkeld beeft. — Volgens prof. V. is 
tortsen, b ier reeds , slepen. 

T R E P A E S . De ridderlijke roovers der midden
eeuwen vestigden zich met hunne kasteeltjes aan 
eene p l aa t s , waar veel volks moest voorbijko
m e n , en zij dus dagelijks gelegenheid vonden 
om de reizigers uit te schudden, of op rant
soen te zetten. Zulk eene plaats was meest b i j 
eene b r u g , bij een veer over eene r ivier , aan den 
oever van eene naauwte in de r iv ier , waar de 
voorbijvarende schepen onder bereik van bet kas
teel waren , of, gelijk met dezen r i d d e r , bij eenen 
doortogt in een bosch. Nu begrijpt men wat 
hij aan koning Ar thur bekent v. 2&7S. 
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le hehbc gehouden een trepaes, 
Des es lange stont, als een divaes; 
Daer en glieen man Uden moclite, 
Ie en nam hem dat ki broehte· 

Verdwaasd heb ik sedert lang eenen doortogt in
gehouden , daai· niemand doorgaan k o u d e , of ilt 
nam hem alles, wat hij met zich bragt. — Trepaes 
is voor tres-pas, en dit voor trans-pas, transpas· 
siis, overtogt, doortogt. Trépas gold ooit voor 
den overgang van dil ïeven in een ander , en 
dewijl men dit alleen aan den mensch toekende, 
zoo gebruiken de Fransehe dichters trépas we l 
van den dood van menschen , maar niet vais 
dieren , terwijl mort van beiden geldt. 

' T W I N T , een wissewasje , bagate l , het aller
minste, v. 'MOS. 

Hinc sprac te miwaert noit een twint, 

Hij sprak tot mij het allerminste niet. v. 1 4 5 8 . 
Die tot hare niet een twint peinst. 

Die over haar ín he t minste of geringste niet 
denkt. — Als men thans zeggen w i l , dat wij 
iets niet l e l i ën , dan achten wij het geen 
duit, geen kruimel, geen drup, geen sikkepit , 
geen griescl ena. Zulke nietigheden duidden de 
oude Nederlanders aan door een peer, een 
riet, een stee [pruim], een mijt een haf, een 
blad, en diergelijken. Onder deze zijn er d r i e , 
waarvan men den oorsprong, zoo verre mij be
kend i s , tot dus verre niet bepaald heeft. Men 
kan op gronden van Etymologie duizenderìei gis
singen naar den oorsprong der woorden maken; 
maar zekerheid zal men niet erlangen, voor dat 
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hier of daar in eenig dialect, of om met het ge
meen te spreken, in eenige taal der Germaansche 
s t am, het woord in zijne eigenlijke beteekenis 
gevonden zij. Ik spreek hier van Germaansche 
woorden , die tot overdragtelijk gebruik in eene 
bijzondere phrasis zijn overgebleven, en zal tot 
voorbeeld nemen tivint; terwijl sier en cnmeie 
mij tot een proef voor vreemde woorden dienen 
zullen. 

i° Niet een twint achten, zoo goed als niets 
achten. Een twint duidt aan, dat he t woord een 
voorwerp beîeelsent, en dus een suhstantivnm is. 
W e l k is äat voorwerp? Het opslaan van het eer
ste ÏJslandsehe woordenboek het beste leert he t 
n ; daar vindt gij at toinna, dupl icare , en het 
derivatum van dit werkwoord tvinni, m. fìlum 
duplicatum. Maar wat spreek ik van Us ïandsch? 
E e n Engelsch woordenboek leert het u ; daar 
vindt gij weder to twine, to twis t , en he t deri
vatum twine, a íwisted t h r ead , 

A pointed sword hmsg threatening o'er bis h e a d , 
Sustain'd bu t by a slender twine of thread. 

Dryden. 

Of nog digter bi j ; in de pîatduitsche glossaria 
vindt gij twicn, bindfaden. E n ten allerlaatste 
bij onzen eigenen Eiliaen twei/n, twijn, tweern, 
ulam t o r tum, van twijnen duplicare. Het oud-
Nederlandsch had achter twine den uitgang e t ; 
dus twine-et, zaamgedrongen tot twint, zoo als 
het Noordsch achter snik in snakt, singultus. 
Op dezelfde wijze verwisselde men voortijds 
veijn met ver.t. 
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2o In Fergut lezen wij v, 8 8 0 . 

In [ie en] gaver niet omme een camele* 

ïk gaf er geen kameel ons Een kameel is in de 
vollisineening een groot bees t , en kan dus niet 
gelden voor eene kleinigheid. W i j moeten dus 
opklimmen tot de beteekenis van dit woord in de 
middeneeuwen. Nu vinden wij in liet Gloss. Arab. 
Funìculiis, Camellus. Camelus geeft he t disninu-
íivutu camelulus, zaaingedrongen tot camellus. 
Dus is camele hier een touwetje of d raad je , e n , 
ik gaf ei· geen camele om, is even zoo veel ge
zegd a l s , ik gaf er geen tivìnt om, ik achtte het 
geen veter, of zoo als wij ons tegenwoordig uit
drukken , ik gaf er geen hair om. 

Maar hoe komt nu kameel op de wijde we
reld aan de l>eteekenis van een tomvetje ? Het 
Hebr. *?3f"J touwetje , van ^ 3 H [chabal] hij 

heeft gebonden, hebben wij in den vorm van 
kabel, en h i e r , door gewone verwisseling van h met 
ra, in dien van χζμιλος , kamele. Ongelukkig heeft 
men dei andere keelletter 1 in *?Q3 [gamaí] he t 

τ τ 
lastdier kamee l , bi j de Grieken en Romeinen 
met dezelfde κ teruggegeven in χαμηλός» niet 
welke de f*† gegeven wierd in χάμιλος, zoodat 
er tussehen de beide woorden geen ander ver
schil overbleef dan van ; en »f in de middelste 
let tergreep; een onderscheid, dat bij de overne
ming in eene andere taal geheel verloren ging. 
Ik voeg het woord ^ Π [chabal] hier nog bij 

- τ 
in den derden vorm van kabaal, zamenspanning, 
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eomplot ; want het Arabische J./.-. [ehablon 
bij de Geleerden., en chahcl bij het volkj betee 
kent in den Coran niet slechts een t o u w , maar 
ook een verbond. 

B e Franschen hebben iets dergelijks in bun 
j's n'ai brin, il; heb niets. í )e Hoogîeèraar 
Clarisse verklaart brin in zijne naauwkeurige 
aanteekciiingen op de heimelijkheid der heime· 
lykheden door rien s maar brin is het eerste 
spruitje van een p l a n t , inzonderheid een gras-
scheutje; het is ook eea hairstoppei. Zoo zeg
gen ze van een ci-devant jaune homme , die 
sîeehís een paar mercuriale lofcjes uit den oorlog 
Overgehouden beeft , II n'a que denx ou trois brins 
de cheveux de chaque coté. Daarentegen is je 
n'ai rien eene verbastering van be t .Latijnsche 
Ego non hauco rem, ik heb geen d ing , d. i. niets. 
Kadat de lioogleeraar eerst voorgesteld had om 
twint in de beteekenis van myt te nemen, komt 
zijn Hooggeleerde tea allerlaatste op de geluk
kige vraag , of twint niet met twynen zamen-
hangt ; maar zijn ïlooggel. voegt er bij ; « en hangt 
twint ook niet met twintig zanien ? Komt dit 
laatste niet als Bijvoeglijk Nw., van twint als 
Zelfst. , a f?" Dit schijnt mij onmogelijk. Immers 
indien het eerste woord twint w a s , en men dus 
zou moeten verdeden twint-ig, zoo moest men 
ook deeîcn ãert-ig, veert-ig, vijft-ig, zest-ig , 
zevent-ig, hetwelk niemand verdedigen zal. De
ze getallen zijn zamengesteld uit twee, drie, 
vier, vyf, met tig; tig nu is het Latijnsche de-
cem, het Grieksche téxtt. Twin-tig is dus twee
maal t i e n , vyf-tig vijfmaal - tien. Dit is zoo waar , 
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dat de Gothen deze twee woorden in de verbui
ging elk afzonderlijk nemen, xoodat twin, áls in 
met hun twintigen b . v., niet onbewogen bl i j f t , 
«naar de dativus pluralis gemaakt wordt ivàim-ti-
gúm, even of er twee afzonderlijke woorden 
stonden: ö e middelste t in twin • tig behoort 
dus alleen bij bet laatste w o o r d : dè Gotìiischë 
nominativus is ook tvai-tigjus, [ twee-tienen]. He t 
masculinum van twee is in liet Angels, fwegfen, 
hetwelk zij tot twen zamentrekken in twen-tig. 
í n deze zamentrekking deelden de Friezen en Ou
de Sàxers met hun twêne, waaruit bij de Frie
zen later twíne geboren i s , zoo als bij G. J a p i x , 
JFog, twislte twiin is ' i naet ten sier; Foe i , [de 
historieschrijvers Colde en Copius] tusschen de 
twee [Winsemius «n Gabbema] i n , zijn niets 
waard. — Dit twin is bij de Hollanders overge
bleven in twin - tig, en in de derivata ttvyn - en, 
verdubbelen, en in twin-t, gaarntje. Ook kan 
twijn eene verbastering zijn van ttvein ; want 
twene is uit twe-jen-e, maar in twijn is de g 
in / overgegaan, en dan moet uit twegen, komen 
twein; de r eden , waarom de land-Friezen nog he
den zeggen twein-tig, en niet twintig. Zoo heb
ben zij uit segen, gezegd, sein; uit legen, ge
legd , lein; uit segene , seissen, seitie; uit Wegen, 
wagen , wein; ui t regen, r egen , rein ; uit fegen, 
geveegd, fein. 

3o W i j komen nu aan het woordeke sier. Ik 
hel· geen sier wijns gthad. I)e mij t , die in oud was 
opkomt, noemen de Fransehen naar eire, w a s , 
'ciron, en dezen naam gaven zij om de gelijkvor
migheid naderhand aan een bijkans onmerkbaar 

8 
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i n s e c t , hetwelk zich. op de handen van den 
menscìi tusscheu de epidermis en de luiid ves
tigt. In overdragtelijken zin gaven zij er ook 
de beteekenis aan van een uiterst geringe zaak. 
Dit woord met die beide beteekenissen, welke 
Kiliaaa ook opgeeft , hebben onze voorouders 
in hun sier overgenomen. W i j kennen ' t al
leen nog in den overdragtelijken zin. Als wij 
dus zeggen , Bjf geeft er geen sier om, is het 
slechts met andere woorden als , Hij geeft er geen 
ìïiyt om. 

V E R B L O E D E N , door bloedverlies flaauw en 
inagteìoos worden. Bi t is de kracht van ver in 
ver - wateren , doop invloeijend water bederven 
Maar verbloeden, kan even als ver-loopen, ver-
vloeyen. ook uitbloeden beteekenen. Bij de An-
gelsaxen is bledan, en bij de Engelscîien to Meed, 
actir. en neut. beide, zoo wel bloeden als ader
laten. Nadat Fergiit dapper niet he i zwaard in 
zijne vijanden had onigehouwen, zegt de dichter 
van h u n , y. 2 7 2 4 , 

'Si worden verbloet ende traghe, 
Ende sere te méskieve. 

Door bloedverlies worden zij flaauw en t r aag , en 
komen in den liageheïijksten toestand. — Bij prof. 
V. is verbloet, bebloet. — Te ongeluk worden kan 
men thans niet zeggen, maar te schande worden 
is in dien zin nog gebruikelijk. Het Oud-Fran-
sche mes-chief, ongeluk, is overgenomen door 
de Engelschen in hun mischief, en hier in mes-
kïeve. Het woord is zamengesteìd uit één Ger,-
maansch mis, en één Latijnsch ehief of chef van 
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captif, gelijk mes-chant [mis-cadens] méchant , 
nies-alliance, [mis - adligantia] &c. Chicf gold voor 
t o o f d , en bij tegenstelling ook voor s taar t , e inde, 
tiitslag, uitkomst. Bc èhìef en chief zeiden de 
oude F r a n s e h e n , van het eene einde tot het an
dere. Bles-hief is dus eene kwade uitkomst, een 
ongeluk. 
- -"VERDOEKEN., wedergalmen, v. 2 3 8 8 . 

Elc was van groten slaghen milde, 
In stucken laghen hare scilde; 
Van den sluglien verdoende 't wout· 

Van de s lagen, welke de ridders elkander op 
lielmet en schild toebrag ten , weergalmde liet 
bosch. — Van donen, bij Kil: personare, is ons 
deunen en deuntje, en het frequentativum don
deren. 

YoEM.EiB.EN, versperren [den weg] v. S666 . 

Bi vocrleide ons die straten, 

Hij versperde ons de paden en wegen. 

Zoo ook bij Maer ïant , I. 4 6 o , 8 2 . 

Oie Romeine wordens geware , 
Ende senden vten Romen dare, 
Maille Cateline oft en wille, 
Die hem dien woch verleiden stille. 

De Romeinen worden des gewaar [dat Catilina 
me t de zijnen naar Gallien vìugt] en zonden da
delijk krijgsknechten uit Rome , om Catilina, bij 
moge willen of n i e t , den weg af te snijden. — Het 
woch bier bij BI. St. en ook dikwerf in den Fer-
gu t , is ouder dan weg. De ware oude vokaal zit 
niet in het prœsens be - weeg, maar he t prœte-
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ritum be-woog, waaruit woelt; tveg is verloop 
gelijk be-wecg. lie o is ook in het Grieltsehe 
άχεειν, hetwells, volgens ontwijfelbare wetten . van 
analogie, één is met w-ogen. ·— Voerleiåde is- bi j 
prof. V. vooruitging. 

V O L E N , thans be-volen, van 6e-tieieit. Fergut 
geeft zijn voornemen te kennen om den zwarten 
Ridder te bekampen; zijn gastheer raadt, hem 
«niks af, ui t hoofde dat niemand met behouden 
hoofd van den zwarten Ridder terugkwam. Dus 
zegt bij v. Í 5 Î 9 , 

Laet se äen duvel volen gacn l 
Ghi hebt ene sotkeit ottdersíaen. 

Laat ze naar den duivel loopen, die ' t verkiezen ! 
Gij hebt eene dwaasheid ondernomen. — Eigenlijk» 
Laat ze gaan, aan den duivel bevolen. — Daar
entegen , als men iemand goede reis wensch te , 
liet men hem Gode bevolen gaan. Kinderen van 
Limhoreh. H. S. 1 4 , 2. 

Entic honescher jonefr' 
Nam orlof eten alle dier waven, 
Ende hietse goden volen varen. 

Prof. V. volen, kwel len , plagen. 

W E T E C R E E , een term van verzekering, voluit 
PVete Crest, dat Christus he t wete , zij hij mij ge
tuige; zeer dikwijls komt hier de andere vorm 
wete God, voor. v. 2 0 1 9 . 

Ghi saccht den ridder, tf^etecreeì 
V halsberg es al ontwee. 

Gij zaagt den r idder , bij Christus ! uw pandser 
is geheel gebroken. — E n zoo in de overige voor-
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beelden. Voor luefecs-ee leest men v. 5 3 7 3 ive-
te Eerst, omzetting van Chrest, gelijk Kerst-mis 
voor Christ-mis, hetwelk de Eagelschen nog hou
den in Christ-mas. — .FFiefécree bij prof. V. een 
weetniet , dwaas. 

E n hier eindig ik met de uittreksels uit mijn 
woordenboek. Het behoorde in de eerste plaats 
tot mijne taak om over de meerdere of min
dere zuiverheid van den tekst te spreken , 
die door den Hoogleeraar Visscher is ten grond
slag gelegd. Maar dewijl ik «iet met volle 
zekerheid w e e t , of zijn Hooggel. altijd denzeìf-
den codex gevolgd h e b b e , en uit de v i e r , van 
welke de Hoogleeraar in het voorbijgaan r e p t , 
slechts één mij ter hand staat , kan ik hierover 
geene uitspraak doen. Ik zal alleen den lezer 
opmerkzaam maken, dat de openingen van drie 
regels omtrent , die schier op elke bladzijde i n 
den teks t , en dikwerf drie of viermaal voorko
men , niet in het Handschrift aanwezig z i j n , 
maar door den Hoogleeraar overal gelaten worden , 
waar een ander begint te spreken, of een nieuw 
verhaal geopend wordt. Ik twijfel, of deze ga
ten de goedkeuring van allen weg zullen dragen. 
Ik zal de vrijheid nemen om er nog bij te voe
g e n , dat de Hoogleeraar mij in sommige plaat
sen te na aan het gevonden woord schijnt geble
ven te zijn, en in andere te verre van de oude 
taal afgeweken. To t de eerste behoort b . v. 

A N I S I E R T , gemanierd vertaald, hetwelk veilig 
hersteld konde zijn geweest in avisiert, bedacht
zaam , he t Fransche avisé. Twee jonkvrouwen 
betuigen van hunne beide ridders , v. 56ÌJ7. 
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Si warem hovesch ende auisiert. 
Zij waren wellevend en bedaclitzaam. — Beftigheid 
ea ernst behooren tot de grondtrekken van het 
ridderltaraliter ; dit heeft Cervantes meesterlijk in 
acht genomen , en niets is dommer en laffer 
dan de ligtzinnigheid, welke de fabrikant Scribe 
& Comp. aan zijne ridders in Robert le diable 
leent. 

Ãan den anderen kant zijn mij ook plaatsen 
voorgekomen, die a!s ' l ware gemoderniseerd z i jn , 
en van den ouderen en beteren tekst in den 
codex van Leiden afwijken, b. v. v. 3 4 4 8 . 

Bi wart onmaeìitich in al sine lede; 
Ei ware hieven doet ter stede, 
Maer die scilt dedene verhouden. 

Hij wierd magteloos in al zijne leden, Hij was 
dood op de plaats gebleven , maar het schild 
deed hem een nieuwen moed vatten. — Voor maer 
îees waer. v. 4 0 1 6 . 

Die ìaiapa sprac, Vrouwe, in weet; 
Bine es niet van desen lande, 
Maer vromer ridder ie noit en cande. 

!>e schildknaap antwoordde, Mevrouw , ik weet 
het niet ; hij is niet van dit land, maar dapper
der r idder kende ik nooit. — Voor maer lees w e ' 
der waer. Waer is in die plaatsen ne waer, 
ten w a r e , en dat maer is verïûopen in waer. 
Zie Huidecoper op M. Stoke. I. 370 . III. 27 . en 
Gr i inm, Gram. III. 2 4 8 , alwaar de bovenaange-
îiaalde plaatsen aangewend zijn om te bewijzen 
dat maar uit tvaar is. De verwisseling Uissehcn 
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åi en W toont zich in eene groote menigte van 
Voorbeelden; b . v . minne en winne, vriendin. Fer» 
gut v, 8 8 8 5 . — meiden [ver-meiden] en weiden — 
menen en ivenen [wanen] — Eng. meek én ons 
week. — Fransche meche en ons wieltje.— Ten op-
zigte van maar bewijst ook de betcekenis, dat 
Let uit 't ne ware geboren is. W a n t dit ]>e» 
teekent zoo veel als uitgezonderd, in welken zin 
maar eertijds veel voorkwam. Zie de voorbeelden 
bi j M. Stoke I. 807 en alhier 6 7 0 . 

Jffiege seiãe, Je en seit oec ghene sake, 
Maer dat ie speelde metten knape. 

Keye antwoordde , Ik zeíde n i e t s , uitgezonderd 
dat ik met den knaap schertste. — Alwaar men 
voor maer even goed ne waer of ten ware dat ik 
schertste, konde zeggen. 

Zoo ook lees ik v. 1 0 1 7 voor 

1c ben die knape, tvete ghyc , 
Daer met scopte mynheer Keye. 

dat geenen zin geeft , 

Ie hen die knape, tvete eeye ! 

E n wat is dan ccye? Een oud Franseh woord 
ceau , hemel , voor ceal, thans cieí. — I k ben de 
knaap , wete ' t de hemel , niet wien Mijnheer 
Keye den spot dreef. — Dit wete keye heb ik ner
gens elders gezien, of aangehaald gevonden. Mijn 
lezer 'zij indachtig, dat er tweemaal aan de onbe
schoftheid van Eeye met een vloek gedacht word t , 
en dat ér dan telkens met Meye op Keye gerijmd 
Wordt. Di t maakt de lezing wete Mïeye niet on
waarschijnlijk. Het rijmen van Keye op Keye 
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Isan echter geen reden zijn om eene andere le
zing voor te s laan, dewijl reg. 146ä haut ook 
rijmt op hant. "Zie. het volgend Art . 3îeye of 
reg. 6S8 en - 8 5 0 . 

Een derde voorbeeld geven wij met twee plaat
sen , waar het pronomen u in een zeer keurigen 
î i n weggelaten of veranderd is. v. 1 8 6 1 . 

Het was den ridder herde leit, 
Dal Ferguut so vele seit, 
Ende wart op fier alse een liebacrt. 

lees 

Ende wart u fier ahe een liehaert. 

v. 4 3 1 4 . 

Je hebhe dìewilen gesien 
Arluer dien coninc, ende sine maisiiìedeti. 

lees 

Je hehbe u dicivìle gesien 

Ætuer dien koning ende sine maisnìede. 

Om meer nadruk te geven , eigent de Nederlan
der he t onderwerp zijner rede toe aan den per
soon , tot wien hij spreekt , door er u bij te 
voegen. De dagelijksche taal al leen, waarin de 
genius der aloude spraak langer voortleeft dan 
in die der hoeken , heeft deze schoonheid nog 
bewaard , wanneer wij zeggen, «De Rui te r , dat 
was je nog een held ! Het verbranden Tan de 
Royal Charles , dat was ja nog een leven ! 
Tjerk Hiddes gaf je vonk, dat het een lust was!" 
E n zoo h i e r , v. 1 8 6 1 . Het was den r idder zeer 
leed, dat Fergut zoo veel zeide, en je zoo fier 
wierd als een leeuw. v. 4 5 1 4 , Ik heb je Ar-
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tîiur den Itoning en zijne hofhouding dikwerf 
gezien. — Aan de Romeinen was deze elegantie 
ooit geenszins onbekend. Zoo schrijft Cicero 
aan Y a r r o , Famil. ÏX. 2. At tibi repente paucis 
post diebus, cum minime cxpcctarem, venit-ad tnc 
Caniniiis mane ; maar weinige dagen daarna komt 
je Caniniiis, terwijl ik er geheel géene gedach
ten op had , 's morgens vroeg bij mij. — Mami-
tíns geeft in zijne noot op deze plaats jneeí 
voorbeelden. 

Nu blijven er nog eene menigte woorden 
o v e r , die in het glossarium niet verklaard wor
den , en die nogtans wegens hunne zeldzaamheid 
of zonderling gebruik zelfs geoefende letterkun
d i g e n ' w e r k verschaffen, en alzoo voor gewone 
lezers grootelijks verklaring behoeven. 

Om mijne lezers een duidelijk denkbeeld te 
geven, wat ik onder merkwaardig vers ta , zal ik 
voor het laatst nog door eénige voorheelden 
spreken. 

C A M P ΝΈΜΕΙ*, tijd en plaats van he t duel 
bepalen, v. 4 3 0 0 . 

Op morgen is die camp genomen 
Poer die poerte van Rikenstene. 

Het tweegevecht heeft men wederzijdsch bepaald 
op morgen voor de poort van Rikenstein. 
Men neemt hámp, als men nog hoopt . .te over
winnen, maar men geeft hamp als men overwon
nen is. Kamp geven is bij de Friezen zoo veel 
a ls , het gewonnen geven. 
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GJEAAAKT W O R D E N , gelukken, v. 8 2 4 4 . . 

Die tomoy sloiich ende tvert geracet ;" 
Die ridders waren sere mesmacel 
In heden siden. , . - . . ' . 

l i e t steekspel wierd gehouden, en viel goed wit, 
[gelukte wel] de ridders waren aan wederzijden 
zeer gehavend. — Dat behoorde zoo tot een goed 
tournoo i , dat alle partijen er. met gebrokene wa
pens en bebloede koppen afkwamen. — Een ga· 
racete is overigens in het algemeen iemand, die 
in zijn vak welgeslaagd is. Zoo spraken de ou
den van geracete · krijgers , kloeke soldaten ; ge
racete dichters, uitmuntende dichters. Zij spra
ken Tan ge-racete en mis-racete, van ge-racete 
en ongeraecte menschen, dat i s , van knappe , ver
s tandige, geregtigde, en van ongeschikte, onbe-
zuisde en ongeregtigde personen : gelijk ook van 
ge-racete en on-geracete dingen, gepaste en on
gepaste dingen. „ H e t lïoogduitsche ge-rathen is 
één woord met dit geraken, in het etymon en 
de heteekenis beiden. Zum f all gcrathen, ten 
val geraken ; Woll gerathene und übel gerùllìéne 
hinder, wel-geracete en mis-raécte kinderen, òw 
met onze ouden te spreken. Sansk. râdh, per-
fiei, â-ráãh, eoîere, waaruit blijlït, dat wij de 
h voor de í genomen hebben. 

G H A A O W E O G E N , blaauwe oogen. W i e niets 
anders kende dan -de Fransehe brunettes dezer 
eeuw, zoude zich moeten v e r w o n d e r e n , dat al 
de Fransehe îìoiaandichters eenstemmig kunne 
schoonheden blond maken, en dat zelfde zwarte 
hair , hetwelk thans zoo algemeen onder de 
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Fransehe vrouwen is , als leelijk voordragen, 
W a n t dit ia anders een vaste regel , dat eene 
natie de verw en vormen voor schoon h o u d t , 
welke zij van de natuur ontvangen heeft. De.se 
schijnstrijdigheid laat zich gemakkelijk ophelde
ren , wanneer wij ons her inneren, dat de Gaulen, 
de oorspronkelijke bewoners van Frankr i jk , even 
zeer als de Franken , die het later innamen , 
allen blond waren , en dat in de Riddertijden 
liet oude bloed nog zoo verre de overhand h a d , 
dat de grondtoon der natie steeds blond bleef. 
Naderhand i s , door vermenging met de meer 
zuidelijke volken , die toon tot diep bruin en 
zwart overgegaan :. maar zoo lang het blonde 
onder de Franseken de overhand had , hebben 
zij den prijs aan de blondheid toegekend. La
ten wij uit eene menigte proeven slechts eene 
bijbrengen. 

Ot vaìrs ìex, rians et fendus, 
Les bras bien fes et estenäus, 
Blanches mams, longues et ouvertes, 
Aux templier es, que vi apertes, 
apparut qiCele ot teste blonde. 

Fabliau Mss. Bï° 7 2 1 8 . p . 2 8 0 . 
Zij liad bîaauwe , lagchende en opene oogen , 
weîgemaakte en gestrekte armen , blanke lange 
en ontslotene handen , aan de slapen van haar 
hoofd, welke men blooí zag, Meek h e t , dat zij 

(1) Da beschrijving , welke Sidonius Apollinaris van een 
Frankisch opperhoofd geeft, is in dit opzigt zeer merk
waardig. 

wumkes.nl

De.se


6 0 

blond haar droeg. — Galiëne wordt in den Fer* 
gut aldus geschilderd, v. 1182 . 

Si heeft grauwe oghen ende clare, 
Brune wintbrauwen, geoghet reine, 
Niet te groet, ie maten cleine; 
't Forhoeft upheven ende slecht; 
Haer aensichte lanc ende recht, 
ÌVit alse een snee, te poente roet, 
Een mochtcr hem in feesten ter noett 
lìie lippen roet, den mont nauwe, 
Vele soeter dan enech douwe; 
Haer tanden clene, wit, nagestaen; · 
Haer adem roec als galigaen, 
Over die seouderen was si smal, 
Ende tvel geseepen over al; 
Haer armen lanc, cleine witte hande· 

Blaauwe heldere oogen; bruine zuiver· geboogde 
wenkbraauwen; een verheven glad voorhoofd; een 
lang regelmatig gezigt, blank als een sneeuwvlok, 
en t e pas gebloosd op de koonen; koraalroode 
l ippen; een naauwe mond; kleine, w i t t e , digtge-
schaarde tanden ; een adem liefelijk als amber-
geur ; fijn besnedene schouders; lange armen en 
kleine witte handen. Zie daar eene schoonheid u i t 
de ridder - t i jden, met welke onze prosaische hee-
ren misschien ook nog al vrede zouden hebben, 
Galiëne heeft blaauwe oogen, bruine wenkbraau-
w e n ; want de ridders waren zoo verzot niet op 
de nationale k leur , dat zij ook de wenkbraauwen 
rosachtig verkozen. E n van dezen smaak ge
ven insgelijks de verhalen van andere dichters 
blijk. Voor het overige moest het hair blond 
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zijn. Wag het heel l i ch t , of donker uitgevallen, 
het behoorde tot de opvoeding van een fatsoen
lijk kind, dat men de kairen eene blonde klem· 
•wist mede te dec len; j a , ik heb oude pouïtvaiíea 
van dames uit de 16ta eeuw gezien, die het 
hair met een goudgeel poeder bestrooid hadden , 
en later nog waren de paruiken der mode uit 
blond hair gemaakt. Van Veîtlrem 'geeft in zijn 
Rijmehronijk, p, -482, aan Siar ia , als een voor
beeld van goddelijke schoonheid, daarom ook de 
geliefde kleur van het Germaansche menschen-
ras ; zijne woorden tot haar luiden immers, 

U hoeft'ront", u hacr blont, 
V kele tvelgesccpen. 

De F e r g u t noemt blaauwe oogen grauwe oogen, 
en gi-au••• beteekent gewoonlijk g r i j s , wit en 
Bwart door elkander gespikkeld, van waar graau-
we liairen , Toor grijze hair en. De reden van 
deze. benaming i s , dat de ouden de eigenschap
pen eener schoonheid als het ware met een 
mikroskoop opnamen en ontleedden, waarvan de 
bewijzen in hunne schitterende miniatuurteeke-
ningen op den rand van perkamenten handschrif
ten overal aanwezig zijn. Nu hadden zij opge
merk t , dat de appels van blaauwe oogen met 
kleine witte plelîjes bestippeld waren , welke 
kleurmengeling de Franschen naar het Latijnsche 
varius, verscheiden, vair noemden, en onze voor 
ouders grmi , als zwemende naar blaauvvgrijs. 
W a t de Fergut z eg t , 

S i heeft grauwe oghen ende clare 
6 
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dat drukt de Fabliau de Gomtterd et des deux 
Clercs u i t , 

Les iex ol vairs corne cristal, 

zij had de oogen helder - blaauw als cris tal ; en 

de Roman de violette, 

ìzairs ol les ieux, et les crins Mois, 

Zij had de oogen blaauw en de hairen blond. 

H A N D , daad, uitvoering:, v. 4 5 6 9 . 

Die goedt ridder es van sire liant, 
die een uitmuntend en kîoek ridder is van wege 
zijner wapenfeiten. — W i j zeggen nog braaf van 
inborst, rein van geiveten; zoo zeiden de ouden 
goed van zijner- hand. Hand, in den zin ran 
daad, is gebruikelijk bij meest alie volken. De 
Fransehen zeggen in den geest r a n het Fran
kisch -Nederduitse!» un homme de main, een man 

„van uitvoering. 

I Î E Y B , de naaöi van den tafelmeester [maré
chal de palais] va» koning Arthur , verbasterd 
uit den naam queux , dien de oude Fransche 
ridderromans hem geven, en dit queux'"weder 
uit het Laîijasche eoquus , kok. H i j , die deze 
waardigheid ten jare 4 0 6 0 en 1 0 0 » aan het 
hof van Frankrijk onder Hendrik de eerste en 
Phiìippus de eerste bekleedde, wordt genoemd 
lìobcrîus Coqiíus, Robbert de Kok: ten jare 1124 
Harekerius Iicgis Francùe eoquus et miles insìgnis, 
Hareher kok des konings van Frankr i jk , en een 
uitstekend krijgsman. — Hieruit blijkt dus , dat in 
de elfde eeuw reeds de bediening van tafel-
meester ééne der eerste waardigheden aan het 
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hof was , die tot geene slaafsehe diensten verpligtte 
cn met het karakter van een krijgsheld bestaan
baar was. Keye komt dan ook altoos voor als 
een der eerste edellieden in het gevolg van ko
ning A r t h u r , met wien de braafste ridders het 
zich tot eere rekenden eene lans te breken in 
het steekspel. Eer en onderscheidshalvc wierden 
zij daarom later ook magmis coquus , de groote 
kok, coquoriim prœpositus, de opperste der kok
ken , genoemd. Men zal de reden dezer benamin
gen gemakkelijk begri jpen, wanneer men de ge
ringe beginsels der Europesche koningrijken en 
de groote eenvoudigheid van zeden in die tijden 
in aanmerking neemt. Toen stond hij aan he t 
spit te draai jen, die bij de uitbreiding van het 
gebied des konings, en de altoos groeijende weel
de der hoven, daarna tot grand-maitfo ,ãe la 
maison du Moi , of tot maréchal de, palais ver-
lieven , overhofmeester , secretaris der menage, 
opperkoks , h u l p - k o k k e n , leerlingen en keuken
jongens te bevelen kreeg ; om van wijnkelders, 
zilveren tafelgereedschap, en wat dies meer z i j , 
te zwijgen. Tóen besloeg en roste hij met eigen' 
handen de paarden , die na verloop van tijden 
door dezelfde oorzaken onder den naam van op-
pevstalmeester, tot één des eerste vertrouwelingen 
van den 'monarch verheven, het gansche beheer 
over de groote en prachtige vervoermiddelen van 
he t hof hebben zoude. De laatste waardigheid 
was zoo g r o o t , dat men haren naam, nadat de 
oorspronkelijke beteekenis niet meer gevoeld 
wie rd , vervolgens op de hoogste bedieningen in 
den staat toegepast heeft. Mare-schale beteekent 
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woordelijk merrie - knecht , en inderdaad pastte de 
maar-schalk allereerst eigenhandig de merries des 
konings op. Vervolgens ging het over tot de be-
teekenis vau -paardenknecht in het algemeen; en 
om cca zoodanigen knecht aan. te duiden, die 
de paarden beslaat , dat is , eên hoefsmid, zeg
gen de Fransehen nog heden , aan den ouden 
oorsprong des woords ge t rouw, marescliul ferrant· 
Maar terwijl zij deze lage en, bijzondere beteé-
kenis aanhouden, kennen zij het woord -ter zclver 
stonde de algemeene eer t o e , welke het ontleend 
heeft aan het oude ragt om de titel van de 
öpperstalinecsters der koningen te zijn » en zij 
aèggen dus SlarecJtal'.. de Pulais, Maréchal oe 
Fì-aiice [veld-maarschalk] , en zoo vervolgens. 

Sets heb ik n o g verzwegen·, dat v.erniêldiiig 
verdient. D e z e g r o o t e : mijnheer Queux- of Keye, 
zoogbroeder van koning A r t h u r , en uit dien 
hoofde tot grootmeester van zijne hofhouding 
verheven, wordt door aïle Roman -dichters., ook 
door dien van Fergu t , in een bespottelijk daglicht 
geplaatst. X e Grand zegt te r-egt, dat hij hun 
Thersitcs aan het hof is. Kwaadsprekend, 
spotziek, onbeschoft en b i j tend , ligt hij niet . de 
heöle wereld overhoop ; een vechtersbaas zijnde 
vond hij dikwerf gelegenheid om zijne Jtist te 
vo ldoen; maar altoos om zandruiter t e worden. 
Fergut , die grof door zijne smaadredenen belee-
digd w a s , stootte hem in een groot steekspel van 
zijn paard, zoodat hij tot groote vreugde der aan
schouwere hals over kop in een beek tuimelde; 

liacr• hï in lach, ende ludc äec riep, 
« Helpt mi alle, oft ik verdrinke ! 
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» Want ie hchhú al te grote minke : 
« Mijn die schinkel es te broketi." V. b 2 a 2 . 

Ik vermoede, dat achter zulke voorstellingen eenc 
satire verborgen ligt. Misschien heeft de ridder-
geest dier eeuwen zich willen wreken van een 
personaadje, wïen zij als Ridder en vertrouweling 
des konings moesten eerbiedigen, op denzeîfden 
t i jd, dat zij hein verachteden, omdat hem de zorg 
voor de keuken was opgedragen. 

K O U S E N , de ijzeren heenbeHeedsèls van een 
gewapend ridder ; [περικνημίδες] ook alìeen metalen 
Scheenplaten naar den vorm der schenen gesla
gen; 'aan de binnenzijde van het been zaamge-
bonden\deden zij de dienst van de oorlogslaarsen 
der ruiterij . Onder de wapenrust ing, welke Fer-
gut van zijnen vader ontving, waren dus ook 
[v. 4 6 î ] ítwee cousen. Het kenmerk van een 
krijgsman in volle wapenrusting was d u s , dat hem 
4e kousen gebonden wa ren , v. 5 8 9 7 . 

Doe hilt al stille die vrie; 
îìi saeh ãoe oec mencghen seiïant, 
Cousen gebonden, glavie in die liant, 

Toen Meld de vrij - heerlijke jongeling st i l ; hij 
zag daar ook menigen kri jgsknecht, de oorlogs
laarsen aangegespt, en het zwaard in de handen, — 
Insgelijks v. 8 5 2 0 . 

Daer volchdem menée ridder melde, 
Scilt omme den hals, cousen gebonden. 

Aan deze bcenbeltleedsels waren echter de schoe
nen niet verbonden; waat toen Fcrgtit [v. 767 ] 

nut liadde. sine wapenen al, 
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hield hij nog over [v. 790] 

Ene witte broee ru alsc een haer 
ende twee quaäe scoea. 

een witte hoeren - broek, die zoo ruig aïs kair 
was , en een paar slechte schoenen. — Bij de 
Ridder - housen hooren dus ook kniclingcn en spo
ren, en in den Roman van Walewein vinden wij 
ze meermalen vereenigd; II. S. ä o . 1. 

cnielingcn ende coiisen al bloei. 
Knielingen waren ijzeren platen, weïïse de Rid
ders voor en ter zijden der knieën droegen, om 
de buiging van de knie vrij te houden, en er 
toch bedekt te blijven. 

S9. 1. Cnièlingen, cousen ende sporen. 
26 . I . Twe knapen knielden uptie aerãe. 

Den liè Walewein te noren, 
En daden hem af coucen ende sporen. 

De oorsprong van het woord kousen is deze. In 
de middeneeuwen noemde men onze tegenwoor
dige kous calcia, en zulks t e r z a k e , dat de schoen 
[caîceus] er somtijds aan vast z a t , bi j wijze van 
IJslandsche winterkousen. Door l in u te ver
anderen , gelijk altijd, maakten de Franken van 
calcia, caiicie, en dit woord hebben wij in ons 
house van de Franschen overgenomen voor dat 
zij de c nog geaspireerd hadden in hun chausse, 
hetwelk eigenlijk een schoenling, maar in het oude 
gebruik ons tegenwoordig kous uitdrukt. In het 
eerst zaten broek en kousen in één stuk aan el
kander ; zoodra men dit stuk in tweeën [broek en 
kousen] deelde, sprak men van de tegenwoordige 
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kousen als chausses pour le las, hetwelk nader
hand inkromp tet les bas. Les bas begonnen 
toen de kousen a»n te duiden, en chausses , dat 
eerst voor de ktusen gediend h a d , wierd toen 
uitgemonsterd voer de broeit. De beteekenis van 
hosen ging volmadst denzelfden gang. Allereerst 
beteekende het broek en kousen aan elkander. 
Bij het verdeelen in twee s tuiken hooren wij in 
den Gwigalois íl>. v. vs. 10888] spreken van 
isen hosen, ijzer»» kousen, zijnde het heenbe-
kleedsel van ee» gewapend ruiter ; vervolgens 
toen het ijzer uit de mode ging, van lederen ho
sen; dit zijn onze laarzen. Hosen alleen betce-
kende kousen. Itaar deze beteekenis, hoezeer zij 
in Friesland en in eenige dialekten van Duitsch-
land nog voortleeft, heeft in het Hoogduitsch 
voor die van br 'ek plaats moeten maken. Toen 
Fergut nog achter de ploeg l iep, droeg hij twee 
koselen gebonden an 't die, twee hoselen die aan 
de dij gebonden waren. v. 3 0 4 . W a t zijn dat 
voor dingen? Ditìinutivum van hosen? Misschien 
hooge kousen, vaaraan het benedeneind mis te , 
zoodat hij hlootv*ets achter de ploeg liep. Zulke 
stukken van koisen heb ik hier en daar ten 
platten lande nof aangetroffen. — Ik moet hier 
nog bijvoegen, dit er behalve chause van calcia 
in het oud Fransih ook nog een chaux, schoen, 
van calceus bestoid, en hiervan couce in de be
t e k e n i s van scîifen, onderscheiden van [eaïcia] 
couse in de betekenis van kous. W a t onze over-
zetters b . v. Gemsis XIV. 2 5 schoen - riemen ver
ta len , dat noemt de bijbel van 1477 riemen van 
der cousen. Dat wij den naam der kousen van 
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de Latijnen en Franschen ontvingen ,. «al niemand 
bevreemden, die bedenkt, dat de Germanen gee-
ne kousen kenden, en hunne nakomelingen dus 
met de zaak ook net woord overnamen. 

L A T I J N , taal. Het Latijn, de taal der II. Mis
se l i j nde , werd beschouwd als de taal der ta len , 
en gold om alle taa i , ook die der beesten, aan 
te duiden. Zoo bij voorbeeld in Li lais de t Oi
selet [het verhaal van bet vogeltje] , 

Li oisiax dist en son latin, 

de vogel zeide in zijne spraak. — E n van penne· 

vare, bet strijdros van F e r g u t , wordt gezegd , 

v. 5 7 8 6 , 

Dat ors ontdede dien mont, 
Æset dien breidel horde dingen; 
Sn s-yn latijn hegonste het singen, 
Metten voeten ghinc 't baleren. 

Het paard ontsloot den mond zoodra het den 
breidel hoorde kl inken; in zijne taal begon bet 
te zingen [brieschen], met de voeten begon bet 
te trippelen. — In bet Franseb is nog overig, 
«ire au hout de son latin , aan be t einde van 
zijne taal wezen, dat i s , niet meer weten wat 
men zeggen of doen za l , om zich ergens uit te 
redden. 

M A E C K E U [in] v. Ì 7 S . 

Ui maecte hem in een tweernt îaní 
v. 9 8 0 , S i maecten hen heide ín dat hof. 

Hij maakte dat bij weg kwam in een vreemd 
land. Zij pakten zich weg in het hof. 
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M E Y E , H. Maria ; hij de oude Nederlanders 
Maciken, en bi j de huidige Friezen , Mankt. 
ín Ovei'ijsel G«gef voor Gerrit, bij de Friezen 
Kei; gelijk soms Waikum voor Warkum,. v. 2 8 5 0 , 
bi Sente Meye. v. 6 5 8 . Sem mi die goede 
Meye, de goede Blaria zegene w i j ! —• zoo als 
wij nog , God zegen' mi j ! In zegene my, beeft 
gene zich verkort en geassimileerd aan de ire in 
mij, en uit zeg'mi is geboren seinini. Zoo is ave 
Maria bij de Friezen overgegaan in ammcrij, een 
OOgenblilî ; Jcsus Sîarij in [Jemraenjj. ïn de phrase 
zegene mij laten de Friezen mij weg , en veran
deren volgens hunne gewoonte de g in i, zeg 
gende ileere seil waai· n'mi ba ssìrimi verloopcn 
i s ; God zegene mij ! 

A t OMTKEJST HESï, v. 4 1 1 9 , i n d e rondte. E i 
genlijk is om-trent, om de r o n d t e , van trent, 
Angels, [met bet affixum — eîe] trendele, o rb i s , 
eirculus. Kil. trens, trans, ftmieulus nervuni ar-
cus ambiens. Trans, corona ambiíus muri . 

O N W I I I L E , heden geest van tegenslreving, maar 
eertijds verdriet, v. 2 4 8 0 . 

dis wych sciet, 
Ende die ridder hilt al stille 
Sere (ongemake te sinen ouwille. 

Het gevecht nam een einde,, en de ridder moest 
stilzitten zeer tegen zijnen zin en tot zijn verdriet. — 
Wij zeggen, hij is op zyn aise, op zy η gemak, 
dus wel in ' t schik j maar hy is niet op zijn ge
mak, niet op zijn aise, en daarom uit zijn hu
meur. Zie vooral Huidecoper op M. Stoke II. 
100. Van willen is wille, bij de l and-Fr iesen 
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vermaak, gelijk van v°l° ìs voluptas. Oa-wille 
is dus verdriet. Zie andere voorbeelden bij Hui-
decoper, III. 2 0 8 . 

O V E K D A E T , r . 8 3 0 , misdaad. Doen, iets doen 
in bet algemeen; over-doen, iets over de streep 
doen , verder dan de wet is. De Fries zegt van 
een dronken m a n , dat hij over %ψι drank of hier 
is, dat i s , over die hoeveelheid van drank, waar
bij bij zijn verstand h o u d t , en op dezen grond 
maakten de ouden bet substantivum overdrank, 
dronkenschap. 

R I V I È R E . Waren in rivieren ; dewijl varen 
thans beteehent te r scheep re izen , en rivier bij 
ons flumen i s , denkt men ligt dat deze phrase , als 
gewoonlijk, niet een schuit in de rivier te va ren , 
bcteehent. Niets is minder waar. Varen beeft 
hier de algcnieene beteekenis van , te gaan, te 
reizen of zich te bewegen, zoo als het in Over-
ijsel nog beteekent , in een wagen te. rijden. Het 
woord rivier verschijnt hier in zijne oorspronke
lijke beteehenis. Van t-φα, oever eener r ivier , 
beeft men in de middeneeuwen gemaakt ripuria, 
oeverland , een landstreek aan den oever ; uit ri
paria hebben de Fransehen rivière gemaakt, het
welk eerst de boorden van den vloed aanduidde, 
en vervolgens den vloed zelven. Toen onze 
schrijvers dit woord overnamen had be t nog de 
oorspronkelijke beîeekenis. In rivieren te varen, 
is diss zoo veel als in de omstreken van een 
vliet te kuijeren , een wandeïrid te nemen, met 
cén woord , te spelevaren. Om pleiziertogtjes te 
doen koos men in de middeneeuwen liefst de 
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boorden van een rivier, als zijnde het meest be
volkt , bebouwd, en vruchtbaar , en alzoo het ver-
makelijkst. En la rivière, beteekeat in bet oud 
Fransch n ie t , in de r ivier , m a a r ' i n de ommestre-
fcen. Mìviers zijn er ripuaires [ripuarìi] oeverbe
woners. De plaatsen in den Fergut zijn duide
lijk, b . v. S58 

Ie wille mi met hem aecoustìeren 

Ende varen met hem in rivieren. 

ík wil kennis met den koning maken en speel-

togtjes met hem doen. 

v. 1162 . Ene lange brugge ìii voer hem vant , 
Ende enen ridder, die op sine hant 
Milt enen edelen valekediere, 
Ende meïda hem op die rivière. 

Hier ziet g i j , boe een edelman in de middenecu-
wen uit wandelen ging. Fergut komt voor een 
oud kasteel, met breede grachten omgeven, en 
daar een lange ophaalbrug over; de heer van het 
slot gaat met een valk op de hand zoo even u i t , 
om ecne wandeling in bet veld te doen. Het 
was toen eene heilige wet in de jagt , Iwìr met 
hair en veer met veer, dat is te zeggen, dat men 
hazen b. τ . met bonden , en vogels met vogels 
vangen moest. l i e t eergevoel was toen zoo teeder , 
dat het zich uitstrekte zelfs omtrent de redeïooze 
schepsels. Een Edelman van die dsgen gaf het 
wild eene partij van zijne soort , die te ontkomen 
was ; bij achtte het ver beneden zich om he t 
dier door een overmagíig wapen te verplet teren, 
of verraderlijk in zijn leger te overvallen en af 
te maken. — De edellieden hadden toen bij uit-
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sluiting het privilegie van de jag t , osa de natuur
lijke reden , dat de ware edellieden oorspronke
lijk de eenigste bezitters van landgoederen waren. 
Wanneer nu een edelman zich ging \ev-meiden 
op die rivieren, dat i s , uitging op eene wande
l i n g , dan zette hij altijd een' vaïk op zijne h a n d , 
welke losgelaten wierd als er een vogel, die der 
vangst waardig was , in het gezigt kwam, en zoo 
jaagde de man onder liet kuijeren. Had hij geen 
vermaak in het jagen, de valk was toch op zijue 
h a n d , omdat een ieder hein aan dit privilegie 
dadelijk voor een edelman herkende , en hij zich 
alzoo in het openbaar Tan de gemeene burgers , 
die het regt van de jagt niet h a d d e n , onder
scheidde. Om die reden zag men de vrouwen 
van adel ook steeds met een valk in het open
baar verschijnen, zonder dat zij daarom juist 
joegen. Buitendien was deze vogel zoodanig af-
gerigt, dat hij hij afwezigheid van ander gevolg 
kleine diensten aan zijne meesteres bewees , met 
het sehelletje aan zijnen ha ls , bij voorbeeld , bel
d e , alzoo bedienden r i e p , en wat dies meer zij. 
Aan deze schilderij mangelt nog ééne Weinig
heid. De adel , die zieh buiten het kasteel ver
toonde , had niet alleen een valk op de hand 
z i t ten , maar een windhond achter zich loopen. 
Niet slechts bij de oude romandichters , maar 
ook nog in de tafereeïen van Wóuwerman vinden 
wij hen met dit gevolg afgemaaid. Zie Fabliaux 
ou Contes. I. p . Î!Ì2. Parcival , v. 4 8 7 5 . J a , 
na den dood diende dit zinnebeeld van het jagt-
regt nog tot een onderscheidingsteeken van den 
adel ; immers op de oude grafsteenen der edellie-
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den , die niet op het bed van eer sneuvelden, 
vinden wij hen afgebeeld met een windhond on
der de voeten, of een valk op de vuist. Op het 
kasteel den Eversberg vindt men onder de oude 
pourtraiten der familie Heerd dat van een ade-
lijk kindje met een valk op de hand , en van één 
der baronnen Heerd, onder wiens borst een val-
kenklaauw in goud afhangt. Een koning, omdat 
bij de eerste edelman van bet rijk w a s , liet zich 
ï»ij statelijke op- of iutogten van een volkonienen 
valkenjagtstoet voorafgaan , en het is van den 
opperjagermeester bij zulken s toet , het zij voor 
edelman of kon ing , dat de geslachtnaam Tan 
Valkenier, Vaïkenaer, nog onder ons is overge
bleven. — Onze eeuw, die zich bijzonder behaagt 
met te schijnen wat zij het allerminste i s , be
gint hier en daar de steekspelen en valkenjagten 
weder na te apen. — Dewijl het houden van 
zwanen bij de Friezen slechts een heer van ze
ker aanzien betaamde, ziet men uit de he imet ten , 
die de wapens der Friesche Edellieden kroonen , 
dikwerf een zwanenhals uitsteken. Ieder Edelman 
had zijne zwanen met een bijzonder merk aan de 
vliezen der pooten geteekend, die allen bij het Hof 
van Friesland in een boek met zoo veel zwane-
pooten als er merken waren , opgeteekend ston
den. Zulk een boek heb ik eens in handen ge
had. 

S A E C K E N . Het werkwoord aaken, waarvan ons 
%aak het thema i s , heeft de volgende ons be
kende beteekenissen doorgeloopen. Iemand zijn 
kwaad onder de oogen zet ten, ber ispen, bestraf
fen, aanklagen; twisten, plei ten, s tr i jden, vech-

7 
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t e n , schaden, plunderen. Goth. sakan, έλέγχιη, 
επίτιμων, Germ. inf. zaken, sakan, rixari , li-
tem movere. Kiï. saeeke, diea, lis. Angelsax. 
sacan, r ixar i , eer t a re ; secee, oorlog. Scand. at 
saca, nocere. Eng, lo saclt, allerlei geweld pié
gea in eene met storm genonseae stad. SpaanscL· , 
saeo, F r . Sac d'une ville ; saccager mie ville. 
Wannee r men nu van deze lioofdbeteekenissen in 
afgeleide beteekenissen zijlings afgaat, moet de 
k r ing , waarin het werkwoord saken zich beweegt , 
buitensporig groot worden. In Yeìtïiems Sp. Ilist. 
p. 6 3 , vindt gij deze p laa ts ; 

lier e Simon niet anders doet 
Itan hi niet giehten vrienden niaect, 
Ende doet dien raet, dat hi saect 
Alle die heren van Ingelant, 
Dat liise hadde te sìere hant, 
Met beden, ende met sinen seatîe, 

alwaar het de beteekenis heeft van iemand met 
goud en gebeden aan te zoeken [aan ie vechten , 
bestrijden] om hem te verleiden! W e d e r p. 4 5 3 , 

Var cepere der sonäen, met gewelt 
Ordineren des gemaecs, 
Die alle dingen na di saecs. 

ïn plaats van bedwang der zonde , over allerlei 
geniak beschikken als mag íhebbende , die alle 
dingen naar u [naar nwe last] plooit; eigenlijk, 
beple i t , be reg t , beschikt , bereddert. [Cepere van 
A. S. cepan, Eng. to keep,'] En nog eens p . 4 8 2 , 
alwaar de schoonheid van Maria beschreven wordt, 

î'Vaevan. îiaer y et ontbraeet, 
Onse here hadde an hoer gesuect. 
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| W a s er íets in hare schoonheid] waaraan icts 
outbreekt , onze heer [aîs die · in haar lag] had-
de tegen haar gelslaagd [had het in haar ge
wraakt]. : , , 

Maar nog · vreemder is de i e t e eken i s , waarin 
de Fergut dit verbum neemt. Ik moet eerst zeg
gen , dat saken daar veranderd is in Isaken, ge
lijk sage, hor ror , eertijds in tsage, top in tsop , 
sop, en sidderen, in tsitteren.; v. 3 4 7 0 , 

lu een forenst leedt die tveeh, '..•••'• 
Daer hi vele in moeste tsaken ; 
Mine conster; niet-wel, nut geritken. 

Dé weg liep door èén boscî i , daar hij vêeP in 
moest strijden ; híj ko i ï ' è r niet best uitrakèn. — 
Strijden heeft hier de heteekënis van heen en 
wederkruisen in een onbekend woud , om een weg 
te vinden, die er u ui t le idt , tot dat gij van angst 
en vernîoeijenis bijkans nedervalt. Zoo wordt er 
van de b o d e n , welke koning Arthur uitgezonden 
had om Fergut te zoeken, gezegd, v. 3 0 1 0 , 

Bi doreronnen menech rike, 
Meier- sine hordeti van Ferguut niet ; 

Dies hebben si menech verdriet, 
Ende hebben hem weder te have gemaeçt, 
Ende sciden, si hadden gesaect 
Meticghen hosch , menech heet. 

.Zij zeiden, zij , hadden met groote moeite menig 
w o u d , menig heideveld doorkruist [doorsíreden],. — 
Ook in dit scort; van woorden heeft zich de bijïon-
dere beteekenis in eene algemeene opgelost, eene 
hoofdreden waarom de omtrekken der nieuwere 
talen zooveel onbestemde? en karalîterloozer zijn 
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dan de scherp geteekende oude. Van Síxit, diea, 
\ìtxêfJ\ plei ten, komt diccre, zeggen. Van cetu-
sari, zich voor den geregte beklagen, p le i ten , 
Fr . causer, kexivelen: van causa [cayesa] pleitge·» 
d i n g , Fr . chose, zaak ; van ding [ th ing] , pìeitzaak, 
de algemeene beteekenis van elke zaak ; en zo» 
is zaak van de bijzondere beteekenis van pleit» 
geding tot de algemeene beteekenis van ieder 
ding overgegaan. De Friezen bewaren de vroeg
ste beteekenis nog in hunnen eigennaam Sikko 
of Sikke voorheen sekke, hetwelk stri jder, oor» 
logsman beteekcnt. De oude Friesche wetten 
kennen seke en sekke reeds in de beteekenis 
van zaak, maar in het compositum londseika [land· 
twist] oorlog, is weder de oude beteekenis ge
bleven. Zie Emsiger landr. 6 0 . 

S C H R I J V E N , schilderen, v. 9 4 1 . 

S i quamcn 
In een camere, daer si vernamen 
Geschreven menegherJiande dier. 

Misschien was dit de historie van Reineke de 
Vos. W a n t de costumes en decoratien van het 
tooneel des huisselijken levens der 15de eeuw 
bragt men zonder erg op een tooneel van een 
dozijn eeuwen vroeger, onder een geheel andere 
hemelstreek en zeden, over. De vrome Gautier 
deCoins i , Pr ior van V i e - s u r - A i s n e , beklaagt zich 
in zijne godsdienstige verhalen , getiteld miracles 
de la Pïerge ten jare 1 2 3 3 , dat sommige gees
telijken in hnnne kloosters niet langer het beeld 
der Heilige Maagd lieten maken, maar in plaats 
daarvan Reineke, den W o l f Isengrim en zijne 
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vrouw, en al de overige helden van dien roman, 
in hunne sìaapvertreìtlten schilderen lieten. 

En leurs moastiers ne font pas faire 
Sitosî l'image Nostre Bame , 
Com font Isangrim et sa fame , 
En leur chambres ou il reponnent. 

Moustievs is monastères, en reponnent is repo
sent. — Voor, het overige zijn de denkbeelden 
van schrijven en schilderen zoo naaùw verwant , 
dat ze bijkans in alìe talen gewisseld worden. 
Pingere is schilderen en schrijven. Scrìbere is 
schrijven en teekenen, schilderen. .Zoo bij Cice
r o , een uithangbord voor een winkel schilderen, 
frontcm taherriœ scrìbere. γρζφεύς is een schrijver 
en schilder. 

S P E L , s t r i jd , gevecht , verkort uit nijäspel. 
Toen Fergut in liet gevecht de nederlaag kreeg , 
ïegt de dichter van h e m , ν . 4 7 β 4 . . 

Bet ghinc Fergunt nten spelt, 
Het ging Fergut uit het gevecht — Desgelijks 
wordt van een he r t , dat na lang jagen in een 
waterpoel s to r t , gezegd : 

Bet ghinc den hert al uten spelen, 

Het liep het her t buiten den strijd. — íemanâs lot 
ÍS in den strijd zoo lang hij zich in den strijd 
kan staande houden, maar het loopt er hem bui
ten , als hij op het punt is van bui ten ge
vecht gesteld te worden. Een variant bij Melis 
Stoke zai dit duidelijk maken ; í. 5 7 , v. 2 7 9 , 
leest men 

wumkes.nl



78 

fixant Vranerike verloos te vele 
Op den dach in den nytspele. 

alwaar de variant leest 
frankrike verloos te vele; 

't Ghinc met hem nten spele. 
Vergelijk uf en kere, ui t den d r a a i , i. e. suiiebol-
ïend. M. S. I I , 4 2 8 . 

T I N T E L E N , zachtkens met hand of vingers er
gens op t ikken, om te voelen wat er achter 
zit. Tinten, waarvan tintelen het frequentativum 
í s , hebben wij overig in tint-yzer, het wondhee-
le rs -s t i le t om de diepte eener wonde te pei
len. Het woord is gevormd van tentare. Toen 
á e verliefde Galiëne den slapenden Fergut nader» 
d e , bevingerde hare hand zachtkens het hart van 
den r i d d e r , als ware het om te voelen of er ook 
wederliefde voor haar in klopte, v. 1 4 6 3 , 

Op sine herte tintelde hare hant. 
Ferguut onttvakede al te hant,. 
Ende vant knielen Galienen 
Fore heme, ende sere wenen. 

l ieden heeft tintelen de algemeene beteekenis van 
prikkelen, zachtkens s teken, overgehouden, en zoo 
spreken wij van een v u u r , dat onze aderen door* 
tintelti van een wijn vol vuur , waarvan de top
pen onzer vingers tintelen. 

VERSITTEÎN , een weinig op zijnen zetel ver» 
schikken. Men ligt in het b e d , als men stil i s , 
maar men verlegt zich, wanneer men zich om
keert of een weinig verschuift. Toen Macedone 
esn Galerant beiden met geweld op Fergut gestoo· 
ten h a d d e n , wordt er gezegd v. 4 7 3 0 

Ferguut versât, het dedem seer, 
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f e r g u t verschikte er van in zijnen zade l , want 
liet deed hem zeer. 

V E R T R O O S T E N , aansporen. Op een he r t e j ag t , 
waar jagers en honden moede geloopen w a r e n , 
v. 1 8 2 . 

Doe riep Perchevale titer mate 
Lude, ende vertroeste sinen hont, 
Die tongc hìnc hem ut er mont. 

De Friezen zeggen in dezen zin n o g , it hynzer 
aantreastje, liet p a a r d , dat lui i s , aansporen. 

V E R W E G E N , door zijn gewigt belemmeren, 
v. 5 3 4 2 . 

Bi horte stappans in den rine , 
Luttel hem, sine wapenen verwaghen. 

Hij ijlde dadelijk in het s tr i jdperk, het gewigt 
zijner zware wapenrusting belemmert hem wei
nig. —• Een pak mag den rug van het paard 
drukken, maar niet ver-drukken. — Van een too-
verschild, dat zoo ligt was als een veder , word t 
verzekerd, v. 3 1 I S , 

So wiene omme den hals draget 
Lettel no vele hi hem verwaget. 

Zoo wie het schild om den hals d raag t , het h in . 
dert hem door zijn gewigt weinig noch veel , dal 
i s , in het geheel niet. 

Ik heb n u , dunkt m i j , door genoeg voorbeel. 
den aangewezen, wat ik door merkwaardige woor« 
den vers ta , welke de Hoogleeraar Visscher in zijn 
Glossarium óp Fergu t niet verklaard heeft „ maar 
welke zijn Hooggel. zeker bi j cene tweede uitga-
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ve in hun regt zal stelten. De lezer gelieve zicli 
echter niet te verbeelden, dat dit de eenigste 
•woorden xijn, die in dit merkwaardig gedenktee-
îien onzer taal melding verdienen. In een vol
ledig Glossarium zouden nog verdienen eenige 
anderen te komen, waarvan het genoeg zal zijn, 
slechts eenigen tot voorbeeld aan te stippen. 

A N D E R E N D A G E S , onlangs. Drentsen 's ander-
daags, id. Fr . ohker-deis, id. 

A L MOEDER E E N E , moederziel a l leen , geheel 
alleen, v. 4 9 3 1 , cfec. Huid. proeve. I. 4 o 3 . 

A C H T E R D I E P O R T , v. 1 7 2 , door de stad. 

A C H T E R L A N D E , V. 1 4 2 3 , door he t l and , over 
het land. 

A C H T E R T R E K K E N , achter u i tk rabben , zijn 
woord intrekken. 

A L T Ä N E N , niet é én , dadelijk, overal. Kil"<t2-
thenen, ubique. 

B E S L A E N , in bezitnemen.. 

C O E V E R , overvloedig. 

H A R N A S C H , t r o s , bagaadje. v. 9 7 6 . 
L I E R , wang. 

N I D X . , i jver, drift , v. 4 1 3 6 , &κ, 
PissELiNGE, v. 3 6 8 . bij droppels. Gelijk van 

tappen, is tappelen, en hier van tappelings, zoo 
van pissen, eig. vloeijen, d ru ipen , pisselcn en 
pisselinge. 

O N T W I N K E K I , v. 3 2 3 0 , met kromme sluipgan-
gen ontwijken. 

Nu zijn er behalve de taalkundige bijzonder
heden nog eene menigte van uitdrukkingen in 
den F e r g u t , die op de zeden en heersehende 
denkbeelden der riddertijden eene naauwe betrek-
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kiug hebben , én alzoo der aandacht van eeneû uit
legger, die niet op de schors blijft knabbelen, ten 
hoogste waardig zijn. Ik twijfel geen oogenhîik, of 
de vrees van zijn boek te groot en te duur te 
maken zal den Hoogleeraar Visseher dit maal we-
derhouden hebben om den Fergui van dezen kant 
t e beschouwen. Ik kan weder volstaan met slechts 
aenige voorbeelden aan te halen. 

Nadat Keye den gek met Fergut geschoren bad 
in tegenwoordigheid van den koning A r t h u r , zwoer 
F e r g u t , v. 6 7 4 , 

ne ware die conìne 
Heer meester metten gevlochten hare, 
Ghì sout inves lijf s syn in vare: 
le soude inves eops syn gewroken. 

Indien de koning niet heer en meester m e t het 
gevlochten hair was , gij zoudt in gevaar van u w 
leven zijn ; ik zou van uwen kop gewroken zijn. — 
W a t doet dat gevlochten hair ? Aan Ar thur w o r d t 
door den Franschen dichter hier het hoofdsiersel 
der Frankische koningen toegeschreven, hetwelk 
bestond in lange ha ren , die gefritseld bij dei» 
rug nederhingen. Gregorius Turensis VI. 2 4 , 
» Gundobaldus, cum natus esseí in Gallus e t dili-
genti cara nut r i íus , u t regum istorum mos e s t , 
crinium flagellis per terga demissis." Versta door 
flagellum den gevlochtenen slag van een zweep. 
De Frankische koningen heetten daarom reges 
Criniti. 

Hoe de kloekste ridders te paard stegen en 
sa ten , wordt op verschillende plaatsen van den 
Fergut geleerd, v. 478* 
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ílî grepene in 't gereide, hi spranc, 
Den stcghereep wistijs deinen danc. 

Hij greep het paard bij den zadel , hij sprong er 
o p , en wist van den stijgbeugel niet te zeggen. 
v. 1S41 . 

Men brochte sijn ors voer hem geleet, 
Hi spranc vollcc in dat gesmide; 
Sijn ors ivas utermaten blide. 

Men bragt zijn paard aan de hand geleid voor 
h e m , hij sprong dadelijk in den zadel. 

v. 5 7 9 4 . Dut artsoen Fergut begreep 
Ende spranc op sonder steghereep. 

Fergut greep den zadelboog en sprong op bet 

paard zonder stijgbeugel. 

W a l e w e i n , HS. S2 .1 . 

tip gringolet gheljfc enen vogïe 
Spronc Walewein. 

Walewein sprong op zijn paard Gringolet ais een 
vogel zoo vlug. — Ook Charlemagne, de beste 
ridder van Eu ropa , verstond die kunst. 

Oer ckaïser au f ein ross spranch 
Vil ríncldeich an stegeraif. 

Rhytm. de Exp, Hisp. Car. Mag. De keizer 
sprong heel gezwind zonder stijgbeugel op een 
oorlogspaarä. 

De vlugheid en de kracht der oude ridders is 
ons een overtuigend bewijs, hoezeer de ligchaams-
îîrachten sedert door de weelde der beschaving in 
liet Germaansche ras afgenomen zijn. Men ge? 
bruikte in de middeneeuwen den stijgbeugel, maar 
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een koen ridder verachtte deze hulp om op nijn 
paard te komen, gelijk mijne voorvaderen de 
Friezen haar altoos tot mijne tijden toe veracht 
hebben, i n mijne kindsehheid steeg een echte 
Fries nooit anders te paard dan door een topje 
liair van de manen om zijn voorsten vinger te 
winden εη zoo op te springen. Blaar wat was dit 
bij eenen r idder , die van de kruin tot de zolen in 
zwaar ijzer gekleed, zoo ligt als een veder zonder 
stijgbeugel in den zadel sprong? E n wat was dit 
weder bij de kracht , welke hij in het krij t des 
tournoois ten toon spreide? De partijen reden 
met lansen op elkander i n , en de kunst was om 
partij door een lansstoot uit den zadel t e ìig-
ten en tot zandruiter te maken. Het steunpunt 
bij den schok dezer ontmoeting, om te blijven 
zi t ten, was de stijgbeugel. Welk eene leeuwen-
kracht moet er in de spieren der dijen en ïînieën 
gezeten hebben , om het paard zoo vast te beknij
pen , dat de ruiter niet alleen den schok der lans 
Tan partij kon doorstaan, maar bovendien met 
zijne lans den maliënkolder, de ijzeren plaat en 
he t dikgevoerde wambuis van partij doorboorde , 
en hem zoo uit het zadel wipte. 

Ik zal op deze en dergelijke plaatsen n u niet 
langer stilstaan, maar wil de aandacht liever ves
tigen op do overblijfsels der Ridders en van hunne 
spelen in de Wederlandsche taal. Hoe verre wij 
van de t i jden, de denkbeelden en vermaken van 
die opgewondene en eerlijke tijden verwijderd 
zijn, leven zij echter nog in onze taal voort , 
zonder dat de meesten weten waar en wanneer. 
Het zoude voor een jongeling, die nog Germaanseh 
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bloed in de aderen voelt, eene even vereerende 
als nuttige taak zijn, uit zijne moedertaal al de 
uitdrukkingen bij elkander te gaderen, die aan de 
riddertijden ontleend zijn ; gaarne wil ik tot eene 
proef eenige phrases van dien aard geven, die 
mij onder het schrijven in den zin komen. 

Ik ben ridder geslagen, in verlegenheid gebragt. 
Hij laat mij in de steek zitten, dat is, terwijl 

ik steek op partij, verlaat hij mij. Men vocht 
ook troep tegen troep, en dan liet de lafaard 
zijnen buurman in de steek. 

Met het Umieren van den dag, met het krie
ken van den dag; met dat de dag het eerst dooi
de limiere [het lichtgat] van den helm begint te 
Itijken. Van Fr. limer, schuins uit de hoeken 
der oogen kijken., het Nederlandsehe luimen, 
Kil. lui/men, observare, retortis sive insidiantibus 
oculis intueri. 

fVat voert hij in het schild? ín de tournooijen 
was eene soort van strijd, waarbij de Ridders in 
een gemengden hoop door elkander heen vochten, 
en dewijl zij dan de visieren van den helm val
len lieten, was het voor de aanschouwers, de 
dames en de keurmeesters, onmogelijk te onder. 
scheiden, wie zich het dapperst gekweten bad. 
Om hierin te voorzien liet ieder ridder een 
bijzonder zinnebeeld op zijn schild en wapen
rok teekenen, waaraan hij voor de geheele we
reld te herkennen was, ook schoon hij anders 
van top tot teen in het ijzer zat. Dit is de 
oorsprong van de adelijke wapens, en hij die 
jiiet aantoonen kan, dat zijne voorouders in de 
steekspelen gestreden hebben, kan bet echte oor-
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spronkelijke ridder wapen niet voeren zonder usur-
patie. Wanneer men een ridder een schoonen 
slag zag doen , en men kende hem n ie t , dan 
vroeg men maar , wat voert hy in het schild? 

Iemand in het hamasch jagen, iemand ver
gramd maken. Gij joegt een ridder in het har-
nasch, om tegen u te stri jden, wanneer gij hem 
beleedigdet. 

Iemand een ribhestoot geven, iemand een har
den duw met woorden geven. Ribbe-sakken, kwel
l e n , sarren: beiden van het stooten der lans op 
de r ibben van partij . 

Dat is een schamper, van den wind gesproken, 
die niet o p , maar min of meer langs de kust 
waait. Van de l ans , die afschampt; het is de 
lansstoot, die op het pantser van part i j afglijdt. 

Iemand in het schild varen, dat i s , tegen zijn 
schild oprijden. 

Iemand uit den zadel ligten. 
Ik heb hem al in het visier, ik heb zijn oog

merk al ontdekt; eigenlijk, ik heb hem al in de 
t ra l iën , die in het heimet voor de oogen zitten. 
Barb. Lat. viseria, [visus] , F r . visiere. 

Een lans met iemand wagen. 
Dat smyt en vegt daar in elkander om als arme 

ridders. Arme ridders vochten felst, omdat zij 
behalve de eer ook nog het paard van partij 
konden winnen , of het h u n n e , dikwerf hun ee-
nigsten s c h a t , verliezen. 

Men kent den man aan zijne veeren, aan de 
uitwendigheden zijner kleeding. Boven en behal
ve de blasoenen op het schild en den wapenrok 
droegen de r idders tot meerdere onderscheiding 

8 
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ook nog vederbossen van onderscheidene kleu* 
ren op hunne heimetten. Het oog der sehoo-
nea volgde die golvende pluimen, die in de steek
spelen door elkander vlogen. De minnares kende 
er haren minnaar in de verte aan. — Het helincí 
met dien vederbos ziet men nog boven echte en 
onechte wapenschilden geplaatst. De onechte kun
nen zich evenwel ook nog verdedigen met een 
grootvader , die pluimgraaf was. — In den Fergut 
v. S 4 8 3 , woidt een man van uwen plumen , een 
ridder genoemd, die dezelfde kleur van vederbos 
heeft , en alzoo zijns gelijke is. 

Hij meent dat zijn uil een valk is. Hij ziet 
hoog bij het zijne op. De plaat op dit spreek-
woord in den Spiegel van den ouden en nieuwen 
tijd van Cats [ed. 1632 . 4° . p . 54] bewijst dat 
dit op den valkenjagt ziet ; en uit hetgeen te vo
ren omtrent den vaïk, aïs symbole van den adel , 
gezegd i s , blijkt genoeg dat deze phrase oorspron
kelijk slaat op die ï leeren uit den burgerstand, die 
zich verbeelden, dat één hunner voorvaderen met 
Lodewïjk ván Bouillon het heilig graf veroverd 
heeft. Dit is ook zeer wel mogelijk, indien een 
adellijk wapen, het zij geüsurpeerd of geschonken, 
iemand maar andere voorouders kan geven, dan hij 
werkelijk heeft. Bene soort van transubsíautiatie ! 

Zij heeft haren minnaar bedankt, maar zij kan 
geen vinger op hem zetten. Geen vinger op hem 
zetten, wat is dat ? Bij geene natie ter wereld 
hebben de vrouwen in zulk eene hooge achting 
gestaan als bij onze voorouders, de Germanen, en 
dit is op zich zelven een schitterend bewijs , dat 
zij zulke barbaren niet zijn geweest , als men ze 
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zich gewoonlijk wel verbeeldt. De r idders , die 
nader aan die tijden reikten dan w i j , veredelden 
dezen nationalen trek door de beginselen van den 
Christelijken Godsdienst en van riddereer. Ner
gens kwam die hooggestemde achting voor de 
vrouwen luisterrijlser aan den dag , dan in de 
steekspelen. Daar de vrouwen niet in het strijd
perk konden t r e d e n , en niet geoefend waren om 
de orde van liet feest te regelen , wisten zij zich 
echter te doen ontzien door eenen vertegenwoor
diger. Zij kozen uit alle ridders é é n , dien men 
den ridder van eer noemde, omdat he t de groot
s te eer w a s , die toen een held kon te beur t val
len ; . voorts gaven de dames hem een wimpeîtje of 
doekje, dat hij op de punt van zijn lans stak, en daar
mede was hem het oppertoezigt over het steek
spel opgedragen. W a a r hij met dien wimpel ver
scheen week de drom uit elkander, de vechten
den scheidden , en zoo voorkwam hij dikwerf 
bloedstortiiig en doodslag, waar hij de drift in 
woede ontaard zag. Zag iemand zich gestraft voor 
een misgrijp, op last der vrouwen wierd hij door 
den . r idder van eer met den wimpel aangeroerd, 
en van dat oogenblik was hij een geheiligd per
soon, dien niemand durfde aanraken. — Maar dit 
was het niet al. Ieder r idder , die zich voor het 
tournooi aannielde, moest een man zonder opspraak 
vooral bij de vrouwen zijn; de ridders moesten 
dus eenige dagen te voren hunne schilden in he t 
openbaar ophangen, ten einde de ridderlijke vrou
wen en meisjes, die door de keurmeesters van het 
tournooi bij de schilden geleid wierden, gelegen
heid te geven, cm hen goed , of af te keuren. 
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W a s er iemand onder , over wien eene dame zicìi 
te beklagen had , zij raakte met hare hand het 
wapen van zijn schild aan , en dit gold voor eene 
beschuldiging W a n n e e r men nu van cene vrou
we zegt , dat zij geen vinger, ik laat staan van 
een h a n d , op iemands wapen en karakter leggen 
kan , dan moet hij wei zeer onschuldig zijn. 

De keurmeesters onderzochten de beschuldiging 
der dames, en wierd die gegrond bevonden, dah 
sloten zij den schuldige den toegang tot he t tour-
nooi. Maar stond hi j werkelijk reeds in bet strijd
perk , dan wierd hij ten aanschouwen der menig
te , die bij duizenden op stellaadjen gezeten het 
krijt omr ingde , zoo lang geslagen, dat hij ver
staanbaar voor allen de dames om genade riep. 
Een overblijfsel dezer gewoonte leeft nog in he t 
spel der meisjes, als zij een j onge , die bun kat-
tekwaad gedaan hee f t , zoo lang kastijden, dat hi j 
ui troept , meisjes, genade'. 

Hij is aanstonds op zijn paard. Een ridder 
reed gewoonlijk op een telganger [palefroi], maar 
aan zijn regter zijde liep zijn oorìogspaard, van ede
ler en veel sterker r a s , geheel ten strijde toege
rust. Zoodra hij gevaar z a g , een verdacht per
soon ontmoette, uitgedaagd, of heleedigd w e r d , 
sprong hij dadelijk over op zijn s tr i jdros, en was 
gereed voor den aanval. Dan was hij op zijn 
paard, en hij was er aanstonds o p , als hij meer 
dan gewoon kitteloorig was. 

Ik zal hem opzitten heren. Ik zal hem dril len, 
plagen: eigenlijk, ik zal hem in het tournooi lee-
r e a op zijn paard te zit ten, door hem zulke lans-
stooten toe te b rengen , dat hij er ui t stuift. 
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Ik aal hem oprijden, d r i l len , aansporen. Men 
reed partij i n , van achteren op, wanneer m e n 
hem wilde achterhalen. Dit is zoo wel toepasse
lijk op den oorlog aïs he t tournooispel. De ou
den gebruikten in denzelfden zin ophopen, van 
achteren inloopen. vervolgen, hetwelk van het 
tournooi niet gezegd Isan worden , omdat men 
daar alleen te paard streed. Buit oploopen, is zoo 
veel , als door Ioopen inhalen. Reeds was de 
dertiende eeuw tot de overdragtelijke beteekenis 
dezer spreekwijzen overgegaan, gelijk Wijkt a i t 
den F e r g u l , v. 1 2 9 5 , 

Ferguut seil henie 

. . . hoe him heer Keye liep oppe 
In die sale met sinen sçoppe. 

Fergut verhaalde hem, hoe jonkheer Keye h e m 
in de zaal beleedigde met 'z i jne spotternij. — Men 
heeft het subst. scoppe en het W . w . scoppeu, 
hoonen , Engelsch, to scoff. v. 1 1 2 0 , 

iGodt" sprac die coninc, ende swoer, 
'Moet scanden Keye, dätti liep oppe 
« Descn ridder met sinen scoppe ; 
'Bedi hi heftei, mi verdreven ; 
• En waer 't dote kern, hi ware met mi hieven." 

Jonkheer Gawein , ook één der r idders van de 
ronde tafel , en ia het gevolg van koning Ar 
t h u r , doet Keye «ver zijne beleedigingen jegens 
Fergut de volgende vervvijtingén v.. 6 6 5 . 

Het es waer oiãc het es diehe geseit, 
Die mont sprtct, dat in ' í herte hit. 
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Ghi heht in 't herte nidecJiede ; 
Ghi wart te horsten op die stede , 
Ghine hadt den knape gereden op. 
Al te rtaghingel es u scop : 
Van spraken gelyeti enen putter. 

Het is waar en dikwerf gezegd, de mond spreekt 
daar het hart vol van is. Gij hebt boosaardig
heid in uw hart . Gij waart op de plaats gebar
s t e n , [als gij uw venijn niet uitgespogen en] den 
knaap niet aangevallen had. Uwe spotternij is te 
grievend. Van taal gelijkt gij wel een hoeren-
looper. 

To t dus verre heb ilî gesproken óver hetgeen in 
den Fergut te lezen s taat ; van datgene, wat er 
niet in te lezen s taat , en men er verwachten 
zou, zal ik nu nog een enkel voorbeeld aanha
len. E r is één tot dus verre onverklaard woord , 
ik meen weten, i n d e n zin van, welaan, laat o n s , 
hetwelk in den Roman van Walewein voorkomt. 
Behalve de vijf voorbeelden, welke Huidecoper 
aanhaalt [M. Stoke I I . 550 ] zijn er nog vijf an
dere in denzelfden R o m a n , die hier volgen. 

H. S. 5 8 . 4 . Wreten peînsen om die eer e, 
Die andre swoeren bi onsen herc. 

3 6 . 5 . Weten alle den raet ghesien, 
Ende ghctelen dat wi ontvlien. 

ghetelen is overleggen, navorschen. 

•52 .1 . -Ffu weten ons ghereden saen, 
Alle mine ridders, het is tyt. 

ä 1.5. Walewein sprac,mcn sal ons afivaehten, 
Weten nn gaen al te hant. 
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8 2 . 1 . Die joncfrouwe sprac dapperlike, 
Weten varen, ie bids iu sere. 

5 9 . 5 . Weten senden enen hode binnen 
Toten onsen here den coninc. 

Is .het niet merkwaardig dat dit woord , hetwelk 
ten minste tienmaal in den Walewein voorkomt, 
in d«n ganschen Fergut niet gespeld word t ? 
Opmerkingen van dien aard kunnen later strekken 
om he t dialekt en den schrijver van het boek 
aan te wijzen, 

Weten is in het Angelsaxisch tttun, iiton, titan 
en wuton ; TJton biddan God, Laat ons God bidden. 
Wutim etan, Laat ons eten. Dit utoii is van 
het Noordsche verbum at yta, t r ude re , propelle-
re , duwen , voortstooten ; Angelsaxisch , utan , 
titian, a • yttan, uitdrijven : in het pluralis van 
den subjunctivus we nton, propellamus , zaamge-
trokken tot tvuton of zonder we, n o s , alleen 
uton. Vton timbrian is dus woordelijk, propella
mus [i. e. properemus] ad ædificandum ; Weten 
eenden, Trudamns [acceleremus] ad mittendum. 
In het Oudsaxisch Tan den Ileliand is het niet 
witên, of witân, maar wita, gelijk het A. S. ook 
heeft wutit, door eene oude apocope van de η, 
die den Scandinaviers, Friezen en Engelschen 
vooral in den infinitivus eigen is. Vtan is het-
lelfde als het Grielssche ώίειν, t rudere , propel-
ïere ; vi media, i r rue re , invadere. Het woord is 
door alle vocalen heengeloopen, namelijk, otan, 
ntan, üta, itan, eten. 

E n hiermede eindig ik voor dit pas mijne aan
merkingen op den Fergut. Uit de verklaringen 
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van eenige bastardwoorden «al de lezer opgemerkt 
hebben , hoe noodzakelijk de grondige kennis van 
het oude Fransch zij ter opheldering van onze 
oude schrijvers, die behalve eene menigte woor
d e n , die nu burgerregt verkregen h e b b e n , ook 
nog anderen, die sedert eeuwen reeds verworpen 
z i jn , uit het Fransch overnamen. Zonder deze 
kennis zullen woorden, die anders duidelijk als 
de dag zijn, ons geheel onverklaarbaar voorko
men. In de uitgave van het leven van Jezus, 
hetwelk een schoone en vlijtige arbeid van den 
Hoogleeraar Meijer i s , treffen wij daarvan een 
sprekend bewijs aan. In de gelijkenis van den 
koning, die een maaltijd aanrigtte en gasten ver
zoeken l ie t , die niet komen wi lden , of zijne be
dienden doodsloegen , wordt van de laatsten ge
zegd , äanäre vingen sine knechte ende laidin 
gridense ende doeddense, hetwelk letterlijk de 
vertaling i s , welke ook onze overzetters van Matth. 
XXI I vs. 6. gegeven h e b b e n , de andere grepen 
.tune dienstknechten, deden haer smaetheyt aen, 
ende doodensc. Terwijl men hier te lande met 
laidin gridense volstrekt geen raad wis t , schreef 
mij mijn vriend J . Grimm reeds in 1857 . .Dass 
das hervorgehobne L A I D I N G R I D E N S E aus dem alt-

franz. laidengier entspringt , war mir keinen au-
eenblick unklar. Wahrscheinl ich schoben auch 
altfranz. dialecte ein r e in , laidengrier, und aus 
diezem inf. muste de Mederländer ein prat. lai-
dengride bilden." E n inderdaad het opslaan van 
het eerste glossaire het beste van het oud Fransch 
had mij dit woord ook reeds doen kennen. Hel 
Frankisch had zeker een woord gelijk staande met 
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het Angels, lath of ladh, beleediging, ons leed, 
Waarschijnlijk Itiid, waaruit het Iíoogd. leid ge
boren is. Dit nu zijn de themas van A.S . ladh-
an? Nederl. leeden, bij Kil. fastidire; oud-Hoogd. 
leidon, beschuldigen, waaruit de fréquentative 
vorm, Nederl. [be-] leedigen, Oud-Hoogd. leida-
gon, b e r o e r e n , bedroeven, Frankisch laidagon; 
te r verzachting van de keelletter de η voor de g 
ingeschoven, en de uitgang gefranciseerd zi jnde, 
krijgt men laidangier. Ik denk niet dat de Ne
derlanders hier de r inschoven, maar van ack-
teren naar voren rukten , en dus voor laidangie-
ren, zeiden laidangriën. Omgekeerd heeft het 
Fransch Fregiis voor ons Fergus of Fergut. Zie 
G. J . Meijer het leven van Jezus. h l . 1 8 3 , 3 3 5 . 

Nog één voorbeeld uit Fergu t v. 1240 . 

Al ware een man in i i i castele 
Dorc wapent met ysere ofte met stale, 
Si dorc scotcn met haren strale. 
Bic minne es so getrahynt ; 
Hare scichten si/n so gefenynt, 
ÌVien si setetet, tvyf of man, 
Dat hijs genesen niet en can. 

De vraag is h i e r , wat beteekent het woord ge-
trahijnt? Bij he t verval der klassieke Latiniteit 
begon men de eenvoudige vormen der werkwoor
den door noodelooze fréquentative inschuifsels te 
verlengen. Aldus veranderde badare, j oca r i , in 
baainare, F r . badiner; Scnitari, doorsnuffelen , 
navorschen, in scrtitinari, waarvan bij Apulejus 
reeds serutinium, F r . scrutin; Mut are, veranderen, 
omkeeren, in mutinare, muiten, Fr . mutiner. Op 
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dezelfde wijze wierd van trahere gevormd trahi-
nare, trekken; bij du Cange ttahinare aliquem 
liqatum ad cauãam er/ai, iemand aan den staart 
van een paard gebonden over straat s lepen; zaam-
getrokken tot traïnare in carcerem, in den kerker 
brengen, het Ft.-trainer. Trahina, een vogel-
trekker of lokker , bestaande in een' opgezette 
kraan of reiger , een hazevel met stroo gevuld of 
iets dergelijks. In een meer eigenlijken zin heeft 
het F r . daarvan nog trahitte, een sleepnet of ze
gen , oudtijds ook een sleeptrog, die niet op wie
len stond. Van trahitte, trahin is weder F r . train, 
en van trahinal het Fr . traîneau. Onze ouden 
bezigden trahitten en trainen in den zin van met 
iemand om te scheuren en hem dus te folteren. 
Iu de Kinderen van Limborch H.S . bl . 2 5 . e. 2. 

Ie sal u soedoen treyinen 
Ende minen broeder aen M wreken. 

E n wat verder 

Lact hic oec met herten pincn 
Her wine altemalc treyinen. 

Walewe in , H . S . bl. 80 . c. 2. 

Ende hi sal, mi en lieghe mijn waen, 
Van den tomoye syn comen sacn, 
Ui, sal den ridder helpen trahitten. 

Het is klaar , dat de beteekenis van trahitten in 
deze plaatsen niet op het bovenstaande getrahynt 
kan worden toegepast. W a n t welk een onzin 
zoude liet leveren , « De min is zoo beangst en 
gefolterd, hare schichten zijn zoo vergiftigd, dat 
wie zij t ref t , man of v r o u w , er niet van kan 
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genezen?" Maar ieder kent de beteekenis van trek, 
t r ac tus , naar -z ich- töeka l ing ; treke , treek, aanha
l ing, list om iemand in den knip te lokken, slink-
sche streek, waardoor , bij voorbeeld , de losban
dige vrouwen trekken, aanhalen, lokken, om te 
verleiden. Cats spreekt daarom zoo dikwerf van 
hoere - treken. Iemand nu die getrokken of ge 
trahynt i s , zoo als bij voorbeeld een getrokken 
b u s , met een schroefkronkel in hare loop om 
verre te schieten, die is vol van treken, bij Kik 
t rac tus , anfractusj fallaciæ, a r tes , laqueique. Ie
mand be - trekken is hem door lokken ten val 
b r e n g e n , verschalken, van welke beteekenis Kil. 
den grond aangeeft in attrahere, allicere, ìnducere. 
Dus Die minne es so getrahynt, wil zeggen, «De 
min is zoo doortrapte loos , zoo vol van booze t re
ken , " en dit rijmt volkomen met bare pi j len, 
welke zij vergiftigt. 

Het woord trahir, ver raden , komt hier niet te pas. 
Van trahere, kan komen traire, [de uijers trekken] 
bij de Franschen , melken, en [ad- t rahere] at-trai
re , aantrekken , attrait, t r e k , neiging ; attraits, 
aantrekkeli jkheden, bekoorlijkheden , maar nooit 
trahir, verraden, hetwelk vervormd wierd uit fra-
dire voor trans-dare, later tradere, van trado, tra-
didi, tra - dittim, tra-dere [trans-do, trans-dedi, 
trans-datum, trans •- daré\ gelijk envahir, d o o r e e n 
inval bemagtigen, van ui - vadere, een inval doen , 
en cahier van quadra [quadar] een katerntje [qua 
ternum] papier. 
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L a n g heeft mij de overtuiging gedrukt, dat ik 
tegen eene verklaring der schoonheden van Gys-
bert niet was opgewassen; of ik zulks thans ben , 
is twijfelachtig. Vooreerst moet de uitlegger drin
gen in den geest van een afgezonderd en eigen-
dommeìijk volk, waarvan de dichter personen en 
karakters voorstelt , en wel op eenen t i jd , dat re
publ iek, vrijheid en staatkundige regten een volks
leven bezielden, hetwelk nu is uitgedoofd. Hij 
moet met een scherpen blik gewapend zijn om 
diepdoordachte schoonheden op te merken, welke 
de dichter achter de kunstigste vertooning van 
natuur en gemakkelijkheid zorgvuldig weet te ver
bergen. Eindelijk moet hij het gebruik der taal 
kennen, niet zoo als zij geschreven staat , [want 
zij is nergens geschreven] maar gelijk zij als le
vend water aan hare bron , namelijk het hart der 
sprekers , in de volkstaal ontspringt. Het laatste 
alleen vordert jaren van verkeering en opmerking 
onder het oorspronkelijkste gedeelte des Frieschen 
volks, en hierin vlei ik mij iets boven mijne 
voorgangers vooruit te hebben. Daarom zal mijn 
hoofdwerk niet bestaan om aanhaling op aan
haling te stapelen uit verwante tongvallen : 
dit alles kan de algemeene beteekenis , maar 
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niet de fijne schakering, waarin de dichter het 
woord neemt , aanduiden ,· veeleer zal het mij
ne taak zijn, om langs den draad van het nog 
heerschend gebruik, is het mogelijk, tot de ware 
meening des dichters op te klimmen. Veel is er 
van de taal van Gijsbert verloopen; maar hier en 
daar verspreide overblijfsels, door een naauw-
keurigen opmerker met geduld gegaderd, leveren 
nog heden vrij volkomen den gansehen Gijsbert 
uit. De volgende proeven eener verklaring op de 
twee eerste stukken van Gijshert kunnen bewijzen 
in hoe verre zulks de waarheid zij. Om den le
zer op het oogpunt te plaatsen, waaruit hij de 
stukken beschouwen moe t , zal ik beginnen met 
eene "nleiding tot het eerste stuk, getiteld 

F R I E S C H E T J E R N E . 

Verbeelden wij ons , nu twee eeuwen geleden, 
een Frieschen boe r , met name T je rne , die de 
pacht aan zijnen landheer komt brengen. Zijn 
stand in de maatschappij WPS geëerd. Sommigen 
der aanzienlijkste edellieden rekenden het geens
zins beneden z ich , om hunne eigene gronden te 
bemeijeren; mannen als Kareì Roorda spitteden 
met eigene hand de tuinen hunner buitenplaatsen 
o m , en grooten en edellieden beiden, even afkee-
rig van de stad als de Germanen, woonden op 
het land onder hunne boeren. Het was er dus 
zoo verre af, dat Tjerne zich om zijnen stand 
iets minder dan een heer schatîe, dat hij uit dien 
hoofde als de eerste man in de maatschappij 
achting eischte. Daarbij kwam nog dat de Frie-

9 
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sche boeren over den stedeling als een week en 
onhandig wezen ineesmuilden , en uit mijne 
lîindschheid kan ils mij nog duidelijk herinne
ren , dat wij als dorpelingen al les, wat uit de 
steden kwam, voor vrij bespottelijk Melden , en 
eigenlijk niet telden : misschien omdat wij beter 
schaatsrijden, poîs - springen, zeilen en vechten 
konden dan zij. De democratische regeringsvorm 
en de gelijkheid voor de w e t , deden in Friesland 
dien afstand verdwijnen, welke meerderheid van 
gezag of geld in de nionarchien tot stand brengt. 
I a de hoedanigheid van Friesch burger koos 
Tjerne zijnen eigenen Soure rem, de staten van 
Friesland, en zette den man , die niet naar zij
nen zin regeerde, eea volgend jaar weder a f , 
door een ander in zijne plaats te stemmen. De 
edelste geslachten liepen hem aan om zijne 
stem , en zijn landeigenaar had hem somtijds 
te ontzien, gelijk hij den landeigenaar , omdat 
van de stem van éénen boer de verheffing des 
îandheers tot de waardigheid van afgevaardigde 
of Grietman konde afhangen. Bovendien Tjerne 
was niet onbemiddeld. Hij had een gedeelte in 
de boerderij zijner ouders geërfd, en des noods 
zou hij op zijnen zak kunnen kloppen en zeggen 
aan de r i jken, «Ik heb u niet noodig. Hebt gij 
«meer geld en goed, meer aanzien dan ik , dat 
« is best voor n zelven ; maar mij brengt het 
« niets aan , waarom ík voor u bukken zou." 
Vri j en vrank verschijnt Tjerne das hier aan de 
feest- tafel , zonder zich eenigzins door het gezigt 
van zooveel aanzittende grooten, of de p rach t , die 
om hein heen schit terde, te laten betenteren. 
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Het wekt verwondering bij h e m , maar geene be-
dwelming. Zijne plaats als landbouwer en staats
burger verhieven hem boven alle laagheid, e u 
buiten deze maakte de aangeborene fierheid van. 
zijnen aard als Fries het liera onmogelijk, om zi j
nen landeigenaar met eenige kruipende hoffelijk-
lieid te ontmoeten. Hij spreekt zijnen heer aan 
bescheiden en harteli jk, maar met eene gemeen
zaamheid, met eene rondheid en vrijmoedigheid , 
die elders voor onbeschoftheid doorgaan zouden. 
Ook waren de Friesche grooten te zeer aan zullt 
eene denkwijze gewoon , om ze eenigzins erger
lijk in hunne minderen te vinden. W e e hunner „ 
wanneer zij ooit met hoogmoed op de kleinen 
nederzagen, of op eene vernederende wijze hun 
n e overmagt gevoelen lieten. Gemeenzaamheid es* 
billijkheid waren de eenige, maar ook onfeilbare 
titelen van aanspraak op de gehoorzaamheid van 
het Friesche volk. De grooten spraken daarom m e t 
de geringsten als met hun gelijken. Bij hun w a s 
he t even weinig strijdig met de etiquette een boet-
als een jonker in de feestzaal te la ten , om zijne» 
gelukwenschingen aan te bieden. Die gelijk vooj· 
de wet stonden waren het ook h ie r , en wat d e 
welvoegelijkheid betrof, waren zij gedachtig a a n 
het spreekwoord , dat ieder vogel zingt zoo a l s 
hij gebekt is. Uit de verscheidenheid van hun
nen zang wierd de afwisseling geboren, die dooi
de gepronkte en stijve gelijkvormigheid eenei-
latere eeuw uit de zamenìeving is gebannen. 

Nu dan, Tjerne komt de paeht brengen, en off 
bet spel moest spreken, juist op den dag, dat 
de landheer , op het punt van te t rouwen , zi jne 
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bruiloft vierde. Om den koristen weg ie nemen 
fini?· Tjerne achter toe den keuken in , waar hij 
eene trits van meiden en knechten in de volle 
drukte v indt ; de één om gerechten op te bren
gen , een ander om ze af te h a l e n , een derde 
om weder nieuwe voor de bruiloftstafél gereed 
te maken. Daar zag hij pasteijen in den vorm 
van faisanten en paauwen; gebakken in de ge
daante van koeijen en paarden: gouden boomen 
beladen met banket en oranjeappelen; daar zag 
bij al de vertooningen, waarachter de weidsche , 
ik zoude haast zeggen, de groteske kookkunst dier 
dagen de geregten wist te vermommen. De be
dienden Tjerne zeer goed kennende [want bij 
was een oude k l an t , die telken jare terugkwam] 
zetten hem heel zacht nede r , en gaven hem van 
het allerbeste veel meer dan bij op kon. E n 
wat hier niet dient vergeten te worden , de gui
ten van meiden bragten hem den zilveren kop 
met brandewijn en rozijnen zoo vele malen op 
drie lepelvollen t o e , dat hij eindelijk, gelijk he t 
t rouwens op eene Friesche bruiloft ook betaamde, 
eene kleine vrolijkheid in h a d , toen het désert 
opgedragen en hij bij den landheer binnen ver
zocht wierd. 

Tjerne was een kerel met een gezonden k o p , 
niet een diep Godsdienstig gevoel, en een opge-
ruimden aard; hij was echter nog meer koel dan 
ka lm, en de jaren , die reeds naar den ouderdom 
helden , maakten hem niet levendiger. E r was 
dus niets minder dan een paar dozijn lepelvollen 
brandewijn met een kan dubbeld Deventer bier 
noodig, om hem tot die hoogte van geestvervoering 

wumkes.nl



•101 

op te vijzelen, waarin wij hem o p ' t laatst aantref
fen. Maar dewijl hij nooit eenig geestrijk vocht 
op zijn erf d ronk , [want voor veertig jaren nog 
vond men bij geenen Fr ieschen boer sterken dranK 
in huis] zoo had het middel ook altoos onfeilbaar 
deze uitwerking. Hoe koel en geregeld anders , 
nu springt Tjerne van den hak op den t a k ; hij 
mengelt ernst en b o e r t , geestelijk en wereldlijk 
door elkander; hij door zult zijn gesprek met uitroe
pen en koddige spreekwoorden, die in eene schoo-
ne wanorde daar heen geworpen zijn; j a , ten 
laatste begint hij zelfs te zingen, en dat heeft 
men een Fries van zijne dagen nooit hooren doen , 
voor dat hij tamelijk aangeschoten was. Eén mijner 
overledene vrienden rekende altoos, dat een dood-
nuchteren F ranschman , en een Friesche boe r . die 
een flesch Spaanschen wijn op hee f t , zoo wat op 
dezelfde hoogte stonden. De Romeinen waren 
zoo deftig van te beweren , dat niemand nuchteren 
danste. De Franschen doen het eiken dag onder 
een glaasje eau s n e r é , en zij kwinkeleren er b i j ; 
maar hoe charmant wi j ook voor hunne apen spe
l e n , hebben wij echter een halve eeuw noodig 
om onzen aard tot zoo verre te verkrachten, dat 
wij in dit opzigt onze voorbeelden evenaren. 

N u , Tjerne kwam bij het bruiloftsgezeìschap 
met een aardig vrolijkheidje op. Hij valt dade
lijk met de deur in ' t huis. Zonder de dames en 
lieeren goeden dag t e zeggen, treedt hij dadelijk 
te r zake; hij wendt zich regeïregt tot bruid en 
bruidegom, en wenscht ze geluk met hunne ver-
eeniging. Daarop begint hij · in eens te spreken 
van hetgeen hém hoogst l a g ; dat gewoel in den 
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keuken, en die oneindige hoop vreemde geregten, 
die daar gereed gemaakt wierden. Als men in 
aanmerking neemt , dat er behalve op de bruilofts
gasten b innen, ook nog op een aanzienlijk gezel
schap bu i t en , gerekend wie rd , moet die stapel 
van vreemde spijzen bij een boe r , die te zijnent 
slechts aan één geregt , en dat ten uiterste een
voudig , gewoon w a s , al eene wonderlijke vertoo
ning gemaakt hebben. W a n t de groote heeren , 
wel verre van de kliekjes Tan wijnen en geregten 
ordenlijlî als in deze financiële eeuw op te ber
gen , schoven bij het eindigen van den maaltijd 
het raam op, en daar reikten de cavaliers en da
mes der partij met eigene handen de schotels, 
kannen en flesschen, sampt aììes wat er op en in 
was , aan de behoeftigen toe u i t , die op het plein 
stonden te wachten en de nabruiloft hielden. 
Genoeg, het eten van al die geregten kwam op 
den kraag aan , zeide T je rne , en om er behoorlijk 
eer aan te doen, meende h i j , dat men vooraf ten 
minste een dozijn buiken van groote talenten in 
het eten moest leenen en met zich brengen. Hij 
weet het ook nergens bij te vergelijken dan bij 
he t vreten en zuipen, waartoe men hem geprest 
bad om zijne stem te winnen , toen de oude 
Grietman overleden was. Om den aardigen steek 
te voelen, dien Tjerne hier onder water geeft , 
moet men zich verbeelden, dat hij deze kuipe
rijen allernaïfst beschrijft in tegenwoordigheid 
van een gezelschap Friesche grooten, die er allen 
één voor één aan schuldig stonden. Na deze 
vergelijking komt hij op zijn onderwerp terug. 
Hem dunkt , dat hij regt ter snede met zijne pacht 
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komt ; want had de landheer ooit geld noodig, 
het was bij deze gelegenheid. Ondertusschen 
herinnert hem de vrolijkheid van dit feest de 
zalige uren zijner eigene vrijaadje met Ynts 
Widmers , zijne lieve echtvriendin, en het l iedje, 
dat hij er op maakte. E n , waarachtig, T je rae 
begint te zingen ; te zingen voor het volle brui
loftgezelschap , en wel ' met allerlei gebaarden. 
W a n t hoe loom en koel deze mensehen anders 
schijnen, nooit hoorde ik oude Friezen zingen, 
ïonder de hevigste gebaarden, nu stampende met 
de voeten, dan vingerlsnippende, zwaaijende of 
klappende met de handen , dan draaijende met ' t 
hoofd en het gansehe lìgchaam. Dit is nat ionaal; 
he t is tevens vrij natuurlijk , omdat rij nooit 
nuchteren zongen dan in de kerk Dien enkelen 
m a a l , dat de band van jaren ingetogenheid los-
sp r ing t , is er aan zulke massieve karakters houden 
noch keeren, en dit is de reden , dat bij élke 
ontwikkeling der verborgene vonk in den Fr ie-
schen en Engelschen aard zoo veel geweldigs 
en buîtensporigs ten voorschijn treedt. Nu het 
liedje ui t i s , waarin hij beschrijft hoe Ynts 
door hem bevrijd wierd , wordt hij op nieuw 
galant jegens de bruid. Hij maakt haar een 
compliment over de blankheid van haar vel en 
haar prachtig toilet. Maar even of hij ' t niét 
laten kon om onder de hand ook een kleine deuk 
te geven, neemt hij uit de heerlijkheid der bruid 
aanleiding om zijnen landheer te vertel len, dat 
rijkdom en praeht het geluk des huwelijks niet 
schenken kunnen. Het is het hart dat geniet , 
en hij gelooft n i e t , dat de boesem van zijnen 
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landheer gelukkiger slaat met die zoo kostbaar uit-
gedoschte b ru id , als weleer he t zijne met de een-
voudige gulle Ynts. De beschrijving van dat geluk 
is onmiddellijk aan he t hart , van liefde en genot 
door de herinnering alleen nog dronken, ont-
vloeid, en niets overtreft de naauwkeurighed van 
teekening of de frischheid en warmte van het co-
lor iet , door Tjerne in deze beschrijving ten toon 
gespreid. Zoo klimt hij in de verbeelding tot de 
bovenste sporten van jeugdige gelukzaligheid te
r u g , tot dat hij in de wereld der werkelijkheid 
terugstort. Knips was Tjerne gekomen ; maar 
onder het praten en zingen wordt het niet beter 
niet h e m , en men ziet bij t r appen , hoe bet vocht 
meer en meer bij hem begint te werken. Op 
eens zakt hij i n , en voelt dat hij een oud man 
en een dronken man is. Zoodra heeft hij dit niet 
bemerkt , of haastig en met een enkel woord be
dankt hij den gastheer , wenscht goeden d a g , en 
vertrekt. Slingerende langs den w e g , en zingende 
den lof van een verstandig en het ongeluk van 
een dwaas huweli jk, komt hij zijne bedaagde 
Ynts weder te huis. 

Zie daar het ontwerp van dit stuk. De lezer 
bemerkt , het is een drama, waarin slechts één 
persoon optreedt. Levendigheid en beweging zou 
men er dus niet in verwachten; ik laat gerust aan 
he t oordeel van anderen over, of zij er werkelijk 
in zijn. 

Ik zal nog een oogenblik terug komen op de 
overgegevene neiging der Friesche groöten, die 
thans hunne buitengoederen meest hebben afge
broken ea in de steden wonen, voor het landleven 
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en den hoerenstand, waarvan ik in de opgave van 
Gijsberts ontwerp gesproken heb. Allerwegen zou
den mij voorbeelden ten dienste s taan; maar ik 
heb Karel Roorda bij voorkeur genomen, om de 
uitvlugt af te snijden, dat landjonkers, welken 
het aan verstand en eerzucht ontbrak ons den staat 
te regeren, niets beters vonden dan voor boer te 
spelen. Karel Roorda was een staatsman van het 
eerste aanzien. Hij zat in de aanzienlijkste lands» 
betrekkingen, 'welke hij met zulk eene t rouw en 
schranderheid waarnam, dat de groote Uiric Hu-
Jjer hem noemde dcciis illiid patriœ. E n wat ver
tel t of zingt «íaeobus Gensius, theologus et medi
cus , een dichter à la Gabbema, van dezen staats
man , toen hij overleden was ? 
Zyn cierlyk hoff, dat hy als honing Cyrus zelve 
Heeft aangheleght, in 't welk hij dikwìls zelfs gingh 

delven 
Met epghen hand, door druk nu om zyn dood bevriest. 
Omdat zy' haren heer en bouwman, laas! verliest: 

De bloemen, die hy f aak bij winter schonk het leeven 
Door zynen dood, helaas 1 mi ook de ziel opgheeven, 

De bomen, die hy zelfs gaf haren legeroort, 
Nu in een barre zee van tranen zyn versmoort. 

Zie ptichtschiddige Machte op het verscheiden van, 
Mijnheer lîarel Roorda en Mevrouwe Sophia van 
Roorda. fo. Leeuw. H. Bintjes. 1670 . — De be
doelde buitenplaats , Roorda- state genaamd, lag 
tusschen Grouw en Idaard; sedert lang afgebroken 
heet het omgelegen land nog het Ho.af - Lân. — 
Gijsbert laat den staats- en krijgsman Goadsfrjuen 
in Egge in ffynering volkomen spreken in dezeu 
geest der Friesehe edellieden, 
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Æ Ρ 

/en Friesche brullofts-praet, 
F en huwz-man Tjerne-maet, 

Ick winsck Lãn-ffere lock 
mey uv?z nye Lân-Frou. 

Bat Ijeafde jiemme bijn', 
in nimmer naet bejou. 

Lock moat y habbe , tzjerl ! 
Lân-Frou in y to gearre , 

Trog yerdsche' in yv'ge seyne', 
al f en mvz ijeave Hère. 

5, Ba 'k ijnne koackne koam , 
ho ! dear wier socken rid 

Fen feynten , famnen , bern : 
'k tocht, » Bit reytsickijn'tlid 

» Az 't wijv de wirttel die ; 
dit schoe my eak wol ilye. 

» Tjochtme doz de' hijmmel ijn ? 
Frjuenen , lit my mey lye." 

Ick siet mey oon ; ick yet 
in üjgge ruwn swiet lijv, 

10. 0 wijlde Sarlle! hie 'k 
de buwek mey fen mijn vfijv , 

wumkes.nl



FRIESCHE TJERNE, 

Een Friesoh bruilof ts gesprek 
Kan huisman Tj er ne-maat. 

ik wenscîi landheer geluk 
met onze nieuwe landwouw. 

Dat liefde u leiden hinde, 
en nimmer begeve. 

Geluk moet gij lebben, kereltje! 
landvrouwe en gij te gader, 

Door aardschen m eeuwigen zegen, 
al van onzen lieven Heer. 

ä. Toen ik in äì keuken kwam, 
ha! daar was zulk een gedraaf 

Van knechten, meiden, kinderen : 
Ik dacht, • Dit tref ik in het lid 

« Gelijk het wijf den wortel deed; 
dit zou mij ook wel passen. 

« Tijgt men dus den hemel in ? 
Vrienden, laat mij met lijden," 

Ik zat met aan; ik at [mij] 
een deeg rond lekker lijf. 

ÎÛ. O wilde Kar.1! had ik 
len buik mede van mijn' vrcuw, 
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Fen Beauwe , Bints in Royts , 
fen uwz heal-wuwgsen jonge , 

lok proppese so fol 
az Lille-Ρ iepkers bonge. 

Dat jilt' ; war dy , mijn buwck .' 
iz de buwck-laper dea ? 

Gear ylten tijnt naet uwt. 
Goe bjear is eack naet quæ. 

Dy dekers ! yens allyck 
iz 't brulloftjen az 't kuwppjen ; 

Er'n da uwz Gritman stoar, 
ho ging it op in suwppjen , 

In op in ytten Snjeons ! 
Àì wier ik roan of stoe, 

Dear wier ford de' yen æf de' oor' , 
dy my fen fiere sjoe. 

In traepe' ick trogg.e sted , 
korts elcke striette herne 

Wier ' t , » Huwzman , friun1 ! komme ijn: 
hertse , hertse reys, Tjerne ! 

» In wirdke , broar ! in wird. 
Y rinne' immers to red ; 

» Y breeke' in schonck' ; de striette' 
iz hird, in wiet, in gled. 

» Hier 's bjear , hamme in taback." 
Dear most ick den oon 't ijtten , 

In dat aî oon in oon ; 
ick hie my ney bemoddere. 
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Van Beaitwe, Bintü en Roy t s , 
vin ons half-volwasschea jonge, 

ík propte zoo vol als de blaas 
Yin den doedeteakspeîer. 

Dat komt er op a a n ; weer u , mijn buik! 
Is de bniklapper dood? 

Gaar eten dynt niet uit. 
tSoed bier is ook niet kwaad. 

13. De daiyekster I he t bruiloften 
ii net als het kuipen ; 

W e l e e r , toen ons Grietman stierf, 
loe ging het op een zuipen, 

E n op een eten 's zaturdags! 
Waar ik liep of stond, 

Daar was voort de een oí de ander , 
die mij van verre zag. 

E n kuijerde ik do>r de s tad, 
schier op eïke hoek eener straat 

20. W a s Kei , «Buisman, Vr iend! koom b innen : 
Hoor, hoop reis , Tjerne! 

« Een woordje, b roe r ! een woord. 
ftïj loopt immers te r a d ; 

« Gij breekt een been ; de straat 
js h a r d , en na t , en glad. 

« Hier is b i e r , liam en tabak." 
Baar moest ik dan aan 't e t en , 

E n dat ai aan en aan ; 
ik bad mij bijna bemodderd. 

10 
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25. Lân-Here1, ick wier hier kornn 
jo hette hier' to jaen ; 

Key ick dit spil beloyts, 
jild binne' y wol fen dwaen. 

Ick kijck! ick ioyts ! ick sjog! 
Iz 't hijmmelrijck to fijnnen 

Oppe' ]rerde, 'k liab 't hier fuwn. 
't Iz naet az smnescüijnen, 

Dear bleakerje' ij η mijn eag , 
fen sulver , stient in goud. 

30. O, tinse', het de' ijn-goe God 
de' on-vrirdde minsche' al jout ! 

Lân-geanne ! Ljeave ljue ! 
hier kinnes' 't ijtten meytse 

Àz beammen , truvrd in djier : 
in dat kin jiette smeytse ? 

O derten liete ! Mieri ! 
het iz hier in nocht í 

Be Yrtâd is oppe rïn ; 
ho vrirt it al betocht ? 

De muwrren tecken-vrirck, 
bebeamd, bebijld' mey sijde. 

Ho! schil uwz hijmmelsche haad 
hier yn Jerus'lem rijde ? 

Æf tjea de brægeman 
in breed ney Bed-lehim ? 

Se spijl-ljue fijlje' ijnn' pleats 
fenn' âde' hosanna-stem. 
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2S. Landheer, ilî was hier gekomen 
om u wat huur te geven; 

Sîaar dat ik dit spel beschouw, 
geld hebt gij wel van doen. 

Ik kijk! ik tuur.' ik zie! 
Is 't hemelrijk te vinden 

Op de aarde, ik heb 't hier gevonden. 
't Is niet dan zonneschijnen , 

Die er flikkeren in mijn oog, 
van zilver, edelgesteente en goud. 

30. O, denk, wat de ingoede God 
den onwaardìgen mensch al geeft! 

Landgejuich ! Lieve menschen ! 
hìev kannea ze het eten maken 

Als hoornen, kruid en dieren.-
en dat kan nog smaken? 

O dartele vertooningen 1 Elementen ! 
wat is hier een vermaak.' 

De wereld is op de loop ; 
hoe wordt het al bedacht? 

So. De muren dekenwerk, 
beboomd, bebeeïd met zijde. 

Hoe ! zal ons hemelsch opperhoofd 
hier in Jeruzalem rijden? 

Of trekken de bruidegom 
en de bruid naar Bed-ìehem ? 

De muzijkanten vedelen in plaats 
van de oude hosanna - stem. 
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Da 'k boaske' , er 'n , oon uwz Ynts , 
(het wier icfc jiette' yen Jobbe! 

In jæ wier, earm1 djier , jong ,) 
ick lille', ick hortte' , ick sobbe ; 

Ynts knuwck-forsche my weer 
so lordig in so swiet. 

0 jeugd i 0 swieíe jeugd ! 
lek mecke' in sjoagsum liet 

Fen uwz eyn' boaschery'. 
Hertse'1 Elck sijn ber iz 't rij aie; 

'k Sil sjonge , frjunen í 't Het 
de tean fen Malle Sijrne. 
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Toen ik mij verloofde, eertijds, aan oaze Ynts, 
(wat was ik nog een melkimiil! 

40. En zij, arm schepsel, was jong,) 
i l kweelde, ik stoeide , ik zoende ; 

Ynts knoeide mij weerom 
zoo lodderig en zoo ìekker. 

O jeugd! O zoete jeugd! 
ík maakte een ligt - te - aingen lied 

Van onte eigene verloving. 
Boort.' Elk zijn beurt is ' t gerijmd; 

'k Zal zingen, wenden! "t Heeft 
de wijze van Malle Sijme. 
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• Ï J ' B B S E ín Y W ï S S E. 

1. 
τ. Hilla! het famke sjog ik dear ? 

Iz 'tFnlske/^idmersr'swíeteljeave djear! 
Yniske , ljeaf , wier hinne ? 
Boeten hert allinne ! 

Ikhåd dy silscìiip, bout, iz 't dijn bejear. 
r . _Ne, Tjerne/ dat komt naerne foor. 

Seft ! gong' wierom ; du wiíste wol in oor'. 
Lincker†, loyts' , dear jinsen 
Leyt dijn Ijeafste , Minsen , 

Yn 't buwtte-huwz to kijtsen oere door. 
T. 't Iz om dy, 

Dat ik ly 
't Santmìi-tuwzen deaden. 

i j 

Y. Naet om my ; 
Het mient hy? 

Klegge Mins dijn neaden. 
T. Tntske ljeaf, du biste' e t , hert! 
T. Jou! dat m'er naet grien om wirt ! 
ΐ . 'k Ly om dy so gritte smert. 
T. Feynt, het iz 't den dat dy dert ? 
τ . Gouden , het schoe 't wezze ? 

Ick kin naet genezze, 
Az ijnne hijmmelfen dijn lieave schirtt'. 
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•3. 
48 , T. Holla! wat meisje zie ik daar? 

Is 't Yntske Widmer s ? Zoet lief schepsel ! 
Yntske , lief, waarheen? 
Zulk een har t alleen! 

i k houd η gezelschap, bou t , is 't uw îse-
geereo. 

80 . γ . Neen,Tjerne!dat staat nergens in het boekje. 
.Zacht! ga weerom; gij weet weieene andere. 

Slenteraar, z ie , daar ginds 
Ligt uwe l ie fs te , R in sen , 

In de koestal over de deur te kijken. 
88. T. Het is om n , 

Dat ik lyde 
Zeventigduizend dooden. 

X. M e t om m i j ; 
W a t meent hi j? 

60 . Klaag aan Rins uwe nooden. 
T. Yntske îief, gij zijt h e t , h a r t ! 
Y. W e î , vreeslijk l dat men er niet verliefd 

om wordt ! 
T. Ik lijd om η zulk eene groote smart. 
Y. Jongman , wat is 't dan dat u deert? 

68. T. Gouden, wat zon ' t wezen? 
Ik kan nieí genezen, 

I>an in den hemel van nweis lieven schoot. 

wumkes.nl



ne 

2. 

Ick bin for-eald op dy, op dy , 
Mijn huynigh-swiete tuwtelke, leauw'my. 

't Libben in mijn stearren 
Stiet oon dyn bejearren ; 

Forlitste my , dy kâde dead ick ly. 
T. Kin ick dy 't libben nimme'æfjaen? 

Frjune', ho wier 't muwick for my om 
dat to dwaen ? 

Gick , ho kinste kleye ? 
Wier mey schoe 'k dy deye ? 

'tlsninpetear.Hetischoe'kdydenforjaen? 
T. Ljeaf, ick bin 

Trog dijn min 
Áz in fjoer ontstitsen. 

y. Tuwzel-sin ! 
Tn 't begin 

Hâd it fjoer beritsen. 
τ . Ljeave bijld, dat is to let. 
τ . Wierom? 't fjoer mey wetter bett'. 
T. Minne-fjoer ontsteekt to red. 
τ . Tjerne , dog ick dat ? jé, het ! 
X. Om dy , in oors naerne , 

Mot mijn hert doz baerne , 
' kWit sijeker , dat 'et my oors niinmen 

det. 
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2. 

ík lien verzot op η, op Η , 
Mijn honig-zoet bekje, geloof mij. 

?(), 't Leven en mijn sterven 
Síaat aan uw ïíegeeren ; 

Verlaat gij mi j , de koude dooä ik lijde. 
Y. Kan ik n het leven nemen of geven? 

Vriend, hoe was liet -mogelijk voor mij 
zulks te doen? 

?B. Gek, hoe kunt gij klagen? 
Waarmede zoude ik u dooden? 

' t ï s geen praat. "Wat! zon ik « dan ver
geven? 

τ . Lief, ik ben 
Uoor uwe min 

80. Ais een vuur ontstoken. 
v. Zinhedwelming! 

In 't begin 
Kond liet vuur ingerekend. 

τ . Lief Beeld, dat is te laat. 
8S, γ . W a a r o m ? Bhiscli het vuur met water. 

T. Minnevunr ontsteekt te rad. 
Y. T je rne , doe ik dat? J é , h e t m o g t w a t ! 
X. Om U , en nergens anders om, 

Moet mijn hart dus b randen , 
80. ík weet zeker, dat 't mij niemand andere doet. 
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3. 

Tuwt, az ick by dy Wezze rney, 
Den iz mijn hert so nochlijck alle dey ; 

Åile swiere fleagen 
Tjeane' mvt mijn droove' eagen, 

95. Dy goeysje' in gâlje', az tu, ljeaf, rinste 
v?ey. 

Y, J a , tjerí ! het woeste dat ick die? 
My ænget rju for 't raebjen fenne lie ; 

Sclîoe ick by dy biieuwe , 
In dijn p'eagg' fordrieuwe ? 

100. De Ijue dy seyne'oeral, datickdyhïe. 
τ . Swiete laem , 

Âz 't so kaem , 
't Hert wier my fornoegge. 

r. ' t íck dy naem, 
105. Sijuechte faem , 

Wierste dear mey foegge? 
T. Ljeaf, oer-floedig. Iz 't den so ? 
γ. 'k Giek' er mey; h o doz ! h o , h o ! 
τ . Sjogh dear, moye ; kijeke-bo ! 

110. Y. Socken knotte? 'k Taest al to. 
T. S wiet, oer-svriette famke ; 

Ljeaf, ijn-ljeave lamke ; 
't Iz keap, 't is keap ! Kom , paetkje 

my! So, so, so, so, so, so. 
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9S . 

100. 

1 0 8 . 

τ, 
y 
τ, 

HO. Y. 
τ, 

Bekje, als ik bij a wezen mag , 
Ban is mijn har t zoo gestreeld dei» gan

senen dag ; 
Alle zware vlagen 
Trekken tiit mijne droeve oogen, 

Die weenen en kermen, als g i j , lief, wegloopt. 
f. J a , jonge! wat wiidet gij dat ik deed? 

Ik ben vrij wat bang voor het kwaadspre
ken van de aienschen ; 

Zou ik bij u bl i jven, 
E n «we plaag verdrijven ? 

De lieden zeiden overa l , dat ik u had. 
Zoete ìani , 
Als ' t zoo kwam, 

' t Hart was mij bevredigd. 
Dat ik u n a m , 
Slechte me id , 

W a a r t gij daarmede gereven? 
Lief, volkomen. Is ' t dan zoo? 
Ik gek er met ; h o u , zoon ie t ! hou , hou! 
Zie daar , mooije; k ieke-boe! 
Zulk eene knotte? Nu tast ik toe. 

Zoet , overzoet meisje; 
Lief, inlief lammetje ; 

*t Is k o o p , ' t is koop! K o m , kas m i j ! 
Z o o , zoo, zoo , zoo , zoo, zoo. 
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Lãn-herë', γ habbe 't hier 
so jamck , so vfrâdsch , so wij ld ; 

115. Jôn breed iz oors nog' oors 
az in elbast're bij ld : 

Jæ 's oere miette môy 
lîiey sijde' in goud behinge ; 

In wanne' hetse' ersling' om 
fen tin doeck ; dy 's om-slínge 

Mey spjeald-vf irck , hann'-brie lang : 
j a , ai dat ick hier sjog , 

Dat iz so môy, so fraey, 
so Ijeaflìjck az it mog. 

In lijck'wol ijeau ick naet, 
y droagje', y sliepje', y weytse , 

Dat meer , az ick mey TNTS , 
y jo mey her formeytse. 

Mar , tzjerl, ick gin 't jo wol , 
j a , tuwzen reys so goe ; 

Y hiene' al heel jôn winscke' , 
az ick it jo jaen koe. 

Jôn wiìle oppe wrâd 
is (ney my tinckt) folmecke, 

Habbe' y in hert az ick, 
da 'k dit boasch-lietje mecke. 

Ba wier ick ijn mijn schick. 
Jé , feynten ! ick wier so rijck; 

'k Tocht, ijnne wijde wrâd 
iz nimmen my allijck : 
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Landheer , gij heht ' t hier 
zoo uitnemend,zoo wereldsch, zoo uitheenisch; 

ÌIS. Uwe bruid is anders noch anders 
dan een albaster beeld: 

Zij is boven mate mooi 
met zijde en goud behangen ; 

Een wan heeft ze aarsling om 
van dun doelí; die is omzoomd 

Met speldewerlî, een hand-breed langi 
j a , al wat ik hier z ie , 

Dat is zoo mooi , zoo fraai, 
zoo lieflijk als het kan. 

120. E n evenwel geloof ik n ie t , 
gij droomt dan , gij slaapt, gij waakt, 

Dat meer als ik met Yn t s , 
gij u met haar vermaakt. 

Maar , kereltje, ik gun ' t u w e l , 
j a , duizend reis zoo goed; 

Cij had geheel uwen wensch, 
als ik ' í « geven kon. 

Uwe vreugde op de wereld 
i s , naar mij dunkt, volmaakt, 

12o . Hebt gij een hart als i k , 
toen ik dit huwelijksliedje maakte. 

Toen was ik in mijn schik. 
H a , jongens! ik was zoo rijk; 

Ik dacht , in de wijde wereld 
is niemand mij gelijk : 

11 
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Mijn YNTS, jæ wier 'et al; 
mijn TNTS , jæ wier mijn wílle ; 

Míjn hert dat wier so licht, 
in goese-plomm' koe 't tule. 

130. Ó fijn gomvne eerste jier] 
lio red roonstu ney 't eyn I 

Wy sijllen meye pream , 
wy jotten meye weyn , 

Ney oore-heytes nu , 
den ney uwz TNTSKE mijgen , 

Æf ney myn yeme' æf môyts, 
dear wy den huwz-rie krîggen. 

Boz gearren wy it goed 
to gearre mey uwz twaën ; 

135. Ho ! for Graef Hendricx steat 
woen' wy uwz lock naet jaen. 

O njueggen-duwbbeld swiet ! 
az ick mijn ingel-swiete 

Juwns ijn mijn earmen noam . . . 
(Seft ! het schoe 'k dear uwt-sjiete?) 

't Ney-tinsen iz so swiet, 
ja , swieter iz it my 

140. Az pijp-keniel in suwck-
er oere rysen' bry. 

Dear wier nin deyen oon ; 
goud schoe 'k 'er uwt pœrearje. 

ín jæ woe az ick woe , 
dat koe nog' mocht felearje. 
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Mijne Ynts, zij was 't al; 
mijne Ynts, zij was mijne vreugde ; 

Mijn hart dat was zoo licht, 
een ganzenpluim kon het tillen. 

ISO. O heerlijk gouden eerste jaar! 
hoe rad liept gij naar 't einde ! 

Wij zeilden met de praam, 
wij butsten met den wagen, 

Nu. naar grootvader toe, 
dan naar ons Yntskes neven, 

Of naar mijn' oom of moei, 
daar wij dan huisraad kregen. 

Dus gaderden wij het goed 
te gader met ons tweeën; 

135. Hal voor Graaf Hendriks staat 
wilden wij ons geluk niet geven. 

O negendubbeld zoet ! 
als ik mijne engel-zoete 

*s Avonds in mijn' armen nam . . . 
[Siest ! wat zou ik daar uitstooten ?] 

't Nadenken is 200 zoet, 
ja , zoeter is het mij 

í-40. Als pijpkaneei en suiker 
over de rijsten brij. 

Daar was geen dooden aan; 
goud zon 'k er uit smelten, 

En zij wilde als ik wilde, 
dat kon noch mogt missen. 
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O jouw'ren groat ! wier blieut 
mijn tijd? nu 'st naetinbean'. 

Ho! praet ick roun ijn 't boun ? 
so 's 't heag tijd , ickmôtgean. 

O bôle, dy gean koe ! 
het dert,het schirt mijn schoncken? 

De holle rint my om. 
Ick bin , forsijcker , dronckcn. 

'k Hab mijn buwck so swiet fol, 
dat 't naet schólperje mey , 

Ick tanck-je Ijeaílijck , faer , 
Xãn-JIere, in siz gin-dey. 

T O - H Æ C K E . 

ÎJERNE SJONGT LANSE W E T , GEANDE ÌJNNE 

SDWZE NEY HUWS. 

(Stemi ítosemontje lagh gedoken, éfc.) 

1. 

fowïet, ja swiet iz ' t , oere miette, 
150. 't Boaskien fore jonge lie ; 

Kreftig swiet iz ' t , siz ick jiette, 
Az it giet mey aders ríe. 
Mar oorz tijgget et to'n pleag% 
Az ick oon mijn gea-feynt seag. 
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ö baverde gort ! waar blijft 

mijn ti jd? Nu i s ' t niet een boon. 

Hoe ! praat ilt in het honderd om ?• 

Zoo i s ' t hoog ti jd, ik moet gaan, 
'148. O duivel , die nu gaan kon! 

wat deer t , wat schort mijne beenen 5 
Het hoofd loopt mij om. 

Ik ben waarachtig dronken, 
iîî heb mijn buik zoo zoet vol , 

dat het niet schommelen mag. 
ïk dankje vriendelijk, kameraad, 

landheer , en zeg goeden äag. 

Τ 0 E H Å Å K. . 

TJERNE ZINGT LANGS DEN W E G , GAANDE 

SUIZEBOLLENDE NAAR HOTS. 

[Stem; Roscmontje lagh gedoken, êfc] 

i. 

A o e t , ja zoet is ' t over de maat , 
180. ' t Trouwen voor de jonge l i eden ; 

Krachtig zoet is ' t , zeg ik nogmaals, 
Als ' t gaat met ouderen raad. 
Blaar anders gedijt t tot eene plaag, 
Ais ik aan den jongman mijnen dorpgenoot zag. 
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2. 

155.»Goune Swobke, lit uwz pearje," 
Bea hy her mey mijlde stemm'. 

»» Ofke! seyse', ho schoe 'k it klearje ? 
»»Wistu rie to heyte' in m e m ? " " 
»Ljeaf, dat nim ick to mijn lest." 

160, Dear mey wier dy knotte fest. 

3. 
Da dit pear to gearr' schoe ijtte, 

In jæ hiene nin gewin, 
Heyte seag, az woe hy bijtte , 

Mem wier stjoersch in lef fen sin; 
165» » Ofke ! seyse' , Elck jier in bern .' 

» Wier ick faem . . . . ick woe 't sojern." 

4. 

Hoyte'vci Mootske , sneyns to keamer , 
Mecken 't mey elck-oorme klear. 

7etKe krigge Sjolh-Kreamer, 
170. To Sint Eal , by wijn in bjear. 

Nu rint elckum az in slet, 
In bekleye't, mar to let. 

5. 
Oeds die better, ney ick achtje, 

Da hy Sœts sijn trouw' to-sey : 
175. Hy liet de' aders even plachtje , 

Het-se' oon elcke' ig joene mey. 
Nu besit hy huwz in schuwrr', 
In sijn bern fleanne' all' manuwr. 

wumkes.nl



127 

2. 

ISä. " Gouden Swobke, laat ons paren !" 
Bad hij haar met milde stem. 

« « Ofke! zeide ze, hoe zou ik het klaren? 
• · Weet gij raad tot vader en moeder?"" 

• Lief, dat neem ik tot mijne last. " 
160. Daarmee was de knotte vast. 

3. 

Toen dit paar te zamen zoude eten, 
En zij hadden geen inkomen, 

Vader zag, als wou hij bijten, 
Moeder was stuursch en lusteloos van zin ; 

168. «Ofke! zeide ze, Elk jaar een kind! 
» Was ik vrijster — ik wilde 't zoo gaarne." 

4. 

Hoite en Hoâtske, zondags te kamer, 
Maakten het met elkander klaar. 

Tetke kreeg Sjolle-kramer, 
170. Te Sint Olof bij wijn en Mer. 

Nu loopt elk om als een slet, 
En beklagen het, maar te laat. 

8. 

Oeds deed beter, naar ik acht, 
Toen hij Sæts zijne trouw toezeide.· 

l î i». Hij liet 't de ouders effen pleiten, 
Wat ze aan elke zijde medegaven. 
Nu bezit hij huis en schuur, 
En zijne kinderen vliegen alleman over ['t 

hoofd]. 
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6. 

Orck , mijn soon , wot du bedye , 
180. Ri" aaet oon allijcb in moll'. 

Jeld in rie lit mey dy frye ; 
Bern , so geann' dijn saken wol, 
Den schil de' hijmmel oer dijn dvraen 
Lock in mijlde seyning1 jaen. 

œ y t. 
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6. 

Orli , mijn zoon, wilt gij beklijven, 
'180. Loop niet aan gelijk een nioî. 

Ouderdom en raad laat met u vrijen, 
K i n d , zoo gaan uwe zaken weî. 
Dan zal de hemel over uw äoen 
Geluk en milden zegen geven. 

U I T. 
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FRIESCHE TJERNE. 

A A N T E E K E N I N G E N . 

Pi& de uitgave van het breedvoerig woorden
boek van wijlen mijnen braven vriend Epkcuia 
beeft men algemeen gedacht, dat de gansche 
Gysbert nu verklaard was. Hij en professor Was-
senbergh hebben mij dus het gras voor de voe
ten vveggemaaid; er mag bier of daar nog een 
mager haïinpje, dat hunnen seïs ontdoken i s , 
zijn staan gebleven, maar dat i s , meent men, 
dan ook alles. De volgende aanteekeningen zijn 
daar om te getuigen, in hoe verre die meening 
met de waarheid overeenkomstig zij. Het karak
ter en de ijver mijner beide voorgangers zijn mij 
veel te eerwaardig, om het denkbeeld hunner 
taalkundige verdiensten opzettelijk te verkleinen ; 
hunne misslagen op te noemen is mij zelfs eene 
onaangename taak, waartoe ik niet overga, dan 
gedwongen om vooroordeelen, die door hun ge
zag wortel geschoten hebben, en het regt verstand 
der plaatsen hinderen, uit den weg te ruimen. 
Liever heb ik door mijn stilzwijgen den tol der 
dankbaarheid aan hunnen veeljarigen arbeid willen 
betalen, en laat dus meesttijds den lezer bevolen, 
om door vergelijking onzer gevoelens te beslis
sen, wie de waarheid gezien heeft. 
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Den tekst der Bolswarder uitgave heb ik niet 
verlaten, dan in gevalle van duidelijke» misslag 
der drukpers. De gelijkvormigheid in ãe spell ing, 
welke Epkema najoeg, zou moeten steunen op 
he t denkbeeld, dat hetzelfde woord ia den tong
val van Gysbert ook steeds dezelfde uitspraak had. 
Di t denkbeeld nu houdt geenen steek. Quea en 
quœ, kwaad, bij voorbeeld, die zich nu aan twee 
onderscheidene tongvallen toegeëigend h e b b e n , 
zoodat de Dongera-deelen quœ, e n d e gewone Land-
friezen quea zeggen, wierd in Gysberts tijd nog 
door elkander g e b r u i k t , gelijk par en pœr, mar 
en mter in mijne kindsehheid te Grouw. Boven
dien zijn de vokaalteekens van ons Alphabeth te 
a r m , dan dat zich voor ieder der menigvuldige 
en teedere klankverschillen eener onbedorvene 
taal dadelijk het onbepaalde en ontwijfelbare tee-
ken aanbiedt. De dichter wankelt dus dikwerf 
tusschen y en y, uw en uy, bij voorbeeld, en 
mij dunkt , wij moeten die verschillende spellingen 
in onze drukken la ten , om tusschen de uitersten 
een middenevenredige te zoeken, die he t raadsel 
der ware uitspraak oplost. 

Ook de menigvuldige apostrophes heb ik in 
den tekst ge la ten , schoon zij bij den dichter 
tweederlei gebruik hebben. Vooreerst duiden zij 
a an , dat de vokaal, die er mede geteekend i s , 
in de volgende versmelt : zoo maken, bij voorbeeld 
reg. 4 , yerdsche' in, reg. 2 2 , brecke' in, striette' 
iz, ieder slechts twee lettergrepen in de maat van 
he t ve r s , schoon er drie geschreven staan. Dit 
is eigenlijk overtollig; want een goed lezer kent 
die gevallen van vokaalversmelting [synaïœphe] bi j 
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't gehoor. De andere apostrophes duiden de uit
lating eener letter a a n ; zoo als reg. 4 , yvge, 
reg. 18· oor', reg. 2 2 , schonck' raoryvige, oore, 
sclwncke. ík heb ze beiden op hare plaatsen 
gelaten, schoon ze dooi· niets van elkander on
derscheiden zijn, gelijk de eisch was. Zij be-
hooren aan den d i ch t e r , en hij moet ze verant
woorden. 

Over de uitspraak van Gysberts taal wil ik 
liever niets zeggen, dan er ten halve van spre-
Isen. Over het algemeen moet men de klinkers 
zoo breed en plomp niet uitbrengen als de ge
wone land - F r iezen , maar meer naderen tot de 
nette en ingetogene uitspraak van den Zuidhoek. 
Di t heeft vooral plaats met de â, die. bij de 
Land-Friczen óa is ín koud, wròaã, sòat, maar 
bij de Zuidkoekers Itaad, wraad, saat, b i j de 
HindeJopers kaald , ivraald, saalt. — Van de 
Zuidhoekers zijn het de Hindelopers, die de ware 
uitspraak der ij, gelijk die bij Gysbert gold, nog 
aanhouden, zeggende †ri-ja , h-i-je, U-je in plaats 
van het land - Friesek f rij - e , kry-e, í g - e , hetwelk 
in dit opzigt verbasterd is gelijk het Hollandse!» 
in vrijen, krijgen, lijden, hetwelk voorheen ook 
klonk vrî -jen, hígen. Uden. De tegenwoordige 
Hollandsche ij, die een bastaard is tusschen ei 
en i i n , late men dus nooit bij Gysbert hooren , 
en leze of er stond n; tin, in ; wiin, wijn. 

Ik zal eens vooral een woord zeggen omtrent 
he t gebruik van dy bij Gysber t , waar de Hollan
der de heeft ; hierdoor yerleid heeft Epkema 
voor dy geschreven de, waar dy hem onaange
naam in de ooren klonk. Zoo heeft hij hier reg. 
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7 2 , dy hâde dect, de koude dood, en M. 7. % 
grìene voey, de groene w e g , dg sïnne, de zon, 
en overal elders dy, d e , in de veranderd, gelijk 
de gewone LandfrÎEzen het thans gewoonlijk ooi; 
doen. Indien Epkema een oogenbîik zijne naauw-
keurige kennis van de taal dei· oude Friesche 
wetten had te baat genomen, alwaar dy schier 
op elke bladzijde voor de [b. r. M. 26] gelezen 
word t , hij zou dezen misslag niet hegaan hebben. 
Het oud-Fr i e sch onderscheidt de geslachten op 
deze wijze : mannelijk thi, d e , o \ vrouwelijk , 
thju, d e , ij; onzijdig t het, da t , roi thi n o n e , 
de naam; thju spreke, de spraak; thet rjncht, 
het regt. Toen thi en thju [later <%o] verìoo-
pen waren in de niet de karakterîöoze e, hield 
uien di of dy nog aan voor het aanwijzend lid
woord [isté], en dus heeft men dit verloop aan
gewend om een onderscheid aan te duiden, dat 
de oorspronkelijke heteekenis des woords niet be
doelde. Dy grìene tvei, is thans , die groene weg, 
ista via virescens, en n ie t , als bij Gysber t , de 
groene weg. Ook in dit opzigt is het land-
Friesch besmet door het Hollandsch , hetwelk 
voorheen insgelijks die voor het tegenwoordige 
de bezigde. Die giericheyt hedrieeki die wiisheyt, 
zeiden de ouden; maar wij .zeggen, De gierigheid 
bedriegt de wijsheid. Het lidwoord in alle de talen 
der Gerniaansche stam bevestigt mijne opmerking, 
maar ik heb genoeg getoond , dat het door Epkema 
verworpene dy bij Gysbert het oude ware lidwoord 
is ,"hetwelk zijne tijdgenooten nog aanhielden, en 
wij hem dus niet ontnemen mogen. Zie Gysbert 
Japix uitg. Epkema. 2de deel. hl. 126 . 7. 17 . 

12 
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BE T I T E L 

Friesche Tjerne. Friesche T j e rne , in onder
scheiding van een Gelderschen, Hollandschen of 
Övcrijsclschen Tjerne. Gysbert wil zeggen, dat 
hij een Frieschcn boer zai schetsen in zijn ka
rakter ; de vraag is dus n ie t , wat men aardigst 
ia een boer zou vinden, maar of de dichter een 
Frieschen boer getroffen heeft. 

Het is eea gewoon .kunstje van onzen dichter, 
dat hij voor zijne personen zulke eigennamen 
ui tkipt , die op den klank af ieders stand of ka
rakter herinneren. Dezen landman noemt hij 
Tjerne, als zijnde een weidboer , die van de 
tjerne cf karnniolen leven moest. E e n ltiije ke
rel , die het op riemen laat d r i jven , heet Sjolle, 
omdat hij sjoll oí sjoelt, dat is , daar loom henen 
sleept. Een hachje noemt de dichter fVif of 
ligtvaardig, en den ouden deugdzamen staatsman 
Goadsfrjeun, godsvriend. De overeenkomst van 
den eigennaam Tjvme met tjerne, ka rn , is ech
ter slechts eene bloote toevalligheid, welke de 
dichter in zijn voordeel aanwendt. Vele eigen
namen openende met tj, of zoo als wij eigenlijk 
spreken tsj, hebben oorspronkelijk een k vooraan. 
De Augeìsaxische eigennaam Ceal-tvin, k ie l -be
s tuurder , Ceal-ling, schepeling, wordt bij ons 
Tjalling ; Tjerne is op dezelfde wijze van kerne, 
IJsL kiäv, de uitverkorene ; Tjerk van den An
gels, eigennaam Cerdie [kiarh· bij de IJsl . kracht 
en dapperheid] zoodat de Franschen door Tjerk 
Hidães, uit te spreken Eierkides, het woord tot 
zijne oorspronkelijke consonant terug bragten. 
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liuws-man. De Germanen, die zclven liefst 
gingen oorlogen of j agen , lieten den landbouw, 
behalve aan hunne vrouwen en grijsaards, ooi; 
nog over aan eene soort van fons-slaven, die het 
vee verpleegden en den akker bearbeidden. De 
oudste Germaansche naam voor een inenseh in 
dienstbaarheid is man, en dewijl deze dienstbaren 
huisgenooten van hunnen hee r , en bovendien door 
hunne taak aan het huis gebonden waren, noem
de men ze huis - mannen. In de oude Friesche 
wetten [bl. 4 3 1 ] wordt hmis-man met kuis-keert 
gewisseld, en inderdaad beíeekent het Angels. 
céorl, gelijls het Eng. churl, een gemeenen hoe r , 
en hus-céorl, een huisknecht. Bij de uitbreiding 
der bezi t t ingen, en de ontwikkeling der maat
schappelijke instellingen, plaatste de heer deze 
huismannen op zijne landhoeven, waarvan zij hem 
jaarlijks eene zekere hoeveelheid vruchten of vee 
opbrengen moesten. ï n de oude Zweedsche wet
ten is hus-tnemn nog een slaaf; bij de IJs l . heet 
htis-madr reeds een huisknecht , die den huisva
der op zekere tijden zekere diensten schuldig , 
maar. voor het overige zijn eigen meester was. 
In vroegere Friesche oirkondén was hij reeds 
meer , en zulks om de volgende reden. Dewijl 
de slavernij bij de Germanen haren grond had 
in liet regt van verovering, en de slaaf oorspron
kelijk een gevangene in den krijg w a s , zoo moest 
de bron der slavernij het vroegst hij de Friezen 
gestopt zijn, omdat zij vroeger dan eenige Ger 
maanscfoe stam van het zwerven en veroveren af
zagen, en zich kenmerkten door eene geheel b i j 
zondere gehechtheid aan ìxct e en iü aai geì;ozeB 
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plek hunner inwoning, waar zij z ich, zoo lang 
de geschiedenis van hun spreekt, aan veehoederij 
overgaven. In de oude Frieselie wetten treedt 
de huisman , of boer daarom reeds , even gelijís 
de v r i j e , als Mager op in het gevecht, met deze 
beperking, dat hij eenen heer heeft , tegen wien 
hij het ailerstrengste regt niet zoeken mag [hl. 
131.] Toen ook deze laatste spoor van slavernij 
voor den vrijheidsgeest der Friezen verdween, 
beteekende liuis-man eenen vrijen hoe r , en de 
landstand eerlang de eerste in Friesland worden
d e , zoo klom huisman van den naam der dienst-
baarheid op tot dien van een weigezeten h o e r , 
die op eene pachthoeve met uitgebreide lande
rijen woonde , en daar zijn eigen vee , gereed
schap en huishouding hield., Zoo hoorde ik he t 
in mijne kindschheid door mijne ouders en oo-
men tegen deftige landlieden gebruiken; en het 
stond over tegen kouter - hoer, [IJsl. hot-karl, Eng . 
eottager] die een. kot of hut bewoonde, met een 
klein plekje grouds er bij . Zoo moet men 
het ook hier nemen in hmvz-man Tjerneniaet, 
Het Angels, woord hine-man, eigenlijk, man «i t 
de huishouding, doch in het gebruik een boe r , 
is denzelfden kring van beteekenis doorgeïoopen. — 
Dit artikel is een aanvuísel op het hoofdstuk van 
mijnen vriend Grimm over de slavernij; en moet 
ingeschoven worden tusschen n° 10 en H op 
bl. 5 0 3 zijner Deutsche rechts - alterthümer. 

reg. 1. Lân - herc. Land - bezitter , is een be-
l i t ter van land; maai land-heer is geen heer van 
he t l and , maar heer van den boer in zoo verre 
deze land van hem in gebruik heeft. Zoo moét 

wumkes.nl



137 

inen ook lân-frouwe nemen, welke de boer ais 
meesteres hu ld ig t , voor zoo verre hij haar land 
gebruikt. Het zijn dus beide ceretiíelen, maai
bij de meerderheid , welke de boer hun toekent , 
door het denkbeeld van land, als een prædica-
t u m , gekenmerkt. Be Fries onderscheidt zeer 
scherp tusschen frou en tvüf. Frou, één met be t 
Goth. frauja, l ieer, IJsl . jru, meesteres , duidt 
de meesteres des huizes aan. ffiif daarentegen 
de v r o u w , voor zoo verre zij tot de schoone 
kunne behoort. Vws frou, zegt de meid van ha
re meesteres. Myn tvüf, zegt de man van zij
ne echtvriertdin, omdat hij ia haar geene mees
te res , maar de vrouw en moeder ziet. Ldn-
frouive is eene meesteres wegens landbezit , en 
lân-witf, een' vrouw van het platte land. Min-
scen neemt de Fries bijkans nooit in het enkel
voud dan voor vrouw, en dan altoos onzijdig, 
meestal met uitdrukking van deernis. It minsce 
hìet hitter, de arme vrouw weende bitter. 

Het is eene soort van wellevendheid, dat men 
zijnen meerdere niet regelregt met gij of u aan
spreekt, maar als afwezig en in den derden per
soon. Zoo is het bescheidener, Ik weiisch Mijn
heer tjoe' reis, ais Ik wensch u goe' reis, Mijnheer ; 
en zoo h i e r , lek ivinsek lân - here loek. 

Nye lân-froií. l ede r , die nieuwelinge in ee-
nige betrekking optreedt , is ny, en de Fries 
spreekt van een nye domeny, die pas gekomen 
i s , gelijk van een nyhynzcr, dat hij pas gekocht 
heeft. Somtijds vereenigen ze ny met het substan-
i ivum; zoo hoort men zelden de nye boer , maar 
meest de nyboer, die onlangs op de pachthoeve kwam. 
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ree. 2 , # " * Ijeafäe jiemme bijn ! enz. Eerst 
de liefde, die de harten zamensnoert, en dan de 
zegen, dien de God der liefde op zuil; eene eckt-
knoop gebiedt. In deze twee zaken is alle mo
gelijke zaligheid van het huwelijk begrepen. 

Jiemme. Spreek de í uit met een flaauwen 
naslag van de toonlooze e, en dus jì-ëmmc. 
De Ziiidhoelters zeggen jime, door de land-Friezen 
verhard tot jimme. Het is geboren uit gi met 
den uitgang ma, zoo geliefd bij de Friezen. 
Gima voor gijlieden is dikwerf in de stukjes van 
de 13<le en 14'i3 eeuw. Zie Gesta Früonum, p . 
Í ô 2 , gymma verwisseld met ismma [jemine]. Dit 
gima heeft de bijzondere eigenschap van he t een
voudig pronomen plurale gki, TOS , der oude Ne
derlanders uit te drukken, en hun pronomen pos-
sessivum plurale , ul ieder , u w e , vester , tevens. 

Nimmer naet, thans nea naet, en noait net , 
numquam n o n , nooit n i e t , dat i s , volstrekt nooit. 
Bij de Grieken, even als bij de Friezen strekt 
eene dubbelde ontkenning om de ontkenning te 
versterken, maar bij de Latijnen beteekent ntim-
quam non, altijd. 

reg. 3 . Tzjerl. Het Latijnsehe g crulus, een 
drager , staat over tegen het Germaansche carle, 
Angels, ceorle, Eng . churl [tshurl] en dit Tjzerl 
of tzjirl; duidende dus eigenlijk een man aan , 
die door zijne geboorte tot dragen en sjouwen, 
of tot gemeenen veldarbeid, gedoemd is. W i j 
hebben reeds gezien, dat het woord bij de An
gelsaxen en Friezen de heteekenis van zulk eenen 
dienstman bezat , het zij dan met of zonder voor-
aanzetíing van hûs. Maar die huis-kerels, dat i s , 
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huis - knech ten , wierden .behalve tot den veldar
beid , bij de groote heeren vervolgens ook tot 
huisdiensten, en eindelijk tot helpers in den 
strijd gebruikt. Koning Aelfric sprak daarom al 
van eenen œcer-céorl, akkerkerel of b o e r , in te
genstelling met een hûs - cèorl. Van daar betee-
kent in het niiddeneeuwsch Latijn hus-carla niet 
alleen dea m a n , die tot den liofstoet van een 
prins of groot heer b e h o o r t , maar ook den 
krijgsman uit de hofhouding, die tot de lijfwacht 
behoorde. D« Cange haalt daartoe onder ande
ren eene plaats aan , waarin de koning aan al de 
soldaten van zijne huishouding, welke men in het 
Deensch hâs-carlen noemt, zeker bevel geeft. Bij 
Gabbema [verh. v. Leeuwarden hl. 115] komen 
de tzirlen dan ook voor als strijdgenootcn, en in 
dergelijken zin van kameraad, bes te , t rouwe maat , 
neemt het ook Gysbert. De Hollanders zeggen 
in dien zelfden zin kereltje tegen de kinders , 
waarin de Friezen Tzirl tot een volwassen man. 
Tzirl is deftiger en mannelijker dan Kereltje. 
Friesland was het aristocratischste land der we
re ld , doch zoo sterk getemperd door de demo
crat ie , dat de hoer behoudens de diepste achting 
zijnen landheer Tzerl noemt. Deze volksgeest, 
die nog aan de Engelsehen eigen i s , was het 
uitvloeisel van het staan dezer volkstammen on
der de aloude dtices, van welke Taeitus spreekt, 

reg. 3. Rid is eigenlijk de í oop , die kat ten, 
honden of jongens, bij voorbeeld, door een steeg 
of andere doortogt hebben , en het duidt alzoo 
een onophoudelijk en vermöeijend gejagt en ge-
vlieg aan van altoos uit en in. Schilderachtig 
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wordt liet ooit gebezigd van den mijngang c e n s 

mois. Molle-rid, mol îe - ïoop , taïpæ cuniculi. 
reg. 6. Hit reyts iele yn ' í lid ai 't tvijv de 

•uiirttel die. Tjerne bezigt van dat soort van 
spreekwoorden als , Baai· hoor ik u, zei doove Ja' 
col·, en er sprong een vloo over den zolder. 
E e n wortel heeft geen leden , en een doove kan 
geen vloo hooren. De ongerijmdheid is de grond 
Tan het koddige in dergelijke gevallen. 

De naauwkeurige Gysbert spelt wijv in plaats 
van tvijf, omdat de f te scherp is voor de uit
spraak der Fr iezen , die omtrent wihv zeggen. 
De Hindeîopers , de w verder in eene u oplos
sende, zeggen ivieti. Bi t doen zij niet met liiw, 
lijf, schoon de Îand-Friczen er ook met MI sluiten. 

reg. 8. Lit my mey lye. » Men leert ons dat 
wij met veel strijden den hemel moeten winnen ; 
meent gijlieden er met zoo veel eten en drinken 
in te komen, kom aan , laat mij dan maar met 
lijden." Dit is een pasqail op den i jver , dien 
•deze keukenbevolking in de bereiding van zoo 
Teel overtoüígs ten toon spreide, en waarvan men 
wel eens zegt, i j / werken of zy er den hemel me
de verdienen zullen. 

veg. 9. lek siet mey ooti, wei te verstaan , in 
de keuken. 

reg. 10. O wijlde Sarlle ! Kerels waren geen' 
slaven, maar een middensoort ísissehen slaven en 
vrijen i n , misschien zoo als de vrijgelatenen, 
waarom de Angeîsaxische vertaler van Orosius 
[IV, 3.] onderscheidt tusseken cíorlas, l iber í ini , 
en théoivas, servi , slaven. í n hei rijm hoe das 
Fresen ioe Fridom koemen, wordt van de Friezen 
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gezegd, dat zij met houten banden om den hals 
aan het hof van Karel de grooie kwamen; Deer 
efter werden se kaerle, daarna wierden zij vrijge
latenen, p. 4 . Deze hetere geboorte opende hun 
eene plaats onder de hofbedienden en lijfwacht 
der monarchen. De dagclijksehe aanraking n u , 
waarin deze hnis-kerels, als htiisgencoten met den 
souverein kwamen, Isragt dikwerf eene gemeen-
saamheid, j a , eene vriendschap tnsschen heiden 
voort , die den huis-knecht verhief, eerst tot 
huisheer, hofmeester of major domus , en einde
lijk tot bestierder van den monarch zelvcn, die er 
ín heette (e regeren. Op deze wijze schijnen mij de 
Carls en de Carlo-mans [sjouwer-lui] met 3 of 4 ge
slachten van eenvoudigen hofhediendc opgeklom
men ie zijn loi de waardigheid van keizer, en 
door hunne verheffing aan den naam van Carl 
eenen glans bijgezet te hebben , dien hij van na
ture geenszins bezat. Carloman, gewoonlijk Ka
rel de grootc genaamd, verspreide door zijne 
moorddadige wapenen zuil: eenen schrik onder de 
Friezen , dat zijn naam als die van den duivel 
tot een vloekwoord gebezigd wierd , om iets 
buitensporige of verbazende uit te drukken. Van 
een ketel , 'waarin het water zoo hevig kookte , 
dat de stocm het deksel afwierp, hoorde ik ie 
Kindelopen eens zeggen, dat witter itoalset as de 
ivjjlde Sarle, Dat water kookt als de wilde Karel ! 
E n h ie r , O tvylde Surlle ! Yan hurle is tsjarle ge
lijk van hcrle is tsjaie ; tsjarle is in de Zuidhoek-
sche diaìckt sarle, gelijk ook tsjerne, karn , tsjies, 
kaas, tsjerke, kerk, daal· luiden sarne, sies, serke 
enz. Ooìs de oude Hollanders zeiden Sarles en 
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Tsarlcs. M. Stohe, III. 10. De wijlde, dat i s , 
de woeste Karel wordt hij genoemd, omdat hij 
er zonder eenig aanzien of erbarnii.ig in omhieuw, 
niet rustende voor dat hij dea iaatsten man , die 
tegenstand aan zijne heerschzucht bood , verdelgd 
had. Zoodanig staat deze gekroonde volkenmoor-
denaar in den volksgeest der Friezen sedert zijne 
verschijning opgeteekend, met welk ecnen eerbied 
de geestelijke interpolators der Friesche wetten in 
de 1 3 1 " eeuw ook van den man spreken mogten, 
die de Friezen met den degen in de vuist het 
Euangelie gepredikt had. De Fries spreekt 
van dezen Karel met hetzelfde woord als van 
den onmenscheïijken zeeroover van het Noorden, 
die te vuur en te zwaard verdelgde, en wat aan 
goed en bloed overbleef in zijne schepen nam. 
De oude Friesche wetten spreken tweemaal van 
wylda wisingh, immanis , ferox pirata. O. F . W . 
bl . 2 0 , 117 . De reuzenkracht van Karel de 
Groote gaf aanleiding tot de Friesche spreekwij
z e , len kerel as Hars, Een kerel als Karolus. 

Hoe waarschijnlijk mij deze verklaring schijnen 
moge, moet ik echter zeggen, dat Savrlì of Sor
ti de naam van een held uit de fabelleer van 
het Noorden i s , die onder anderen sprekende 
wordt ingevoerd liamdìsmal IX. ín het ÏJsl . is 
het nog een eigen naam, die aanvaller beteekent. 
Het is dus ook mogelijk, dat de ivijläe Saiia 
het een of ander verschrikkelijk wezen uit de 
Godsdienst onzer Heidensciie voorvaders is. De 
herkomst van zulke tusschenwerpsels en vloeken 
ligt dikwerf in hei donker der vroegste oudheid 
verholen. Zie Bole op reg. 14o. 
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reg. 1 i . fíe luivck — fen Bemiwe, Bints, in Royts 
enz. Ik begrijp , dat Tjerae hier zijne gansche 
huishouding zoo wat opnoemt, omdat zijne vrouw 
voorgaat, en zijn zoon de rei sîuit. In dat ge
val kan men door Beatiwe en Bints den knecht 
en den arbeider , en door Royts de meid ver
staan. Die heal-ivuwgscn jonge komt hier voor
treffelijk te pas. Bleu is nooit gulziger, dan als 
een jonge in het opgrocijen : de maag moet dan 
zorgen niet alleen voor het behoud van hetgeen 
bestaat , maar tevens van ' t geen aankomt. Men 
versta er alzoo door een hongerhals van zestien 
of zeventien jaar. 

reg. 12. Lille - jneplícrs bonge. Verbeeld u den 
buik van dezen gast zoo groot als de buiken van 
zijne v rouw, van Beauwe, van Bin t s , van R o y t s , 
van zijnen gulzigen halfvolwassenen zoon , en van 
hem zelven met elkander, en dien monsterbuik 
zoo barstens gepropt met spijzen, dat hij gespan
nen stond ais de opgeblazen zak van den doedel
zakspeler; hoe veel sehotelvollen zouden daarin 
wel kunnen geborgen worden? En evenwel het 
kon er af, zegt T je rne , zoo veel wierd daar in 
die keuken ten beste gegeven. Eene groteske 
t r ek , geheel in den smaak der Fr iezen , om den 
overvloed der Friesche hruiloftsíafel te schet
sen. Ik zelf heb in mijne vroege jeugd eene 
bruiloft bij eenen boer in Oostdongeradeel bijge
woond, waar twee vette ossen voor de gelegen
heid geslagt waren. Bier en brandewijn lag bij 
vaten op den tap. Maar ik moet ook zeggen, dat 
de zoon en de dochter des huizes ter gelijker 
stonde t rouwden, en dat de vader 's nachts op 
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den dorsch vloer verscheen met een gedicht, geti
te ld , Twa miggcn yn ién flap. Deze oude breed-
gebouwde s tand-Fr ies , niet een vlaphoed op liet 
hoofd» en een knipbril op den n e u s , zijne h'cil-
wenschen in den nationalen tongval oplezende, 
omringd van een honderdtal blanke Friesche 
sehoonen, jongelingen, kinderen, mannen en vrou-
v.'en; deze groep bestraald door het flaaiiwe licht 
van twee keukendampen, die men boven hei hoofd 
des dichters ophief, was zoo schilderachtig, dat 
ik haar nooit vergeten zal. — Lifíepiepher, zon
der lidwoord, moet men nemen als een eigennaam. 

reg. 15. Dat jilt! Dat geìdí! Zoo in het Hol-
landsch, fan daag zul het gelden, dat i s , er op 
aan komen. Ejoeã scil äe buwtev jild jade, Van 
daag zal de boter geld gelden, d. i. het zal een 
rsvaren kamp geven. 

reg. 14. Goe bjem· iz cack nact quœ. Tjerne 
spreekt hier als de broeders der natte gemeen
t e , die zich gelaten, als of het glaasje hun Yrij 
onverschillig was. Hij meet dea lof van het lek
ker eten ten breedste u i t , en slechts met een 
enlseì woord voegt hij er b i j , « Nu, een kun goed 
bier ís juist ook aoo kwaad niet." 

reg. í.S. Dy deìters ! yens allyek enz. Be 
Bûlswarder druk had de verdeeìing zonder z in , 
Dy deliers yens! ättych, eaz. die door Gabbema 
en Epkema blindelings gevolgd is. Thans zegt 
men Dy diker, deker, deàkcr, en denker, ver-
lîort als het Holl. de duiker uit duivekater [deux 
fois quatre, een Franseh wittebrood bestaande uit 
acht aan elkander gezette bolletjes] waarmede men 
vloekt, omdat duivel te raauw is. — Voor yens 
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allyck, eens aï-lijk, bezigde Vondel eens gely^. 
dat de grootheid van innen naam eens gelyk die 
van eenen onverwonnen Alexander door de spitse 
van over de vyflig pennen ten eeutvigen leven dgr 
vermaerdheid werdt ingeënt. Wellekomst aan -jij. 
ne Vorstel. Doorl, op zijn wederkeeren na îjet 
veroveren van Grol. 

reg. 16 . E'm da, uwz Gritman stoar. j ) e 

Grietmannen, onder welken naam dan ook v ^ o e . 
ger bestaande , zijn welligt de oudste overheden 
van het Friesche volk, die het regí bed ienden , 
de plaatselijke belangen der dorpen regelden, en 

des noods aan het spits van de stam, welke zíj 
regeerden, ten strijde optrokken. In de Saxische 
tijden nog hadden xij het lijfstraffelijk regtSg e_ 
bied. Na de Spaansche omwenteling wierd «leze 
magt in zoo verre beperk t , dat zij aíle b u i t e n , 
sporigheden in hunne gemeenten s traí ten, b o e t e n 
oplagen en er afslag van toestonden, maar ve t · d e r 

geen lijf bedwang oefenden dan met eene g e y a n . 
genis van veertien dagen op water en brood. | n 

de buishouding der gemeenten hielden zij a e t 
opzigt over de gemeentelasten, bruggen, w e g e n j 

vaar ten, s luizen, ma ten , gewigten, aangestrunde 
goederen, en wat dies meer zij. Eindelijk \y-js 
hun ook de zorg bevolen voor de openbare s-ust. 
De goede orde te handhaven, oploopen te s t u i 
t e n , j a , den openbaren vijand gewapenderhand 
tegen te t rekken, behoorden onder hunne h e i l i g , 
ste pligten. 

Ik zeide , dat de Grietmannen waarschi jnl i jk 
de oudste overheden van het Friesche volk \ya. 
r e n , en dit b l i jk t , om van andere bewijze*» t e 
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zwijgen, daaruit , dat bun regtsgebied tot het 
platte land bepaald was ; Friesland in de oudste 
tijden geene steden hebbende , waren er geene 
andere overheden dan van het platte land moge
lijk. Het landschap D r e n t h e , waar de bevolking 
van een groot dorp meer dan het dubbeld der 
hoofdstad i s , getuigt nog heden ten dage van 
den aïouden toestand. Als wij den wijden cir
kel van liet regtgebied der Grietmannen nagaan, 
is he t duidelijk , van welk een meteloozen in
vloed hun goed of kwaad bestier op de welvaart 
der Grietenij moest z i jn , en de bewoners van 
het platte land beschouwden en verdedigden he t 
daarom als één hunner dierbaarste burgerregten 
den Grietman zelven te kiezen. Dikwerf is hun 
dit regt door zoogenaamde landsheeren betwist ; 
maar na de Spaaösclie omwenteling is ' t hun door 
prins Wil lem de eerste toegekend, en bij eene 
staatsresolntie van den 2 3 April 1 8 8 3 bekrach
tigd. Sedert hebben Frieslands opgezetenen dit 
regt langer dan twee eeuwen onafgebroken geoe
fend, en he t heeft niet opgehouden dan na dé 
oplossing van , het gemeenebest der vereenigde 
Nederlanden, in het bloed van Wi l l em den 1»·* 
gevestigd. 

Omstreeks den jare 1 6 3 8 , toen dit gedicht 
waarschijnlijk vervaardigd wie rd , was dat regt 
in vollen gang: en dewijl Tjerne er deel aan 
n a m , moet hij bezitter zijn geweest van eene 
boerenpïaats , een schotsehietend h u i s , of eenige 
losse landen ; want zonder dat was hij niet stem-
geregtigd. De boer Tjerne had dus een reg t , 
dat den Prins van Nassau bij de constitutie ge-
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weïgerd was ; ìiíj bezat vastigheid en het rcgt 
van stemming. W a n t dewijl het stemregt uitging 
van he t bezit van vaste goederen, wilden onze 
voorzigtige voorvaderen niet dulden, dat hunne 
pr insen, de voorouders van onzen koning, eenen 
voet gronds in Friesland bezitten zouden ( ' | ) , 
uit vrees dat zij door overstemming gevaarlijk 
voor de vrijheid worden mogten. De Grietman 
van Tjerne was ges torven, en er moest een nieu
we in zijne plaats gekozen worden. Zulk eene 
gelegenheid hragt de gansehe. Grietenij in bewe
ging. Elk was in -verwachting, wie de man moest 
w o r d e n , van wien het "welzijn der grietenij groOr 
telijks af zou hangen. De één had dezen, een 
ander genen op_ het oog. Men tw i s t e , men keef, 
j a , somtijds wisselde men n o g gevoeliger bewij
zen , voor en tegen de bekwaamheden van dets 
candidaãt. De grooten , die naar dé bediening 
dongen, kuipten ui t al hunne magt en bewogen 
hemel en aarde om eene enkele stem te: w innen ; 
omkoopingen, víeijen, bier en spijzen ten beste 
te geven, niets wierd gespaard , en een stemge-
regtigde kon zich in geene rigtibg bewegen zon
der cene fuik te ontmoeten, gespannen om een 
zieltje te winnen. Het is onmogelijk in deze da
gen een denkbeeld van dat gewoel te m a k e n , 
zonder te zien, wat er bij de benoemingen der 
Engelsche parlementsleden voorvalt. Tjerne be
schrijft het heel aardig. W a s hij in zijn l and , 
geheel in de verte was er al een hee r , die hem 

(*} Zie Foeke Sjoerds, beschrijving van Frieaìaná. 
II. S. fjl. 182. 
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zag en vriendelijk toeriep. W a s hij in de s tad , 
op den hoek van elke straat was er al é én , die 
hem in huis trok en onthaalde. Maar nu vergeet 
hij nog te zeggen, dat men in de kerk gekomen 
om de stemmen op te nemen, wel eens een stem-
cedul , dat voor partij w a s , stilletjes in den mond 
moffelde en opvrat. 

Mij dunkt , ik kenne zeer wel dei buitenspo
righeden , die ui t zulk een algemeen onmiddellijk 
stemregt voortvloeijen, en tot welke misbruiken 
en nadeelen voor den burgerstaat het aanleiding 
geeft; ook weet ik höe Ubbo Emmius en Scho
tanus reeds tegen dit : misbruik zijn uitgevaren. 
Mijnentwege mag men ook heden op dat gansche 
«temregt zelven schrollen zoo veel als.men gelieft; 
maar moeijelijk zal men mij overtuigen, dat een* 
goede zaak inoet -verworpen worden om het mis· 
bruik. Het onmiddellijk stemregt om zijne bui
tensporigheden af te keuren, zoude zoo veel zijn 
als bet Euangêlie weg te werpen om de vervol
g ingen , waartoe he t aanleiding gaf. E n volko
men overtuigen zal men niij nooi t , voor dat ie
mand middel wist om die bladen ui t 's lands 
bistorie te scheuren, die l ee ren , dat wij onder 
zulk een stemregt van veracht en vertreden één 
der roemrijkste en magtigste natiën van den 
aardhol wierden, gelijk Engeland het gebleven is 
tot in deze oogenblikken. 

Voor de ouden van dagen zijn de bovenstaan
de opmerkingen overtollig. Doch ik verklaar Gys-
ber t ook aan het opkomend geslacht, hetwelk aan 
den eenen kant Grietmannen ken t , die den naam, 
maar niet de niagt hunner voorgangers bez i t t en , 
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en aan den anderen kant de gemeenten ten plat
ten ìande zonder eenigen invloed op de verkie
zing harer grietmannen ziet. Mijne tijdgenoo-
ten dus in den regeringsvorm van de eeuw des 
dichters verplaatsende, heb ik hen verplaatst 
i a het midden des tooneels, dat hij beschrijft , 
en alzoo willen voorkomen , dat zij , -verleid 
door namen , het voorledene niet naar het te
genwoordige beoordeeîen zouden. Met dit te 
herinneren wil ik slechts de verdenking voorko
men , als of ik dwaas genoeg ware om eene re
publiek te herroepen, voor welke ik geloof, dat 
de Wederîandsche natie onherroepelijk de vat
baarheid verloren heeft 

reg. 16 . In op in suwppjen, E n op een zui
pen. Claude Fonta ine , de vriend van Gysber t , 
geeft het pourtrai t van den kuiper in dezer voege , 

Daer stact ooch acn syn zjjdtje fijn , 
Men wijnkan en een fluit met tvjjn. 
Twee sacken geldts siet ghij ook hier, 
Geschoren en juweclen dier; 
Dat heet, wanneer men knijpen wil, 
Soo staen de roemers seldcn stil. 
En die si/n sin op 't kuipen steil, 
Moet nimmer hrùnpen met sijn geldt. 

reg. 17 . lioati of stoe. Of Tjerne met stevi-
gen tred be t land doorliep » of sti lstond, het kon 
niet he lpen; er was altoos de een of ander kui
per , die hem aanhield. Jn traepe ick trogge steä, 
cu kuijerde ik zoetjes door de s t ad , dan was 't 
nog tienmaal erger. Eìke s t raat , welke ik uitliep., 
stond er één om den hoek , die mij ai opwachte en 
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ín huis t rok.— Traepje, t rappen , is heel op zijn 
geraak wandelen. 

reg. 4 ? · Snjeons, zaturdags. Tjerne was toen 
ín de stad om de weekmarkt , die nu donderdags, 
maar toen zaturdags te Bolsward gehouden wierd. 

reg. 22 . De stricttc iz ìiird, in wiet, ingled, 
de straat is h a r d , en n a t , en glad. Het stemmen 
der volmagten ten landsdage geschiedde over ge
heel Friesland op éénen dag en hetzelfde u u r ; 
namelijk 's morgens ten elf uren op den "Woens
dag voor den eersten Maandag van Februari j . 
De kuiperijen grepen dus plaats in Januar i j , 
wanneer de straten in de s teden, of glad van de 
vorst , of morsig van de dooi zijn, en zeker altijd 
hard. Zonder de teedere en sehrandere obser
vatie van de kuipers zou Tjerne anders hebhen 
kunnen denken , dal de straat zacht was. — Ik 
meen dat de voorschriften omtrent het stemmen 
van volmagten ook van toepassing op de verkiezing 
van Grietlieden waren. W i e r d s m a , Stemregt , 184 . 

î ' bi-eeke' ùi schonek. W e l k eene teederheid 
van stedelingen voor een boe r ! De candidaten 
van het Engelsche parlement geven aan hunne 
vrienden vrij gelag in bepaalde herbergen, waar 
wel eens voor eene halve ton en meer opgezo-
pen wordt ; en zoo moet men ook hier ver
staan , dat de Friesehè grooten er in de steden 
eene soort van nomenclatures op nahielden, die 
op marktdagen de stemgeregtigde boeren ten hun
ne kosten onthaa lden , om zoo doende stemmen 
te winnen. E n wat de Friesche grooten, j a , de 
fierste der adellijke Friezinnen, zelven zich ge-
troosteden, londer de tusschenkomst van anderen 
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uit minderen stand te gebruiken, kan ons een 
brief van Gerlach Doys aan Willem van Haren, 
den Ambassadeur, onder mij berustende, leeren. 
Hij is van 1675 , en heeft onder anderen de vol
gende regels. « Het importanste nieuws , dat er 
* sedert ÜEDs vertreck liijr in de Provincie 
* is voorgevallen , is de Cuijperie van de Yacante 
. Grietenij van Wonseradeel, in welcke de Hee-
» ren Sicke ende Tiaerdt van Aijlua, beneffens de 
• Grietman Goslinga, nae vele altercatien aen 
» d'eene kant, tegen onse Collega Ockinga, Watse 
. Burmania ende de jonge Heer van Amelandt, 
* gecombineert sijn : daer wordt aen beide sijden 
* seer furieus gecuijpt, jae selfs de vrow van 
» Amelandt ende Sicke Aijlua vrowe reijsen door 
« 't slijck in alle dorpen omme, om de gunst van 
* de ingesetcnen te bekomen." Al de magt en in
vloed , dien thans de koning door het begeven der 
posten over de grooten oefent, lag toen in den boe-
zcm des volks, dat i s , van Tjerne en zijns gelijken. 

reg. 23. Tabach. Tegenwoordig zijn alle Frie-
sche boeren wâlhing chimncys, zoo als de En-
gelschman zegt, wandelende schoorsteenen; want 
een pond Friesche baai, [elders genoemd Frie-
scke Stinkert] koopen zij voor 8 of ÍO stuivers. 
Maar in 1628 hadden de Staten van Friesland 
het pond tabak bezwaard met een daalder aan 
impost, zoodat men toen het pond zeker niet 
onder de twee guldens kocht. Men rookte, of 
gelijk het toen luide, men dronk den tabak, 
draadfijn op zijn Turksck gekorven, uit zeer 
kleine pijpjes, die even als thans het glaasje je
never, het gansche gezelschap rondgingen. Het 
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gebruik van den tabak was er dus verre af yau 
onder den zuinigen boerenstand in zwang te z i j a , 
te meer , daar er het bier en brandewijn drinken 
altijd mede gepaard ging. Het was eene uit den 
vreemde opkomende weelde , die door de rege
ringen en de ernstigen in den lande met kracht 
tegengegaan wierd. In de Sinne-poppen van 
Roemer Visscher is nog een man die rookt , inet 
het opschrift, f^eeltydts wat nieuws, selden wat 
goedts. Het was dus een extrât je, waarop de 
kuipers Tjerne onthaalden, toen ze hem bij ham 
ea b i e r , ook nog het edel kru id , tabak, aanboden. 

Ik zoude een lang vertoog kunnen schrijven 
over de invoering en het toenemend gebruik des 
tabaks in de Nederlanden. Hoe snel de versprei
ding van dit kruid ook ging onder de s tanden, 
die hunne lust onbedwongen konden botvieren, 
IOO wierd aan voorwerpen , die onder opzigt 
s tonden, het gebruik nog lang onthouden, en tot 
mijne kindschheid reikten eenigc oude lieden » 
die het als eene dwaze en ongodsdienstige ge-
w'oonte verachtten. Zoo verboden de voogden 
van het armen weeshuis te Enkhuizen nog bij 
ordonnantie van den jare 1 6 6 4 het drinken of 
zuigen van tabak aan de weeskinderen op strafl'e 
van een niaaad lang aan het blok gesloten te 
worden. De doopsgezinden in Noordholland, lan
ger dan anderen aan de oude ingetogenheid en 
afkeer van uitheemseke weelde gehech t , schijnen 
bij het begin der i7de eeuw nog niet algemeen 
vrij van hun vooroordeel tegen den tabak geweest 
te zijn. Toen de KToordkollandsche gemeenten 
jaarlijks nog eene soeieíeitsvergadering te Alkmaar 
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[meen ik] h ie lden, kwamen aldaar een predikant 
en ouderling van de Zaan als afgevaardigden, en 
namen volgens der Doopsgezinden onderlinge gast
vrijheid hunnen intrek bi j één der leden van de 
gemeente, 's Avonds , toen de Leeren reeds een 
geruimen tijd naar bed gegaan w a r e n , zag de 
meid het licht nog branden van den ouderl ing, 
en op de tippen der tonen in zijne kamer tredende 
om het weg te ha len , meende zij den man met de 
beenen onder uit den schoorsteenmantel te zien 
hangen. Het arme k ind , wanende dat hier niets 
minder dan een zelfmoord door den strop had 
plaats gegrepen , ijlde met een doodelijken schrik 
naar den predikant , die aanstonds íoesnelde en 
zijnen reisgenoot met een brandend pijpje in de 
band uit den schoorsteen zag nederdalen. De 
goede man was verslaafd aan den tabak , doch om 
geene ergernis te geven rookte hij altijd in het 
geheim. N u , na zich een ganschen dag om den 
predikant gespeend te h e b b e n , konde hij het on
mogelijk langer uitstaan. Niemand gehoord, nie
mand gezien, had hij een stoel op den haard ge
plaatst , was daarop gaan s taan, en de meid vond 
hem bezig zijn pijpje in den schoorsteen ui t te 
dampen, opdat de rook hem niet verraden zou. 
De betrapte sluiker stond voor het aangezigt 
zijns herders niet weinig beteuterd ; doch deze 
trooste hem met de bekentenis , dat de domenäj 
zich niet minder om den ouderl ing, dan de ou
derling om den domenij yerbroken had , en de 
partij eindigde met nog eene gemeenschappelijke 
pijp van twaalf Menniste blaadjes te rooken, voor 
dat men weder ter ruste ging. 
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reg. 2 * . Bemodäere. Het ligt in den zindc-
liil.en en steminigen aard van den Frieschen 
l andm a " om al de verrigtingen onzer dierlijkheid 

m e t verbloemde namen te beshiijeren. Iemand als 
T j e r n e , die dagelijks met mest omgaat , vindt 
geheel geene zwarigheid om van een mogelijk on
geluk te spreken, maar hij zou het onbeschoft 
rekenen, om dit als een Westfaalsche grásinaaijer 
te noemen bij eenen naam, die op ylten rijmt. 

reg. 2 7 . Ick kifck'. ik loyts! ick sjogl Tjerne 
draait zich om en om, en kijkt verbaasd de gan-
eclie bruiloftszaal met de tafel en de gasten over. 

reg. 2 9 . Sulver, slietit, ùi goud. Het zilveren 
tafelgereedschap, de flikkerende juweelen en de 
tware gouden ketens der dames. De Friesclie 
grooten spreidden eert i jds , gelijk heden nog de 
Engelsche , hnnnen rijkdom ten toon op hunne 
buitenplaatsen. 

reg. 5 0 . yn - goe God. Tjerne bewondert niet 
den bezitter [de onwirdde minsche], maar den edel-
moedigen gever van zoo veel heerlijks. De vlei-
j e r maakt den rijken bezitter een compliment. — 
De dichter , wiens gedachten anders zeer geregeld 
afloopen, leent aan Tjerne cene plotselinge op
welling van dat godsdienstig gevoel, hetwelk hem 
anders bestendig eigen was. Nu verdwijnt het 
even snel als het opkwam, omdat zijne zinnen 
wat op hol zijn. 

reg. 5 1 . Lân-geaunc, l and-spel , dat i s , alge
meen gejuich, volks-feest. Geanne is zaanigetrok-
ken uit geamene, het Angels, gamene. Eng. game, 
spel , vermaak. ín der vrije friesen spreechwoor-
den, A° 1619 . M. S. vind ik lanne gaene'. Van 
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dit mijn handschrift verschilt het jonger te Fra-
neker , hetwelk heeft, lanlykke geane. 

reg. 5 2 . in dat ken jiette smeytseï De spijze 
in den vorm van boomen en beesten ; daar ver
wondert zich Tjerne nog minder over , dan dat 
het dan nog zoo goed smaken kon. Ik herinner 
mij bij deze gelegenheid, wat wijlen de W e l Edele 
Heer Besier mij eens verhaalde. Op eeue schouwing 
met afgevaardigden uit zijnde aten zij 's middags 
eene podding uit brandende ram. E e n jongeling 
uit Τ wen t h e , die achter de tafel het een en an
der aanreikte, dit z iende, maakte regtsom keer t , 
en met een verschrikt gelaat , even of hij de dui
velen hun diner had zien houden , de keuken 
insíormende, stamelde h i j , Léve God! JVoe fret se 
vuur ! 

reg. 5 3 . Liete, vertooningen, vermommingen. 
Scand. litr, kleur , gelaat, at lita, verwen. Goth. 
liuta, veinsaard. Züh ge-laten, zich vertoonen , 
en ons ge- t««f, zijn van denzeìfden oorsprong. 

Mieri'. Epkema v raag t , of dit tüsschenwerpsel 
ook verbonden zou kunnen zijn met het A. S. 
en Eng. mirth , en dus beteekenen, o vreugde! 
Maar hoe zou het dan passen in den mond van 
een wanhopigen minnaar , die zich beklaagt over 
zijne onverbiddelijke schoone? G. «F. 9. 

• Mieri.' mey ' t naet wezze! 
• S i ï z ' , wierom [Ey , lôytsîj 
« Kin ick naet beJezze 
« D y , myn goune Rôyts? 

Mieri is even als hole eene soort van vloek, over
gebleven uit het geloof onzer Heidenschc voorou-
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ders aan vrouwen en dochters van wreede reu
zen , vijandinnen des menschdoms, verschrikkelijk 
van aanzien , nu eens door een gedrogtelijken s taar t , 
en dan weder door honderd koppen. T e r bescha
ming van onze spreekwijze, de pi-eek hangt aan 
elkander gelijk droog tand, sponnen zij stevige tou
wen uit drooge zandkorrels. Zij reden op wolven, 
welke zij met teugels van slangen menden. Maar 
dewijl zij van het licht gedood en iu steenen 
veranderd wierden , reden zij als vìedermuizen 
steeds bij nacht door de lucht , om onder begun
stiging der duisternis hare prooi aan te vallen en 
af te maken. Van dit rijden en rossen bij nacht 
noemden de Scandinaviers zulk eene vrouw myrk-
rida, nachtr i jdster; want myrk is bij de IJs l . en 
Angels, duister. E n dit myrkrida is verkort tot 
Myrìcri en Myrri, o tooverkol! Deze verkorting is 
niet erger dan van Jesus Maria tot Jemeny, en meer 
zulke verbasterde vloeken. Misschien is hiervan ook 
dat wij nog zeggen, Ik ìiab er ien mier O Í I » , ik 
heb er een nachtspook aan , dat i s , een afkeer, 
een hekel. — Het valt ieder in de oogen, dat on-
ï e heksen , die door een sleutelgat in onze ver
trekken kruipen, en op een bezemstok weder ten 
schoorsteen uitvliegen om een toertje naar Spanje 
te doen , [wel te verstaan altijd bij nacht] in eene 
regte lijn van die reuzinnen afstammen. Maar 
dewijl die dames er sedert zoo vele eeuwen niet 
jonger of schooner op geworden z i jn , is het 
natuurlijk , dat men nooit geene heksen ziet in 
jonge meisjes, iaaar ze bij uitsluiting zoekt in 
oude vrouwen. Anno Do mini 1 8 3 9 ken ik aan
zienlijke plaatsen in Friesland, waar geen kind in 
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eene onverklaarbare kwijning val t , of het eene 
of andere besje beeft de bot vergald; j a , er 
zijn t i jden, dat men er om be t andere buis eenè 
tsjoenster telt. í n Engeland is ' t nog erger. 

Iz verandert Epkenia somtijds in is; ik ge
loof, ten onregte. Oudtijds sleepte men de i, en 
zeide iiz, gelijk nog heden de Hiadelopers. Baar 
zelfs achter onze verharde i de s in is te scherp 
i s , hoeveel te meer in iiz. Di t geldt ook van 
as, a ls ; uu/s, ons ; muwz, muis , enz. In de 
Bolsvr. uitg. wisselt is ook af met iz, maar iz 
verdient ontwijfelbaar de voorkeur. 

reg. 3S. Bebeamd ; beboomd is in bet Hol-
landsçh niet gebruikelijk. Nog zegt men van 
een let terdoek, dat hij bebeamke is, met boomen 
beslikt is. 

Tecken-wìrcle. Ieder kent dat tapi j t -werk , 
waarop de geschiedenissen van den bijbel levens
grootte met zijde gestikt waren , die in een de
gelijker eeuw, dan de onze van pap ie r , tot be
hangsels dienden. Het wordt teeken- of deken-
werk genaamd, omdat deze digte en sierlijke stof 
ook tot beddespreiden, dekkleeden, enz. dienen 
konde. De Fransehen noemen be t tapisserie, 
schoon lapis een vloerkleed is. 

reg. 3 7 . ney Beä-lehìm. Gysbert zegt niet 
Bet-, maar bed-lehim, en hij scheidt bed van 
lehim. Het behoorde tot de aardigheden van het 
volk îe zeggen, Bruidegom en bruid trekken naar 
bed-lehem [bed] om aan te duiden, dat zij de 
echtkoets bestegen. Zoo hoorde ik wel eens, 
Be man is naar Rotterdam gegaan, [verrottinge 
voor graf bij de Friezen] dat wil zeggen, hij is 

14 
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overleden. « Hoe heb ik het h i e r? zegt Tjerne, 
Aan dit behang zou ik wel zeggen, dat de hei
land hier zijne intrede doet in Je ruza lem, maar 
aan de bruiloft , dat het hier te doen is om een 
paar getrouwden te bed te krijgen. In plaats 
van het hosannagejuich bij dien inlogt hoort men 
hier de inuzijkanten vedelen. Men weet n i e t , 
wat er van te maken." Dit is eene satire op 
tafereeîen van heilige bijbelgesehiedenissen in ver
t rekken, waar allerlei malligheid wordt gemaakt. 
Zoo danst en dartelt het Christen volk nog he
den in kamers , waar het avondmaal, de kruisiging 
en de hemelvaart aan den wand hangen. Deze 
wansmaak was de oude Heidenen onbekend. Ie
der vertrek had zijne schilderijen in harmonie 
met hetgeen er gebeurde. Zie de slaapkamers 
en eetzalen van Pompeji! 

reg. 5 9 . Da ick boaske. Boasltje is eigenlijk 
geen t rouwen , schoon het veel in dien zin ge
bruikt word t , maar zich verloven. 0 e faem het 
forlitie wike boaske oan Hidde-sylman, de jon
ge dochter heeft zich voorleden week verloofd 
aan Hidde , den sluiswachter. Zoo komt het ook 
hier voor; want Tjerne bezingt zijn huwelijk 
n ie t , maar zijne verloving. Overigens moet he t 
verschil ui t den zin opgemaakt worden. De oor
spronkelijke vorm is basta, Schot 97 . b . waar-
Tan het werkwoord bostigia Chart. I. 8 0 0 . a. 
Eplsema heeft dien vorm niet erkend in zijn 
W o o r d e n b . , schoon G. J . hem viermaal heeft op 
vier achtereenvolgende bladzijden. î . 3i>—38. 
[muwze- booste]. Uit boastgìe is bousîsjs , en 
boask gesproten. — De afleiding van dit woord 
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is mij eenigïins duister. Ik geloof, dat het is 
van het Noordsche ast [spreek uit awsi] de lief
d e , waarvan de Angelsaxische godin der liefde 
Eostra, en dewijl zij de morgenster [Stella Vc-
neris Lucifer] w a s , ontving de plaats , waar de zon 
opging, van haar den naam van Angels, east, 
Theot . ôst [ aus t ] , liet HoII. oost. De maand Apri l 
[April is , 'άχφμΐΐτ'ή] als de lijd der lente en lief
d e , door onze l ïeideusche voorvaders ãan Venus 
geheiligd, wierd dan ook Angels, eastèr-monath , 
en bij de Theot . -Ostar-manoth genoemd. Het 
paaschfeest om of in deze maand invallende^ 
kreeg das den naam Angels, easter, Theot . ostra, 
Hd. ostern. Vergelijk «(?*·*/>, qui incendi t , cesUis, 
h i t t e , en het Lithauwsche auszta, he t wordt 
l i ch t , aräcre in den zin ván in vlam staan en 
beminnen, en de paasehvuren , die door het Hei-
densch voorgeslacht ter eere dier Godin ontsto
ken , nog hij de Christen nakomelingen zijn over
gebleven. Van aust. of ôsî± l iefde, is hef ver
bum oastje, l i even , met he zamengesteld be -
oastje, boastje, bel ieven, zich verloven. ·.—• Bil-
derdijk wist er korter raad mede. Fn drie re
gels besluit hij de drie onverdedigbare stellingen, 
Ιο dat boast een feest heteekent. 2° dat feest 
[festum] eene verbastering van boast i s ; en 3° 
dat boastforgearing, fecstvergadering, is. Over de 
geslachten, bl . 1 8 1 . . 

Jobbe. Met meysken wenscht te zijn de bruyt ; 
Een juìbcn van si/n eerste vlucht 
Legt om een xvyf gestaech en sucìit. 

Cats maechdenplicht. bl. 4 . Jobbe is een kuiken 
van een jonge, die er zonder erg of gal maar 
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onbezuisd Heen floddert. Eigenlijk beteekent het 
een melkmui) van het IJsl . jâbb, een slappe borst 
of radder. Zoo is memmc - truttc bij dei Overijse-
laars eigenlijk een u i jer , en overdragtelijk een 
laffe melkmuil. 

reg. 4 1 . Knuwck-forsche. Etiuwck - forsìtje, met 
kneukeien vorsclien om bet Mítelachtige plek te 
vinden van .hem, met wien men stoei t , een be
kend, handwerk onder gelieven. Bij de Hindelo
pers hnutsfiiusje. Met de gewone nieiosis, zoo 
geliefd bij de Friezen , gebruiken zij dit verbum 
thans in den zin van i emand ; gevoelig aan te 
tasten. 

reg. 4 2 . Sjongsum, ligt om te zingen, Sum. 
is het Holl. 'naam'- in eerzaam,, werkzaam, waak
zaam, waar zaam iets ider beteekenis heeft van 
lijk, ia eerlijk, tverkelijk, enz. misschien ook één 
met Eng. same, idem. Bij de Friezen is he t , ge
makkelijk, ligt te doen. Bruivcksum lân, land 
dat zich ligt laat bewerken. Hansum waer, weder 
dat zich ligt hanteren laa t , d. i. reisbaar is. 
Saedsum iten, spijs, die ligt verzadigt. Zaad-
saam is bij de Holl. een brooddronken mensch, 
Jun. Willer . p. 2 1 6 . In een lied van het begin 
der vorige eeuw, Plat Friesk sjongsema sang oer 
dy dead in hygrafnis f en dy greate Willem Reu-
ning f en Engeland, enz. 

reg. 4 4 . Tean. Het Lat. tonus beteekent 
spanning b. v. van een zei l , een snaar enz. en 
van daar het geluid, in betrekking tot de slappe
re of stijvere spanning. Het Holl. toon en Fran-
sche ton duidt dus het geluid in betrekking tot zij
ne hoogte of laagte aan , en de Hollander kan ei-
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genlijk niet op, maar wal uit onnavolgh'rcn toon 
zingen. De Fries kan zingen op onneifolgbre tean, 
omdat tean hij heni , even a!s tune bij de Engel-
schen, de wijze, de vöys van hé t geliéele lied 
aanduidt. 

Sijme luidt thans Sjimme. Het i s , de geëerde; 
sœmr, zegfen de IJsIandcrs , waarvan ook de En-
geische naam Scymoùr. De eigennamen Timen 
en Tamme, beteekenén den gescMkten, betame-
lijken man , van Goth, timan, decere, en tarnen 
in betamen, decere. 

reg. 4 3 . Hülti! 'Als de Fries in eenen winìsel 
komt, roept hij Hylal of Folk! Bij de Angel-
saxen was eala. zoo veel als, och of! en ook, 
Zijt gegroet! Wecst . welkom! Hoezee! ín dezen 
laatsten zin gebruikten het de oude Fr iezen, als 
zij elkander onímoeteden, -Eala, frya Fresai Zijt 
gegroet , visje Fries ! Nu heeft men het woord 
geäspireerd in Ililîa voor h-eala. 

De heilbegroetiirig, welke de oude Friezen aan 
eala toekenden, is de grondbeteekenis van dit 
woord. W a n t eala is gezegd voor cad la ! sahis , 
eéce ! Eala geldt daarom in Psalm 5 9 . vs.. 2 1 , 
voor enge, en de variatien van dit woord luiden 
tweemaal• tvcl ths, si£ lib'i prosperitas. PWcla en 
eaã beteekenén beide diviíiæ, félicitas. Lit is de 
imperativus laea. [of lac\ van het oude lacian, 
later vergroofd tot loeian, Eng. te look, aspieere, 
gelijk la tot lo, in het Engeìseli, ecce, en zelfs 
bij oude schrijvers gewisseld met loke. Deze be-
teekenis verklaart la volkomen overal , waar het 
door de Angelsaxen niet voor of achter a a n , 
maar midden in den zin geworpen wordt·. b . γ. 
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bij Cædmon. ed. Thorps . p . 2 9 3 , 18 . T/ueí la 
ivœs fœger, Hoc , vide , erat præeïare ! door Thor-
pe vertaald, O í/t«í was fair'. De Hollanders 
hunnen 't op dezelfde wijze u i td rukken , · D a t , 
ki jk, was schoon en heerlijk." 

Het staat voor hwet, w a t , gelijk ja, z i j , voor 
hja. 

reg. 4í>. Yntske. Van Ynte, maushaam, komt 
Yntes-ken, verkort en afgesleten tot Yntske, 

thans Ytiske, eene soort of specie van Ynte. 
Voor Yntske zegt men ook, met wegwerping van 
den verkleinenden uitgang, Ynts, hetwelk straks 
volgt. Op dezelfde wijze gebruikt men Royts, 
Beits, Luts, Tieds voor Roytske, Beitske, Liits-
ke, Tiedske, van de mansnamen Royte, Beite, 
Lutte, Tiede. Ynte is als naamwoord niet meer 
bij de Friezen aanwezig, maar wel bij de ÏJs-
landers in de beteekenis van genoegen, vermaak, 
de hartelust der ouders , als 't ware. Scand. 
Yndi, jucunditas. Holl. g-imst, favor. 

fVidmers, voluit Widmers dochter. Als men 
dochter er bij gebruikte, zeide men echten· Wid-
uter, en niet Wiãmers. Zoo ook Reontse Ijeafde-
gal, liefde-tranen van Reonts , eu nog heden Reont
se hoäzzen, de kousen van Reonixa. Vele woor
den , die thans in den 2de" naamval de s hebben 
eangenomen, misten die oudtijds. W i j zullen er 
nog meer voorbeelden van aantreffen bij G. Japix. 

Ljeave djear, lieve meid! Epfcenia, niet lettende 
op den wortel van d in dit djear, meende het 
één woord te zijn met eïier, an imal ; maar dier, 
animal, is uit Goth. diuz, id. A. S. deor, IsL 
dyr, met onveranderde d, terwijl de d in dier. 
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servus, serva , is nit de th in Got. tiWiw, ser-
vns ; thiwi, serva. A. S. theow, servus; theoive, 
serva. Isl. thyr, servus; thema, fainula. Theot . 
dm, servus; àiorta,- serva. Dieme voor dienst
meid, meisje, maagd, is hier en overal in het 
platduitsch gebruikelijk. De Hollanders en Frie
zen hebben de -vrouwelijke terminatie na n ie t , 
en zeggen dier toov meid en knecht beiden. 
Gelijk de ZuidhoJksche Friezen feinten, knech
t e n , gebruiken v«or zonen of kinderen van het 
mannelijk geslacht, de oude Holl. Imechtkcti voor 
zoontje of jongetjí , zoo ook de nog ouderen het 
dierhen Jçsus , het knechtken J ezus , voor het 
jongetje of zoontje Jezus. Woorden van dit 
soort hebben in de meeste talen eene vrij alge-
meene beteekenis, dewijl de beteekenis van dienst
baarheid toegepast wordt op al len, die in de 
eene of andere bítrekkiug onder ons staan. Zoo 
uien wij de Grhken πζ7ς bezigen voor dienst
knecht , dienstmaagd, jonge , meisje , en zoon, 
en ons meid is zco wei dienstbode als maagd in 
het algemeen ; en zet men er mijne voor dan is 
het een titel van genegenheid of liefde. De 
Friezinnen kussen hunnen kleinen troeteling met 
<le woorden, Letòer dier'. Behoeftige kinderen, 
die klappertanden van koude en kermen van hon
ger , zijn bij G. J . b!. 9. earme djear, arme 
sehapen; en de p l i e Y n t s , toen zij zich in de 
Imwelijksfuife liet vangen, och, hja wier, earm 
djear! jong, ï i j Tas , arme meid! nog jong en 
onbedreven. 

reg. 4 8 . Dockei, znìk een. Van this, d ies , 
des , de geuit, van thì, d i e , d e . hebben alle Ger-
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maanselie talen een tweede pronomen deinonstra-
livum , dat bet voorwerp nog bepaalder aanwijst, 
gevormd, gelijk staande met ons deze. Bij de 
Gothen was dit 2 ^ pronomen nog niet ontwik
keld; misschien dat het eerst na de vijfde eeuw 
ontstaan is. Hollanders en Friezen hebben bo
vendien een redegevend partikel van dien geniti-
vus gevormd, luidende in het Holl. des, dies en 
dus, ideo, e r g o , quare , en in het Friesch dos 
of doz van den nominativas dio. De Hollanders 
zeggen dus voor des, gelijk hunne dialekten duzze 
verwisselen met deze. E r heeft hier echter eene 
ellyps plaats van een woord als wege, halve of 
iets dergelijks; gelijk het Hollandseh nog zegt , 
deswege , dieshalve, ideo ; wes- halve , quam ob 
rem , enz. Van dien geuit, this, thys [d ie , dusj 
Lebben beide talen nog een pronomen gevormd 
met lyk , similis, Holl, dus - lik, Fr . dos • lik , hu-
jus similis, door uiíslijting der l ge\vorden dus-
ik, doz-ik, en verder zaamgetrokken tot dask en 
dozk. Zie de voorbeelden van het Holl. dusk bij 
Bredero en Star ter , aangehaald door Epkcma. 
Het Friesche dozk heeft vervolgens nog de ζ voor 
de k ve r lo ren , zoodat er bij G. J . niets over
bleef dan doek, zulk, hier zamengesteîd met en 
voor ten, umis , doek-en, zulk een , talis unus. 
Van sus, hujus , s ic , komt door dezelfde zamen-
stelling suslik, waaruit sus-ik, susk en suk, bij 
Engelschen en Friezen alleen. Eng. Sueh, talis. 
Fr is . Sok. Bij de Hollanders moest de laaatste s 
wijken, waaruit su-lik voortkwam, zaamgetrokken 
tot ztdk. 

De zachtheid van den Frieschen tongval ver-
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mijdt de zameuhorting van verschillende conso
nanten , die ui t zamentrekking somtijds geboren 
wordt. Zoo weiden zij de l voor de íc weg in 
wok, sik voor wo,l ik, wil ik , scii ik, zal ik , en 
in de eigennamen de s voor de k in Geke, Lik-
ke, JJikke voor Gceske, Liskc, Iliske. E n aan 
deze elisien en assimilation zijn zulke woorden 
het meest onderhevig, die als de pronomina elk 
oogenblik t e r u g k e r e n , en den sp reker , die zijn 
gemak zoekt, door geene moeijelijke zamenhortiug 
van medeklinkers mogen ophouden. 

Als mijn gevielen zal ik hier nog bi jvoegen, 
dat sus slechts eene andere uitspraak is voor 
íhi t s , en doek «Jus één is met socifc, Eng. Sìich. 
Bij het uitspreken der th [eteh] brengt men den 
top der tong Uisscken de tanden en drukt hem 
tegen de tanden der bovenkaak, dat i s , men 
plaatst de werkftnigen der spraak in de stelling 
om de d ui t te spreken, maar met die stelling 
doet men eene Jpoging om de s of s werkelijk 
wit te b r engen , die uit haren aard mislukt en 
een lispend sniddlelding doet hoo ren , hetwelk de 
aspirata der tongjlettcrs th of de etch is. Zoodra 
de spraakorganen! der Germaansehe rassen op het 
vaste land de buigzaamheid en behendigheid ver
loren , om dit tweeslachtig en ais 't ware tegen* 
strijdig gelispel voort te brengen, lieten zij af 
van de poging oua de .s met eene haar tegenstrij
dige stelling der· organen uit te brengen. Zij 
behielden deze s te l l ing, die tot het wezen der 
tong - aspiratie belhoort, en dus het begin en den 
grondslag harer viorming maakt , doch in plaats van 
die stelling door het uitbrengen een er andere letter 
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tegen te werken volgden zij gemakshalve hare lei
ding, en bragten de letter u i t , waarvoor zij berekend 
was , namelijk de d. Dit is de reden dat de th 
zich in de tl heeft opgelost; bij de Friezen ook iu 
í , waar zij het orgaan voor t , niet voor d, stemden. 

Aan den anderen kant zijn er ook voorbeel
d e n , dat de organen, hunne stelling voor de vor
ming der d opgevende, zich enkel hebben toege
legd om eene s uit te b rengen , waaruit de en
kelvoudige s ontstond, gelijk in liet eerste geval 
de d, toen zij door geene gelijktijdige poging 
om de s voort te b rengen , gebroken wierd. Bij 
de Engelschen, hoewel de eenigsten, die de efcA 
overhielden, is dit verschijnsel zeer algemeen 
achter aan het woord ; zijnde dit de plaats , waar 
het teedere onderscheid zich eerst ver l ies t , om
dat de ziel en het orgaan de meeste kracht op 
he t thema en dus het begin des woords leggen. 
De Engelsehen zeggen immers voor lufath, hij 
bemint ; bœrnth, hij brandt ; sylth, hij geeft 
over ; /te loves, biirns, sells, en in honderden van 
voorbeelden meer. Doch in dat oude tijdvals, 
waarin wij het Gothisch dialekt der Germaansche 
taal kennen, bestonden er reeds voorbeelden van 
deze verandering der th in s aan het begin der 
woorden. Ik zal mij hier vergenoegen met de ver
wisseling van dus in sus als voorbeeld aan te halen. 
Het zal wei geen bewijs behoeven, dat gelijk het 
oud-Saxische tìiie, gen. thes ; het Friesche thi, 
gen. f.'tes , ook de Gothisehe geaitivus this, An
gels, thœs, Scand. thess, in den noniìu. van ' t 
mase. en fæm. even ais het neu t rum, een th voorop 
hadden. Zonder die onderstelling zoude alle ana-
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logie tusschen zoo naauw verwante dialektcn een 
droom zijn. N u , die analogische en zeker éénmaal 
bestaan hebbende th luidt in den nomin. masc. en 
fasm. der genoemde taïen s. Goth. in. Sa, f- so. An
gels, m. se, f.seo. Seand. m. sa, f. su. Die s n u , 
die zich hier bij den nominativus bepaal t , schijnt 
in vroegere tijdperken in de andere casus doorge-
decïineerd te zijn, waarvan nog over is de genitìvus 
siss, gelijk aan thus, en de dativns in de twee vor
men sama en suma, die overgebleven zijn m 
Gotli. sama, idem, dezelfde, Eng. samc, en Goth. 
sums, quidam, waarvan ons sommigen. ï n dien Goth. 
sim-Ie, ποτέ, van e e n o u d simma, dat. van si, o, 
d e , die , afstamt, gelijk are van ος, ποτέ van πίς, 
[quis] en alìquanão van aliquis, alsdan zoude het 
Goth. sa door de drie hoofdvocaîen a, i, u zijn 
lieengeloopen. Doch liever houd ik simle voor 
simble gezegd, en sim voor één thema met setn 
in sémper. 

reg, -49. Bout. Het dijstuk van een viervoe
tig dier of vogel; zoo spreekt men van een lams
bout, schapen-hout, en het hotitje van een hoen, 
in dien zin nam men het ook van een lekker 
beetje in het algemeen, en overdragtig, gelijk 
h i e r , voor lieveling. Een aanminnig kind te wil
len opeten van liefde is alles behalve eene zeld
zame uitdrukking bij de Friesche moeders , die 
het daarom, in dezelfde figuur voortsprekende, ook 
een lekker hout noemen. Beul wordt even goed 
van het schouder of schoft als van de dij of 
heup gezegd , en vrij allen hooren nog houten 
voor armen bezigen van het meisje, dat haren 
minnaar in hare bouten pakt. Bout is ontaard 
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uit holt, één met bult, g ibbus , van lol, globus 
ffollis], «n beteekent dus eene rondachtige verhe
venheid , van waar het in het Angels, op een 
hnis [Fransch flèche, torenspits.] en de werpspies 
der catapulte, en in het Hollandsch op groote 
spijkers met ronde koppen of zwaar gepunte pij
l e n , wordt toegepast. 

reg. 30 . Dat Itomt naerne f nar, Dat komt 
nergens voor , in geen boek staat dat geschreven. 
Thans zonden wij zeggen, « Daar komt niets van 
in." 

reg. 8 1 . Scft\ Iïij wil haar bij de hand krij
gen. « Zacht , z a c h t , kameraad ! dat gaat zoo 
niet." 

Du; spreek de u hier uit op zijn Hoogduitsch, 
en nie t , zoo als gewoonlijk, op 2,ijn Franscb. 
Derhalve doe, gelijk men nog spreekt in de Frie-
sche wouden. De gewone dialekt gebruikt den-
ïelfden tweeklank ou in äou als de Engelschen 
in hun thou. 

reg. S4. Buwttc-liuws. De huizing der Fr ie-
sche boeren was eertijds in dr ieën , onder even 
zoo vele daken, verdeeld; í í binne-huws, waar 
de boer zijn eigenlijk woonhuis en pronkkamer 
had , schoon zelden gebruikt dan bij feestelijke 
gelegenheden; ît mü-huws, aan het binne-huws 
verbonden en daarin uitkomende, maar onder een 
lager dak; hierin is gewoonlijk de karnmolen , 
kaasketel, regenwatersbak, en dient den boer als 
' t ware tot de fabricatie zijner producten, ' t Heet 
iiuí · hinvs of middenhuis , omdat het tusschen he t 
bùmc en buwtte-huws in staat. Eindelijk het buwtte-
JtHius, dat niet in de twee eerste verbouwd z i t , 
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maar op zich zelven er buiten staat, en de stal
lingen voor het vee bevat. Thans worden deze 
drie woningen mecstaì onder één algemeen dak 
gebragt , en dit noemt men eenc stelp - huîzingc , 
waar alle woningen als het ware onder ééne stolp 
zitten. Niet aîîeen de namen der oude bouworde, 
waarvan men hier en daar in Friesland nog over
blijfsels vindt , zijn nog bewaard , maar tevens 
sommige ui tdrukkingen, die aan die bouworde 
ontleend , thans tot misverstand zelfs bij ken
ners aanleiding geven. De bern hoärtja hiavte, 
wil niet zeggen, dat de kinderen onder den bloo-
ten hemel spelen, maar in den koestal; men zegt 
ook op de huw te -flïer. 

Tot opheldering dezer plaats diene nog, dat 't 
hinne- en mil-huws gewoonlijk in een hof van 
appelhoomen verscholen l ag , terwijl liet buivtte -
hiews of de beesiestal , een lang, laag, en smal ge
b o u w , buiten de hoornen uitstak, en met zijne 
uiterste deur aan liet einde van het met water om
ringde erf ui tkwam, van waar men een vrij uitzigí 
op het veld en naar zijne buren had. De mede-
dingster van Yntske, het meisje Rinseti, lag met de 
armen over de onderdeur van zulk een buitenhuis 
of koestal , en keek met een scheel oog· naar de 
liefkozingen, welke Tjerne aan zijne Yntsk ver
kwistte. 

reg. 87 . 't Santigh , zeventig. 't Scx-tich, 
't san-tich, voor sextich, santich, zonde men ligt 
verklaren kunnen uit eene verwisseling van s met 
í s , gelijk in het Holî. fs«ge, horror , voor sage, 
en meer andere voorbeelden bij Kil. op de ts te 
vinden. Maar waai dan heen mei tachtig voor 

18 
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achtig, A. S. eahta-lig, II. Λ. acht-zig? enz.? 
Neen , Gysbert ïieeft de l, wel verre van baar 
met bet woord te vereenigen, afzonderlijk en met 
eene apostrophe geschreven, als eene verkorting 
van het. Het zes-tal, het zeven-tal, het acht
tal, waaruit -blijkt dat de Friezen tigjus, waaruit 
tig zich zamentrok, onzijdig gebruikten, terwijl 
Grimm het voor mannelijk houdt. Gr. gramm. 
! í . 9-48. 

reg. 6 1 . Hert, meum coreulum, isiijn hart je! 
Gij zijt h e t , mijn ha r t j e , die ijk min, en nie
mand anders. — Ce vrouwen in de Friesche steden 
geven elkander dien naam in de flaauwere betee-
kenis van, goede vriendin. Och, nè, hart! Denk 
dair niet om. Jîy het al weer ien ander in het 
oog. Zet u die liefde uit het hoofd, mijne goede 
vriendin. Hij ziet aî weder naar andere meisjes. 

reg. 62 . Jou, is hier geen uitroep van ver
wondering , maar bespotting. « W e l , wel ! Gij 
spreekt zoo mooi , men zou er verliefd van wor
den." W a n n e e r men in het kniedichten om den 
prijs dong, wie eerst Maar w a s , dan wierd de 
allerlaatste b e s p o t , en dat drukte men u i t , de 
leste lireeg een jouw, of zoo als wij thans met 
één werkwoord zeggen, hetwelk uit dit jouw ge
vormd i s , hij wierd uitgejouwd. Tjerne kreeg 
hier een jou van Y n t s k Thans zeggen de Frie
zen , o joui Jou is de imperativus van jouwe? 
A. S. jowian [owian] , yivan , ostendere, toonen, 
aanwijzen; h i e r , met bespotting en vingeruitstc-
king aanwijzen. Indien men onderstellen mag , 
dat de Gothen augjun, manifestere , met jaugjan 
wisselden, dan was dat jou reeds bij de Gothen aan-
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wezig. Heeft wel iemand der oversten in hem 
geloofd ? Joh . VII. 4 8 . Voor ivcl iemand [.««' τις} 
heeft de Goth. sai jau. Onze overzetteis hebben 
hier niet gevoeld , wat Ulphilas klaar voelde ; 
want wel achterlatende zeggen zij al leen, heeft ie~ 
mand der oversten enz. Marcus VIII. 2 3 . Jezus 
vroeg den blinde of hij wel wat zag? De Goth. 
weder gau hiva sehivi. Bom. Vil. 2Ì3. Zoo diene 
ik dan enz. Zoodan is in het Grielssch 'a(st ουν, 
Goth. jau mi. Dit jau, igitiir, u t iqne , drukt 
eene verzekering u i t , even of men zeide, mani
feste , cer te , profecto , duidelijk. 

Grien, groen, dat i s , verliefd. Het blijde 
groen der lente is het eigenaardig zinnebeeld van 
een nieuw leven, νεη vrolijkheid en liefde. Dy 
faem in feint hinne grien mei eltsjoar , Dat meis
je en die knaap stellen zich verliefd aan. Kom, 
sìt ris 00» myn griene side; men wit net ho it 
homme ken, K o m , zet u neder aan mijne groene 
zijde; men weeî niet , wat er [met ons] nog ge
beuren kan. [Of wij nog geen paar kunnen wor
den] JBja is sa grien as goors, [Molqucrum] Zij 
is zoo groen als gras , dat i s , smoorlijk verliefd. 
B e witte Meur was bij de Friezen het zinnebeeld 
der blijdschap; vanh i e r llja loket wyt, zij îaeht 
wi t , dat i s , innig verheugd. De blaauwe kleur 
duidt den nijd aan en het mislukken ; het komt 
hlaauw uit, van eene teleurstellende of bescha
mende uitkomst gesproken. Livor, blaauwe kleur , 
en afgunst. Sien ivynstock brenglit ârieäerley druy-
ven voort ; te weten WVitte, Groene ende Moode; 
dat is, van Matigheyt, Vrolyekhegt ende íiollig-
heyt. Is. Burchoorn, Were l t vol geeken. M. 3í)s 
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In deze plaats zij» de beteckcnissen der Meuren 
weder iets anders ; van desgelijken de Meur der 
rouwe , die bij het eene volk wit en bij het 
andere zwart is. Groen, dat bij den Fries ver
liefdheid aanduidt, is den Overijselaar liet zin
nebeeld van innige nijdigheid; zij worden gruen 
op iemand, als zij in toorn tegen hem ontste
ken , en zoo ook gruen in de oogen. 

reg. 6 8 . Forcald, verzot , dol verliefd. Ge
lijk heal voor half, keal voor kalf, zoo eal voor 
alf, een Meine duivel , en eaìje voor alven, dooi· 
een duiveltje bezeten zi jn, dol zijn, bij Kil. 
insanire , woedend verliefd wezen , even als de 
Latijnen fwere in aliqua. 

reg. 69 . Tuwtelhe, bekje, in den zin van 
laisje. Met kt/n in hekje getvc , dat is , een kus
j e ; in het s t ad -Fr iesch , den kelk aan den mond 
brengen. Van tmvt, mond en kus , is tuivt-el, 
kusje , nog eens verkleind, en dus nog aanminni-
g e r , tuwtclke. Van os, mond, hebben de Latij
nen osculum, mijn kus , dat i s , mijn lief meisje. 

reg'. 77. Petear, praat , taa l , van petearje, 
spreken. Gelijk de uitgang car je, Holl. eeren, 
in florearje, floreren, glorearja, gloreren, enz. 
een uitheenssch woord aanduidt , zoo ook in dit 
petearje, van het Barb. Lat. padire of e-padire, 
zeggen, openbaren. Padire is weder gesproten 
ui t een Germaansehen wortel. De IJslanders be
zigen pati voor een onzeker gerucht , Zw. pate, 
gerucht , en paiten verklaart A. van Sehucren in 
zijnen Teutonista, Assero, paiten of fitrwar ivat 
seggen. Zie het 2de deel van 1 4 7 7 , nog in 
handschrift.. Van dit pati is het Fransche patois, 
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de taal yan Let gemeen, in tegenoverstelling der 
taa l , die in de boeken en door liet aanzienlijkst 
gedeelte der natie gebezigd wordt. Alle de Fran-
sche Etymologisten tot den laatste» t o e , namelijk 
B. de Roquefort , die ia 1 8 2 9 zijn Biet. Etynw-
logique de la langue Française uitgaf, leiden pa
tois af van paternoster, uitgesproken pâte note, 
dus geprevel van gebeden eigenlijk. De Fran-
scben kennen oneindig veel , behalve den grond 
hunner eigene taal. [fatus, -ta, -tam. φάτις, 
minor : = batis. pali?~\ 

reg. 8 1 . Tuwzel - sin, oiibezuisde zin. Van tuwze 
is tuwxclje, [duizelen] onbezuisd voorthollen, en van 
hier tuwzel· sin, een zin zonder onidenken. Tuwse 
is bij de Friezen verloren, maar het bestaat nog 
bij de IJslanders in het werkwoord at thysia, 
proruere ; A. S. thys, procella. 

reg. 82 . In 't begin, nagedraht door Gabbe-
Kcsa en Epkema, moet zijn yn 't begin. 

reg. 87 . Hel? voor htvet? wat? 
Je, het! lees je, hel! j'é, en o je, dat nog 

gebruikt word t , is verkort uit o Jesus. Zoo ook 
jé, feinten! 'k tuier sa ryck, eigenlijk, Bij J ezus , 
kisapen! ik was zoo rijk. De zin is d u s , Tjerne, 
doe ik dat? Ja, waaraehtigs het mogt wat ! Deze 
vraag, die met belangstelling gedaan word t , is 
het eerste tcehen, dat Ynts zich zal overgeven. 
Men ziet duidelijk, het streelt haar , dat zy het is. 

reg. 0 1 . Tuwt, bekje. Dit liefde-woord ge
bruiken de moeders nog jegens hare kleine kinde
r e n , en de boeren roepen er hunne kalveren en 
koeheesíen mede op-

reg. 92 . Alle dey, den gansehen dag. Nog 
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üegt men , Iîy « »1 den dtig aan het iverh, dat 
i s , den ganschen dag over. Al-èén, geheel een, 
waarvan alleen; nog eens door J . de Ilarduin ver
dubbeld, bl. 1 6 , Al al-leen, geheel alleen. It 
is alle ivrâld noe í , het is de geheele wereld niet ; 
het heeft niet veel te beduiden. Æ betcelsent 
slechts bij verloop omnis; want het is hetzelfde 
als het Gr. 'όλος, lo tus , en n ie t , omnis. — Epke-
ma heeft het hier dus verkeerd vertaald, alle, 
omnis. 

Xoehlyck is streelender en liefelijker dan ge-
noegelyk. Het genot , dat de tot in het gebeente 
verkleumde reixiger van de koestering eens viain-
menden vaars heeft , de uitgeputte arbeider in 
het uur der rus te , of de door pijnen gemartelde 
kranke in het eerste oogenhlilt der verl icht ing, 
smaakt, drakt den waren -tin van nochlik vrij 
nabij uit. l ie t onrustige hart van Tjerne is noch
lik in de nabijheid van Y n t s ; bij haar ligt het 
zich n e d e r , en „voelt alle wcnsclien bevredigd, 
alle smarten gesust. 

reg. 9 8 . Dy goeysje in gâlje, oogen die gud-
een van t ranen en weenen. Deze woorden, beide 
met g beginnende, worden OHI de alliteratie ge
paard , zoo als hakten in brouwten, bìten in brok
ken, lappen in leuren, hoeken in hemen, Goeysje 
ziet op den tranenvloed, en gâlje op het gekerm. 

Men vindt goeysje bij de Wslanders in gusa, 
eene plotselinge uitvloeijing ; at gusa, eructare , 
en bij Kil. in guysen, efflaere CIÌM murmure. 
Thans houdt men voor de s een d ingeschoven, 
en zegt guâsen, dat echter al oud i s , omdat het 
Vlaamsch er een fretjentativuni [gudselen] [Kil. 
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gosselen. Fland. J. storten Funderc] van heeft. 
ÍX^iv, χύιιν, χυτός = g u - a n , gu - s - an . ] 

Λ% tu. Epkema plaatst tusschen deze twee 
woorden een s, Azstu; waarom, begrijp il» n i e t 
Du, uit thu geboren, wordt tu door eene voor
gaande % of s. 

i-eg. 97 . 3Iy œnget. De werk woorden mngje, 
freezje, sorchje, neemt de Fries dikwerf in den 
zin van met angst , vrees , zorg bevangen z i jn , 
en bi j zegt my œnget, freest, sorget; waarbij 
de tegenwoordige taal tien dader of het angst-
aanbrengende op een algemeen het zonde thuis 
brengen; zoo als in , het betaamt mij, het ergert 
mij enz. De ouden .kenden dat het n ie ! , ÌVas 
tham eyr.ge stvithe ange on his nmdc, Oros. 2. 8. 
waarvoor wij zouden zeggen, het was den koning 
zeer bang in zijn gemoed. In de zamenspraaìï 
tnsschen een boer en een edelman, 0 my, don 
bramve man, my freest sa focir fortriet; en verder 
my sorget. Aengje is hier dan zoo veeî a ls , bang 
om het hart worden. 

líju, vrij wat , thans nog veel in gebruik. 
Volmaakt in denzelfden zin bezigen de Eiigelsehen 
hun rather, zeggende rallier large, vrij breed. 
They scrnlineã it tvith rather sisspietous minatï-
ncss, zij doorzochten het met vrij wat achter
dochtige naaiiwkeurigheid. Deze heteekenis heb-
toen Johnson en Todd in hun groot Engeîsch 
Lexicon overgeslagen. lijn komt niet van rijf, 
gelijk Epkenia meende. Van rijf konaí rij, ver
kwistend, en van een verloren ruge, dat overge
bleven is in het ï Js l . hrûga, ophoopen, komt 
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Raebje, klappeijen, zoo als de vrouwen op ha
re bezoeken doen; het is geen lasteren noch 
kwaadspreken, maar uit praalzucht de minste 
kleinigheden van anderen ophalen en er zijn von
nis over vellen. De IJslanders hebben at rahba 
in den zin van scher tsen, zoo als dan ook het 
Hol!, frequentativua» rabbelen geen kwaadspre
kend , maar snel en onverstaanbaar geratel der 
tong uitdrukt. 

reg. 100 . Ilic , had. De menschen zeiden 
overal dat ik u had. Ynts had Tjerne tot m a n , 
volgens de oude Friesche t r ouw, van het oogen-
blifc, dat zij zijn woord had. 

reg. 108 . Foegge. Het Hollandsen zegt , Dat 
voegt u, nsaar, zoo ver ik wee t , n i e t , Gij zyt 
daarmede gevoegd, gelijk h ie r , hetwelk eigenlijk 
beteekent , zijt gij daarmede verbonden, zoodanig 
dat het u past. W a n t voegen beteekent zasnen-
b inden , op elkander passen en in elkander doen 
s lu i t en , en is hetzelfde verbum als pango, pe-
pigi, A. S. fegan , jungere. 

reg. 1 0 8 . lîo dozl Holla dus! H o u , zoo niet. 
Hou , Hou ! Dat gaat zoo gaauw niet. — Voor ãoz 
zeggen ze nu sa. Mo sa! Hoìla , zoo, op die 
wijze ! als iemand ons b . v. met vaart op het 
lijf komt tuimelen, 

reg- 109 . Kycke-bo! Als men zijn hoofd met 
een doek dek t , en een kind den doek laat af
t rekken; of omgekeerd, als men eea kind een 
doek over het hoofd doet en dien zelf laat af
trekken, dan roept men bij het ontdekken van 
het hoofd aan het kind t o e , kycke-bo! Te voren 
was dit woord zoo wel in Friesland als in Hol-
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land; thans heeft Holland het alleen overgeliou-
den. In plaats van kyeke-bo gebruiken de Fr ie
zen alleen piep - ha ! Als men op de gezegde wij
ze besîuijerd beurtlings zich terugtrekt en bet 
ontdekte hoofd weder ΤΟΟΓ den dag steekt, roept 
men piep-ba! Shakespear heeft hetzelfde woord , 
maar omgekeerd, namelijk lopeep, door de En-
gelsehe uitleggers beschreven als « a game of 
. nurses with chiltìrcn, consisting in drawing near 
» and ret i r ing, crying, Cuckoo! riz See, see! Look, 
« look!" Het woord piep is bij geénen Germaan-
schen s tam, dan alleen den Frieschen en Eagelschen 
overgebleven ; bij de Eng. in to pcep, ui tkijken, 
een steelsehen en nieuwsgierigen blik ergens op 
werpen ; a peep, een sluwe b l i k , het uitkijken 
of voor den dag treden. At the pecp and the 
first breek of the ãay. Bij de Friezen piep-gaíjes, 
reten en gaatjes, door welke liet licht dringt in 
een gesloten vertrek of donkeren kelder.· om te 
zwijgen van de tegenwoordige bewoners van Scot-
land met hunne peepers [kijkers] voor bril. Piep 
is dus hetzelfde aïs kyeke, kijfcuit. Bo, en ba, 
zijn uitroepen bij Eng. en Fr iezen, om kleine 
kinders quasi bang te maken, maar die verkort 
zijn uit borne en buwe, een zwarte rouwkap , die 
het gansche gelaat bedekt. Bo peep, piep ba en 
Kycke-bo beíeekenen dus eigenlijk, Mom [spook], 
kijk uit ! Kil. Bo, rouw - kappruyn. Cucullus lu-
guhris oculos faeiemque ohstruens. Ten teeken dat 
men met den kap den blìndeman aanwees, die 
er zich het gelaat mede dekte > kan d i enen , dat 
men een blinden dobbelsteen, die aan één kant 
slechts oogen h a d , ook bo noemde. Kil. Bo, 
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talus ab una tantum parte punctos habens; vulgo 
talus cœcus. Kyclse-ho komt hier bij onzen dich
ter te pas juist op het oogenblik, dat Tjerne bij 
wijze van verrassing eensklaps de knotte voor 
den dag haal t , en zijne beminde onder de oogen 
hondt. 

reg. 1!0. Knotte. De vrouw was in vroegere 
eeuwen het eigendom van haren vader. Bij den 
dood des vaders wierd zij gerekend zich zeìve 
niet te kunnen verdedigen, en ontving eencn be
schermheer. De man , die naar haar bezit dong , 
had niet genoeg aan haar har t ; hij moest haar 
koopen van haren heer en eigenaar, ' t zij vader 
of voogd. In het boek van Rodulphus [Schot. 
Fr. tusschen Flie en Lauwers , bl. 97] en in de 
oude Friescìic wetten is [ï. 9.] zelfs de groot
heid van den koopprijs, [mond-scet, voogdij-prijs, 
Holi. mom-boirs geld] aan den voogd te beta len, 
aangewezen. Bij gebrek van geld kocht Jacob 
zijne Rachel van haren vader voor zeven ja ren 
dieast ; zoodra de vader echter eenige tecderheid 
voor zijne dochter voelde, stond híj den koopprijs 
aan haar zelve tot eenen bruidschat af, en hij 
moest even inhalig als Laban zijn, om op zijn 
streng regt te staan en den prijs voor zich te 
houden. De ridderlijke geest der Germanen en 
hunne hooggestemde achting voor de vrouwen als 
wezens, die met de Godheid in naauwe aanra
king stonden, hebben den koopprijs zeker vrij 
bestendig aan de bruid doen afstaan. Reeds ten 
tijde van Taeitus waren de runderen , het ge
toomde paard , het schild met spies en zwaard, 
door den bruidegom als koopprijs betaald, voor 
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de bru id , en zelfs het denkbeeld van koop wordt 
door den geschiedschrijver te r zijde gezet , om te 
wijken voor de symbolische beteekenis, welke hij 
deze voorwerpen niet als koopprijs, maar als ge
schenken [nsunera] toekent. Zoodra het goud cn 
zilver algemeener wierd om de waarde der din
gen te vertegenwoordigen, kwamen eenige munt
stukken in plaats der voorwerpen zelven, doch 
dienden meer als een pand der minne om de 
verloving des te plegliger en onverbrekeìijker te 
maken, ais om den eigenlijken koopschat voor eene 
bruid te zijn. Zoo , bij voorbeeld, wanneer de 
Longobardische bruidegom den koopprijs aan den 
voogd der bruid gegeven bad , vroeg men h a a r , 
of zij dien persoon tot man koos , waarover men 
len haren behoeve was overeengekomen, en hier
op werd haar ja gevorderd voor dat het huwelijk 
niogt voltrokken worden ; iets dat niet te pas zou 
gekomen zijn , wanneer zij letterlijk met den 
koopprijs betaald was. Met dat a l . schijnen som
mige volken het regt gehad hebben om de vrouw 
weder over te doen gelijk men haar gekregen 
had. Van waar anders he t regt voor eenen En-
gelschman om zijne vrouw te verkoopen? 

Toen de vrouw vervolgens meer meesteresse 
van haar hart en hand w i e r d , behoefde de man 
haar van vader of voogd niet meer te koopen. Hij 
s telde.haar zelve de symbolische munt in handen, 
en van dat oogenblik was zij zijn eigendom. W a n t 
zij had zich zelve verkocht met volle toestem
ming van haar eigen ha r t , terwijl te voren een 
ander over haar beschikte, soms tegen haren wil ; 
zij had den koopprijs aangenomen: zij leverde 
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ïieii zelve aan den man harer verkiezing. Toen 
Ynts de koopschat voor haar bezit aangeboden 
wie rd , greep zij toe , en in het eigenste oogen-
blik roept Tjerne verrukt u i t , 

'É L· keap, 't ù heap ! De koop is gesloten ! 
Van eene verloofde juffer zeggen wij daarom nog , 
dat zij verkocht i s ; en in den strijd ni» keap jaen, 
geen koop geven, is zoo veel als zich niet over
geven, í n de eerste tijden wierd de som betaald 
met gewone landsmunt, die in de onde charters 
staat uitgedrukt: zoo kochten de Franken hunne 
bruid per solidum et denarium. De Friezen ko
zen er grof geld toe van het fijnste geha l te , 
vooral d^ ducatons , en liefst gloednieuwe stuk-
t e n Van de kleinere munten gebruikten zij tot 
dit einde bij uitsluiting de geliefde scheepje - schel
l ingen , welke ik ook voor knoopen dragen zag. 
Toen met verloop des tijds het denkbeeld van een 
koop geheel verloren ging, nam men in plaats van 
de gewone munten eenen penning, die beelden en 
spreuken droeg, toepasselijk op de echtverecni-
ginT en het zijn deze trouwpenningen [het zy van 
loud', het zij van zilver, al naar het vermogen des 
bruidegoms,] die steeds bij de zilversmeden tot 
dit einde voorhanden waren. Als ouder-erf bezit 
ik een gouden van 50 wigtjes en τ

9
5

ι-/δ fijn, om
trent 4 5 Gids. Hij beeft aan de eene zijde twee 
„ i t de wolken gestokene en elkander vattende reg-
terlianden; onder elke hand ecnen naar buiten ge-
bogeneii reep of breeden r iem, aan beide einden m 
tweeën gesneden, en waar die snede begint , ver
wijden zich de gedeelde strookjes, het een naar 
boven, het ander naar onderen, om al versmal-
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lende en kronkelende ui t te loopen in kleine 
kwasten of akertjes, Aan de benedenwaardsche 
strookjes van he t boveneinde der riemen hangt 
ieder één der beide harten , terwijl de handen 
daar boven de opwaardseke strookjes vasthouden, 
en wel ieder hand het strookje van den r i em, die 
tegen haar over is , en aan wier onderwaardsch 
strookje, dus niet haar eigen ha r t , maar dat van 
liefste afhangt. De strooken kruisen elkander 
niet alleen voor dat ze in de handen komen, maar 
ook voor dat zij om de harten strengelen. Dit 
alles wordt van boven bestraald door de zon. 
Het omsehrift lu id t , 

Reine herten ende handen, 
Onverbreechelicke banden. 

Aan de keerzijde ziet men eene klokhen met hare 
kiekens * van boven door eene zon bes t raa ld , ín 
wier schijf met Hehreeuwsche letters het woord 
Jehovuh. Om den rand is het opschrift, 

De glockhen mint haer kuickskens seer, 
Doch ick miin liefste noch veel meer. 

Deze penning is alles behalve eene zeldzaamheid, 
zijnde Duitsch fabrijkwerk, gelijk de hen genoeg 
door haar giekken verraadt. Onze Germaansche 
broeders , die de Nederduitsehe k als een g hooren 
en de γ als eene b, hebben klockhen in glockhen 
veranderd. Nog in de zestiende eeuw rekenden 
de Friezen het huwelijk zelfs in een regtsgeleer-
den zin niet gesloten , zoo de bruidegom de b ru id 
geenen troitwpenning gegeven had , het zij dan in 
den zin van penning, het zij van een stuk geld. 
Fofeel Haersma, W e d u w e van Douwe Böo t sma , 

16 
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was in stilte hertrouwd aan Feike Lourenszoon ', 
onmondige zoon van een glazemaker. Haar Oom 
Goffe van Douwema, zich door dit huwelijk ver
nederd achtende, liet zijne nicht als .krankzinnig-
op zijn slot Âbhingastate te Huisum vastzetten. 
Feike haar man zond den Deken van Leeuwarden 
derwaarts , om te onderzoeken, of zijne vrouw 
bij råmen was , en dus in staat om te t rouwen , 
of niet. Onder andere vragen n u , welke de De
ken haar deed, was deze , Ofte Feike haer ook 
een trouwpenninck hadde gegeven ? waarop zij 
antwoordde, Dat solde ivel behoren. Bij de Frie
zen in Saterland is deze gewoonte in zoo verre 
verbasterd, dat het geven van een trouwpenning 
wederkeerig is ; want na dat de Priester de rin
gen der eekteïingen gewisseld heeft , geven zij 
elkander een stuk geld, zoo wat ter waarde van 
eenen kroonendaalder. Maar bij alîc de leden 
vaa het groote Angel - Friesche huisgezin is an
ders langer dan bij eenig ander volk van Ger-
maansehen oorsprong he t gebruik, door Tacitus 
vermeld, vaste wet gebleven: dat niet de vrouw 
den man , maar de man de vrouw he t huwelijks-
goed aanbragt. 0 e gebnih is nog bi den Dit-
merseken [Friezen] zegt Neoeorus f. 1 0 9 , dat se 
ehre dochter ahne bruttschatt vorlaven und he-
ehUehen,- und schinket und betalet der hrudegam 
den, in welker geivald de hrutt is, so vehle to, 
als un der ehnen bewilligt und belevet worden. 
Hoewel de Engelschen hunne dochters met rijke 
huwelijks giften aan den man brengen , is van de 
oude gewoonte nog overgebleven, dat de m a n , 
geheel strijdig met de tegenwoordige Nederland-
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sche gewoonten, voor linnen en al de verdere 
huisgeraden zorgt, en zijne vrouw in eene volle
dige huishouding zet. Verder is het wegens de 
Friezen in Nederland bekend, dat zij tot aan het 
begin der zestiende eeuw van het Germaansche 
beginsel u i tgaande, in het kiezen van vrouwe» 
voor hunne zonen, niet naar de middelen, maar 
eenig : naar de eer en deugden zagen. Ten tijde 
van onzen dichter was dit reeds zoo verre ver
anderd ; dat de wederzijdsehe ouders voor het 
huwelijk met elkander afspraken, wat ieder van 
zijnen kant de jonge lieden ten huwelijk zoude 
inedegeven. Immers zingt Tjernc vervolgens bl . 6 . 

Ily liet de' aders even placht je, 
'Bet se' oan elcke ig jociie mei/. 

De verstandige jongeling Het de ouders met el
kander effen passen, wat zij aan weerskanten me-
degaven. .•••— Het sluiten van dit verdrag is in de 
Oldambster streken van Groningerland een feest , 
dat met eenen maaltijd besloten wordt. W a n n e e r 
de ouders elkander alsdan niet verstaan kunnen , 
wordt er aan den knech t , die het spit in de 
keuken draait , geroepen, Spit af', als of m i n 
wilde zeggen, «men komt toch tot geen verdrag; 
er is dus ook geen maaltijd." De Hollanders heb
ben hieruit nog het spreekwoord, Met is met het 
huwelijk spit af. Maar begint men elkander met 
de voorwaarden weder te naderen , dan is de 
r o e p , Spit an! en de man in de keuken begint 
niét vernieuwden ijver te draaijen. Maar wat 
tot mijn onderwerp doet ; hoezeer dit gebruik 
van het echt Germaansche afwijk e , de ware naam 
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is toch gebleven; men noemt deze plegtigheìd 
win-koop, dat is , vrouwen - koop. [Scherzius. 
Win,· wine, amica ·, uxor. j 

Ik zeide, dat de ouders der beide eehtelingen 
overeenkwamen, wat elk van zijnen kant in den 
boedel zou b rengen , maar wat er gebragt wierd, 
of vervolgens inkwam, onverschillig van welke 
zijde, wierd na de ontbinding des huwelijks ver
deeld volgens de wet. Men rekende dat de wet
gever, die alleen van de billijkheid u i tg ing , on
partijdiger was dan het eigenbelang van par t i jen; 
huwelijkscontracten, die voor één der echtgenoo-
ten altijd iets boven de wet bedingen, dikwerf 
eene volkomene scheiding van goederen bepaal
den , konden volgens het algemeen begrip niet 
voorgesteld worden dan van den m a n , die meer 
begeerde , dan hem volgens billijkheid toekwam. 
In de kringen, waar ik als jongeling verkeerde, 
heb ik nimmer van huwelijks - voorwaarden hoo-
ren kikken, en in mijn geslacht waren zij geheel 
onbekend. Oöder wordende hoorde ik er van 
spreken als eene verachtelijke financiële specula
tie onder de firma van het huwelijk. Met één 
woord , in den Frieschen volksgeest lag dit ge
voel ten grondslag, dat ligchaam en ziel , lief en 
leed , gemeen te hebben , j a , tot één wezen als 
' t ware zamengesmolten te zijn, en gescheiden 
in zijne aardsche belangen te leven, een snoode 
leugen was van het mcnschelijk hart. 

Ik zal hier nog met een woord aanstippeu, dat 
d e koopprijs door den bruidegom te betalen b i j 
de Longobarden genoemd wierd meta, loon voor 
a rbe id , geschenk, Goth. maithms, A. S. mede. 
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O .F . mede, F r .w . 128 . Meyde, Schot. 108 . a. Tc-
genwoordig is nog in dagelijksch gebruik het 
werkwoord meide, [eig. met geschenken besteken, 
in de Fr . w. een regter omkoopen. Litteræ Broc-
mannorum § 5.J een meisje hevrijeú, omdat de 
Friesehe vrijer te voren altijd met eenig geschenk 
bij zijne liefste kwam. Mijn grootvader heeft nog 
zoo gevrijd om mijne grootmoeder. Tot het werk 
van iemand door geld of geschenk voor zich te 
winnen behoort ook dat van huren. Kil. meden, 
conducere, locare. Van het meisje, dat t rouwt , 
ïegt dus de Fries ook, ílja giet yn de lange Jaer, 
Zij begeeft zich in den langen huur. De feint 
giet invt to meiden, de jongman gaat uit vrijen. 

Zoo veel van den koop-pr i j s ; wij komen nu 
aan den doek, waarin de Fries het geld over
reikte. Van dien doek, gewoonlijk de knotte-
doek, en bij verkorting knotte genoemd, zijn mij 
slechts twee exemplaren voorgekomen. Het eene 
een doek van wit en tamelijk fija linnen, reeds 
beschreven door mijnen vriend Pos thumus , is 
tusschen twee kettingsteek - randen bestikt met het 
volgende omschrift.· 

Boek gesocht gevonden 
Geknopt gebonden 
iïîin hart en soate lief vitferlmren 
Ghi bloidt als een hagedoren 
Ghi rvickt als een eegelantíer 
Min hart is bi ν en ick ben hu-
Op V staet een taek van mennen 
lek fri ν met gestadige sinnen. 

Deze knottedoek, afkomstig uit de nalatenschap 
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van wijlen den Ecrw. P . Brouwer Pz . een a£ 
stammeling van Mcnno Simons, bij wien ik den-
ïelven mogt z ien , i s , meen ik, nog in wezen. 
De andere knottedoek, afkomstig uit den boedel 
der gebroeders J a n en Dirk Hindelojien te W o r -
kum, is ook nog voorhanden. Hij is weder van 
fijn wit l innen, en draagt midden i n , rondom een 
gestikten boom, het volgende kreupelrijin: 

Schoen lief ken jent, 
Ontfanc die gaven , die ick ju sint. 

Al is die gaven clin, 
Ghi vet vel vat ick mien. 

Jan Uircks. 

De boom en de takken der boomeu zijn bekend 
als zinnebeelden van broederlijke begroeting en 
vrede. De dichters vertoonen zich nog steeds 
met den tak des vredes. Onder de Duitsehe kin
derprenten vindt men der baum der liehe, waaraan 
jongmannen van allerlei soort als begeerlijke ap
pels tusschen het ' loof schuilen, terwijl liet schoone 
geslacht onder allerlei pogingen doet om ze er 
uit te schudden. Deze juffer stoot met eenen stok 
naar een Parijsch heert je; die zet de ladder te
gen een tak, en haalt een flinken huzaar naar 
beneden; een derde schudt met een zwaar touw 
aan eenen tak , om zich een notaris op 't lijf te 
doen tuimelen ; een ander weder jeuken de vin
gers om den stok ook eens magtig te worden, ter
wijl een paar juffers, brandende van ongeduld, 
met eene trekzaag al zagen wat zij kunnen om 
den stam door te kri jgen, en in eeus de kruin 
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met al hare vruchten magtig te worden. Ils ver
moede dat de boom, dien men zoo dikwerf op 
bet Friesche l innen, inzonderheid op kussens en 
beddelakens gestikt vindt , met dit denkbeeld sa
menhangt. Gewoonlijk immers staat die boom 
als het zinnebeeld der liefde tusschen de vooslet
ters van man en vrouw in , met welke het linneís 
geletterd is. In den knottedoek van Brouwer Moeit 
de bruid als een hagcdoorn, zij riekt als een ege. 
lantier, en op haar .sí««t een tak van lie/de te 
groei/en.. J a , de letteren zelve wierden in den 
vorm van boomen en bloemen gestikt, welke Gys· 
ber t dus beamke in hlommclctters noemt , namea 
die nog beden in wezen zijn. En wat hier met 
woorden wordt aangeduid, staat in den knottedoek 
der Hindelopers met den boom zelven uitgedrukt. 

ï ïen knottedoek uit de familie van Jacobus 
Schcltemá, van het fijnste neteldoek, keurig met 
naamletters en het jaartal 1662 bestikl , was aan 
de 4 hoeken met akertjes voorzien. ö e doek 
ván D° Brouwer , droeg als een gewone fijne 
Friesche snuitdoek, akertjes aan de vier punten ; 
maar de andere had een luttel Mnnenwaards op 
ieder der vier hoeken van de keerzijde een ge
woon haakje [agraííe.] Ik vermoed, dat de laat
ste de bruid tot een borstlap gediend heeft , ge
lijk de Hindeloper vrouwen nog dragen en foiir-
peldqok noemen, en dat hij dus ergens boven bij 
de schouders en onder om het middel in 4 oo-
gen [porte-agraíTes] vastgehaakt, vîak op den boe
zem den boom met het rijm prijken deed. De ge
broeders Hindelopcn, schoon te Workuui woon
acht ig , waren van Hindelopen afkomstig* 
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ï a overoude tijden gebruikten onze voorvaders 
geene zakten, om er geld in te doen, maar doe
ken , zoo als onze dametjes nog hun stuivertje 
voor het kerkezakje , en den zestelialf voor de 
meid, in een hoek van den zakdoek beknoopen. 
De legende verhaalt van koning K n u t , dat bij als 
kind te vondeling gelegd, een zijden doek om 
zijn hoofd had , waarin eenig goud beknoopt w a s , 
en dat hij daar den naam Ciiut van zou gekre
gen Lebben. Men knoopte het geld ook wel in 
eene vouw van zijn kleed. Toen de geldzakken 
al lang in de plaats gekomen waren , bleven doek 
en knoop, als eerwaardig door de oudheid, voor 
den huwelijkpenning nog lang bes taan , tot dat 
zij eindelijk zijn opgevolgd door zakjes, van een 
vierkanten vorm, die met figuren in zijde of sa
jet bestikt waren. In mijn bezit is er é é n , die 
met scherpe zigezagen van allerlei kleuren in fijn 
sajet, of eigenlijk b r a t , bestikt is. Bij den hals 
omzoomd met geel zijden l int in denzelfden zige-
zag-sti j l gekeperd, waardoor twee geel-zi jden 
koorden loopen, aan de vier einden met ronde 
knoopen, van zilver draadwerk, om toe te snoe
ren. In liet kabinet van oudheden te 's Graven-
hage is zulk eene knotte van witte zijde, iets 
kleiner dan de m i j n e , maar zeer gehavend en 
beroofd van hare snoeren. In soortgelijke zakjes 
was het dus, dat de minnaar zijne liefste he t 
geld aanbood. — Bij het klimmen der weelde 
gijn deze zakjes weder opgevolgd door zilveren 
trouwkistjes, welke men nog als kaneeldoosjes, 
of ander klein tafelgerei, in Friesche familien 
aantreft, zonder dat zij er zeîven de oorspronJke-
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lijke bestemming van kennen. De zinnebeeldige 
figuren echter , die op de wanden dezer kistjes ge
sneden zi jn, en die allen hare toepassing op het 
huwelijk hebben, laten geenen den minsten twij 
fel omtrent hunne herkomst over. In deze 
kistjes konden gewoonlijk twintig ducatons op 
den kant s taan, en zoodanig gevuld wierden zij 
door den minnaar aan het meisje aangeboden. 
Daar men in kistjes en geheime laden op deze 
wijze het mooi geld bewaarde , zegt men van ie
mand , die grof geld ontvangt , en het niet be
hoeft te gebruiken, íly zet ze op den kant. In 
plaats van twintig ducatons bood men in knotte -
doek of kistje ook wel honderd scheepje-schellin
gen aan , hetwelk heide zoo wat op 60 Guldens 
aanloopt. Dit getal is een overblijfsel uit dien 
t i jd , toen men nog telde tot 60 , en dan weder 
van één af begon, gelijk nu tot honderd. Het 
Fransch telt zeventig nog met soixante dix, zestig 
en tien , en niet zeventig. Het verschil van 
3 Guldens is daar alleen te zoeken, dat men van 
heiderlei munten dozijn- of tientallige sommen, 
als de vrijgevigste, moest aanbieden. 

Eindelijk komen wij aan de knot te , als zooda
nig. Van waar die naam knotte of knoop? "Wan
neer men zich twee zielen voorstelt , die door de 
tooverkracht van liefde of vriendschap tot elkan
der wolden getrokken en aan elkander bchooren , 
dan is het eerste beeld , waaronder onze zinne
lijkheid zich deze vcreeniging voorstelt , een b a n d , 
die haar beiden zamenstrengelt en door een on-
oplosbaren knoop vereenigd houdt. Dit beeld is 
zoo eigenaardig, dat het zich aan den geest van 
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alìe volken als ' t ware opdrong, en van daar iu 
alle talen sedert onherroepelijke tijden overge-
h r a g t , door het langdurig gebruik afgesleten en 
bijkans, íot den rang der eigenlijke uitdrukkingen 
is afgedaald. W a n t beide de knoop der liefde en 
de band der vriendschap hebben hunne schilder
achtige zijde verloren, en zijn tot niets meer ge
worden dan eene eenvoudige vereeniging. 

Het symbolische n u , dat wij slechts in de taal 
kennen , bezigde het krachtiger en dichterlijkcr 
voorgeslacht in he t teeken zelven. Zij spraken 
niet van den knoop der liefde, dan nadat zij dien 
vroeger in wezenlijkheid vertoond hadden. Gaan 
wij naar de bemoste runen - steenen van Scandi-
navien , die het stof der afgestorvenen bedekken, 
en waarop de zoon den tol der kinderlijke liefde 
aan zijnen vader betaal t , of de held de laatste 
hulde aan zijnen gesneuvelden wapenbroeder; alle 
de opschriften, die deze geyoelens ui tdrukken, 
loopen langs repen of r iemen, die op de grilligste 
wi jze , zoo ' t schijnt, door elkander vervlochten of 
geknoopt l iggen, ett het verste nageslacht ten tee-
ken moesten zi jn, dat de liefde of de vriendschap 
op dezelfde wijze de harten van den afgestorvene 
en van hun , die hem dus vereerden, aan elkander 
strengelde. Kmitr of Ilnutr, hetzelfde a!s knotte, 
knoop , was daarom een geliefde eigennaam bi j 
de Noordsche volken, gelijk dan ook de Engel-
sehe koning Cnut, van het Deensche h u i s , dien 
naam droeg. In plaats van riemen of repen leder 
beitelde men ook slangen op de grafsteenen, langs 
wier wrongen, die zich door elkander kronkel
d e n , liet opschrift heen l iep, en het is uit dien 
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Svaïii let risfa rimai· eftir 

TorLjani lirnbur· sin. 

dood/ züris brœeÌe/'.s TorlffJZíri/. 
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hoofde, dat Ortnr [worm] of slang, die om zijn 
gif anders het beeld -des verraads i s , insgelijks 
een geliefde eigennaam in het Noorden i s , met 
dien van Rnutr gelijkstaande. 

Ifc ben overtuigd dat deze reep-vleehten, die zel
den gelijk en met doel dus en niet anders gelegd 
zijn, ieder eenemin of meer verschillendebeteekenis 
hebben , waarvan de sleutel voor ons verloren is ; 
om niet te spreken van tooverkracht. De Lap
pen lagen knoopen, waarin zij de winden als het 
ware vastbonden en beteugelden, en in Friesland 
leggen de wonderdoctoren zulke en zulke knoopen 
in lederen riemen rondom het lijdende deel , waar
door de jichtpijn bezet en magteloos gemaakt wordt. 
Zoo moesten ook knoopen, met bijzondere slagen 
gelegd, dienen om de genegenheid te bezetten en 
vast te houden, en de bekoorlijkheden van vreemde 
schoonheid in hare uitwerking op het hart van 
gelieven, die zich aan elkander verbonden had
d e n , te bezweren; zij waren hun in de dubbelde 
betrekking van zinnebeeld en toovermiddel een 
pand der minne. Als zoodanig wierd bij onze 
geslachtgenooten, de Engelschen in Scotland en in 
het Noorden van Engeland , eertijds de knoop aan
gemerkt, welke in vreemde en kunstige bogten 
gelegd, minnaar en minnaresse aan elkander gaven 
tot een onderpand hunner liefde, en dien zij hier
om de tru- love-knot, [trouw-belofte-Anofíe of 
knoop] 'noemden. Als zoodanig ook de hoofdhul-
se îs , die in wondere vlechten en knoopen gedraaid, 
het hoofd van bruid en bruidegom versierden, en 
hen van de voltrekking des huwelijks af de ón-
vcrbreelibare trouw her innerden, welke twee ecli-
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telingen elkander schuldig zijn. E u uit geen an
der oogpun* beschouwden onze voorvaders den 
knotte - doek, welken de Friesche minnaar aan het 
meisje, dat hij ten huwelijk vroeg, aanbood· 

De minnaar lag het geld in den doek; in dien 
doek strikte hi j een knoop, en die knoop was een 
liuwelijksknoop; dat i s , met die bijzondere sla
g e n gelegd, die bij de oude Friezen het zinne
beeld waren van de vereeniging door het huwe
lijk. Door dien knoop, die knotte, wierd de doek 
wat hij moest zijn, een trouwbelofte-doek [tru-
love-kno t ] ; naar dit dee l , als het voornaamste, 
wierd hij dan ook eenvoudig weg knotte genoemd. 
H i j , die dien knoop gelegd h a d , zoowel als z i j , 
die hem aannam, had zich daardoor voor altoos 
verbonden, en bij mishandeling wierd de man 
ontrouw aan den knoop, dien hij zelf gelegd en 
aangeboden had. — Deze wijze van iets te beves
tigen is oud in het Geraiaansche ras. Ieder , die 
oude perkamenten giftbrieven of schuldbekentenis
sen gezien heeft , weet dat door eene snede in het 
charter een reep perkament gestoken i s , wier 
beide einden door het zegel vereenigd zijn. In 
plaats van dit zegel lag de onderteekenaar voor-
maals eenen knoop in de twee einden van den reep 
perkament , en dit gold voor de heiligste belofte 
of verzekering ; j a , men haalde bij het teekenen 
der instrumenten behalve de getuigen nog man
nen van aanzien , die niet anders deden dan 
ter bevestiging der waarheid of eener beschen
king in de afhangende repen elk eenen knoop te 
doen , en uit dien hoofde nodatores, knoopers, ge
noemd wierden. Het was iu denzelfden geest 

wumkes.nl



Ì95 

dat de F r i e s , door juet eigene vingeren de knotte 
te knoopen, verzekering gaf van eeuwige t rouw 
aan zijne liefste (*). 

Die repen perkament hoven gemeld, waarin 
men tot oircóntle der waarheid knoopen l ag , 
noemt het Barbaarsch Latijn corrïgia, r i em, het
welk ongetwijfeld eene woordelijke overzetting 
y an. reep i s ; want raips geldt Luc. III. 1 6 , zoo 
veel als riem. Scanda - raips, schoenrìem, corri
gia. E n hier komen ook i e d e r , zonder onze 
her inner ing, de repen, riemen of banden van 
vriendschap en liefde voor den geest , die wij 
straks op de Scandinavische grafsteenen en eeu
wen latere trouwpenningen getoond hebben. 

Deze knoop op zich zelven is door zijne hoo-
ge oudheid een bewijs , dat het Germaanschc 
volk, en inzonderheid het Angel - Friesche r a s , in 
de vrouw iets veel hooger zag, dan een koop
waar. Had men haar beschouwd als koopwaar, 
het ware genoeg geweest het ge ld , dat hare 
waarde vertegenwoordigde, te geven : maar men 
wilde haar niet bezitten als een eigendom en als 
slavin. De m a n , om te toonen, dat hij haar ver
eerde als de gezellin zijns levens, die even veel 
aanspraak op zijne liefde had als hi j op de h a r e , 
verbond zich aan haar door een plegtigen knoop , 

(*) Charta anni 1122 in Tabulario Fontevraldensi, fol. 
102. Ego Âimcricus Prior de Brajerac propria manu 
subscripsi et in corrigia, quœ in charta dependet, 
nodum feci. Infra : Ego WiUelmus de Scannis propria 
manu mca prœsenti charta signum crucis impressi, 
ei nodum in corrigia, quæ de-fpendet, feci. Zie ver
der du Cange op nodatores. 

17 
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dien zijne eigene hand gelegd had , en beleed daate 
door , dat hij niet alleen regten over haar gekre
gen h a d , maar zich ook tot heilige pligten je
gens haar verbonden rekende. 

Ook bij he t Salische volk treffen wij sporen 
der knotte aan in het woord reipus, hetwelk den 
koopsehat beduidt , dien men voor zijne bruid aan 
haren voogd betaalde. Mijn vriend Grimm heeft 
zeer goed gezien, dat dit reipus niets anders is 
dan het Hoîlandsche reep, het Goth. raips, A . S . 
rap. Ik zal er bijvoegen, dat ' t oorspronkelijk 
binden of knoopen beteekenende [A. S. reepan, 
vineire. (άτττειν, ραφαν, suere] vervolgens de rie
men van leder aanduidde, die men knoopte en 
met welke men vastbond. De Friezen gebruiken 
rcap, voor s t roo, dat als touw in één gedraaid 
is om te dienen tot b inding, en reep was oudtijds 
[zie Kil.] een opgeschoten tros t o u w , involutus 
funium circnlus. Gelijk nu het geld, dat de Fries 
zijne bra id gaf, naar den knoop, dien hij op den 
doek lag, de knotte genoemd wie rd , zoo is ver
moedelijk om diezelfde reden dat geld door de 
Saliers reip geheelen, en ik achte alzo o , dat de 
Salier de muntstukken in ëen symbolisehen knoop 
verwikkeld, even als de F r i e s , heeft overgereikt. 
De Longobardische oirkonden noemen dit geld 
daarom uitdrukkelijk precium reparùim, als of men 
zeide knotte - p r i j s , knoop-koopschat. Z i j , die er 
voor gekocht w a s , heette reparia, en de voogd 
van haar , die den reep, dat i s , de knotte met het 
geld ontving, reparius; zijnde be ide , om Angel-
saxisch te spreken, reaplingas , [ge-reepten] vinc-
t i , gebondenen , gevangenen, door prijs en knoop, 
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ten opzigte des bruidegoms; zij om zien aan den 
bruidegom als bruid over te geven, de voogd om 
Laar aan hem te laten volgen. Beiden stonden 
in de betrekking van reaplingas tot elkander; bij 
was de reparius der bru id , door zich jegens haar 
voor de nakoming der beloften van den bruide
gom aansprakelijk te s tel len; zij was de repuria, 
des voogds, als jegens hem gebonden om de 
voorwaarden van vrouw te volbrengen, waaronder 
bij haar aan den bruidegom afstond, en beide 
waren zij bet ui t krachte des reipus, der knotte, 
welke de voogd als den prijs voor baar bezit van 
den bruidegom bad aangenomen. 
': Zeer weinige overblijfsels van deze plegtigheid 
«ijn mij bekend. Toen ik nog in Friesland ver
keerde Leb ik altijd opgemerkt , dat vrijers en 
vri jsters, d i e , bi j voorbeeld, kermis of bruiloft 
Melden , nooit arm in arm l iepen, en bier ko
mende vond ik betzelfde onder de landlieden van 
Saxischen oorsprong terug. Dat bras dessus, 
bras dessous, is F r a n s c h ; de Friezen en §axerg 
geven bun meisje de band onder bet wandelen. 
Maar de Friescbe meisjes draaijen bovendien den 
zakdoek tot eenen r e e p , en de beide slippen door 
eenen knoop vereenigd hebbende , steekt zij en 
haar vrijer de band in dien knoop , en zoo ge
koppeld wandelen zij niet a l leen , maar de ban
den nog meer in dien doek verwikkeld hebbende 
zitten zij ook bij elkander en kussen. Dit is een 
voorspel of het overblijfsel van de knotte. 

Verder is er nog een rijmpje in omloop, dat 
waar of onwaar het gebruik der knotte herinnert . 
Men zegt i m m e r s , hetwelk ik naauwelijks ge-
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loof, dat de bruidegom bij het overreiken zich 
van dit allerbeleefdst formulier zou bediend hebben, 

Wotte, sa wotte, 
Deer hesle de knotte. 
Mar woste 't naet divaen, 
Den kenst' my de knotte werjaen. 

W i l t g i j , zoo wiît g i j , daar hebt gij de knotte 5 
Maar wilt gij ' t niet doen , zoo kunt gij mij de 
knotte wedergeven. — Hoe kon de bruid iets te
ruggeven , dat ze nog niet had ? Of zou hij daar
mede het meisje in hare vrijheid willen laten» 
nm de knotte , ook nadat zij hem had aangeno
m e n , terug te geven , wanneer zij berouw kreeg? 
Naderhand toen de knotte een zakje w ie rd , gaf 
tij hem den aak, als hij ongetroost van haar weg
gezonden wierd. De Duitschers , Saxers en de 
Franken schijnen eenen korf gebruikt te hebben. 
La corbeille was eigenlijk de korf, maar in he t 
tegenwoordig gebruik de kleinodiën zelve, welke 
de Franschman zijne aanstaande echtvriendin in 
den korf toezendt. Die dat korfje terugkreeg, was 
afgeslagen, en van daar is bij de Dui tschers , ei· 
nen korb hekommen , ' sich einen korh holden, even 
veel als bij ons den zak krijgen, van het meisje 
afgeslagen worden. Sommige meisjes, om het aan
zoek van een onwelkom persoon aftesnijden, lieten 
hem een korf achter de deur zetten , ten teeken , 
dat zij zijnen korf , als die kwam, op dezelfde 
wijze zouden afwijzen. Ten laatste dient tot be
vestiging van hetgeen omtrent den reipus of reep, 
als gelijk staande met den gevulden knottedoek, be
weerd i s , dat eiîîc riepe bekommen, een reep he-
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komen, in Neder-Saxen hetzelfde is als, tin koibchen 
bekommen. Dit bewijst immers ten duidelijkste, 
dat de reep niet slechts een band of knoop is 
geweest, maar het gansche geschenk met zijn om-
vatse l , a parte prineipali reep genoemd. 

Maar wat ik niet had kunnen vermoeden, nog 
op dit oogenMik ontvangt liet meisje in de omtne-
streken vais Deventer aan den kant van Bathmen , 
een stuk geld van den man , aan wien zij zich 
verlooft. Dit stuk geld, hoor ik , beschouwt zij 
als haar dierbaarste kleinood, en alleen de hon
ger der bit terste armoede kan haar dwingen om 
liet voor brood uit te geven. 

Ik zaï eindigen met te zeggen , dat het denk
beeld van eene vrouw te koopeu het ander van 
eenen makelaar met zich hragt. Vaji dien persoon 
heb ik geene narigten uit de oudheid, omdat hij 
bij de sluiting des huwelijks geen offteieel karak
ter h a d , en dus bij de plegtigheid, gelijk zij 
door de oude wetten beschreven word t , niet op
trad. Hij was niet de verachtelijke hoppclaav 
onzer dagen, díe bij elkander b reng t , wat elkan
der niet zoekt ; maar wanneer de liefde van den 
joïiginan zich op een' maagd gevestigd had, kreeg 
hij in last om te vragen, of de vrijer welkom 
zou zijn. Hij was dus de m a n , die acces ver
wierf. In Groningerland deed hij evenwel meer. 
In het Oldambt gaat hij den eersten maal met den 
vrijer naar het meisje , dat hij vermaakt met 
anecdotes, grapjes en aardige zet ten, om haar en 
belle humeur te brengen. W a n t hij is gewoonlijk 
het welbespraaktste en kluchtigste guitje uit he t 
gansche dorp, Heeft hij op deae wijze voor dea 
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vrijer, die er als een dulfus stilletjes bij rookt , 
acces verworven, dan laat hij het werk vervol
gens aan den jongman zelven over, en ontvangt 
bij de voltrekking des huwelijks eenige snuitdoe-
ken tot belooning, elders evenwel een nieuwen 
hoed. Hij heet de maak-man, makelaar, en ten 
tijde van Shakespear noemden de Engelsehen dit 
personaadje love-monger , een liefde - handelaar. 
De overgroote kieschheid der Friesche vrouwen 
in het stuk van liefde en verloving gedoogde gee-
nen man als vertrouweling. Van hier is h e t , dat 
onze meisjes geene opening deswege ontvangen 
wi lden , dan van eene oude vrouw harer kennis , 
gelijk ik mij uit mijne kindschheid her inner , dat 
te Hindeîopen uitsluitend oude vrouwen door den 
jongman aan het meisje afgevaardigd wierden. 

T o t toegift zal ik liier bijvoegen een geheel 
ander zinnebeeld van verloving, waarvan de oor
sprong verkeerd begrepen is. Nu ruim eene eeuw 
geleden leefde in Friesland eene Friezin van hoog 
aanzien en uitgebreide bezittingen , die nog jong 
l i jnde weduwe wierd. Zij had uit haar huwelijk 
één zoon , wien zij een Duitseher, die candidaat 
in de theologie w a s , tot gouverneur gaf. De man 
woonde natuurlijk bij haar i n , en bejegende haar 
op eerbiedigen afstand en met die onderdanig-
heid , welke hem zijne betrekking en haar stand 
in de maatschappij inboezemden. Op zekeren 
morgen voor Sint Mcoiaasdag zat zij met haar 
ïoontje en den candidaat aan het ontbij t , en 
terwijl men met elkander schertste over de ge
woonte der kinderen, om dien dag bij hunne 
vrienden een schoen op te zet ten, zeide zij den 
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eandidaat al lagchende, « N u , mijn h e e r , ÏOO gij 
lust h e b t , moogt gij bij mij ook wel een schoen 
opzetten." Hij bragt zijnen schoen, waarin me
vrouw 's anderen ochtends voor hem stond, zeg
gende « Daar is nu uw Sint öìieolaas. W a t zegt 
gij er van ?" De eandidaat had geen hair op 
zijn hoofd, die ooit om zulk een geschenk had 
kunnen of durven denken ; maar hij was wijs ge
noeg om toe te tasten. Zij wierd zijne vrouw , 
en hunne nakomelingen leven tot op dit oogen-
blik bemiddeld en geëerd in Friesland. 

Men heeft deze wijze van verklaring tot dus 
verre gehouden voor eenen vernuftigen vond der 
liefde. Dit is niet geheel waar. l ie t is niet de 
vond , maar zijne toepassing op het Sint Nilíolaas-
fees t , waarvan de eer aan onze Friezin toekomt. 
Het oud Germaansch gebruik bragt immers me
de , dat de jongeling aan het meisje zijner verkie
zing met een kus tevens zijnen schoen aanbood; 
trok zij dien aan haren regter voeí , dan had zij 
zich verloofd ; zij was zijne bruid. Zij verklaar
de daarmede te sullen gaan, waar hi j ging; aan 
hem als zijne gezellinue op de reis des levens te 
willen behooren, en lief en leed met hem te 
willen deelcís. W i j hebben daarvan nog de 
spreekwijze, Ik wilde niet gaarne in zijne schoe
nen staan, dat i s , in zijne plaats wezen, zijn 
ìot decien. 2 ie du Cange op Calceamentiim. 

De ongetrouwde hee ren , die mij lezen, [Dames 
lezen mij niet] zullen in hun eigen belang, en 
in dat hunner b roeders , wel de meest mogelijke 
geheimhouding· met de vertelde anecdoie in acht 
willen nemen. De Fr iez in , waarvan wij spra-
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ken, konde bijkans zeker z i jn , dat zij welkom 
w a s , en dat niets den candidaat terug hield om 
hare hand te dingen, dan de onderstelde zeker
heid , dat hij met verachting of spotternij zou 
afgeslagen worden. Maar men kon 't heden 
wel eens wagen zonder die zekerheid te hebben. 
Men begrijpt de dingen niet altijd op dezelfde 
wijze, en alle tijden zijn ook niet even schaarscli 
in juffers en weduwen , die verlangen te trou
wen. Alle dames zijn zeker oneindig lief; maar 
zonder bokachtig te zijn, kan een m a n e r , dunkt 
m i j , rond voor ui tkomen, dat hij niet even gaar
ne elke dame tot de gezellin zijns levens zou 
zien. E n welk een tooneel , welk een pijnlijke 
strijd tusschen de pligten der wellevendheid en 
de zucht voor zijn eigen geluk, op eenen goeden 
Sint Nicolaas-morgcn eene vrouw in zijnen schoen 
te vinden, die als azijn . . . . ! -Enfin, mijne hec-
r e n , kunt gij de anecdote niet zwijgen, voor al
les voorzigtig dan , waar gij uwen schoen brengt 
op Sint Nicolaas - avond van het naderende schrik
keljaar 1840 . 

reg. 1 í 5 . Kom paetìsje my ! Kom , kus mij ! 
Bij den Teutonist is peichen, kussen : pachen uit
gesproken als de c/t in lagchcn, lâitse, of als 
de k in holten, koaitse, geeft patse, pats - gie, 
pats-jie ; pats-hje, afgesleten tot dit paetkje. 

In de eerste tijden des Christendoms was het 
een Godsdienstig gebruik onder de Christenen 
van het Oosten om elkander bij het eindigen der 
Godsdienstoefening ten teeken van onderlinge lief
de en eensgezindheid te kussen. Ons dit gebruik 
met meer kieschheid aan te houden, dan bij ee-
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ne algemeene omhelzing mogelijk w a s , vond men 
later een stuk Leut of metaal u i t , waar een afbeeldsel 
van Jezus op stond, en dit iniddenpunt der alge
meene liefde reikte de priester aan alle leden der 
gemeente toe on te kussen. In Jezus hadden ï i j 
elkander gekust. Dit voorwerp nu noemde men 
osculare, osculaìorium of de pax , om den vrede , 
de eensgezindheid en vriendschap tussclien alle ge-
loovigen aan te duiden, die op deze wi jze , door 
middel der pat, in Jezus elkander kusten. In 
de lente van 1821 kwam voor het genootschap 
van Oudheidkeitners te London eene zoodanige 
pax, als eene groote zeldzaamheid, te voorschijn. 
Het was een zilveren plaat omstreeks derdehalf 
duim hoog op twee duimen breedte ; van onder 
regthoekig, boven met één afgestompten hoek ; 
achter aan een handvatsel , waardoor het in de 
hand vooruit gästoken, regt opstond, en in ge
daante dus vrij nabij kwam aan een klein slrijk-
ijzertje. De oppervlakte, die den mond wierd 
toegehouden, vertoonde in gedrevene figuren de 
kruiziging, met de moedermaagd en eenige ande
ren aan den voet des kruizes. 

Van dien pais [pax] n u , waarvan de heteeke-
nis zich vereenzelvigde met die van osculatorium 
of kus - werktuif, is het verbum paltsen, en pa-
chen, kussen, gevormd; een andere vorm is bij G. J . 
paeye, oseulari , Holl. paaijen, tevreden s tel len, 
Fr . paier, barb. Lat. pagare, van pax. Een oud 
Engelsch dichter spreekt van de jonkertjes, ffJio 
make the pax oj their mistresses hands, die van de 
handen hunner- liefste de pax maken, namelijk, 
door ze altijd te kussen. Zie Nares glossary. Pax, 
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Kom, pactkje myl So, so, so, so, so, so! Net 
zesmaah Dát was een drukker van belang, waar
mede Tjerne zijne knotte bezegelde. Maar ver
wondert u n i e t , Friesche schoonen! Gij kent im
mers nog een lied uit de eeuw van Tje rne ; gij 
hebt het dikwerf gezongen en gedanst; gij hebt 
ondervonden, wat bet te zeggen heeft , ais men 
midden in den kring op de knie van een jonge
ling gezeten, door den schateren den rei dit ont
zaggelijk signaal hoort geven, 

• De pater gaf de Mon een zoen, 
« Hei ! ' t was in de Mei ! 

« Dat wil hij nog wel zesmaal doen ; 
« He i ! ' t was in de Mei. 

« Zesmaal, zesmaal, zesmaal doen , 
• Zesmaal, zesmaal, zesmaal doen. 

« He i ! ' t was in de Mei. 

Driemaal is niet meer , dan wat ieder braaf 
man vorderen kan ; driemaal is schippers regtì 
Maar het dubbeld, zesmaal, is slechts voor den 
pater en den bruidegom. 

reg. 114. Jamck, uitnemend. A . S. œmycee, 
egregius, zamengetrokken tot œmek. Voor œmck 
komt de Friesche j in jamck, gelijk voor eld, 
ouderdom, Isl. at ellda, b randen , in der Friezen 
f eld, ouderdom, jcldje, branden. Jamk wordt 
nog dagelijks gebruikt. Het is nael jamk mei hím, 
de zaken staan niet best met hem. Hja is heel 
jamk, zij is zeer netjes in de punten ; er moet 
geen stroo bij haar overdwars liggen. Hy komt 
naet jamk, .hij komt niet zeer dikwijls. 

fVrâldsch, were ldsch, ziet op den kostbaren 
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opschik, die bij deze bruiloft wordt ten toon ge
spreid. Mén zegt nog in de s teden, Wereldsche 
mooi ! Prachtig mooi ! De • Latinisten kennen mun-
dus muliehris voor het toilet der dames; zij ken
nen mundus voor opgeschikt, aardig, maar tevens 
voor terrarum oMs. De Grieken hadden κόσμος 
voor ornatus en tota r emin omnium compages. 
Van fagrs instruetiis, o rna tus , leiden de Gothen 
fairhwus, wereld af; want de g in fagrs, hadden 
zij in deze afleiding^ reeds tot i versmolten, toen 
de Engelschen het eerst eenige eeuwen later in 
het A. S. fagv met liun fair moesten doen. 

Wyld, bui tensporig, eigenlijk, ongetemd, die 
van maat noch teugel weet in ' zijne pracht en 
heerlijkheid. Î-Vild gekleed is het tegenoverge
stelde van s t i l , zedig, weinig opzien barende. 
Dat stiet er wyld by, dat staat er bij of he t al
les vliegen wi lde; als men het breed laat hangen , 
en om zoo te , spreken met vlaggen en wimpels 
te voorschijn, komt. Hy giet er wyld uivt, zijn 
gedrag is buitensporig, hij holt. 

reg. U S . • ,Αζ, in. elbast're byld, zoo blank als 
een beeld van albast ; zeker eene groote lofspraak 
in den mond van een Friesehen boe r , die dage
lijks aan liet blanke en fijne vel zijner lands-
vrouwen gewoon is. Gewoonlijk zeggen de Fr ie
zen,, hja is sa Mank as ten lelie. Een blank vel 
wordt . door het Angel - Friesche ras onder . de 
schoonheden eener vrouw geteld. Van hier heeft 
fair, eigenlijk schoon in het algemeen, ook de 
bijzondere beteekenis van blank in a fair com
plexion, een blonde aard van huid en haar. 

reg. 117. In tvanné ' hetsc' erslïng' om f en tin 
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doeek, Zij heeft eene wan van dun-doek verkeerd 
o m , namelijk eenen kraag , die zich ui t haren nek 
naar achteren en ter l i jden verbreedt , even of 
het smalte einde der wan , dat de boer tegen 
het lijf houd t , haar tegen den nek zat. Dit beeld 
in den mond eens landmans is juist gekozen. 
Maar wat is tin doeek? Het allerfîjnste l innen, 
ook wel neteldoefc; fyn doek is 't zelfde. Die 
h e t bij de huizen te koop aanbieden worden nog 
f y η - doeks - Ijue genoemd,: en daar het meest Duit-
sche grensbewoners z i jn , fijn-doeks poepen. Had. 
J u n . lini genus miræ tenuitatis. Fyn oft dun 
doeek. Epkema vertaalt tin doeck, dun doek; 
maar dun doek is thans vlaggedoek, in den zin 
van lintciim rarum, zoo als dun gezaaid. 

Deze kraag gaat dus in eene scheppende rig-
ting even als eene wan uit den nek en de zijden 
van den hals o p , maar laat keel en boezem open, 
gelijk men dien ziet b . v. in de Sinne én Minne
beelden van Cats , 4° bl. 6 1 , 7 ä , en elders ; 
terwijl de kragen van Koninginne Elisabeth en 
de Aartshertoginne Isabella, welke prof. Wassen-
bergh [bijdragen. II. 9.] meldt , den gansenen hals 
met een breeden rand van kanten omsluiten. In 
de eerste plaat bij Don Quichot door Ca'mpo 
Wei je rman in 4° ui tgegeven, heeft Coypel Dul-
cinia met eene dubbelde wan voorgesteld ; eene 
e c h t e , welke zij als eene hoerendochter voor he t 
lijf houdt om het koorn te zuiveren, en de an
dere van kant , welke zij als minnares van den 
roemruebtigen Ridder Don Quichot om den nek 
draagt. 

Ersling'. Epkema spelt earsling' ; met eene « 
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achter de e tornt het bij G. noch in eei-s noch in 
crslinqe voor ; maar thans altijd. Zoo spellen de 
Engelschen Shakespear, schoon de dichter zich zel-
ven schreef Shakespere. Altijd moet de c in erslinge 
kort zijn » omdat zij den stoot van de accent 
ontvangt , hetwelk niet zoo is met eers. Ersìing 
is achterste voor; van daar , verkeerd. Hy docht 
alles erslinge, hij doet aîles verkeerd. — De defti
ge stijl van den kansel , den wijsgeer of den ge
schiedschrijver, huldigt thans eene menigte woor
den , waarvan men den stamvader bij geene 
mogelijkheid in een fatsoenlijk gezelschap zoude 
durven noemen. Is het niet deftig en wel ge
l egd , toen het in den krijgsraad tot een besluit 
moest komen , aarzelde de veldheer ? Maar wie zou 
den aars durven noemen, of aarzelen u i tdrukken, 
zoo als de Friezen doen, ais zij zeggen, <í«í JÍ 
leger -hacd y η ' í gat hinge? Eigenlijk immers 
wordt het gezegd van den man, die voortgetrok
k e n , met den aars achter over hangt , om zich 
terug te t rekken, even als een varken , dat niet 
vooruit wil. 

rcg. 118 . Spjeald-tvirek. Epkcma , die dit 
woord letterlijk wedergaf met speldeiverk, scheen 
het niet te verstaan, schoon hij een' plaats nit 
Heemskerk aanhaalt, die dit woord , en wat er 
nu de plaats van bekleedt , volkomen verklaart. 
Haer Heet van heel fijne witte nopjes, gehoort met 
speldewereks kanten. Heemski bl 17S. Men vlecht 
de echte kanten om spelden h e e n , die op een 
rond kussentje gestoken zijn; het is de plaats , 
daar de kantmaakster deze spelden steekt , waarvan 
het patroon afhangt. Het is dus spelde werk, 

18 
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en dewijl dat diende tot boordsels of kanten van 
.kostbare kleedingstuldsen, noemde men het voluit 
speldewcrks - kanten. Daar deze stof in den be
ginne alleen voor de aîleraanzienlijkste personen 
diende , maakte men hunne kleedingstnkken geheel 
van speldewerk, en dan Kwam de naam van kant 
nie t te pas ; maar de latere tijden , overvloediger 
en spilzieker, en dus uit nood minder degelijk 
in de voorwerpen van wee lde , gebruikten dit 
sieraad enkel voor boordsel. Van daar dat bij 
ons de naam van kant alleen is overgebleven. 
De Franschen noemen het dentelle van dent, tand , 
vermits de eerste kanten aan de randen, die thans 
meest effen zijn, in den vorm van punten of 
scherpe tanden nitgeknoopt waren. De Friesinnen 
hebben nog een kanten randje, dat zij rmiivze-
tosk, muizentand, noemen. 

reg. 12β. Jé, fcynten ! 'k wier sa ryck. Feynten 
zijn de ongetrouwde heeren , die elk naast zijn 
meisje hier aan tafel zitten. 

reg. 150 . O fyn gouwne eerste jier ! O jaar 
van zuiver goud, vertaalt Epkema, even of fyn 
op goiitvne zag. Fyn ziet op ' t eerste jier, en er 
beeft dus eene verdubbeling van beteekenis plaats ; 
« O , heerlijk, gouden, eerste jaar!" Mijn vriend 

let te niet op de kracht van fyn, hetwelk h i e r , 
als bij de Engelschen fine, aanduidt, uitgelezen 
schoon, voortreffelijk, perfectus zegt Kiliaan, om-
•HÌbusfjue vemistatis numerís absolutus. Een fyn 
man, is dus eigenlijk, een fraai, een mooi mans 
in het gebruik, die zich mooi en vroom voor
doe t , maar het niet i s , een godsdienstige hui
chelaar. 
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rep1. 1 3 1 . Wy syUcn mey 'e pream. Praem 
is hetzelfde als priem, en pramen als priemen. 
Praem is eene spitse schu i t , in tegenoverstelling 
van een jag t , dat stomp van boeg i s ; daarom 
heet de vrouwen-bors t , als in een punt uitloo-
pende, ook pram, en niet van het drukken, ge
lijk Bilderdijk meende. De praem is lomper en 
minder sierlijk dan het jagt. De praem dient om 
lasten en menschen beide te vervoeren; het jagt 
is oorspronkelijk eene schuit van vermaak en weel
de. T e voren hadden de Friesche boeren niets 
anders dan eene praem, om mee te zeilen, gelijk 
Ynts en Tjerne als zij hunne waterlandsehe bloed
verwanten bezochten. Eerst waren zij tevreden 
met een sprietzeil; dat veranderden zij vervolgens 
in een bezaanzeil, later nog in eene volkomene 
jagttuigagie, tot dat zij eindelijk het geheele jagt 
met romp en al overnamen. Zoo staan de din
gen thans. De meeste waterlandsehe boeren heb
ben een j ag t , terwijl de zeilpraam nog wel aan 
landtimmerlieden dient, om hun hout aan de plaats 
van het karwei te voeren. Ik zeg van sylpream, 
in onderscheiding van den bollepream , die veel 
breeder , platter en grooter is , en waarmee men 
hoo i , runderen , turf en diergelijke lasten vervoert. 

Jotten, hosse-bosten. Jotje is hetzelfde als he t 
Holl. hotsen, hutsen, hutselen, bij Kil. schudden 
stommelen, [quatere, succutere, quassare.] Men 
verbeelde zich het schudden en gehutsel op een 
wagen zonder riemen, thans wãlä-weintjc genoemd. 

reg. 132. Oare-heit , [andere-vader] grootva
d e r ; Oare-mem [andere - moeder] grootmoeder; 
in onze familie beiden aan moeders zijde, terwijl 
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wij die aan vaders kant pake en beppe noemden. 
Volgens dat gebruik van bet woord , lagen de 
jongelui hunne bezoeken af bij den vader van 
Tjernes moeder; want hij wordt overgesteld tegeu 
de magen van Ynts.—• Nei oare-heytes mi, nu naar 
grootvader. Waarom grootvaders, en niet grootva
der? Dit is eene ellyps, den Engelschen en Frie
zen beide gemeen; er wordt onder verstaan, bu i s , 
of iets soortgelijks. We ware dining at the vic-
ars, wij aten ten huize van den predikant. tVy 
scille nei moikes ta to hoärtjen, wij zullen naar tante 
toe te spelen: niet nei moike. Het gebruik vereenigt 
in diergelijke Friesche spreekwijzen hjar , hun , 
haa r , ook wel met heit of moike tot één woord, 
en zet bet weder in genitivo; W~y sylleri nei 
oare - heite - in - hjarres, nei moike - in - hjarres [naai? 
g roo t -vade r - en -ha re s , tante - en - hares] : hjar geldt 
hier in den zin van haar én hun , en het betee-
kent dus grootvader met de zijnen, tante met de 
baren. De Friesche stedelingen zeggen ook, groot
moeder-en-horre hinnc an 't turven, grootmoeder 
[en de baren] is aan 't turf opdoen; maar gebrui
kelijker en die ; Feike - en - die suden wat heter op 
betailen passe ; anders raakt Feike -en- dies boeltje 
schoon op. En die gebruikt men ten platte lande 
nooit ; maar het zij men den enkelvoudige» per
soon met hjar, hor, of die, zamensmelte, altijd 
wordt er een coneretum üit geboren , dat een 
werkwoord op zich doet slaan in bet meervoud. 

Vtvx, Yntske mijgen. Ooreheites in genitivo, waar 
de Hollander bet in nominativo heeft, en hier 
Yntske in nominativo, waar de Hollander in geni

tivo Yntskes zoude zeggen. Doch dit schijnt 
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slechts zoo. Yntske is een oude genitivus, zoo als 
l'risa, een Fr ies ; hona, een haan; sunne, de 
zon; widue, eene weduwe; oudtijds « in genitivo 
hielden, zoo als b . v. hona eestte, de spoor van 
den haan, enz. Bij Gysbert zijn de voorbeelden 
niet zeldzaam, zoo als Reontse Ijeafdegal, Reoni-
xas liefdegefcerin ; Frieske lichtftrdighcyt, de ligt-
zinnigheid van Frieske ; O au dobhe ig, aan den 
rand dfis grafs. Maar het opschrift bl. 1 7 , heeft 
herders Ijcafde, herders lieí'de. — Tjerne zegt 
hier niet myn Ynts, gelijk de Hollander zich uit
d ruk t , maar uivz Ynts. Zoo ook r. 3 9 . da 'k 
boaseke, eer'n, ooit tiws. Ynts. Dit is echt Fricsch. 
Als kinderen zeiden wij nooit myn heit, tnyu 
mem, maar MIVÏ heit, ons vader ; itwz mem, onze 
moeder. ümz, mem is gammelich, moeder sukkelt. 
Met dit meervoud stelt men zijne moeder en 
vrouw voor als het voorwerp der liefde en. ach
ting van al de huisgenooten. 

Mi/gen, magen, bloedverwanten in he t alge
meen ; i k -heb miieh, dat thans verouder t , van 
oenen grijsaard hooien gebruiken in den zin van 
neef. 

reg. 135. Ycìhe œf Moyts. Yeme is geboren 
uit eeme [O. F . W . bî. 188.] oom aan moeders zij
de , terwijl fedria dien aan vaders kant uit
drukt. A. S. eav.i, en líolî. oom, wijzen ons op 
een nu vergeten mime, soìïieitudo, cui qais est 
solíicitudini, en aumjam, sollicite curare , tueri. 

Het thema «tuin, oom, eam, eem , yem, hetzelfde 
met ίμ in ίμβίρω , desidero, amo, beíeekent dus 
genegenheid en zorgende liefde. Iman zaaiuge-
steld met gs, tot ge-iman, A. S, giman, bezorgd 
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ï i j n ; desgelijlï autnjan, ga-aumjam, Goth. gaum-
ian, observare, in acht nemen, hetzelfde met he i 
Holl. goemen , custodire ; Kil. goem, custodia , 
bruide-gom, de teedere hoeder der bruid. Van 
deze grondbetcekenis is nog overgebleven, dat 
üollandsche kinderen eiken man onder de vrien
den hunner ouders beleefdelijk oom noemen ; dat 
eertijds de Hollanders , en nog heden de provincia
len , eiken achtenswaardigen grijsaard, vooral die 
door goedwilligheid u i tmunt , begroeten met ome 
achter zijnen naam te zet ten, Jan-oom, Gcrrit-
oom; even zoo als men een liefderijk, en om het 
welzijn der haren steeds bekommerd bes je , eene 
oude zorg noemt. In denzeîfden zin is mocike, 
moei , verfriescht môyts, van moeyen, bekomme
ren. Sîoene, bij de kinders in de Friesche ste
d e n , grootmoeder, van Goth. munan, A. S. mj/n-
data, Eng. to mind, denken, die om de kinder-
kens denkt. Bij de ÍJslanders Anima, en de Hin
delopers amme, grootmoeder, van ammen, bij Kil. 
voeden, nu t r i re , a lere; amme-laken [itens- kleed 
bij de Friezen] tafelkleed, mappa. Amme is dus 
voedster. Zoo schijnt ook pater met pastor ver
wan t , maar volgens onzen Tsjibbe Hemsterhiiis 
beiden in den zin van curator diligentissimus [a 
•κί.σχμ, vel πάω, diligenti cura continuo observo]; 
het Germaansche Father [Holl. vader] , dat te
gen pater overstaat, heeft tot grondslag een ver
loren Goth. verbum, fathan, circumeirea include-
r e , servare , tuer i , omheinen, waarvan nog over 
(αΠια,φρ'^γΜζ, omheining, bewaarplaats voor bees
t e n ; in faths, opziener, bewaarder , opperste; i a 
A. S. fadian, regelen, ordinare , d isponerc , omare . 
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De woorden vader en moeder, die door alle G.er-
maansche talen been loopen, zijn de liedendaag-
sche land-Friezen even weinig bekend als aan de 
Gothen. Goth. atta , L . F . haita, heit, pater. 
IlindeL ate, avus. Goth. aithei, L. F . mam, mem, 
mater. De Gothen hebben alleen de derivata fa-
drein, paren tes ; fadrcinis, πχ.τμα; en de Friezen 
fâd, t u to r ; Hindel. f eer [feder] pater. 

Het Sanskrit kent geene a, maar wel een « in 
pater, en zegt pitri, welke ΐ wij wedervind«n in 
het Goth. fita [Gal. IV. vs. 19] àiUa, foetum 
edendo , nutriendo et ad matúrìtatem perducendo 
ïaboro , hetwelk overstaat tegen patio [patior] bij 
Nævius; πάσχω, 'éntciûov, aflicior animo vel corpore , 
tangor amore erga aliquara. Van daar bij de En-
gelschen a fit, aecessio morb i , poroxysmus, pas
sie , een aanval van koorts , zenuwen, droefgees
t igheid, enz. Van daar ook de Fr . uitroep Fytl 
proï i , dolor! 

Oear tvy den huws-rie kriggen. Spreek krig~ 
gen, dat rijmt op mi/gen, gelijk heden uit ; dus 
kriggen. De jonggetrouwden ontvingen hun meeste 
huisraad ten geschenke van de wederzijdsche bloed
verwanten. Dit is thans zoo goed als uit gebruik ; 
elk redt zich zeìven. Nog vroeger bouwden de 
bloedverwanten, j a , de buren , ook de woning der 
jonggehuwden ; de één bragt steen , de ander-
kalk, een derde houtwerk, een vierde stroo of 
spijkers, en zoo toegerust toog men met veree-
nigde kracht op een bepaalden tijd aan het werk , 
met dien gevolge, dat de woning binnen een en
kelen dag overeind stond. Niet lang geleden be
stond dit gebruik nog onder de arme bewoners 

wumkes.nl



212 

van Col lamer-Zwaag-Weste inde in Friesland, en 
bij de eenvoudige bewoners der Duitsche grenzen 
in Drenthe en Overijsel. Op eene soortgelijke 
wijze zijn, wat de bouwstoffen betreft , door een 
veel armer voorgeslacht die grootsche Gothische 
kerken bij elkander gebragt , welke wij ons met al 
ons goud wel wachten zullen, zijn zij eenmaal 
gevallen, weder even heerlijk uit het stof op te 
bouwen. De beschaving heeft uit verschillende 
oorzaken de strekking om de banden zoo wel der 
algemeene vriendschap en hulphetoouing, als die 
der bloedverwantschap te verslappen, en de ge
slachten en buurschappen, die als groote huisge
zinnen aan elkander sloten, te verbrokkelen in 
bijzondere personen, die zoo veel mogelijk op 
zich zelven staan. Deze verbrokkeling, die groo
te ligchamcn oplost in hunne geseheidene ledema
t e n , doet ze als weerîooze individus tegen over de 
regering s taan, die hun één voor één hunne vrij
heden en voorregten ontfutselt, ten ware die ver
brokkeling, gelijk in Engeland, wierd verholpea 
door het aller boezems doordringend bezef van 
één algemeen belang, in wiens verdediging het 
gansche volk zich als één man aan elkander sluit. 
W a a r de verbrokkelende kracht der beschaving, 
door de staatkundige vereeniging, die ook haar 
vrucht i s , niet wordt opgewogen, daar is in be
schaafde staten de onbeperkte alleenheersehing 
niet verre van hais . 

reg. 134. .Miei uwz twaën, met ons tweeën 
gaderden wij ons huisraad; wij gaderden het Yan 
beiderzijds bloedverwanten; men kon elkander niet 
verwi j ten , dat het van één kant gekomen was. 
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Tjerne spreekt er van als een paar duiven, die 
prikjes en strootjes zoeken, en nestelen. 

reg. 13S. Gracf Ihnâricx stcat. Een graaf in 
Friesland gezeteld was voor de Spaansehe tijden 
een vreemd tooneel. Toen de graven van Nassau 
zich dus te Leeuwarden vestigden, overscheen 
hunne hofhouding, hoe uiterst sober ook -voor 
onze t i jden, verre de toen nog eenvoudige levens
wijze der Friescbe grooten, en als men dus van 
iemand wilde zeggen, dat hij zich baadt in alle 
•weelde en overvloed, dan was ' t , Ily libbet az 
ien graef. Tjerne willende aanduiden, dat geen 
aardscli geluk zoo groot was als dat van zijn 
eerste huwelijksjaar, roept in dien zin ook u i t , 
« Ha! voor Graaf Hendriks staat stonden wij ons 
heil niet af!" 

De leden van het huis van Nassau bleven Gra
ven tot den jare 1 6 8 8 . Toen werden zij verhe
ven tot den rang van pr insen , en in 1 8 1 8 van 
prinsen tot dien van koningen. Voor den nako
meling blijft de beslissing van het vraagstuk be
waard , onder welken titel zij grootst , bemindst , 
en gelukkigst zijn geweest. 

De Graaf, van wien Tjerne spreekt , was Hen
drik Erns t Casimir, Graaf van Nassau. In 1 6 5 2 
werd hij Stadhouder van Friesland, en in 1 6 4 0 
vond hij den heldendood bij de belegering van 
Hulst en Brugge, zoodat de geboorte van dit ge
dicht tusschen die jaren kan gesteld worden, in
derdaad valt het huwelijk des dichters zelven in 
deze j a r en , en waarschijnlijk geeft Gysbert ons 
hier de beschrijving van zijn eigen onvergelijkelijk 
eerste huwelijksjaar met zijne lieve Sijke Salves. — 
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Om het aardige en piquante van de vergelijking; 
zijns {jeluks met dat van Graaf Hendrik te voelen, 
moet men weten, dat deze Stadhouder ongehuwd 
bleef. • De vorstelijke staat van Graaf Hendrik 
f zonder echtvriendin was ons , boer en hoer inne , 
* zoo veel niet waa rd , als die sehoone gouden da-
• den van ons eerste huwelijksjaar." 

reg. 157. ijn mijn earmen noem. Het loopt 
met Tjerne op het laatste; hij begint buiten te 
slaan. De diehter heeft dezen uitval met beleid 
verschoven tot bij het oogenblik, dat de drank 
aanvangt Tjerne te benevelen. 

Seft! het schoe 'k dcar tiwt - sjiete ? Tjernes ver
beelding begint onder de herinnering van ' t ge
not al meer en meer te gloeijen; hij is op het 
punt van zich te verspreken ; maar hoezeer be
schonken , eensklaps bedwingt hij z ich, en wil 
niets doen h o o r e n , dat een huisch oor kwetsen 
kon. Zoo waren de oude Friesche boeren. Zij 
hadden een afkeer van bordeelpraat. 

Vwt-sjiette, uitschieten, is het tegenovergestel
de van iets met overleg en bedaardheid voor den 
dag halen. Schieten, met ont zaïnengesteld, heeft 
dergelijke beteekenis bij de Hollanders. Den ace-
man ontschiet het touw, de meid ontschieten de 
borden , dat is , het ontslipt hun eensklaps on* 
verhoeds. 

reg. 140 . Pijp - kaniel. Tweemaal hetzelfde ge
zegd; want canella is het diminutivum van canna, 
pi jp , r i e t , en het is dus even of men zeide pijp -
pijpje. Voluit heet het canella Zeylanica, pijpje 
van Ceijlon , alwaar de kaneel groeit. Onze voor
vaders hielden veel van deze specerij ; zij kruidden 
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er de rijstenpap als de Itoffij mede; zij verfijnden 
de thee door saffraan. In het algemeen gebruikten 
zij tienwerf meer specerijen dan w i j , en w i j , om 
ons goed schadeloos te stellen, honderdwerf meer 
alcohol dan zij. 

reg. 1 4 1 . Dear wier nin dey en oon! Dat be-
íTÏjpt zich. Het was een goud-mijn. Goud schoe 
'k er mvt poereaije. E n als hij den eenen ader ont
dekt h a d , meende hij dat er altijd nog een r i j 
ker ader achter zat. D u s , nooit rust . — Voor 
dooden heeft het A. S. dydan en dyan, en het 
Eng. to die, hetwelk, gespeld als het uitgespro
ken word t , zou geven dai, zoodat dit Friesehe 
deye niets dan eene met e versterkte uitspraak is 
van di- e. Deze versterking der i, door de a er 
voor te zet ten, noemen de oude spraakkunstenaars 
van het Sanskrit eene guna of deugd, en dewijl 
deze a bij de Grieken een e word t , zoo hebben 
wij Friezen in deye de Grieksohe, en de Engel-
schen in die [dai] de Sanskritsehe guna. Men 
z i e t , die hooge taalkennis is eigenlijk dood een
voudig, als men ze toepast op levende voorbeel
den , die onder ons oog leggen. Maar wat meer 
onze opmerking verd ien t , het Angels, dydan , 
dyan, spreekt active; dus occidere, dooden, en 
zoo is het Friesehe deye gebleven ; maar het Eng. 
to die, is verloopen in een n e u t r u m , mori , ster
ven. 

reg. 142. In jee woc a% ick tvoe! Dit zijn de 
schoonste woorden in he t gansche gedicht. « Zij 
wilde gelijk ik wilde." Daarmede eindigt Tjerne 
zijne beschrijving; want er ging niets hoven; het 
was de kroon van zijn onuitsprekelijk huwelijks-
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geluk. En *Φ wilde gelijk il: wilde. Geene co
quet ter ie , geen gr i l , geene eigenzinnigheid maakte 
haar een oogenbîils afkeerig van zijne liefkozin
gen. Eenvoudig en vol liefde gaf zij haren wil 
gevangen onder den man harer keuze. Aan hem 
baar w i l , haar ziel en ligchaam , baar alles. Eén 
z in , één genot; want hem te behagen was haar 
hoogste genot. — Eene verliefde bruid aan de 
zijde van haren bruidegom was de natuurlijke 
aanleiding tot deze woorden, en daar zij van nie
mand beter dan van de bruid begrepen wierden, 
was ' t tevens onmogelijk iets gepastere aan deze 
bruiloftstafeì te zeggen. 

reg. '143. O jouiv'rcn groat! O haverde gort ! 
ïra de steden hoort men nog den bastaard-vloek, 
Grtitje! W i e zeggen, wil , dat hij iemand door 
en door , en dus in al de tijdperken van zijn 
leven kent , betuigt hem te kennen van haver 
tot gort. Tjerne bezigt alzoo dien schertsenden 
vloek, om aan te duiden, hoe of alle dingen mi 
niet hem veranderd zijn, en hoe bij van groene 
haver uitgepelde gort is geworden. W a n t hij laat 
er op volgen, ivier blieiit mijn tijd"! W a a r blijft 
mijn t i jd? De zoete lijd mijner jeugd? Ach! nu 
is ' t niets meer. Nu 'st nact in bcan, geene boon 
is ' t waardig. 

reg. 144 . íîo ! praet ick roun ijn 't boan? 
Hoe! praat ik in het honderd om? — Nu begint 
Tjerne te bemerken, dat het niet pluis met hem 
is. Eers t aan dit gansche bruiloftsgezelschap de 
genoegens zijner eerste huwelijksdagen ui tmeten, 
en eindigen met hun te beli jden, dat nu alles met 
hem gedaan is . . , Neen! dat , voelt b i j , is te mal. 
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Met is tyd dat ik ga, zegt h i j , eer ' í nog gekker 
wordt. Maar nu t i j zich in beweging zet , willen 
zijne beenen niet v o o r t , en daaraan merkt hij 
eindelijk, dat hij niets meer of minder is dan 
dronken. 

Ik byn, ik bind ; in iinperf. ik boun, ik bond , 
van waar boun, gezelschap. Eng. Ihinã, ïnrperf. 
Iband, van waar band, band , bende , t roep , Fr . 
une bande. len feinte in famne • boun, een gezel
schap van jongens en meisjes. Yn 't boun kan 
hier dns beteekenen, Hoe! praat ik in het gezel
schap rond? dat i s , in het honderd om. Maar 
boun heeft ook nog de beteekenis van een knoop , 
die in den war is. ìt jern iz yn 'e boun, liet 
gaarn is in den war. De bisten bitine yn 'e boun, 
De runders loopen in den w a r , in het wilde. Van 
dit laatste boun hebben de stad-Friezen, zot genoeg, 
boonen gemaakt. Ik ben geheel in de böonen, Ik 
ben de plank ganseh en al mis. Epkema dacht 
dat boun eigenlijk gezegd wierd van kg dg bouw-

je, van koeijen die boutaarsen. Maar hij begreep 
den grond niet van dit woord. lie kg haivwe 
de bauw, of de kg bauwje, beteekent, de koeijen 
hebben de paardevlieg onder den staart , dien zij 
daarom krampachtig in de hoogte stekende, én 
van pijn en jeiikte als razende, het lasid op en 
neder vliegen. Bij de Angels, is beaw en bij 
de Oosífriezen bawen , oestrum , paardenvìieg. 
De runders op Sicilien schijnen dat even zoo te 
doen als in Friesland. Hoor den íiefeüjken Tlie-
ocritas der negentiende eeuw in het Siciìiaansehe 
dìalekt dit bauwjen aldus beschrijven. De herder 
Melibeu vraagt de herderin Clori : 

49 
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Forsi vidisti na vitedda bianca 
Cu na macchia russigna 'ntre lu sch inu , 
Un' a la fronti , e nautra supra un ' anca? 

Hebt gij bij geval ook een wit vaars gezien met 
een rood plek tusschen de heupen , één op be t 
voorhoofd en een ander op één der dijen ? — 
Waarop Ciori an twoord t , 

La vïtti, ed era un ura ãì matinu; 
Avia la musea, et eu la cuda in autu 
Currev a furia versu lu pinninu. 

Ik heb het gezien, en he t was één uur des 
morgens. Het had den paardenvlieg, en met 
den staart in de hoogte liep het in woede langs 
de hellingen der bergen. Poésie Siciliane delV 
Abate Giovanni Meli. La primavera. 

rcg. 14î>. O Bole, dy gean hoe! O Soie, is 
eene soort van ligt vloekwoord, omdat inen de 
ware beteehenis des woords niet meer kende. 
î n de vermaccklyk sotteklucht van Starter tusschen 
de bedrijven van zijn treurspel Timbre de Car· 
done ende Fenicie van Messine is het eerste woord , 
dat de boer Siouck Sipkes zegt , Het, wylde hoe· 
Ie, meyer te divaan ivesse ? Het hijvoegelijk naam
woord wylde heeft hier dezelfde kracht als G. J . 
151, ivyläe ivicrmenl W i l d e wormen! dat i s , ban-
delooze, onmenschelijke duivels. Bole immers is 
een kwade geest uit de godsdienstîeer van ons 
Heidenseh voorgeslacht. Nog heden is heli bij 
de ÏJsïanders een biiwze-man, of buivze - happert, 
een spook om kinderen mede bang te maken. 
Of. o iu Mie heeft eene voikomene overeenkomst 
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niet de o in holte, bij G. J . bôiïje, bu lken , inu-
g i re ; IJs l . baula, mugi re ; bauli, t aurus ; baula, 
vacca, en door versmelting der au in o, boli, 
taurus et inanducus. De o is hier kort gelijk in 
bul van bulken, en in Fr . bolle, van bolje voor bôlje. 
Volgens deze afleiding zoude bet in beteekenis en 
oorsprong één zijn met bullebak bij Kil. bulle-num. 
De onpartijdigheid vordert echter , dat ik den le
zer ook oplettend make op het Goth. bawls, door 
verwisseling van b en m hetzelfde als malus, de 
booze, of de duivel , hetwelk men in alle talen 
van den Gennaanschen stam terug vindt. De 
Fr ie s zegt nog de queade voor den duivel. Bal 
veranderen de IJsl . in bavl en bol, rampspoedig, 
kwaad , bölva, vervloeken, en de Angels. Cædmon 
noemt den duivel bealowe gast, den kwaden geest. 
Het is ook een Friesch vloekwoord, De balsiim! 
de duivel! te zeggen, voor de bale-sum! alwaar 
sum eene adjeetive uitgang is zoo als in streh-
sum tien, spijîe die veel vers t rekt , of lang s t rekt , 
en dus geene ligte spijze, die spoedig verteer t 
en dus niet lang strekt: het Eng. some, in whele* 
some, gezond. Hoe men het echter etymologisch 
neme , bôle blijft altijd een woord , d a t , als dui
zend andere Friesch e , wat den vorm betreft, 
zijne naaste verwant in he t JYoordsche boli vindt. 
Juniiis haalt op bawle een oud Friesch bâle, 
schrik aanjagen, jammeren, sehreijen, aan , waar
tegen gewis een thans verloren Angelsaxisch hå-
lian, terrorem incutere , p lorare , heeft overge-
staan. 

rcg. Í4S. Schirl, schort. A. S. seyrtan, ont
breken , Fr . scyrd, de plaats in een schotel , waar 
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een scherf uit is. Eng;, pot-sherd, potscherf. De 
ì is hier dus Anglo -Fr i e sch , en te onregt door 
Epkema veranderd in o, schort. 

reg. 147 . Scholpcijc, schommelen als een be
wogen vocht. Kil. scholpen, pultare. Scholfert, 
Diergus magnns. Schommelen geldt even goed van 
de slingerende Bewegingen van andere í igcbamen, 
[b. v. een wieg] en scholperje alleen van de voch
ten. De grondbeteekcnis dezes woords is zwellen. 
Us î . at liulpa, í umeie , zwellen. G. J . oer-kolp-
je, tmaente unda obruere , wet zwellende golven 
overstorten. Oud Holl. colpe, congeries tumens , 
copulaiio, waarvan colpen , copulare. Rom. der 
kinderen van Limburgb , 51. S. I. 3 . ontcolpde Ju 
die hovde, hij ontkoppelde de honden. Versterkt 
met de s, IJsl . skulpa, tinnesccre. Iîoll. schulp, 
schelp, cencha. E n dewijl zwellingen golvende 
bewegingen zijn, beduidt het IJs l . at skialfa, t re-
ïnere, beven. Angels, seylfan, vacillare, wagge
l en , en ons frcqiientativum scholperje, schommelen, 
als water. Reeds vroeg was er verwarring tus-
scìien g en k in dit woord , want golf, unda , is 
ongetwijfeld in oorsprong één woord met kolf en 
kolp. Het Gallisch had galba , voor een dik 
mensch , die uitpuilde van vettigheid , waarvan 
keizer Galha, volgens Suetoniiis, zijnen naam kreeg; 
de Engelschen hebben calf voor het uitpuilend 
deel van het b e e n , de kuit , en wij noemen kalf 
van het hout, het ronde hart van den boom. 
Het gewone kalf', dat de Gothen reeds voor het 
jong van een t o e of voor een vaars afzonderden, 
is eigenlijk niet anders dan in het algemeen de 
zwelling van el le vrucht in de baarmoeder. 
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reg. 148. Ik tanck-je Ijeaflich. Liefelijk, ver
taalt Epkema; zeg vriendelijk. Ikhedankuvriendelijk. 

Faer, zaaiugetrokken voor fader, vader, zegt 
Epltema. Maar het woord is in zijn geheel , ge^ 
lijk men bet vindt bij de Ângeî. in f ara, gcfara; 
fera, gefera, makker, socius, sodalis; ook wel 
fiera, niet de afleidingen gefeerscip, broederschap, 
soeietas, consortium, en gcfærlæcan, verbroede
r e n , eonsortio jungere. Eng. pluyferc, speelmak-
ker. Men zoude evenwel voor het gevoelen van 
mijnen vriend kunnen aanvoeren, dat gelijk heite, 
vader, bij de Friezen nog geldt voor kameraad, 
en zelfs door den eenen jonge tegen den anderen 
ieder oogenblik gebezigd word t , even als de Hol
landers vaartje, zoo ook facr bier deze beteekenis 
hebben koude. E n dit te meer , daar de mon
niken of kïoostervaders elkander compacter [con-
pater] en compeer noemende, het gebruik van va
der, vaar en vaartje, voor makker , in het gc-
ineene leven overbragten. Doch hoor daartegen 
eene plaats uit het Esbatement der Peoen te Mc-
chelen [1621] van vier personagien, M. IV. alwaar 
een overspeelder Heyn van zijnen vriend Klaas , 
wien hij horens opzet, en deszelfs vrouw Marga-
re tha , aldus spreekt , 

lek heb een goede kans ghistren auosit gewonnen 
ì^an Claesken myn compeer ; mp.er ivaert noch niet 

begonnen 
'Ken sou't beginnen niet, dat segh ick hier voortvoer, 
Alwàer't maer om sijn vrou Iftargrietken, mijn 

gevaer. 

Claes als man kon de computer zijn van Heyn , en 
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daarom noemt Heyn hem eompeer; maar Margriet 
als Trouw kon ' t niet « j u , daarom noemt hij haar 
qe-vacr [A. S. gefara] in den zin van socia thor i , 
ami ca. Op dezelfde bladzijde zegt Heyn tot Mar
griet ze lve , 

Ff at noot ís dat, geuaer? 
l ) i t Gcrmaansche fara staat over tegen het La» 
tijnsche par, in den zin van gelijke, genoot , ge
lijk Ovidius z ingt , 

Ãccumbit cum pare quisque sno, 
Facr ! Lanheare ! Pe r asyndeton. Niet , faer 
in lanheare. Zoo spreekt het overvloeìjend har t 
van een m a n , daar de wijn in is. Hij kon zich 
door één titel niet ui tdrukken; hij neemt er twee 
t oe ; met faer drukt hij den Heer zíjne vriend
schap , met Lanheare zijnen eerbied nit. 

( T I I S L.) 

To-hœcke, aanhangsel, maar zulk één , dat he t 
stuk zijn volkomen beslag geeft. To - hceclce , die 
toehaak t , en het ding doet sluiten. Opdat de 
einden van credit en debet elkander bereiken 
kunnen, maakt de Fries ten ta-hœeke, een toehaak, 
dat i s , hij voegt er een saldo b i j . 

Stem; Itosemontje lagh gedooken &c. W i e li
vrer kent die wijze ? W e l a a n , zing dan eens op í 
Üe voys en de woorden hooren toch bij elkan
der, indien gij denkt , dat die wijze wel zeer 
droomerig zal geweest zi jn, dan erkent g i j , dat 
liet met dit soort van poëzij thans de omgekeer
de wereld i s ; te voren lamentabele wijzen met 
heerlijke woorden; en nu lamentabele woorden 
met heerlijke wijzen. Simon Stijl kende a] de 
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•wijzen der oude liederen. T e 's Gravenhage in 
de Nationale vergadering zitting hebbende , kon 
hij zich met zekeren Zceuwschen afgevaardigde , 
die ook een liefhebber w a s , gansche avonden, de 
viool in de handen , vermaken met die oude voy-
sen op te dreunen. Men heeft een onvolkomen 
denkbeeld van den smaak onzer ouden, wanneer 
n»cn alleen de woorden hunner gezangen kent. 

reg. 149. Miette, jiette; de ie moet uitgespro
ken worden of er stond mí-ette, jí-ctte; de i 
heeft de accent , en blaast zich als het ware uit 
in de llaauwste e. 

reg. 184 . Geafeynl, buurvri jer , zegt Epkema. 
Waar Junius [Et, Angl. Ycomcai) begreep he t be
ter . Gœfeynt, schrijft hi j , adolescens eundem pa-
gum inhabitans. Die met ons in hetzelfde dis
t r i c t , in dezelfde gemeente van hetzelfde dorp 
woont. Het woord gae heeft in de oude F . W . 
mc-est de beteekenis van dorp , met den omtrek 
die er onder behoor t ; bij de Gothen was gawi 
een gewest. Marcus VI , SS. birinnandans all thata 
gawi, 1. F r . berinnende al dut gea; de Staten 
overzetting, s het geheel omliggende land doorloo-
pende.'* E e n testament van 44S9 onder mijne 
charters begin t , Jclle Reyncs d>' ghafrouwe in 
PPïlsem, dorpbewoonster in Wilsem. 

reg. 4 8 8 . Stvopke. Stvop beteekent de licht-
of bliksem - snelle ; van A. S. swipan, stciopan, 
Isl. «f sinpa, vibrare , accelerare, ilageliare ; van 
dit snel· heen en weder zwaaijen is de beteeke
nis der flikkerende snelheid eens oorlogsheîds in 
Swop, en van een snoer , waarmede men zwaait » 
in A . S . en L . Fr . swipe, A.S.swopc, Holl. sivcep, 
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flagellum. Een held in de Helga-Quicia I. 4 3 , 
draagt den naam van sviptithr, repent inus, alaccr. 
Ofke is het diminutivuin van offa, gelijk swopke 
van swoppa ; offa is voor uffa, een gier [A. S. uf, 
vultur_, Isl. ûfinn, h i r su tus , immitis.] Ofke is hier 
een mansnaam , niettegenstaande de diniinutive 
terminatie ke, die anders de vrouwennainen ge
woonlijk kenmerkt, en dit wel omdat de Friezen 
de diniinutive terminatie aan mansnamen gevende, 
zoo lang zij voor kinderen dienden, dezen vorm 
dikwerf aanhielden door den mannelijken leef
tijd heen. Zoo maakten zij eerst voor het kind 
Tjibbe-ke van Tjìbhe, maar thans bestaan deze 
twee vormen nevens elkander in Tjibhe en Tjip-
ke. — Nog vindt men in dit gedicht den eigen
naam Ork, zaamgetrokken uit lìoric, de beheer-
scher der wateren of der eilanden. — Ik heb de
ze drie namen hier zamengevocgd, dewijl zij ge
vonden worden in de stamtafels van de koningen 
der Angeîsasische Octarchie, die allen tot Woãen, 
als den gemeeneii vader der acht rei jen, door 
middel van zeven zijner zonen, opklimmen. Eoríc 
is de zoon van ílcngest, de eerste Engelsche ka
pitein , die zich in Driítannieu zetelde, en de 
stamvader der koningen van Kent. Uffa is de 
zevende van W o d e n af in de rei der koningen 
van East-angle, en Offa, de zevende van W o d e n 
af in die van Essex. Siveppe is de vierde van 
IVoden af in de rei der koningen van Essex. 
Het zij men nu deze reeksen van koningen tot de 
Mythologie , het zij tot de geschiedenis terug-
brenge , bet zij tussehen die beiden verdeele , 
altoos bewijzen zij de booge oudheid dezer namen, 
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die nog lieden onder ons in zwang zijn. En de-
i e namen , die eeuwen en eeuwen ouder dan de 
oudste adeíbrief zijn , en zekerder dan deze onze 
afkomst van het Godengesìacht der aloude Friesehe 
en Engeîscîie helden hewijxen; deze namen, zeg
ge il; , schaamt men zich tegenwoordig. Om liet 
verwijfd gehoor ie behagen worden zij onherken-
baar verminkt , of in Romannennamen , die er 
digtst bijkomen, herschapen. 

reg. 1 6 5 . Bite. De man zette een grimmig 
gezigt. Als de armoede de deur inkomt, vliegt 
de liefde ten venster uit. 

reg. 1 6 4 . Lef van sin. Laf is eigenlijk, pen-
du lus , flaecidus, zonder veerkracht: in de litíerse 
Brocinannorum beduidt lef, ziek. Sin is hier hu
meur. Ziek in het humeur , dat i s , spij t ig, knor
rig, ontevreden. Voor lef zegt men thans lœhich. 

reg. 1 6 8 . Ofke, seyse , clck jier in hem! Ofke, 
zeide zij , krijgen wij elk jaar een kind en niet 
meer te eten dan thans , waar zal dat heen ? O was 
ik nog ongetrouwd! Hoe gaarne wilde ik dat! — 
Bja is yet faem, hy is yet feint, zeggen de Frie
zen, als de Hollander zegt , ï l i j of zij is nog onge
trouwd. Alã feint, oude vrijer, vieux célibataire. 

reg. 167 . Sneyns to heam.ee. Zondags te ka
mer. Kamer is hier het grooíe hovenvertrek, dat 
in de oude Friesclie herbergen over het geheele 
bovenhuis heenstrook, en diende tot een danszaal 
op kermissen of andere dagen vaa vrolijkheid, 
Reamer pp, is dus zoo veel als ten dans gaan, en 
ffolste mei my to keamer ? W i l t gij niet mij ker
mis houden? De ondervertrekken dienen voor het 
bedaagde en zittende gezelschap. 
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Sneyns, zondags. De vrijaadjes hebben heden 
ten platten lande nog plaats 's xondags avonds, 
het zij dat de jongeling het meisje alleen bezoelît 
aan haar hu is , het zij dat verscheidene paren 
zich met elkander in een herberg· of burgerhuis 
vereenigen en vrolijk maken. 

reg. 168 . Bley elck-oorme, onder elkander , 
dat i s , zonder weten en toestemming der weder-
zijdsche ouders. « Maakten het met elkander 
k laar , " deze uitdrukking duidt in het Friesch ce» 
ne min of meer verdachte handeling aan. 

reg. 170 . To Sint Eal. ï n 1 8 2 2 heb ik deze 
plaats breedvoerig verklaard in het Mengelwerk 
der Vaderì. Letteroefeningen. Zie hier de slot
som. Gelijk de Fries zegt heal en keal, voor 
half en kalf, ssoo Eal voor Æf, voluit Æef of 
Adlef, bij omzetting voor Adélf. Aåelf nu is de 
Heilige Oduíphus , op wiens heiligen dag , den 
12 <iunij, oudtijds de zomer-jaarmarkt te Bols-
ward , de woonplaats van den dichter , gevierd 
wierd. Toen en nog houden de vrijers en vrijs
ters feest op de kermissen, en het was op St. 
Odulfs jaarmarkt , dat Tetje en Sjolle met een 
hoofd, dat door sterken drank en hel feestge-
druisch beneveld was , het huwelijk klonken. 

fVyn in hjear. Men versta hierdoor witte 
Fransche wijnen, toen zeer goedkoop, die ook 
wel door het bier gemengd wierden. In mijne 
kindschheid dronken wij nog bier met suiker; 
thans is het roode wijn met suiker , of de lieve 
jenever , die eindelijk al zijne voorgangers en 
tijdgenooteu uit het veld dreigt te slaan, om het 
volk onverdeeld te beheersehen en te vernielen. 
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reg. 1 7 1 . Elckum, men zou bijkans durven 
lezen, elck om. Elk loopt om ais een slet. Maar 
Gysbert heeft elckum ook I. 32 . II . 7 8 , en el 
ders. Elck is u i t ellic, O. F . W . 160. bij de 
A. S. reeds ingekort tot œlk, hetwelk niet is 
voor A. S. allic, algemeen , universalis, maar al
ler ek Ab. 14 . omnium quisque , voluit Ab. 12 . 
allera monna ek, omnium hominum quisque. Ek is 
Eng. each , unus quisque. Aller ek wierd alrec, 
Ab. 1 8 6 , en door assimilatie allee, aie, elck. 
De uitgang urn. in elckum is zeer zeldzaam en te 
vergelijken met den snperlativen uitgang der Go-
then in hlciduma, l inker, sinister; miduma, niicl-
dens te , jaedius. Ik ken er nog één voorbeeld 
van in bet Friescb. Allyk, t o t u s , geeft allyk-
um in allykum-ailinne, [totus solus] geheel al
leen , hetwelk den snperlativus van söiws uitdrukt. 

reg. 17B. JPlachtje, met elkander handelen en 
dingen om tot eene overeenkomst te komen; even 
plachtje , handelen tot men het in het effen kreeg. 
Plachtje komt onmiddellijk van het middenecuwsch 
i-atijnsche placìtare, convenire , pacisci. Even is 
hier in het gelijk, zoodat de ouders aan beide 
zijden in onderscheidene voorwerpen dezelfde waar
de inbragten; immers het Friesche spreekwoord 
zegt , Ælycke folie is even, even veel is effen. 
De dichter prijst hiermede het huwelijk aan tus-
schen mensehen vaa denzelfden stand en midde
l e n , als de meeste waarborgen van gelijkheid en 
geluk bevattende. 

reg. 177. Huivz in schmvrr, huis en schuur ; 
dat ia , een boerenerf met zijn toebehooren. 
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S J O L L E K R E A M E R 

IN 

Τ Ε Τ Κ Ε. 

Joutme' oer-al de kreamers ney , 
Datse lôy lizze' one wey , 

Om to schoaschjen ìjnne sinne , 
Âsse fj omver huwzen rinne 

Mey in bârge-hock forby ? 
So is 't wier, ijn 't eerst, ooa my. 

ick wird wirg; in ' t schoe my leste. 
Dat ick hier in bijlke reste : 

Iz 't ìock jiette for'e stjuwn , 
Ick berinn 't licht oppe juwn. 

Mersse stân : ick lit dy sljuerckje. 
'k Mot reyz bortîijck tuereljuerckje. 

'k Mot reyz, fen in oarz fortriet, 
Lüle-pijpje' in nochìick liet. 

't Sil mijn gea-feynts seer naet reytse ; 
Lit ick my dear mey formeytse. 

PPijsc: Cet Anne si belle Ofc, 

1. 
TÎETK siet allinne , 
Oan dy griene wey , 
Schoaschjen ijn dy sinne , 
Op in sirnmer-dey. 
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S J O L L E KRAMER 
JEN 

Τ Ε Τ Κ E. 

Geeft men overal de kramers n a , 
Dat ze lui liggen aan den w e g , 

Oin te schurken in de zon , 
Als zij vier huizen loopen 

S. Met een varkenskot voorbi j , 
Zoo is ' t waar althans aan mij. 

Ik word moede ; en ' t zon mij lusten, 
Dat ik hier een weinig ruste. 

ïs 't geluk nog voor den s teven, 
iO. Ik beloop 't ligt op den avond. 

Marskorf, sta ! 11« laat u glijden. 
'k Moet reis speelziek tureluren: 

'k Moet reis van een anders verdriet 
Doedelen een vermakelijk lied. 

Í S , ' t Zal mijn dorpmakkers zeer niet raken; 
Laat ik mij daarmee vermaken. 

Wyze: Cette Anne si belle &c. 

I. 

Tiete zat a l leen, 
Aan den groenen weg, 
Lodderen in de zon , 

20. Op een zomerdag. 
20 
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2. 
TiETE kaerde de' holle, 
Fol fen gritte smert'. 
Kreft ! hy lie so folie 
Om sijn Rôris ijn 't hert. 

3. 
RÔTXSKE , ljeave herte , 
Yn Sint Lamerts merck' 
Sietstu op mijn schertte ; 
Huyning-swiete wirck ! 

4. 
'k Hearde dy dear sjongen ; 
Hey ! het wier ' t in nocht. 
Ál mijn ljæ dy sprongen , 
Az ick 'er oon tocht. 

Swietert ! ljeave sehiepke ! 
JYuw 'í ick fen dy bin , 
Mieleste' ijn mijn sliepke 
Njuncke' in ijn mijn sin. 

6. 
't Droagjen mijn be-jearren, 
Ja , mijn libben iz ; 
't Weytsen iz mijn stearren, 
Om 't ick dy den mis. 

7. 
Moacht ick by dy blieuwe ! 
Môye' , ey, wierom neat ? 
'k Sil dijn laemkes drieuwe 
Mey mijn schiep to sleat, 
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2. 

Tiete knauwde 't hooíd, 
Vol van groote smart. 
Kraclit! iij leed zoo veel 
Om zijn' Roaits in 't hart. 

3. 
2S. Roaitske, lieve hartje! 

In Sint Lamberts kermis 
Zat gij ip mijn schoot; 
Honigzoet bedrijf ì 

4. 
'k Hoorde u daar zingen; 

50. Ha! W«lk een genot. 
Al mijn leden sprongen, 
Als ik er aan dacht. 

Zoetert! Lieve schaapje! 
Nu 'k vin ii bm, 

33. Maalt gij in mijn slaapje 
Voor en in mijn zin. 

6. 

't Droonen mijn begeef en, 
J a , miji leven is. 
't Wakea is mijn sterven, 

40. Om 't ü u dan mis. 

7. 
Mogt ik hij u blijven ! 
Schoone, e i , waarom niet ? 
'k Zal w ' lamm'ren drijven 
Met mijne schapen naar den sìoot. 
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8. 
In ick sil-se foerje 
Moarns yer in juwns let. 
Bout ! den mogste gloerje 
Tn mijn bout opp' bedd. 

9. 
Tuwt ! den meyste' eack sliepje „ 
Omt ick dy to spreek. 
Hey 1 den sil ick piepje 
Op mijn lìlle-seck. 

10. 
Swiet ijn laeyts in reden 
Schoe ick dy omtfean, 
Dodd' in swierighedeiì 
Moasten fen dy flean. 

l í . 
Het ick koe bytinse, 
Het mijn tuwtel vroe, 
Schoe ick dy den schinse, 
J a , al het ick koe. 

12. 
Fijt' ! mijn Ijea dy trilje. 
RÔT'ISKE , rinste wey ? 
'k Kin my naet by-stilje , 
'k Rin dy æfter-ney. 

13. 
Schoe dijn TIETE lije , 
Dat dy ÆBLB krijt ? 
Litt' im naet bedije, 
Ioft hy dy schien frij't.. 
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8, 
4a. En ik zal ze voederen 

Morgens vroeg en avonds laat. 
Bout! dan moogt gij glooren 
In mijn arm pp bed 

9. 
Bekje! dan moogt g° ook slapen 

30. Tot ik u toespreek. 
Ha! dan zal ik fluiten 
Op mijn doedelzak. 

10. 
Zoet in lach en reden 
Zou ik u ontvangen; 

äo. Snfferij en zwarigheden 
Moesten van u vliegen. 

H . 

Wat ik kon bedenken, 
Wat mijn bekje wou, 
Zou ik u dan schenken, 

60. J a , aï wat ik kon. 

12. 
Smart! mijn' leden trillen; 
Roaitske, loopt gij weg? 
'k Kan mij niet weerhouden , 
'k Loop u achter na. 

13. 
68. , Zou uw Tiete lijden, 

Dat u Eble krijgt? 
Laat hem niet beklijven, 
Of hij u schoon vrijt. 
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14. 
TiETE sü dy tjienje 
Âl sijn libben trogh, 
In mey dy for-yenje ; 
Herck' mijn kiermen dogg'.' 

15. 
Mieri ! mey 't naet wezze? 
Sizz', wierom (ey , lôyts' í) 
Kin ick naet beiezze 
Dy , mijn goune RÔYTS ? 

16. 
Eren , ô du swiete ! 
Raeyste1 oon ÆBLE hân ; 
Wierom naet by TIETE ? 
TIETE' , oer-ljeafste pàn ? 

So , mijn piepe ; dat gïngh swiet. 

Tetke. 
Leyste' in floytest' hier dijn liet ? 

Litste't oppe rieme drieuwe? 
W o l , wotte' alle dey hier blieuwe, 

Leeg to sìuwgjen , sleau in lôy ? 
't Het nin schick in ' t set nin rôy. 

Sjolle. 

Komste dear, mijn keamer-houwer? 
d'Hijnser reste, jouîmes' jouwer. 

TEÏKE , schoe 'k naet sitte ? (sey !) 
'k Sil hette' ijtte ; moar, ijtt' mey. 

Si t , lit uws to. gearre ombijtte. 
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44. 
Tíete zal u dienen 

70. Al zijn leven door» 
En met u vereenen; 
Hoor mijn hermen toch! 

IS. 
Hemel ! mag 't niet wezen î 
Zeg, waarom [ei, zie!] 

7S. Kan ik niet belezen 
U , mijn' goudene Roaits ? 

16. 
Onlangs , ô gij zoete ! 
Reidet g' aan Ebeles hand ι 
Waarom niet bij Tiete? 

80. Tiete, overwaardste pand? 

Zoo, mijn fluit; dat gong lekker. 

Tefíre. 

Legt en fluit ge hier uw lied? 
Laat ge 't op riemen drijven? 
Wel , wilt ge den gansenen dag hier blijven 

8S. Ledig te sluimeren, slof en lui? 
Het heeft geen schik en het zet geen rooi. 

Sjotte. 

Komt gij daar, mijn kamerhonder? 
De paarden rusten, als men ze haver geeft. 

Tetke, zoude ik niet zitten ? Zeg ! 
90. 'k Zal wat eten; moeder, eet met. 

Zi t , laat ons te zamen ontbijten, 
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Tetke. 

Wa naet arbeyd't sil naet ijtte; 
Dat 's in spreck-wird âd in wier. 
Dijn segs bernkes, earme djier ! 

Rinne guwsjen omme stuwcken , 
Bleat, mey honger-hôlle buwcken : 

Doz so litstu my betjean , 
In du lôykeste' one lean. 

Sjolle. 

Moar , ick spearr' nin doave stocken. 

Tetke. 

Azste deste , SJOLLE ; het pocken , 
In het pleage mienst'er mey ! 
Mm dijn mersse, in gong dijn wey. 

Sjolle. 

Moar , dear mey ; 'k sil jitte rinne , 
Æf ick juwn in stoer koe winne. 

Tetke. 

Fangt de fleande krie aerne' aet , 
Yen dy sit dy krijgget naet. 

Sjolle. 

Moar , al moghste nu doz kibbje, 
Juwn , juwn sitte blijer libbje, 

Az ick mey ien tjocke pongh 
Fen kâd jild ney huws to gongh. 

Loock' , ick hab dat joed al stritsen ; 
Jiette heste my iorspritsen , 
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Tetke. 

W i e niet arbeidt , zal niet e t en ; 
Dat is een spreekwoord ond en waaï\ 
Uwe zes kindert jes, arme schepselen! 

9o. Loopen schreijen om den schoven h o o p , 
Bloot , met honger-holle buiken. 

Dus zoo laat gij mij aan mijn lot over , 
E n gij luijert aan den weg. 

Sjolle. 

Moeder , ik spaar geene verdorde sprokkels. 

Tetke. 

100 . Gelijk ge doet , Sjolle? W a t pokken, 
E n wat plaag, meent gij er met ! 
Neem uwe mars , en ga uwen weg. 

Sjolle. 

Moeder , daar m e e ; ik zal nog loopen, 
Of ik van avond een stuiver kon winnen. 

Tetke. 

1 0 3 . Vangt de vliegende kraai ergens ie ts , 
Eén die zit krijgt niets. 

Sjolle. 

Moeder, al moogt gij nu dus ki jven, 
Van avond, van avond, zult gij blijder leven, 

Als ik met een dikke beurs 
110 . Van koud geld naar huis toe ga. 

Ki jk , dat heb. ik heden al gestreken ; 
E n nog hebt gij mij gescholden, 
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Joft ick naet in bijtte kry. 
Twing' dijn nrawle ; schamme dy. 

Tetke. 
Az de bern my to' eare krijtte : 
Mam , mâm ! ijtte, ijtte , ijtte ! 

In ick jild nogli' ijten fijn 
Tn mijn pong, nogh' ijn uws spijn, 

Den tinckt my , mijn hert moát brecke. 
Schoe 'k den naet in gleon wird sprecke , 

Az stu doz by 't sinne-fjoer 
Leyste' , in winste naet in stoer ? 

S jolie. 
Moar ! 

Tetke. 
Ja , moar ; wer wol dit hltìne ? 

Sjolle. 

Moar, ho kin de tijd forrinne ! 
TETKE' , het wierste mijld in bliér ; 
TETKE' , hetwierste' in frjuenlijck djier, 

Yn dijn fljuegge freester-jieren. 
't Huwgget my , ho wy uwz tieren, 

Az wy , ynne tjuest're juwn , 
Mey in feynte' in famne-buwn , 

Lânse Jean ney huwz to scholen, 
Ho wy laken , tuylen , holen : 

Az den Fôkel, Foock in Fy' 
Thuws wier, roon ick weer ney dy. 

Az den Koone' æf Nopke bijlle , 
»Seft , seft!" (stoe-stu æfter 'e stijlle 
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Als of ik niet een beet kreeg. 
Bedwing uw mond; schaam u. 

Tctke. 

H S . Als de kinderen mij aan de ooren krijten, 
«Moeder, moeder! Eten, eten, eten!" 

En ik geld noch eten vind 
In mijn beurs, noch in onze spinde; 

Dan, dunkt mij , mijn hart moet breken. 
120. Zou 'k dan niet een gloeijend woord spreken, 

Als gij dus bij 't zonnevuur 
Legt, en wint niet een stuiver? 

Sjolle. 

Moeder i 

Tetìte. 

J a , moeder! Waar wil dit heen? 

Sjolle. 

Moeder, hoe kan de tijd verloopeni 
123. Tetke, wat waart gij mild en opgeruimd; 

Teíke, wat waart gij een vriendelijk schepsel 
In uwe vlugge vrijsterjaren, 
't Heugí mij, hoe wij ons tierden. 

Als wij in den duisteren avond 
150. Mat een kluft van vrij-gezellen en meisjes 

Langs den buurtweg naar huis toe solden; 
Hoe wij lachten, tuilden, riepen. 

Als dan Fokel, Fook en Fij 
Thuis waren s liep ik weder naar u. 

133. Als dan Koone of Nopke blafte, 
«Zacht, zacht!" [stond gij achter de post 

wumkes.nl



240 

Fenne buwtt'-door) » Stil, Ijeaf, stil! 
Heyte wecket : Gouden , 'k sil 

Dy uw ζ schoerre-door ijn litte." 
Heale nachten koen' wy sitte. 

Kreft ! ick wier soo jern by dy. 
In du, wierste' eack ængh fen my ? 

'k Onder kijppe dy fen fore, 
Az in schiere-krie de knore. 

O, du lakeste soo wijt! 
'k Wier ijn dy my selm al quijt. 

Beyde' uwz aders woen ' t naet lye, 
Jiette , môye , koe 'k dy krye. 

't Huwgget my, æf 't joe schijd', Ijeau, 
' t Nochlijck, da 'k dy 't jild to treau. 

Tetke. 
Meyste my 't hert jiette dolge ? 
Hie 'k mijn heyle rie dogg' folge. 

O , dat boaschjen buwtte rie ! 
Dertten wier ick , da 'k it die. 

Naet in faem so gnep az TETJKE ; 
Nu bin ick in smôrig sletke. 

Wa rny sjocht, ick lijckje', earm djier ! 
Nimmen min az jæ dy 'k wier. 

Al mijn moed iz my ontsoncken. 
Al mijn goed hestu fordroncken 

In forspijlle sneyn op sneyn. 
Moart! mijn lyen het nin eyn. 

Sjolle. 

Nu , nu , seftjes, moar ! ho heerste ! 
Hab ick schild, Ijeaf, ick bin de' eerste 
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Van de staldeur] « S t i l , lief! s t i l ! 
Vader waakt. Gouden! 'k Zal 

II ons schuurdeur binnen laten." 
140. Halve nachten konden wij zitten. 

Kracht ! ík was zoo gaarn bij u. 
En g i j , waart gij ook bang voor mij ? 

'ÎÎ Onderteek η van voren 
Als een schiere kraai het been. 

148 . O , gij lachtet zoo innig blijde ! 
'k W a s in u mij zelven geheel kwijt. 

Beide onze ouders wilden 't niet l i jden; 
Evenwel , schoone, koude 'k u krijgen, 

' t Heugt m i j , of 't heden gescJiiede, lieve 
iSO. ' t Verrukkelijk oogenblik, toen ik u bet geld 

toeduwde. 
Tetke. 

Kunt gij mij liet har t nog doorpriemen ? 
Had ik mijn vaders raad toch gevolgd. 

O , dat verloven buiten raad ! 
Dartel was ik , toen 'k het deed. 

13S. Niet een meid zoo knap als Te tke , 
Nu ben ik een morsig slet. 

W i e mij ziet, ik gelijk , arm schepsel , 
Niemand minder dan zij die ik was. 

Ai mijn moed is mij ontzonken, 
160. Al mijn goed hebt gij verdronken 

E n verspeeld zondag op zondag. 
Moord ! mijn lijden heeft geen eiude. 

Sjolk'. 

N u , n u , zachtjes, moeder! Hoe stelt gij u aan ! 
Heb ik schuld, l i eve , ik hen de eerste 

21 
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Neat dy keatet; leauw' dat lest: 
Better yer keate' az op 't lest. 

Ick sil mey 'er tijd wol wijzje. 
Dat eerst môy schijnt kin ney grijzje. 

Dy sijn jeugd ijn 't wijlde' oon-stelt, 
Bettert him wol oppe jeld. 

Dear mey sil uwz lock beginne. 
Du ney uws; ick op in hinne. 

E Υ Ν. 
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16$. Niet die koot; geloof dat vast: 
Beter vroeg gekoot dan op het laatst. 

Ik zal met der tijd wel wijzer worden. 
Dat eerst mooi schijnt, kan naderhand afgrijzen 

verwekken. 
Die zijne jeugd in het wilde aanstelt, 

170. Betert zich wel op de jaren. 
Daarmede zal ons geluk beginnen. 
Gij naar huis; ik op en been. 

E I N D E . 
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SJOLLE-KREÅMER IN TETKE. 

Uit voltooide meesterstul: is eigenlijk niets 
meer dan een breede noot op twee regels in de 
Friescìie Tjerne- Het stelt ons de gevolgen van 
een ligtzinnig huwelijk voor oogen naar aanlei
ding der woorden , 

Tetke Jtrigge Sjolle - Kreamcr 
To Sint Eal by wijn in bjear. 

Sjolle was een l igtzinnige, karakterlcozc knaap, 
en Tetke de flinke dochter van een weigestelden 
boer. Sjolle vrijde om haa r , en gelijk jongelin
gen van zijn slag de meisjes meer bekoren , dan 
de bedaarde en oppassende, die gewoonlijk wat 
stijver val len, zoo riek ï c í k e spoedig op hem 
verslingerd. Hij was grappig; speelde aardig op 
den doedelzak , en zong er zijn deuntje knaphan-
dig onder ; hij sloeg den vlugsteu flikker, en 
sprong met de meisjes om, dat het een lust was. 
ï e t k e s ouders hem kennende , keerden het huwe
lijk uit al hunne magt , en Sjolies ouders , zich 
door die afwijzing vernederd achtende , hielden 
hunne eer o p , door ook de toestemming te wei
geren. Äïaar Sjolle wist het spoedig zoo verre 
te brengen, dat de ouders van het meisje haar 
huwelijk met hem wenschen moesten als het ee-
nige middel om de eer harer dochter tegen op
spraak te beveiligen. Zij t rouwden dus , en wier-
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den op eene .boerderij gezet. Sjolle sliep 's nachts 
bij zijne vrouw, die Mnd op kind kreeg; 's daags 
liep hij bij knapen van zijne soort ronselen en 
gekheid maken in plaats van zijn bedrijf na te 
z ien, en eiken zondag zat hij in de herberg te 
zuipen en te spelen Op deze wijze had hij het 
goed van Tetke er spoedig door; huur betaalde 
hij n ie t , en het natuurlijk gevolg w a s , dat zij 
boer af wierden, en Sjolle de mars-mand opnam 
om kleinigheden aan de huizen der hoeren rond 
te venten. Daar zulke knapen aïs hij liefhebbe
rij hebben in omloopen en kwanseîen; doorgaans 
rap ter taal zijn; goed met allerlei menschen 
weten om te gaan, en door hunne dagelijksehe 
uithuizigheid veel kennis onder de boeren heb
b e n ; daar zij bovendien vroom of onvroom zijn 
naar de orde van het huis waar zij iets verkoo-
pen wil len, zoo is het rondventen nog heden 
ten dage de eigenaardige toevlugt van verloopene 
boeren : en dit te m e e r , daar het geen grooter' 
crediet vorder t , dan noodig is om een korf met 
Snorrepijperijen of wittebrood te vullen. Bolla-
loopers , [rondventers van wittebrood bij de boe
ren] en marskramers waren en zijn nog in Fries
land geen' niensehen van het alterfijnste allooi. 
_ Nu gingen Tetke de oogen open. Zij was van 
zulke knappe ouders! Zij had zulk eene brave 
opvoeding gehad! Vlij t ig, zuinig en brandzinde-
l i jk , had zij de kleintjes bij elkander gehouden 
zoo veel in haar vermogen was. Haar huis en 
hare kinderen het was alles even net en rein. 
Maar thans was alles op. Hare k ledings tuk
ken , hare klcinoodien , hare geiden, het Was al-
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les verspeeld. Bragt haar man aan den avond 
geene verdiensten te huis , dan had ze zelfs geen 
geld om brood voor hare hongerige kinderen te 
koopen. En Sjolie was lui. Ia plaats van vlijtig 
overal zijne waren aan te bieden, bleef hij hiel
en daar bij zijne oude kameraden hangen, of zat 
te kwinkeleren aan den weg. Zoo daalden ze al 
dieper en dieper. Op het laatste konde zij dik
werf uit geenen hoek een penning bij elkander 
schrapen om een weinig zeep te koopen, en wat 
een Friesche vrouw het allerlaatste opgeeft, zij 
moest haai- huisgezin en zich zelven ongereinigd 
zien omloopen. Ku begon haar met de magt ook 
de moed te ontzinken, en zij versloeg in haren 
jammer. Somtijds verhief zich de oude eerzucht 
nog in haren boezem. Wanneer de kinderen haar 
aauschreeuwden om spijze, en zij kon geen brood 
uit de steenen scheuren; wanneer zij die kinde
ren bioot en haveloos zag , zoodat de eene lap 
den anderen sloeg; wanneer zij een oog wierp op 
haar zelve, morsig, slordig en met schamele ge
scheurde kìeederen, geschuwd door de welvaren
de vriendinnen harer jeugd, en zich dan verge
leek met wie zij was in haar ouderlijk huis , het 
pronkje van de buur t ; o, dan brak haar het hárt 
van weedom. Met hesíe tranen van een vruchte
loos berouw beweende zij dan telkens hare onge
hoorzaamheid aan den raad harer brave ouders , 
en indien zij in haar onuitsprekelijk lijden nog 
eene troost had overgehouden, het was deze, dat 
die ouders vroegtijdig genoeg in het graf gedaald 
waren , om geene getuigen van de schande en het 
ongeluk hunner geliefde, maar diep vernederde 
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dochter te zijn. Sjolle telde noch de tranen zijner 
kinderen noeîi die zijner vrouw. Ligtzinnig en 
karakterloos poogde hij zijne schuld, en de vrucht 
zijner schuld, de ellende van zich en zijn huis
gezin weg te lagehen. 

De dichter stelt ons een tooneel uit dit ramp
zalig tijdperk van hun huwelijk voor oogen. 
Sjolle verlaat in den morgenstond zijne armoedi
ge woning met de mars op den r u g , om weder 
eene ronde hij zijne Wanten om te doen; nadat 
hij hier en daar wat omgesîenterd h a d , ging hij 
in een onderwal aan den weg zit ten, liet zijne 
mars van den rug gli jden, en kwinkeleerde daar 
zijn lied onder begeleide van den doedelzak. 
Tetke hoort den galm der schalmeijen over het 
veld, en geheel verontwaardigd loopt zij tot hem 
en bestraft den ligtzinnigen luiaard. Het gesprek, 
dat daarop ontstaat , zullen wij in zijne algemeene 
leiding en bijzonderheden straks nader ontvouwen. 

Vooraf zal ik mijne lezers zeggen, dat de boe
kerij van Oxford een afschrift van dit gedicht 
bezit met eigenhandige aanteekeningen van Fran-
ciscus «ïunius. Beide zijn hem gedurende zijn 
verblijf te Bolsward door den dichter zelven , 
wiens onderwijs hij toen in het Friesch genoot, 
verstrekt, en dewijl ik een afschrift der aanteeke
ningen bezi t , mag ik mijne lezers geluk wenschen , 
dat wij in sommige moeijelijke woorden door 
Gysbert zelven voorgelicht worden. W i j begin
nen met ' den 

T I T E L . 

Sjolle -Kreumcr. Kramer is in het îíoïl. een 
koopman, die met een kraam op kermissen s taat , 
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maar het Friesehe ìcreamer duidt een kleiner Isoop-
man a a n , die met den inarskorf op den rug zij-
ne waren, meest l inten, îtnoopen, garen , doeken 
enz. ten platten lande rondvent. L ieden , die met 
kramen staan, noemt de Fries kreamme-ljue, [kraain-
lieden.] Meersman of meersenier was bij de IIoll, 
de man , die met de mccrse [voluit, meerse-korf] 
rondloopt. Hei referyn van de peoen te Meche-
len zegt daarom bl. 2 3 7 , Ben craemer soecht den 
mersman te verãryven, hetwelk heden weder in 
praktijk komt. Merse is van merx, koopwaar s 
mersenicr, van mercenarius, minutæ niercis propo-
la; het Fransche mercier, [Pef i í mercier, petit 
panier.} van mercerius, id. Eng. mercer, koopman 
in zijde. Zie du Gange. Indien men merx [merk] 
omkeert , wordt het krom, ea kram is bij Oenen 
en ïJsianders elk handelartifcel van luttel waarde; 
anders gezegd kramvara en kramvare [kraam-waar]. 
Ook Kiliaan geeft aan kraam, de beteekenis van 
merx, koopwaar. Het Us l . kramari en OÌÍS kra
mer, is dus eigenlijk een koopman in kleine snuis
terijen , waarvoor wij dan ook weï zeggen, km-
meryen. Be Friesehe beteekenis van kreamei·, 
voor rondvcuter van kleinigheden, is dus de naas
te aan den oorsprong. De Seîavoniers hebben 
ook kramar voor koopman, maar de Hongaren de 
omzetting verder voortzettende zeggen , kalmari 
voor karmari, kramari. Gelijk merse [uiers] ei
genlijk koopwaar, verkort uit meers-mande. [Zie 
Kil.] thans den korf beteekent , waarin de koop
waar gedragen word t , zoo heeft ham, snuister i j , 
quincaillerie, verkort uit kraamberd [kraamwiakel ; 
zie Kik] de beteekenis aangenomen vau de plan-
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.ken of latten t en t , waarin de quincaillerie te koop 
gesteld wordt î per inetonyœiam, continens pro 
contento. Dat ik de waarheid spreek bevestigt 
nog het IJs l . kram-bud, Deensche kram-bod, een 
tent daar men zijne waren in ten toon s te l t , een 
winkel. Dit woord hebben wij met de Franschen 
eerlijk gedeeld; zij hebben hud gekregen en heb-
ben er boutique, winkel , van gemaakt; wij kram 
of kraam in de beteekenis van koopteut. Biîdcr-
dijk, die met de beteekenis van tent moest eindi
gen , maakt er den grondslag zijner etymologie en 
dwaüìng van. Maar ik heb in mijne afleiding, zoo 
ver ik weet , ook geenen voorganger. 

reg. 1. me. In de O. F . W . ma, en ma voor 
man. De verdwijning der η aan he t einde des 
woords is zeer gewoon in 't Friesch. 

reg. 3 . Schoaschje komt nergens bij G. voor, 
dan tweemaal in dit stuk. Aanteekening van Ju . 
n iu s , « schoosjen, baeckeren, ïuyaerden." Epke-
n a vertaalt het dus goed , zich bakeren in 
de zon, maar bekent eerlijk, dat de grond van 
dit woord hem onbekend is. Schoaschje is zich 
kraauwen en schurken, zoo als de luiaard doet, 
die de koesterende warmte der zon op zijn lijf 
laat spelen. Schoaschje wordt gezegd voor schorsch-
je, gelijk boäste, scoästien, waiist, voor borste, 
barsten ; scorstien , schoorsteen ; ivorst , Worst. 
Schorschje is hetzelfde met schurken. Het Iloll, 
heeft schans voor schrantse, en dit eigenste «.es. 
sen [Kil. en de Teut.] voor scrossen, maar in den 
zin van schranzen, smullen. Het thema schra 
drukt in eeue menigte woorden het klieven, van 
één scheuren, r i j t en , wrijven, wr ingen , enz. ni(s 
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M)0 als in schreden [sni jden] , schransen, schreef, 
schrobben, schrapen, schrijven, schroeven. Dit 
schra keert zich om in scheuren, scherf, scherp 
[snijdend], schuren , [schureken] schurken , schurft 
[gelijk scabies van sca&cre] schors, Ital. scorza, 
maar de Franschen als de Friezen met versmel
ting der j · , e-scosse, thans ecosse. 

reg. 7. Ick wird wirg. Nu was hij al ver
moeid , en hij had naanwelijks zijn huis verlaten. 

reg. 9. for 'e sljuivn, voor den steven. De 
Hollander heeft het geluk voor den boeg. 

reg. 10, oppe juwn, op den avond. De aard 
der luiheid komt zeer fijn in Sjolle uit door den 
geest van ui ts tel , die hem bezielt. Hij zal al
toos. 

reg. 1 1 . Sljuerckjc, afglijden, gevormd uit 
slyãcn of sluãen, proìabi; waarvan de frequenta-
tiva síiiiíereai, zamengetrokken tot sluren en sloe-
ren, waarvan weder het freq. slureken, zaamgetr. 
tot sluurken, 1. F . sîjtierkje. Aant. JTunius «sloerck-
je, s luipen, zaehtelijk neêrstijgen." G. schreef 
sljuerckjc en sloerclije, omdat ue en oe in vele 
woorden op dezelfde plaats door elkander gebruikt 
wierden. De marskorf hing hem met twee ban
den over de schouders op den rug. Hij zette 
den stok onder de mars en zegt, Merse, stânì 
mars , sta! E n terwijl hij den stok met de linker
hand overeind houd t , geeft hij het regier schou
der gelegenheid om zich te verlagen en den band 
te laícn afglijden ; Ick lit dy sljucrckje. 

reg. 44 . Lillepiepje, lullepïjpen, op den doe
delzak spelen: ia nochlick liet, een vermakelijk 
lied. Maar hoe kon Sjolle dit lied zingen, ea 
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blazen te gelijk? Daartoe moet men het lamen-
stel des doedelzaks kennen. 

In een zak van schaapsieder blaast men den 
wind door een in het leder vastgehecht pijpje , 
hetwelk lulle of lulle-pyp genoemd word t , even 
als de koperen pijp aan het einde van den lede
ren slang e ener brandspui t , waar het water uit
gespoten' wordt. In het pijpje zit een klep, die 
zich opent als er van buiten in geblazen word t , 
en zich s lu i t , wanneer men ophoudt en dus de 
van binnen geperste lacht onbedwongen opdringt. 
Hierdoor bewaart de zak den w i n d , ook nadat 
de speler ophoudt te blazen. Onder aan den zak 
zitten twee schalineijen, door wier mondstuk de 
wind langzaam ontsnapt, en het is op de gaten 
dier schalmeijen, dat de vingers de noten maken. 
Gewoonlijk loopen zij door drie octaven. Nog 
heeft de doedelzak eene groote en eene kleine 
brom-has- of ruis-pi/p, die boven ui ts teken, en 
als de toorniquet in het orgel dienen om den 
toon te stemmen. 5!en begrijpt d u s , dat de wind
zak het voordeel heeft, van wind te houden en 
dus geluid te geven, wanneer men ophoudt te 
b l azen , en dit geeft den speler gelegenheid om 
onder den doedelzak zijn lied te zingen. Maar 
dewijl volgens het oude spreekwoord [Saríorius. 
Adag. Chil. 2 Cent. 4 . 71] de ruispype niet wel 
gaat als die niet vol is, zoo kan de blaaspause niet 
lang duren, zonder den toon ie verslappen. Daar
om zingt Sjolle zeer korte coupletjes ; als er cca uit 
i s , blaast hij den zak aanstonds weder vol , waar
op het volgende eouplet weder teren kan , en 
doedelt ondertusschen een interlndium, zoo als 
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onze organisten zeer maatkundig tussehen de ma
ten der psalmen in doen. Men had nog eene 
andere uitvinding, waarbij de speler in het ge
heel niet behoefde te blazen, en hij dus altijd 
kon door zingen. Het bestond in een krommen 
blaasbalg , die zich om zijne linker heup sloot 
eu aldaar met een riem om het ander heupbeen 
vastgegespt wierd. Deze blaasbalg, door den lin
ker arm in beweging gebragt , spoot den wind 
door de lullepijp in den zak. Maar zulk een 
kostbaar instrument heeft Sjolle niet bezeten. 

Als de zak windledig i s , rolt men het instru
ment op en steekt het in zijnen zak. Sjolle bierg 
het in zijnen marskorf; hij haalt het voor åen 
dag, en zingt een minneliedje, zoo als er niet 
meer gemaakt worden. 

De oude Nederlandsche namen voor den doe
delzak waren zak-pyp [zak-f lu i t ] , ruis-pijp, lul-
le-pijp. De voorgaande beschrijving l e e r t , dat 
men aldus naar één der hoofddeelen het geheel 
benoemde. 

reg. i 7. ï ïefe sìet allume , 
Oon dy gvicne wey, 
Schoaschjen yn dy sinne, 
Op in shnmer-dcy. 

Hoort gij in het eentoonig doorloopen dier korte 
maat wel den doedelzaksdreun? In het lied van 
Tjerae heersckíe de grootste verscheidenheid van 
maat , en hier de kunstelooste eenvormigheid, in-
gerigt naar den geest van het niuzijkinstrument, 
dat het begeleiden moest. 

reg. 2 1 - Raerdde. Men kaerdet het kopje van 
den papegaai als men het met de toppen der vin-
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gers j e u k t , maar men klttauwt iaet de nagels 
zijnen vijand in het gezigt. Síen krabt zich ach
ter de ooren, als men met eene zaak verlegen 
i s , en in dien zin heeft G. hier gesproken. Âant. 
Junìüs . « Saeräjen, klauwen, a!s die met eenige 
kommer verlegen is en opgenomen." 

reg. 26 . Yn Sint Lamerts merk. Eéne der twee 
jaarmarkten te Bolsward; toen gehouden den 17 
September. Sietstu op myn sehertte! ïk kan mij 
dat zeer klaar voorstellen. Te Bolward, waar ik 
schuins over eene zeer beklante herberg woonde , 
en de landjeugd mij wei eens hij het ontbijt den 
wijn toebragt , kwam dat toonceì ieder jaar besten
dig voor mijne oogen terug. Be Boîswarder kermis 
was in Gijsberts dagen de beroemdste van geheel 
Friesland; ook is men daar allereerst , zoo il; meen , 
begonnen zilveren zweepen te laten verharddra
ven , en het is hiervan, dat de liefhebbers van 
paarden aan de Boîswarder zweep tot laat in de 
vorige eeuw de voorkeur gaven. De geliesle 
zuidhock van Friesland, Staveren, W a r a s , Con-
duiiì, Molijueram, Hindelopen, W o r k u m , thans 
meest arme bouwvallen , maar tot aan het be
gin dezer eeuw volkrijk ea welvarende, stroom
de dan naar Bolsward. Eene oude vrouw te 
•Gouduï» heeft mij zelven verhaald, dat nog in 
hare jeugd Boîswarder kermis de eenigste was , 
daar men uit die oorden heenging. Thans bezoe
ken de Friesche ìandbewoners misschien tien ker
missen in één jaar , en schoon de Boîswarder 
door die verdeeling geweldig geleden heeft , zoo 
laat de zoogenaamde beste zondag niets te wen-
schen orer . Dan loopt het er van alîe kanten 
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barstende vol, dat men op de hoofden der Roytskes en 
Tictes gaan kan. Vroeg in den namiddag begint 
het landvolk al binnen te stroomen. De boeren-
lînapen, grootmagtig boven op hooge chaisen naast 
luoinc Manke meiden gezeten, rijden de één voor , 
de andere na , door het stroomend kermisvolk. 
Men rijdt buiten de s tad, rijdt in de s tad, rijdt 
er weder u i t , en verklaart 2Ìch eindelijk perma
nent door uit te spannen. Men wandelt. Later 
op den avond verkleeden zich ook de meisjes in 
het w i t ; mi den eenen herberg u i t , den anderen 
i n ; nu gedanst, gedronken, en gezongen, en in 
de pauses Roytske op Tietes schertte het lied 
van Cecilia met lange strepen. Aurora beschijnt 
eindelijk die maagden , bij haar ondergaan zoo 
frisch van koonen en zoo hagelwit van gewaad, 
maar nu het aangezigt glimmende van het opge
droogde zweet , bepoederd met het zwarte door 
den dans opgestampte stof, en van top tot teen 
Ijevlekt, somtijds begoten met rooden wijn. Di t 
is he t slot? O neen. Nu beginnen de ware grap
pen eerst. Bien stijgt weder op de chais; rijdt 
door , uit , in de stad; weder uit de stad. Hier 
•voor de herberg gestaan; daar uitgespannen. Al
weder ingespannen, naar naburige herbergen of 
dorpen gereden, en aan elke kapel geofferd. Ná
dat dit zoo den gansehen dag gewoeld en gejaagd 
heef t ; nadat er overal de grilligste, soms gevaar
lijkste , kluchten vertoond zijn, en 't duizend won
der i s , dat er geen hals en beenen gebroken 
wierden, brengt raeu aan den avond zijne dame 
te huis. Het scheiden valt b i t te r , en gewoonlijk 
zit Rôgtske dan nog de halve nacht op Tietes 
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schatte. Maakt zamen een jonas van circa twee 
dagen en anderhalve n a c h t , en tusschen de 20 
en 3 0 guldens. — Simon Stijl ging alle jaren 
met chais en voerman van Harlingen ook een 
bedevaart naai Boìswarder kermis doen. Maai
bij kwam er met een ander oogmerk dan de 
boerenknapen. E r woonde toen ín de Fortuin ee-
ne kasteleinesse Jantje-mui genaamd, bekend we
gens hare naive en zuiver Friesehe uitdrukkingen. 
Met baar bragt de Doctor een achtermiddag in 
allerlei praatjes door , terwijl hij zijn pijp rookte 
en uit de vensters naar de kermis scheen te kij
ken , inaar inderdaad om hare uitdrukkingen gade 
te slaan en de merkwaardigste op te teekenen. 

reg. 28 . Huyning. H. S. Jun. hoeytmig. 
reg. 30 . Sey ! "Voluit hich dei, hoog dag, 

dies festns. Thans wordt hoog in dien zin nog 
bij tijd gevoegd; Holl. hoogtijd, 1, F . Haehtiiã, 
festum. Hier zeggen ze , Hij maakt er een hoo-
gen dag van, hij geeft er hoog yan op , is er 
van opgetogen en maakt er veel werk van. Be 
Engelsehen hebben Hey-day nog voluit, als tus-
schenwerpseï van vreugde en opgetogenheid. Úe
ne soort van velddans in het ronde, niet ongelijk 
aan ons Pute-tje langs den kant, waarbij wi j 
z i n g e n , Hei ! 't ivas in de Mei, noemden zij 
hey - day - guise , of huydaygnise, [hach - dei - wyze] 
feestdagswijs, in den zin van trant of dans. De 
hexen zingen in the fairys song , Percys reli
ques. I II . 

By wells^ mid rills and meaãowcs greene 
PVc nighthj dance out· heydayguise. 

Later zeiden ie heydegay. De Friezen bezigen 
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Aeg nog in den waren zin , wanneer zij van ie
mand met een ongestadig karakter zeggen, It ù 
mei him sa hey, sa fy, Hij is van een ding op
getogen, om het een oogenblik later te verfoei-
jen. Nu zegt hij er hei van , straks foei. 

reg. 3o . Mielcste; gij maaiî mij in het hoofd 
om, zeggen de Hollanders , dat is , zoo aïs Eplse-
ma wel vertaald heeft, gij zweeft altijd voor mij
ne verbeelding. De Friezen maken een onder
scheid tusschen mielje, afbeelden, en melle of 
mjelle , molere., bij de Hoog- en Kederduiíschers 
beide verloopen tot malen. De meerdere schraal
heid der a in malen, der o in molere , welke de 
Friezen wedergeven door de korte e, en die ook de 
HoîL eens hadden blijkens hun nseíe, meel, farina , 
toont zich ook in het Us l . mala, moìere, onder
scheiden van mâla, pingere. Jtlãla, p i n g e r e , 
spreken zij «it maivla. ö e lange ie in het Frie-
sehe miei, tempus conscriptam, constiíutum, en 
mielje , p ingere , geven de Gothen ons terug met 
eene lange e in mêl, ν.:αρος, en meijan, scr ibere , 
naderhand pingere. Zie hier bl. 77 . Op dezelfde 
wijze Goth. mêgs, affinis. 1. Fr . miig. Holï, maag, 
G. slêpan, dormire. Hind. slêpe. 1. F . sliepe. H. 
slapen. G i-êãan, considère. Hind. rede. 1. F . rie-
de. I i . raden. Ooit de oude en latere Hoogduit-
schers hebben hier « in mag, schlafen, rathen. 
De Goth. e was in oorsprong ei of ai, met wel
ke zij soms nog gewisseld word t , en het is u i t 
een' verschraalde ai, dat die Hoog- en Neder-
duitsche a geboren schijnt. 

reg. 3 7 en 5 9 . he-jearren, stearren. i l . S. tîitn. 
îiy -jeren , stjeren. 
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reg. M. to sleut, naar den sloot. De herders 
drijven de scliapeu anders naar heldere beekjes; 
maar bij volslagen gebrek van beken drijft de 
Fries ze naar den sloot. 

Seiep, meervoud, schapen. Hei A. S. sceap, 
en Eng. sheep, biijfí in nom. en ace, pliu\ ooìî 
onveranderd. 

reg. 4 7 . Gloerje, kan beteekeuen, en zich koes
te ren , en uit îialfgeslotene oogen lodderig îoskeî». 
Verbeeld u het laatste van eene jonge vrouw in 
de armen van harea echtvriend. î J s l . at glyrna, 
oculis lucifìigis spectare. Eng. to gloar, uit de 
koeken tier oogen kijken. Van meisjes, die zuìks 
doen , zeggen de Friezen, daí zij veel wit in de oogen 
h e b b e n , hja habbe icn bulte wyl yn 'e eagen, 
dat i s , zij zijn maazieSs. Glyrna, gloerje, gloar, 
gluran, zijn frequentativa'van U s i . at gîia, re-
splendere. Gloeien, gloei - e - ren, gloeren. 

reg. 4 8 . Yn mi/n hout. Π. S. Jan. yn snif» erm. 
reg. 49 . Tuwt. Aant. JÌÍÜÌIÌS. » Tuivi, blan-

dientis vox, qua eompellat aniicam." 
Tutvt ! den meyste' eaek sliepje. H. S. J im. 

O/ du kinste slìepje 
Ont ick dy to spreek* 

reg. 80 . Omt door E . vertaald omdat. « Gij 
moogt slapen, omdat il; u toespreek." Men voelt., 
dit is onzin. Omt is ont, tot d a t , esque ad , 
donec , gelijk Jun . het heeft. G. mul, donec. 
IJs l . «us. O . F . W . 2 6 . Al ont saterdeys, tot 
zaturdag. G. J. I. 18 . omt my de gaest omtey» , 
tot dat de geest mij ontíogen [in den hemel Biogt 
komen.] Gelijk hier is omtey η voor ont-teyn, 
zoo zegt G. 3 1 . omt - sehmvlle, ontschu.ilde. 57. 
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ent-fíjuecht, en 103 . omt - fíjuecht. br . XYI. om-
ìierende herts-njiie, ont roerende, innige hartsge-
negenbeid. Ten Kate en ook Epkcma op de ver
wisseling van ont, omt en om niet bedach t , ver
talen dit omroersnde. Bovendien heeft E. oneri-
tiseb. in het aangehaalde omteyn, omtschiille, omt-
fíjuecht, omt in ont veranderd. Hetzelfde deed 
hij niet omtfean en ontbijtte, die volgen. — De 
zin is dan , « Gij kunt s lapen, mijn bek je , tot 
dat ik u roep." Ik zal eerst opstaan en liet ontbijt 
voor ii gereed maken. 

reg. lil. Piepje, heeft dezelfde beteekenis als 
het Holl. piepen, p ipire , in weiken zin ook de 
pipermuws, de kleine huismuis [piep-nuiis.] G. Ϊ . 8 Ί . 

Mn mot piipje 
Gent in Mveggé aliijck in muwz. 

Nu moet Gent en Brugge piepen ταη benaauwd-
heid als een muis. HIJ is sa gled az ten pipev-
muwz, híj is zoo arm als de mieren. Maar Mei-
beduidt piepje, fluiten. Hy mei piipje of Hip je, 
ìty scil er oan, hij mag fluiten of hu i len , hij zal 
er aan. Püpei-s, Hoiî. pypers, fluiters bij een trom. 

reg. SS. Doãd\ Het I Js ì . äodi , beteekent 
kwijning, kraehteîoosheid, versuffing en werke
loosheid onder íeedgevoel, zoo als hier. Hetzelf
de thema is in IJs l dei, bezwijming. Beide de
ze vormen hooren wij in ' t ïloïl. dood, mor tnus , 
en 't Hind. da, id. Sartorius. Adagia. 276 . Gkf/ 
z§t heel versuft, ghij dut heel. 

reg. 0 1 . Fijt'! Reeds is er bl. 2 1 1 eene af
leiding op dit woord gewaagd. Bij G. fitan, 
áSívetv, en Eng . fit, paroxysmus, kan men nog 
voegen Holl. vyt, digiti furaacuìns. Maar ik ben 

wumkes.nl



2 3 9 

níet zeker, en zal dus nog iets anders voorstel
len. — Men lette wel o p , dat Fijt' op de vijf 
plaatsen van G. altijd met eene apostrophe voor
komt , en dus fîte is. Nu is vite bij Kil. a r s , 
fallacia, bedriegelijke streek. Fiten uwtrjuchte, 
guitenstreken uitvoeren op de wijze der jongens. 
í n het O . F . feitha, misdaden, vergrijpen tegen 
de wet. Ab. 20 . A. S. fcethan, perpetrare seclus. 
Barb. Lat. f aida, HoH. i;efe, inimieitia, s imultas, 
SCÓTCÇ. Fyt-maner, chasse diable, duivel - banner , 
d'Arcy. Dict. Franc. Zou Fijte dan ook den dui
vel kunnen beteekenen, en alzoo eensluidend zijn 
met fiand, ïnimiens, diabolus? 

reg. 6 5 . bystîije, mijzelven vermeesteren om 
stil te zijn. Dit by heeft G. ook ín bypocht, 
bypoeyste, bl. 6 7 . Nu is bi bij o n s , de Eng. enz. 
verbasterd in het harakterîooze be. De Gothen 
zeiden bigiian, de Angelsaxen reeds begitan, Eng. 
heg et, zoodat G. Lier oorspronkelijker is dan Ijct 
A. S. zelve. Het is onbegrijpelijk, dat Epkema, 
even als dy in de, zoo ook dit by overal in be 
veranderd beeft. 

reg. 6 8 . Jo/t, Isdien dat. Het voorwaardelijke 
[conditionele] adverbium, indien, si, drukt een 
geval u i t , dat door den spreker onders te ld , of 
den man , tot wien bij spreek t , als toegestemd 
Wordt aangemerkt. Indien is ín dien gevalle door 
mij ondersteld. 'Ei en .si, oude imperativi van 
iíiv, [JÂSEJV] èéw [de 5 op zijn Engelsch uitgespro
ken, dus sì-cin, sinere] beteekenen oorspronke
li jk, sine en pone ita cssc, laat voor een oogen-
falik t o e , stel dat het zoo is. Het is reeds opge
merkt , dat A. S. gif, indien, si. O. FE·, jrf en 
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jof, insgelijks van A. S. gif an, O. F . jewa en 
jowa , da re , zijn. Maar waar dan heen met het 
Gotii. íba, Theot. ibu, obe, of Eng. ifì Deze zijn 
van een oud iban, d a r e ; af, dabam, waar voor 
later ga of gi of ge geplaatst , maakte giban, gaf; 
zoo is van Uth, Scand. uthr, deus; G. airnjan? 
O . F r . eartije, enixe flagitare, suoimo studio cu
r a r e ; Th . odi facilis, de Gothische woorden guth, 
d e u s , gairnjan, cupere , gods, bonus. —• Joft is 
zaamgetrokken uit jof dat, indien dat hij u schoon 
vrije. Men kan dit ook vertalen, ofschoon dat hij 
u vr i je , ten teeken dat of in he t IIoll. nog de 
kracht van indien aanhoudt , schoon thans meest 
«at beteekenende. Hij e fz i j heeft ' t gedaan, is dus 
eigenlijk, H i j , geef ooi; toe, zij heeft het gedaan. 

rcg. 74. Zíj/, loyts'1 E i , k i jk! Ik heb wel 
eens gedacht , of Tiete hier de knotte ook aan 
Rôyts voorhield, gelijk Tjerne met het woord , 
RycliG-bol 

reg. 7 7 , 7 8 . Eren, ô du siviete ! 
Raeyste' oon Aeble hân. 

H. S. J u n . 
Eren wicrslc , o siviete! 
Oon rvyld' Able hân. 

reg. 78 . Raeyste, de handen in eikander ge
va t , en van voren naar achteren en van achteren 
naar voren zwaaijende , danstet gij met Eble. T e 
Hindelopen maakt een bonte regel van mannen 
en vrouwen dit handgebaar zittende aan de hrui-
îoftstafel of anderen feestdiseh. Als kind reide 
ik dus met mijne speeïnooten in het voorjaar , 
zingende Raeye, raeye'. 

Pinxter Isomt nei JSIaeyc. enz. 
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ï ïe t is deze zwevende handenbeweging, waardoor 
raeye ook wegstrijken of vegen beteekent. Dou 
radste my de pannen f en 'e tefel, gij sliert mij 
de horden van tafel. 

reg. 80 . Oerìjeafste. H. S. Jun . Ijeafste. 
reg. 8 1 . So, mijn piepe, dat gingh swiet! Dit 

is naif. Het is of Sjolle zijn meisje toespreekt, 
nadat hij met haar een paar dozijn kussen in één 
haal gewisseld heeft. — Het liedje is uit. Sjolle 
voldaan over zijn talent en dat van zijnen doedelzak, 
maakt zich en zijn instrument een compliment 
over het geno t , dat zij elkander bezorgd hebben. 
Aan zulke kleinigheden kent men den dichter. 

reg. 8 4 . ^ í í e dey , den gansehen dag ; n ie t , 
alle dagen. 

reg. 8 3 . Shiwgje, wordt thans altijd voor 
sluimeren genomen. De man , die een slaapje na 
den eten neemt , sluwget hwette. Hier beteekent 
h e t , luijeren. Sluivg is slaperig in een eigenlijken 
en overdragtelijken z in , dus ook voor druiloorig, 
lobhesachtìg. Dit sluwtj was bij de oude Eng . 
slog, en van hier sloy, druiloor, hetwelk Ν ares 
in zijne Archeology houdt voor eene verkorting 
van disloyal. Nota bene! 

Sleau, het A. S. sluw, slasw, Eng. sloiv, lang
zaam, traag, en lui. Als men een ding zonder 
aandacht, dom, droomerig, onhandig of verkeerd 
doe t , is men sleau. Die van voren niet wee t , dat 
hij van achteren leeft; een man , die lusteloos 
omhangt, zonder te weten wat hem schor t , is 
ook sleau. Een sleatiwke is eene teemige Trouw, 
zonder snipperheid of voortgang in haar doen of 
spreken. Sleau is in het Holl. slof, onachtzaam, 
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die de zaken verwaarloost , eigenlijk, slap, bewe
ging- en werkeloos, hetwelk de grond is d e r b e -
teekenis van zwijgen, in het Goth. slawan. Dit 
is een bewijs , dat het Gothisch afgeleide betee-
kenissen bezat , die bij ons verloren gingen, ter
wijl wij de oorspronkelijke bewaarden. Van sla
wan, zwijgen, is slaaf, die zwijgt , niets te zeg
gen heeft. 

reg. 87 . Keamev-houwer. Sjolle had zijne 
vrouw daar niet verwacht; maar hij is niet uit 
he t veld geslagen, en nog minder boos over bare 
verwij ten; een teeken van sehuld, karakterloos
he id , of dat bij de zweep 'a l gewoon was. Hij 
geeft haar evenwel een steek met dien titel van 
keamer-houwer, kamer-houder , Lat. barb. came-
rarius, zoo veel als de procureur crimineel, die 
de. dieven opspoort en vervolgt. Maar in dit 
woord is eene dubbelde beteekenis, eene aardig
heid , waarvan G. zich dikwerf bedient. In he t 
gebruik beteekende kamerhouder den procureur 
crimineel, maar in den eigenlijken zin des woords , 
die de kamer voor zich alleen houdt en alzoo 
den baas speelt. Reeds lang had ik deze opmer
king gemaakt toen mij Junius er in bevestigde. 
Aant. Junius . « Reamer - houwer, een albeschick — 
die de meester allenthalve spelen wi l , als die an
deren ergens uit de kamer drijven om s' in te 
houden." 

reg. 8 8 . ïli/nzer, paarden. Waarom is hynzer 
neut rum? Waarom blijft hijnzer , paard , onverbo-
gen in het meervoud? Hijnzer is zaamgetrokken uit 
hynst-díer. Bier nu is neut rum, en blijft onver-
bogen in het meervoud. 
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JOuwer is voor hjowcr gelijk ja, z i j , voor hja. 
reg. 9 1 . Ombytte, Kil. ombijt, imbjjt, inhyt, 

alweder door E. veranderd in ont-bijtte. -De ou
de Duitscliers hadden inbizan of ìmbizan en ant-
biztrn, waaruit ontbijten, hetzelfde als aan en in-
bijten. Het is dus eerder een begin en proeve 
van maalt i jd, dan een volslagene maaltijd, en 
p-old oudti jds, zich door eene bete broods ver
kwikken , gelijk men ziet bij Graíf op B. 229 . 
Van hier bet breken der nachtvaste na het op-
staan in den morgenstond, Eng. break-fast, of 
ons , ontbijt. Joh . de Brunes Bancket - werk. 4 6 0 . 
lic hoope is een goede inbijt, maer een quaedt 
noen-mael. Hope ís a good breakfast , but an 
ill supper. Maar in de Knipe en elders bij de 
Friezen beteekent ombite middagmaal houden , het
geen men daar doet of deed 's voordemíddags 10 
uur. Merkwaardig is h e t , hoe vroeg de algemee-
ne beteekenis van verkwikken in dit woord , het
welk eigenlijk op bijten en dus alleen op vaste 
spijze doelt, die van drinken heeft voortgebragt. 
Graff geeft inpeiz, hauserat , en ik vind in Fer -
gut M. S. fol. I S . hi en onbeet aet no ãranx, hij 
nuttigde spijs noch drank. 

reg. 94. Earme djier. H. S. J u u . eerme. 
reg. 9 3 . Gutuzjen; het onophoudelijk voort-

weenen van een ziek kind met flaauwe stem 
noemt de Fries goeisje. In dien zin is ' t zeer 
geschikt om het erbarmelijk gekrijt van kinderen 
om brood uit te drukken. Traenbeken mjtguyzen, 
zegt J a n de Brune in de eigenlijke beteekenis 
van uitgieten. Banketw. bl, 359 . 

Omme stuwde. H, S. Jun . stuwcken. Stuwckt, 
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Jíii de Westgothlandcrs stiike, een hoop schoven 
kegelvormig hij elkander opgeaet. To t onderschei
ding zegt men noat-stuweken, schoofhoopen van 
graan , en turf - stnweken, opgerigte hoopen turf 
om te droogen ; het Eng. stook, is een hoop van 
4 2 schoven; stok als oprjgting, ophooping, Eng . 
stock, voorraad; Zweedseh stack, acervus. Kil. 
slock der bien, bijckorf. Stnweken zijn op Schier-
monikoog en in Sredsted hokken, wegens de hol
te .binnen, zoo als stuka bij de IJs l . ook con
c lave , of hamer is. 

Omstean is eigenlijk, om de tafel staan met 
den honger in het lijf en toezien dat een ander 
«et. Omstippe, om den vetten schotel zijn brood 
heen s t ippen, maar er niet in. Hy seil omstean, 
omstippen 1ère, Tot dus verre bad hij alles vol
op ea naar zijnen zin, maar nu zal hij arbeid en 
ontbering leeren, — Bij de gemeenschappelijke 
bebouwing van een korenveld kreeg de deelgenoot 
zijnen schoof van elke stuiveke; de arme liep er 
omheen, en moest toezien, In een oud Almanak» 
rijmpje klaagt een b o e r , wiens vader de meid 
erfgenaam gemaakt h a d , 

Ja het non moai da baan , 
In ik rin omm' 'e stoeke. 

Zij heeft mooi den band der schoven bee t , en ik 
ioop om den hoop heen. Àant. Junius . « Stnw
eken, sehooven t'samen gestelt op ' t r e l t , oft ook 
bi j ' t fluys om een boom; anders seyt men , ja 
rinue om huws in om hce, zij loopen om huys en 
om hoy." [dat i s , zij loopen er om heen , zondes-
één van beiden te krijgen! zij zijn zonder brood 
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en huisvesting.] Sjolle wil hier ontbijten; hij 
noodigt zijne vrouw om er in te deelen. » Hoe ! 
zegt Tetke, Zullen de vader en de moeder eten , 
en hunne hongerende kinderkens toezien?' 

reg. 96. Bleat, halfnaakt. H. S. Jua. blaat. 
reg. 97. Boz soo my betjean ; hier is blijkens 

de maat een woord uitgevallen. Junius las, 

Boz litster my mcy bytjmœn, 
In du looykeste' one Iceien. 

Maar in eene Boîswarder uitgave uit eene oude 
Bolswarder familie vond ik op den rand, 

In my lister wiey betjean, 
Der du loykeste oone lean. 

Epkema heeft het aangevuld 

Dos so litstu my betjean. 
Geene dezer lezingen schijnt mij volkomen. Die 
van Oxford is met eene kleine omzetting de ware, 

Boz last' my er mey bytjean. 

Dus [op deze wijze] laat gij er mij met oinsuk-
kelen. De stad-Friezen zeggen, Bou laatste er 
my met betten, dat is, beirekken, begaan: zij 
zeggen ook, JA: moet met de kynderkes optrekken, 
als b. v. eene moeder nacht en dag alleen kaar 
kroost oppassen moet. — Boz, dat nu is uitge
storven, "leefde nog in het laatste der vorige eeuw. 
Blaeike Jaklcs, een aîlernaifst stukje van wijlen 
den Eerw. Feike van der Ploeg, in leven predi
kant bij.de Doopsgezinden te Hindelopen, is door 
denzcîfden geestigen schrijver in het Almanak van 
Johannes Seijdel voor 1779 te Leeuwarden, ver
meerderd met een vervolg en een koddigen weer-

23 
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voorspeller in den traut van Don Antonio de Ma-
sino. Aldaar lezen wij op de maand Oc tobe r , 
lie Ingelsìse soldaten rappe, Badden ivy mar bret, 
hoeter en grientjies ! ûos zij krye ncí as wetter 
in stjonhende vislcen. 

reg. 9 8 . Lean, l aan , is in liet gebruik geen 
weg met hoornen beplant , zoo als in het Hol
landsen, maar een di jk, tusschen twee slooten, 
die oprijdt naar eene buur t of boerenerf. Aant, 
Junius . « Looykeste oone lean, gij light luijeren-
de op den di jk, op de laan." 

reg. 99 . Maar ìck spearv' uin doave stocken. 
Van deze nioeijelijke plaats is de eenige ware ver-
Maring, weìke Junius wit den mond van Gysbert 
opgeteekent heeft. « ïek spaar mijne leden, die 
iek immer bij gheene dorre stocken en wil hebben 
vergeleken." W i j zouden zeggen, die zijn lig-
chaam bewaart , bewaart geene rottige appels. 
Dove stokken noemt men te Deventer doode tak
k e n , die in de bossehen gevallen zijn en als van 
geene waarde door de armen gesprokkeld worden. 

reg. 100. Atste deste, Sjollc. Tetke antwoordt 
smalende op de «itvlugt van Sjolle, dat hij î i jn 
ligeliaani spaart. « Zoo als gij doe t , die den 
ganseken dag luijerí? Laten dat mannen zeggen, 
die zich van den ochtend tot den avond zwaren 
arbeid voor vrouw en kinderen getroosten." De
wijl de nadruk niet deze verklaring op gij val t , 
moet Azste in aastu worden veranderd. — W a n 
neer men daarentegen leest , Aszte 't dìcste Sjolle; 
komt er deze z in , « W a s dat slechts uw zitten 
in de laan, het sparen van uw te veel gevergd 
ligcliaam; indien gij dat deed , dan zou ik zwij-
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gen," — Eindelijk heb ik îang geloofd, dat er 
in de woorden, ik spaar gèene doode stokken, een 
dubbelde zin lag ; dat zij namelijk door Sjol le , 
onder het dreigend opheffen van zijnen marskramers 
s tok, tegen Tetke cjuasi gekscherende uiígebragt , 
haar niet alleen zeggen moesten, dat hij met zijn 
lîgchaam te sparen geen bagatel spaarde, maar 
tevens een wenk geven , dat hij aan een hoos 
wijf den 'stok niet spaarde. Men moet zich een 
karakterloozen kerel voorstellen , die in hetzelf
de oogenbïik dreigt en vleit. Hierop antwoordt 
T e t k e , Azste it deste, Sjolle! Als gij het doe t , 
Sjolîe! ik waarschuw u , slaat mij niet. W a t 
duivel meent gij er met ? Neem «we mars , en ga 
uwen w e g . " — De plaats is moeijelijk ; ik deel dus 
alle verklaringen mede, welke ik er op gewaagd 
heb. 

Poeken. Epkema meent dat hier de pokzickte 
bedoeld word t ; maar het pluralis poeken zou dan 
ook een verbum in plurale bij zich moeten heb
b e n , en dit is zoo nie t , gelijk de eigene voor
beelden van E . ïeeren. De poeken hael de meid, 
bij Starter ; niet haelen. Bat luim de poeken 
sclieyne mot, in W a t s e Gribberts ; niet motte. De 
reden van dit singularis ligt in dat van pokken, 
beteekenende, duivel. Us l . puki, duivel. Eng. 
puck, pxig, pouke, helsche geest. U s l . pokr, kin-
derduiveï , hij ons boezehappert , boezeman, bij 
G. buwze-man, bij de Denen bussemand. Deensch 
en Zweedsch pokker, duivel; Hvad pokker, i n d e -
ze p laa ts , liwet poeken, wat duivel! Poeken is 
voor pocher gelijk Hind. presten, voor prester , 
sacerdos. 
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reg. 1 0 1 . Het pleage'. De plaag is h i e r , als 
het Eng. plague , de pest. Zoo vloeken ook de 
Franschen met Peste! en de oude Engelschen, 
The foule evil iipon yon! Pleagbeest, thans een 
liefhebber van schertsend plagen, was oudtijds 
he t pestdier , dat 's nachts met gloeijende oogeu 
rondwaarde om mensch en dier de pest aan te 
zetten. Overdragtelijk zegt G. van nijd , ver 
r aad , en l i s t , dat zij als pest-djier spocckje.ï.88. 

reg. 1 0 3 . Moar, dear mey. Nu n ie t , maar 
straks. Wiet in den morgenstond, maar 's avonds 
zal hij geld winnen. De luiaard stelt eeuwig uit. 

reg. 10S. De fleande krie, de vliegende kraai. 
In Overijsel is het Spreekwoord, lie hopende 
kraai vindt wat, meisjes, die uit waardschappen 
[logeren] gaan, krijgen eerder een man , dan die 
te huis blijven. Het beeld van een vrijpostige» 
en vraatzieken vogel , die zijn aas opsnuflelt, is 
zeer naïf. In "Visscher's Sinnepoppen, 155 . luidt 
d i t , Wint de slykige voet iets, de asschigc niets. 

reg. 110 . Kâd jild, koud g e l d , d. i. baar 
geld. Dewijl a l les , waarmede men iets b e t a a l t , 
eigenlijk geld i s , zoo noemde men groen geld, 
b . v. g r a s , op veld staand koorn, enz. wyt jild, 
zilver geld; kâld jild, geld van koud metaal , dus 
bare specie. 

reg. 1 1 1 . Strítsen , gestroken. Ik hab lam 
stritsen, gesnoten, ik heb hem dik laten betalen. 
Roemer Visscher, 4de schock. SI quick. 

Alsoo siet men u, beykens, ont honigh braken, 
En een ander stryekt al het gewin. 

The cutting a pocket, ov picking a pur se, is cal-
led striking. Nares , Archeology. to strike. E r 
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is in dit stritsen een beroemen van Sjolle op zij
ne behendigheid om winst te behalen, 

reg. 112. Forsprítsen, uitgescholden. In dien 
zin lieh ik forsprekke altijd kooren gebruiken. 
Zoo ook hij Kil. verspreken, injuriam dicere. Het 
is de gewone kracht van ver, die deze beteekenis 
aan spreken geeft gelijk aan zeggen, dicere, wij. 
%en, sententiam ferre; ver-zeggen, interdicere, 
renunliare; ver-wyzen, condemnare, enz. Eer
tijds , tegen iets protesteren. Zoo in Schelte 
Jjiauekema's testament, Nen foerspreeek toe meyt-
tìen op Doeã Hebbema testament, niet in te leg
gen tegen den uitersten wil van D. H, 

reg. 116. y te, y te, y tel Driemaal herhaald, 
om het dringen en drenzen van kinderen nit te 
drukken, die van honger razen. Als er stond 
yten, zou het zijn, geef mij spijze; nn er staat 
ijte, wil het zeggen, laat ons eten, d. i. middag
maal houden. Hongerige kinderen willen de klok 
van het middagmaal altijd vervroegd hebben. 

reg. 118. Bíijn pong, uwz spijn. Tetke al
leen hield de beurs om de spinde [spìjskast] tot 
aigemeen gebruik steeds voorzien te houden. Van 
daar dat pong bij zich heeft mijn, spyn daaren
tegen uwz. 

reg. 125. Sjoïle. Sîoar! 
Tetke. Ja, moar; wer wol dit /tinne.' 

Deze regel is wat den zin betreft op de juiste 
plaats gesneden, en de maat even gemakkelijk, 
of de regel doorliep zonder afgebroken te wor
den.—Tjerne wil haar doen bedaren; Hij begint 
baar aan te spreken met den zoeten naam van 
moeder. « J a , moeder; valt zij hem driftig in de 
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r eden , Ik lach wat in uwe lieve woorden; waar 
moet dat met tiwe handelwijze heen?" Doch hij 
stoort er zich niet aan ; hi j herhaalt het w o o r d , 
en vervolgt onbeteuterd, j a , schertsende, wat hij 
zeggen wilde. Dit is evenwel geene verdediging 
Hij kon zich niet verdedigen. Hij herinnert haar 
hoe vriendelijk en aardig zij w a s , toen hij om 
haar verkeerde, en geeft haar daardoor onder de 
hand t e voelen, dat het niet mooi van haar ge
daan w a s , om nu zoo scherp jegens hem te zijn. 
E n dat te meer , daar hij haar door een tafreel 
u i t hunne vrijaadje toon t , dat zij even mal was 
om hem als hij om haar. « Moeder , wat kan de 
tijd verloopen! Te t j e , wat waart gij zacht en 
aanminnig ! T e t j e , wat waart gij een innig vrien
delijk schepsel in uwe vlugge vrijsterjaren !" 

reg. Î 2 S . Biier. De maagd die gul en vriende
lijk , eenvoudig innemend van gelaat i s , heeft een 
blier ivezzen. Mi/ld gebruikt men meest van 
ji.alseli en warm zomerweder. Hier heeft het de 
beteehenis van zachtmoedig, teeder , zoo ais bet 
Eng . mild. Zoo ook in T j e rne , 1 S 6 , bea hy her 
mey mylde sfeiitm, bad hij haar met teedere 
stem. — In dit contrast van der maagden min
zaamheid met hare meerderende scherpheid wat 
l i j bedaagder worden , i s , helaas! wel eens te veel 
waarheid ; jammer maar, dat zij door een on
waardig man ter bewioipeling van een onwaardig 
gedrag , wordt aangevoerd. 

reg. 1 3 1 . Leane is weder de buurtdijk of 
rijdweg. H. S. Jun . lœœn. 

Scholen. Schotje, slingeren en sollen, zoo als 
dartele jonge l ieden, die pret houden , langs den 
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weg doen. In Oostdongeradeel, scìmylc. UsL at 

skola, nugari . 
reg. 1 3 2 . Hâlje, brooddronkene geluiden ma

k e n , dartele luidruchtigheid plegen. Nog in ge
bruik hole-fôlje, luidruchtig lagchende onder el
kander spotten. Noord-Fr iesch , holle, clamare. 
Eng . to hallo, id. Fran. haler. Kil. folen, illu-
dcre. Eng. to fooL Fran . folâtrer. Aant. J u n . 
• helen, raesden." 

Tuylen mist bij J u n . fío wy laken, ho wy 
holen. 

reg. 1 3 3 . Fûkel, Foaek in Fy'. Men moet 
l ich verbeelden, dat Tetke 's avonds, nadat de 
bezigheden in de boerderij harer ouders afgeloo-
pen waren , buurpraatjes hield met deze hare 
speelnootett. Daar kwam Sjolle met zijne kame
raden dan b i j , en vertoonde er zijne grappen. 
Volgens Friesch gebruik gingen de ouden om 
acht uur te rus t , en lieten de jongelui vrolijk 
bi j elkander, Sien seheide eerst laat in den avond. 
Nu onder begunstiging der duisternis langs den 
weg geslingerd , gekwinkeleerd, en gekoezeerd, 
en als alle meisjes naar huis gebragt waren , en 
be t gansche gezelschap gescheiden was , dan 
Sjolle met een wip weder naar Tetke toe. 

Foaek. H. S . Jun . Foek. 
reg. 134 . Wier verandert E . in ' t pîur. wìern', 

om te slaan op de drie speelnooten van Tetke. 
Di t hoeft n i e t Het is in den genius der Frie-
eehe taal om personen, die elk afzonderlijk ge
noemd worden , als een coUectivum te beschou
w e n , waarbij een werkwoord in het enkelvoud 
komt. 
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reg. 1 5 3 . Koane <ef JSopke. Een Friesche 
boer houdt er veel een dogge en een kleinen 
•keffer op na. indien Jnn ius niet aanteekende , 
« naemen van kleyne hondekens," hield ik Koane., 
A. S. coon, fortis , Holl. koen, voor den dog , en 
nopke, voor den keffer, he t zij als diminutivnni 
van A S. hnoppa, vil lus, Holl. nop, als of men 
zeide ruigkopje, of van Eng. to nob, bij verrasi 
sching snappen, en dus byterke. Nop is thans 
mop, mopke, mop-hond, het kleine huiskefflertje, 
wel bekend. Tegenwoordig is de gewone naam 
van een boeren dog byke, A. S. bice. IJs l . bic-
cia. Eng . hiteh, teef, canicula. Pers . batsa. Ver
gelijk Theot. beitzen , venari. 

reg. 1 5 7 . Bmvttc-doar, voluit bawtte - huwz -
doav, koestalsdeur ; zoo ook buwtteflier, voor 
butvttehiiwzfliev, koestalsvloer. In de koestal slaapt 
de knecht om bij der hand te z i jn , als het vee 
iets overkomt; en daar zijn ook de honden. In 
de sehuur was noch hond noch knecht : daar 
wilde Tetke haren Sjoìle dus binnen laten. 

reg. 1 5 8 . Seft, se ft — stil, Ijcaf, stil! Deze 
maat werkt hier uitnemend niet eenlettergrepige 
horten en stooten, om de verlegenheid van het 
meisje uit te drukken. Bij J u n . had de dichter 
dit nog niet zoo keurig uitgewerkt. Daar s taat , 

Seist, frioen ! [stocstu efter style 
Fenne boeyt'-door\ stil, stil, stil! 

Onder stoeslu moet men verstaan to sizzen, te 
zeggen; of lezen als J u n i u s , scist, stil, in plaats 
van stil, stil. ' • 

reg. 1 5 8 . Heyte weeket. De bezorgde vader 
waakte nog. Hij kon niet slapen, omdat zijne 
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dochter niet te huis was. — Ook hier brokkelt 

Gysbert zijne volzinnetjes; 
Hsyte wecket! — Gouden'. — 'k sil. 

Zoo spreekt de onthutste minnaresse. 
reg. 140 . licale nachten hoen' ivy sitte De 

Friezen vrijden altijd en vrijen nog bij nacht. 
W a t de tegenwoordige beschaafde maar wulpsche 
natiën als verdacht en oneerbaar nachtwerk aan
zien, was bij de eenvoudige Germaaiische volken 
het uitvloeisel hunner door alle historieschrijvers 
geprezene kuischheid. Alle die volken schaam
den zich in het volle licht ten aanzien van an
deren te liefkozen, en niets komt een groenen 
Fr ies in andere provinciën nog lieden vreemder 
voor , dan dat handjedrukken en kussen , het
welk hij gelieven in vol gezelschap van bedaarde 
en bedaagde uienscheu doen ziet. Dan alleen 
vindt hij het goed, wanneer het gansche gezel
schap in dit minbedrijf bezig is. Zelfs tusschen 
man en vrouw zijn de liefkozingen onder getui
gen uiterst spaarzaam , en ik herinner mij zeer 
klaar uit mijne kindschheid, dat een ultra - vrome 
schipper, die telkens bij zijn vertrek naar een 
naburig dorp zijne vrouw een afscheidskus gaf, 
de bespotting der gansche buur t was. Kleine 
kinderen krijgen in Friesland de gansche schat
ting van openbare liefkozing, welke men in an
dere provinciën onder de overige leeftijden ver
deelt. Het kussen der mannen onderling is er 
een grouweî. Wannee r een predikant bezoek" van 
stedelingen krijgt , al zijn het vrouwen, en de fa-
miìien omhelzen elkander openbaar ten aanzien 
der oinstaande nieuwsgierigen bij het afscheid 
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aan d«n wagen, dan kunnen ze maar volstrekt 
niet begrijpen, ho äy stedjers sa op dy älde kop. 
pen omscoèrre kennc. Onze geslaehtgenooten de 
Engelschen zijn ook geheel geen drukke kussers, 
veel min beminnaars van spektakel in dit opzigt, 
en onder hunne kolonisten de iVoord-Amerikanen 
heten de huisgezinnen, die het dagelijksch kussen 
ingevoerd hebben , the Isissing families. Onder-
tusschen waren er geen uitgelatener wezens dan 
de Friezen op feesten. Het scheen wel , of zij 
dan dachten dat het de tijd was , en zij vonden 
het even bcleedigend voor den gastheer dan in
getogen te zijn. ais laf om in het gewone da-
geìijksche leven ten aanzien van anderen bij wij
ze van pligtpleging te kussen. In den zuidhoek, 
langer dan elders oorspronkelijk gebleven, liep dit 
voor eenige j a r en , in de crisis der zeden, het 
opkomend geslacht zeer sterk in het oog. Althans 
een jong meisje verklaarde mij eens te W a r n s , 
dat de get rouwden, waaronder ook hare ouders , 
zich op eene bruiloft zoodanig hadden aangesteld, 
dat zij in hun gezelschap nooit weder op een 
groot festijn dacht te verschijnen. Zij schaamde 
asich over haren vader en moeder , welke ik ove
rigens voor zeer ernstige en stille menschen kende. 

Mij dunkt , ik heb genoeg gezegd om het 
begrijpelijk te maken, waarom de Germanen de 
nacht voor de vrijaadje kozen. Do manhaftigheid 
van den jongeling en de eerbaarheid van he t 
meisje gedoogden geene getuigen bij dit spel , en 
daar de gansche familie slechts écn vertrek tot 
hare beschikking had , had men geen ontwijk om 
zonder getuigen te zijn dan bij nacht. Ik spreek 
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hier dus ook van geen Friesch gebruik bi j uit
zondering. De zaak is deze, dat de Friezen , 
vasthoudender aan oude zeden dan de anderen, 
ook dit gebruik langer dan eenig verwant volk 
zijn getrouw gebleven. Men zit bij elkander in 
hetzelfde vertrek, waar een deel der familie slaapt. 
De lamp moet natuurlijk blijven b randen ; maar 
om niet door de reten der gordijnen van een 
wakenden slaper begluurd te worden , zet men de 
lamp in een grooten koperen melkemmer, díe een 
schijf van licht tegen den zolder werp t , maar het 
minnend paar in de schaduw laat.— Dit gebruik, 
hetwelk sedert de invoering der conscriptie eene 
bron van zoo vele onheilen wierd, gaf voorheen 
even weinig aanleiding tot ongeregeldheden als 
elders de vrijaadjen bij dag: een stelíig bewijs 
van de meerdere eerbaarheid der vorige eeuw. 
Hetzelfde heeft men eenstemmig getuigd van het 
Queesten, eenc bekende nachlvrijaadje op de ei
landen, die het oude uitgebreidere Friesland om
zoomden, maar daar gevierd op bed , en wel met 
het zonderling gebruik, dat de vrijster onder en 
de vrijer hoveti den deken lag. 

reg. 142. In du, tvierste eaek eang f en rag? 
E n gi j , waart gij ook bang voor mij? ín deze 
vraag ligt cene dubbelde nieiosis. W a a r t gij ook 
bang voor mi j , wil zeggen, Gij waart smoorlijk 
verzot op mij. E n dan loopt er die vraag zoo 
tusschen door als eene nietsbeduidende parenthe
s i s , en zij is ondertusschen een bloedig verwijt 
aan Tetke , dat- hare eigene malle verliefdheid de 
schuld d r o e g , dat zij iu de ellende kwam. 

reg. 1 4 5 . 'k Onderhifppe ây f en fore, enz. 
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H. S. J u n . 7c oneler-kycke. Nu zegt men meest 
kypje, van waar kyps, een kaper met een lange 
luif. — Ik onderkeelt u van voren gelijk een raaf 
he t kluif je . — Âant. Jun . « sehierre la-ie , bonte 
kraai." In zijne Observationes in PFill. zegt hij 
b l . 4 0 , « Frisiis schìere ìerie dicitur cornix varia 
et hyeinis nnnt ia , quæ Belgarum plerisque a ma-
eulosa rariegatione bonte krueye appellatur." Hoe 
dit zijn moge , schier is in het Fr iesck , zwart en 
wit tot ééne efiene kleur gemengeld, en niet met 
vlekken. Schier-roek, grijze winterraaf, synoniem 
met sehierre - krie. Sa griis as ien scierroek, zoo 
grijs als een raaf. Wanneer de raaf 's winters 
een been tussehen de pooten heeft , draait hij den 
kop geheel scheef, om çr de vìeesehyezels en 
sp i e r en , die er nog aan z i t t en , af te pikken. 
Het glimmend oog van dezen roofzuehtigen vogel 
drukt ondertusschen al de gretigheid u i t , met 
welke hij van het been haast meer wil plukken 
dan er aan zit. Met dezen blik vergelijkt Sjolle 
zijnen blik op Tetke. Verbeeld u den gloeijen-
den minnaar het hoofd achter over en de wang 
naar den boezem zijner schoone gebogen, terwijl 
zijne smachtende oogen van onderen op staren 
in de hare. Dit was onder-kypjen, van onderen 
naar boven kijken. Sartori Adag, I. 7 , 82 kruy-
becken, inhiare prædæ. 

reg. 144 . Knore, knobbel, elke dikte. Ien 
knore jild, een dikke beurs met geld; ien knore 
fliesk; ien knore, zoo als h ier , één der dikke been
deren van een rund met den knobbel [nodus] er 
aan. Het is ook Kíederiandsch en Oud Eng. Kil. 
knorre, tuber, Ang. cnurre. Oudtijds knar , waarvan 
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Chaueer heeft cnarry , 1, Fr. knorrích, knobbel-
acktig. 

reg. 146. Al. In u had ik mij zelven geheel 
verloren. 

reg. 149. 't Huwghet my, enz. Deze twee 
regelen kwamen mij, na de meesterlijke voor
gaande, altijd min of meer lam en verlapt voor. 
Ook wist ik nimmer goeden raad met 't Noch-
lick. « Het heugt mij , of 't heden geschiede, 
lieve, het vermakelijk oogenblikje, toen ik u het 
geld toedrukte." 'f Nóchlick, moet dan staan voor 
het nochlick eaghenblick. Maar het afschrift van 
Jimius te Oxford geeft ons hier eene vroegere 
en allermerkwaardigste lezing: 

'í Huwget my, het ick bedreau, 
Da ick dy *í jild to treaii. 

't Heugt mij! [o ik herinner mij nog zoo klaar] 
wat ik met u bedreef, toen ik u den trouwpen-
ning toeduwde." Wat bedreef Sjolle dan ? Hier 
antwoordt Tetke niet op. Diep gegriefd door de 
herinnering van haren onzinnigen stap, roept zij 
wraak over de onedelmoedigheid van Sjolle, die 
haar dien stap verwijt ter liefde van hem gedaan, 
en haar onuitsprekelijk lijden door het gevoel 
eener schuld, om hem op zich geladen, duizend
vond verzwaart. 

reg. loO. Sjolle treau Tetke it jild ta. lui
men hwette tatrjouwe, iemand iets toeduwen , is 
iemand ongemerkt een geschenk in de hand stop
pen , hetwelk men niet voor een ander weten 
wil. Wanneer de huisvader aan eene brave meid , 
die wegens hare kijfachtige meesteres de buur ver
laten wil, stilletjes een geschenk in de handen 

24 
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s topt , om haar door deze vergoeding van haar 
opzet af te brengen, dan trjouwt er de faem ien 
trye-goune ta. Dit woord is hier dus met opzet 
door den dichter gekozen, om eene geheime ver
loving buiten bewilliging der ouders aan te duiden. 

reg. 1 3 1 . Meyste my 't hert jiette dolge? zegt 
zij , Kunt gij ' t van u verkrijgen mijn arm 
ha r t nog te doorpriemen? Is deze taa l , is uwe 
verkwis t ing, die mij tot den bedelstaf b r e n g t , 
is dit mijne be looning , om dat ik u u i t liefde 
alles geschonken h e b , wat eene maagd aan den 
man harer keuze schenken kan? — Het is dui
delijk, dat deze regels , die op zich zelven naïf 
zijn en het antwoord" van Tetke in een roerend 
l icht p laa tsen , uit eene te ver gedrevene kiesch-
lieid in de kopij voor de uitgave door den dich
ter veranderd zijn. 

reg- 184. Derten duidt in het tegenwoordig 
gebruik de vrolijkheid van een kind a a n , dat van 
speelzucht niet w e e t , welke kuren he t maken zal. 

reg. 13S. Gnep, in de pun ten , innig net ge-
Meed zonder veel ui twendigheid, gelijk de doch
ters van welgezetene Friezen oudtijds deden. Dit 
gnep van eertijds stelt zij over tegen ' t smorig 
van nu. Knapr is bij de IJs l . naauw, [digt om 
't lijf toegeregeu] zoo als de 1. F r . twang, in den 
pronk. De g voor k als in gnorje, gnutvje; voor 
knorren, knouwen. 

reg. 1 8 6 . Sletke, is eene oude vlarde van een 
dweil , die men nat bij der hand heeft , om deze 
of gene vuiligheid op te nemen. 

reg. 160 . Goed. Goed beteekent hier geen 
geld of bezittingen in het algemeen, maar het 
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pronkgewaad eener Friesche vrouw, hare kleinoo-
dien, en de uitzet in linnen, welke zij van hare 
ouders medegekregen had. Men weet dat de 
vrouwen vrij algemeen op deze dingen een groot 
zwak hebben, meer nog dan op geld en bezittin
gen , waarvoor iaën dat alles koopen kan. Het 
bruidspak was vooral een hooggeëerbiedigd hei
ligdom, niet dau in den alleruitersten nood te 
missen; ik heb het meermalen ongeschonden in 
de armste hutten bij Friesinnen aangetroffen, ge
lijk ook ten platten lande in Overijsel, waar men 
het 'í tûg noemt. Oudtijds volgde de Friesche 
weduwe het lijk van haren man in hetzelfde ge
waad naar het graf, waarin zij met hem voor 
het echtaltaar verschenen was. Wat de waarde 
nu betreft der kleeding en kleinoodien eener Frie
sche vrouw, deze was in verhouding tot hare 
overige bezittingen veel grooter dan tegenwoor
dig. Men moet zich dit omtrent verbeelden op de 
wijze der oude meiden, die hare overwinst in eene 
menigte kostbare Meederen, gouden en zilveren lijf-
sieraden, staken. Een mijner vrienden, uitvoer
der der uiterste wil eener bedaagde meid te Hin-
delopen, vond in hare kist alleen dertig hemden. 
Alles wat waarde had in geld te veranderen, 
dat op rente geiet wierd, viel zoo niet in de 
liefhebberij van het voorgeslacht als de onze. 
Men vond het toen ruim zoo voorzigtig in zijne 
lijfkleinoodien aliijd een vasten schat tegen den 
kwaden dag gereed teliebben, dan zijne overwinst 
te beleggen in.spaarbanken, die bankeroet gaan, 
als de nood daar is. Men raakte toen nog nader 
aan de tijden, waarin de noodwendige voorwerpen 
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van waarde alleen aanwezig waren , en zelfs de 
edele metalen, die later alle andere waarde ver
tegenwoordigden, slechts nog tot versiering van 
be t ligchaam dienden. DeFriesinnen waren volgens 
' t getuigenis van den Dockuiner Cornelis Kemp 
[bl. 84] met gouden en zilveren versierselen eer
der beladen dan opgeschikt. Uit dit alles be
grijpt men, welk eene bloedige grieve een welge
stelde en kregele vrouw tegen baren man b a d , 
wanneer zij hem verwijten kon , 

« Ai mijn moed is mij ontzonken , 
Al mijn goed hebt gij verdronken, 
E n verspeeld week uit week i n ; 
O , mijn lijden kent geen eind." 

Raadpleeg vooral Ubbo Emrams Rer. Fr is . L ib . 
I I . S4 . 

reg. 1 6 1 . Sneyn op sneyn. Zondag op zon
dag. Dit was ook een grief tegen Sjolîe; niet 
alleen bad bij zijn vrouws boe lei er doorgebragt, 
maar bi j bad ' t telkens gedaan op den dag des 
Heeren. De Friezen hebben den zondag altijd 
beschouwd als een dag , die met godvereering 
begonnen, en met uitspanning van den arbeid 
der week, voor jonge lieden zelfs met luidruch
tige vermaken van spel en dans , moest geëindigd 
worden. Dat daarbij onder een vrij en onge
temd volk dikwerf buitensporigheden van dron
kenschap en vechterij plaats grepen behoeft gee-
ne herinnering. Junius zegt uitdrukkelijk, en 
zeer zeker op het gezag van Gysbcr t , dat de 
Friezen een groot gedeelte van den zondag in 
hrasserijen meenden te moeten doorbrengen. Te 
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vergeefscli heeft iet Calvinisme gepoogd van den 
zondag een dag van zwaarmoedige stiíte en ver
veling te maken. De censuur der predikanten, 
die het nemen van de onschuldigste vermaken 
met afzetting van het avondmaal straften, 'had de 
ledematen zoo verre onder den kn ip , dat zij zich 
van openbare uitspanningen onthielden, maar zich 
met eetpartijen l innen huis schadeloos stelden. 
De Friesche jeugd ging evenwel ook in het open-
baar haren gang, wat da predikanten ook bazuin
den , en de ingetogenheid, waarin deze hunne 
leken dwongen den zondag door te b rengen , was 
haar een reden om zich niet tot ledematen te la
ten aannemen , voor dat zij bedaard was. De 
aannemingen, die te voren zelden voor het 5 0 s t e 

jaar plaats grepen, hebben zich tot het 18de ver
vroegd, sedert men van deze gestrengheid is be
gonnen af te zies. De censuurboeken der her
vormde Genaeente te Bolsward, waarvan ik uit
treksels bij wijze Van tabellen der zedelijkheid 
genomen h e b , zíjn mij in- dit opzigt zeer leer
zaam geweest. 

De taaikenners zijn verlegen met het woord 
sneyn. « E n wij zijn het ook," zegt Prof. "Was-
senbergh, « daar wij ons niet vermeten durven 
« stellig te zeggen waar de letter n i a dit woord 
« is van daan gekomen. Aangenaam zou het ons 
> zi jn , zoo iemand dit taalkundig wist aan te wij-
« zen." Laten wij eens beproeven. Snîuwn, za-
turdag, is bekend: zaamgetrokken uit sinne• jmvn, 
H. d. sonn-abendí Oost-Friesch bij Cadow Muller 
sauìin - eifend, ontvangt het eene andere uitspraak 
naar de verschiüärdc vormen van juwn , avond. 

wumkes.nl



282 

Van éond is bij de Hindel. snéond; vau jéon bij 
de 1. Fr . snjeun. 

De zondag heet bij de Hind. senne-dei, sen-
dei. Gelijk nu uit Fvea-dei; Eng. Fri-day, 
bet tegenwoordige 1. Fr . freed is geboren , zoo 
ook senncd uit senne-dei. Dit senned wierd bij 
wijze cener zeer gewone omzetting snend, en dit 
mede verkort tot snen en snein gelijk Freed tot 
Frie te Worlsuni en Hindelopen. 

reg. 162. Moart'. Een uitroep der ijsselijkste 
wanhoop; de kreet der ellendigen, die zich het 
mes van den moordenaar op de keel zien zetten. 
Van moart is nog in gebruik moartjc, eig. moord 
roepen, overdragtelijk, een verschrikkelijk nood-
gesehrei en misbaar maken. Schreeuwen of men 
vermoord wierd. 

l ie t verwijt van Tetke aan Sjolle over zijne 
wreedheid om haar diep verslagen hart open te 
r i j ten; haar berouw over hare keuze; haar afgrij
zen van ligízinnige huwelijken; het tafereel van 
de gevolgen dezer oubedaektzaamheid in haar ei
gen lijden afger-naaìd; dit alles gezegd iu zoo wei
nige regels , in zulk eene gemakkelijke en een
voudige taal , die tot het hart der onkundigsten 
spreekt , is door de Friezen, die den genius der 
uitdrukking va t ten , algemeen voor onnavolgbaar 
schoon gehouden. Van Sjolüe waren de fijne 
punten al lang af, indien ze er ooit aan geweest 
waren. Maar het i s , of hij zelf van deze roe
rende taal verpletterd is. Hij poogt Tetke te sus
sen. Hij durft niets ontkennen; alleen poogt hij 
zich daardoor een weinig te oníschuîdígen, dat hij 
de eenigste losbol niet i s , en belooft beterschap. 
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reg. 163 . Nu, mu De kracht van deze woord-
jes kan men alleen liooren uit den mond eener 
Friesche moeder. Wannee r haar zuigeling zich 
te barsten dreigt te schreijen en zij het kind op 
hare wiegende armen te -vergeefsch poogt te sus
s e n , dan , aïs hei henaauwde zweef; haar begint 
uit te b reken , roept de moeder met eene stem , 
waar de hoogste angst en teederheid in trillen , 
Nou, nou, nou! 

reg. 166 . Keute, gekoot, met de koot ge
speeld als de kinderen , gemallejaagd en geligt-
misd. 

elck moet toch eens hooteti in si/n tijt ; 
Door 't stoten van de scheen wordt men veel kooien qitijt : 
En 't is beter op 't eerst te kooten dan op 't lest. 
Brabbeliiìgh van Roemer Visseher, 103 . Van 
eenen kvvanselaar, die zich met alles ophoudt , 
uitgezonderd zijne ware zaken, zegt men nog , 
My heatet er mal yn om. Sjolìe spreekt hier 
geheel in den Frieschen geest. Als de Friesehe 
boeren voorheen over het huwelijk met een jong
man geraadpleegd wierden , was hun eerste vraag: 
Hel er al /ce«íe? Als uien daar ja op zeide was 
het eene aanbeveling, dewijl hij dan , zoo als 
de Duitschers zeggen, ausgeraset lint. 

reg. 172 . Op in hintte, Gij naar uw huis en 
kinderen ; ik opgestaan en heen gegaan om iets 
te verkoopen. — W a t hier eigeniijk voorkomt, is 
nu overdragtelijk , beteekenende, over 't alge
meen , i)at seil op in hinne net folie seele. Van 
een zieke, die nog niet bedlegerig i s , zegt m e n , 
Bij ü noch sa hwette op in hinne, gaande en 
staande. 
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DE HANDSCHRIFTEN VAN F R A J X C I S C U S J U M C J S IN 

DE BODLEIAANSCHE BIBLIOTHEEK TE OXFORD 

BETREKKELIJK GYSBERT JAP IX. 

Onder de handschriften van Junius op de 
Bodleiaanschc bibliotheek te Oxford vindt men 
in n° 11S zeven taalkundige stukken tot éénen 
bundel zamengebonden, waarvan het laatste of 
zevende afschriften behelst van de vier beste ge
dichten van Cysbert Japix, met noten van de 
hand van «lunius op losse bladen. Drie mijner 
kennissen hebben dit handschrift nagegaan , en 
hunne, hoewel onvolledige, uittreksels wil ik mij
ne lezers inededeelen. 

De eerste was wijlen Professor teu Broecke 
Hoekstra, en wel op den 31 Augustus 1813. Hij 
had verzuimd exemplaren der oude Friesche wet
ten en gedichten van Gysbert snede te nemen, 
waardoor de vergelijking hem onmogelijk wierd. 
Bovendien blijkt mij uit zijne aanteekeningen de 
groote overhaasting met welke hij is te werk ge
gaan , veroorzaakt door de sluiting der biblio
theek op den 1 September, den dag die volgde 
op zijne aankomst, om schoongemaakt te worden. 

De tweede was de Heer John Bowring die in 
een brief van den 20 Februarij -1829 zijn be
vinden aan het Friesche genootschap bekend 
maakte. 
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De derde was de Heer Abel Sieearaa, die op
gespoord door den Heer Bowring vervolgens voor 
rekening van het Friesche genootschap afschriften 
van sommige Friesche stukken, en daaronder ook 
gedeeltelijk van Gysber t , genomen heeft. 

Het gemelde handschrift n u , zoo als gezegd is , 
bevat afschriften van de vier uitgebreidste stuk
ken des dichters , die tevens zijne beste stukken 
uitmaken. De stukken zijn Sjolle kreamer in 
Tetke; Reamer in Sape; Jolie in Maytse -yem ; 
Egge, PPynenngh in Goadsfrjucn, Niemand der 
drie heeren heeft ons een afschrift dezer s tukken, 
gelijk zij te Oxford leggen, inedegebragt. Di t is 
jammer. De spelling -wijkt merkelijk van die in 
druk a f , en stemt meer overeen met die van 
Starter in zijne kleine Friesche stukjes, zoo als 
hoertigkeden, IQ. Lusthof. 90 . en in de vermaeck-
lyck Sotte-ducht overal. Zoo zal Starter b . v. 
spellen tvcendre, diœr, gien, neet, voor wnnäerje, 
djear, gean, neut of aiact, en dit doet Gysbert 
in de afschriften te Oxford ook nog. Gij vindt 
daar hts, limf, kleiner, kr temer voor hca, Ijeaf, 
keamer, kreamer, enz. ; om te zwijgen van ir, 
kirt, voor er, hert, enz. De ea behoort thans 
aan het gewone land - Friesch ; de œ tot deze en 
gene bijzondere dialekt. Het is wel mogelijk, dat 
Gysbert eerst Starters spelling heeft gevolgd, en 
zich later een eigen systema ontwikkelde. 

Al de vier stukken zijn aan het einde getee-
kend sljoecht in rjoechl. Het eerste verschijnt 
Reamer in Sape, waarvan niemand de aanteeke-
ningens afgeschreven heeft; zeker weet ik echter 
dat ze nog in 1 8 1 3 aanwezig waren , omdat 
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Hoekstra toen vlugtig de aanteekening van Junius 
op ívree woorden heeft aangestipt, die in dit 
stuk alleen kunnen voorkomen ; namelijk, 

« Jeldjen, de vlam vermeerderen, als met toe-
werping van meer stroys." 

« ïPïspjen beteykent also brandende stroywis-
schen toesteken." 

Misschien is dit blad sedert gestolen, waarvan 
wij straks meer voorbeelden zullen aantreffen. 
Volgt Egge, Wyneringh in Goaäsfrjueti met aan·· 
teeìseningen van Junius eigene hand, maar hem 
zeker door Gysbert zeìvea in de pen gegeven, 
en dewijl de fijne nuance der dichterlijke betee-
kenis aan Junius met al zijne taalgeleerdheid on
bekend moest zijn in eene menigte woorden, die 
voor een geboren Fries geene zwarigheid hebben, 
zoo zal ik uit de aanteekeningen op dit en de 
volgende stukken slechts die kiezen, welke ook 
voor ons eenig belang hebben. Het is alleen de 
heer Abel Siccama, die ze afgeschreven heeft; 
evenwel ook niet in haar geheel, zoo als de en
kele uittreksels van Prof. Hoekstra Yergeleken met 
dit afschrift mij geleerd hebben. "Wat in deze 
aanteekeningen tusschen twee haakjes staat is van mij. 

E G G E , WYNEIUNGH IN GOADSFRJUEÎÍ. 

Gneppev gled, saiuek ende glad smdlieh son
der groote wtwendigheyt. 

Snjoen, satcrdagh, 't welk een weekmerk in 
de stad is , [namelijk, te Bolsward, de geboorte
plaats des dichters.] 

iïly wii-t tvyige, ick word gewaerschouwt, it 
valt mij in. 
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PVaese, slijck, 
Bìnne hoeyte gay, gij bint buyten westen. : J 
Jae greate miellen, geven veel melcks. 
It lyck [in druk iyts] het weinige. 
Rispien, insaemelen. 
Nolck, suffisant. [Eene zamentreklting van no

delick, wa t van nooden i s , dus genoeg, ce qui 
suffit, suffisant. In zijne Hollandsclie versen -tegt 
Gysber t , met nodelick lyfbehoef, met zoo veel 
voorraad als tot de vervulling der behoeften van 
het ligchaam noodig is.] 

JYommel, frugi v i r , vroom. [In zijne observatio-
nes in fVillerataum p . 2 0 8 , verklaart Jun . nom-
mel, « vir frugi et in omnibus atque ubique sibi 
semper similis, qui Anglis a plaîn man, nostra-
t ibus een recht en slecht mensch nuncupatur ; ho
mo retinens veterem illum eíîiei.i morem non 
fucatum."] 

Tysien, verwarren. 
Rae flinders, goude of roode schijven. 
Plachtjen, pleyten. 
Tjoe, bi js ter , seldsaem. [Dit is de ware be-

teekenis van tjoed, v r e e m d , wonderli jk, zonder
l i ng , die geheel op zich zeîven is en dwars t e . 
gen anderen in wil. — Goth, authis, deser tus , so-
lus. authida, eremus. Is], audr, vacuus. Kil. 
ode, oeãe, desertus. Suedi , ndde, cui par dees t , 
impar. Angl i , odd, not even, particular, extraor-
dinary , s t range , fantastical, unaccountable. Ut 
pro Goth. asts, r amus , Islandi quistr , ita quoede 
et hoede p ro oede ; mutata k in tj, u t Frisi i so
ient , fit tjoed, ejusdem cum Anglorum odd notio-
nis. — Deze mijne afleiding heb ils willen voe-
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gen bij zoo vele anderen als op odd en tjoed 
gewaagd zijn.] 

Forgnist, opgepronckt, quantsuys. 
Rint yvig ynne suwz, hij loopt eeuwig met 

een nat seyl. 
Ontygge, ondeugd. 
Oolger in Usyck. 
Tel, vaerdig. 
O/ y 't yen leœsje enz. of gij 't een loos 

noemt en 't ander bot. 
Tsierl, kaerltje; op 't vriendelijkste. 
Rju onderfuwn, reedlijcjfc wat ondervonden, 
Fygebeam to schinsen, verlaeten. 

JOLM. IN HAYTSE-YEM. 

Lolcke myg, neef. 
Minger, mangher, die ergens in uitsteekt. [Zoo 

als wij dus beden nog «eggen, It is ien hiele 
spekkeaper, bij is er geheel boven op, bij is 
een gansebe bram.] 

Slinger, sluijer. 
Ad swabert, blandientes ita senes compellant. 
*í Is nen petew [in druk doek bernsek pittear\ 

't is geen praet waerdigb. 
Mey Jolie, particularis loquendi modus, ac si 

dicat, mi rum esse bunc Jolie tantopere bæc mirari. 
Beatake-letters, bloeme en lofwerck letteren. 
In so by de gou ford lans, en voort bij de 

huysen streelt. 
Fole-jacht, veulen jacht, gelijk de huysluyden 

somwijlen hun gordel met siîveren paardekens 
opgepronckt hebben. 
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Scîiet-jefts-tyd, den tijd als de boeren 's avonds 

de koeijen voeden. 
Deal in wierme. Vermi diabolum assimulant a-

gricolæ radiores. [Fallitur. ïfierme est serpens.] 
Eernen, nimis loqui. 
Fijtteis diagglir, feters slingeren der by menigte. 
Schoarje oon tzerckeivcag, leunen aan de kerlsewand. 
Ealjen, dertel zijn. 
Lylljcn, stoeijen. 
Gyy'en, op eene boertende wijze spotlagcken. 
Gobbjen, gulhartig zijn. 
Lit ick ä'hynst fen stal œfiicde ; Laet ick ' t 

ruyntjen eens van stal spr inghen, of bestae ick 
eens ' t mes te trecken. 

As yen folie wol heschiede, Als iemand veel 
snaps wil hebben. [Deze verklaring bevestigt 
volkomen de waarheid der mijne in het Mengel
werk der Vad. Letteroefeningen , Jun i j 1822 . 
In den aldaar opgegevenen zin van heschiede en 
hesehaye, heb ik vervolgens bi j Joh . de Brune , 
[Bancket-werk § 786 . bî. 5 4 9 ] he t Hollandsehe 
beschoyen aangetroffen ; Daer zy η menschen, zegt 
h i j , die veel te schaffen hebben , daer weynigh 
haer bevolen is. Ontijdige moey-als, die ' t alle 
willen beschoyen, en overal zich insteken ; meynen-
de, dotter geen oven en kan geheet of pannekoeek 
gebacken werden , als haer aessem daer niet over 
gaet. Bij datgene, wat ik in 1 8 2 2 omtrent hynst 
gezegd h e b , zal ik hier de bijzonderheid voegen, 
dat de Friesclie zakmessen zijn niet zware zilve
ren hechten, en dat op den top dier hechten het 
zinnebeeld des str i jds, namelijk een springend 
oorlogspaard, steeds uitsteekt. Die dus het mes 

2S 
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uit de schede haalde om te vechten, haalde met 
één dat oorlogspaard van stal. De ridder deed 
liet zelf n i e t , maar liet het doen door zijnen 
schildknaap , en van daar dat in deïe spreekwij
ze , die van het ridderperk ontleend i s , de m a n , 
die 't mes t rekt , niet zegt, dat hij de hijnst f en 
stal lìedt, maar , Ut Mede.] 

De aanteekeningen op Sjolle kreamer in Tetke 
zijn reeds opgenomen onder de mijne. Achter het 
afschrift dezer aanteekeningen met de hand van 
den Heer Siccama volgt eœtera désuni; waaruit ik 
opmaak, dat de noten op Rcamer in Sape, die in 
1 8 1 3 , toen Prof. Hoekstra ze bezocht , nog aanwe
zig w a r e n , aldaar îi} jaren later niet meer heston
den. Het zevende stuk van n° 1 Î3 had in 1 6 9 7 bi j 
Tanner twee artikels, 1° de stukken van Gysbert 
met de aanteekeningen, en 1"Ì De literis Frisìcis 
tractatus, quem hansscripsit Junius ex Gabbeníœ 
Chartis. Dit stuk van Gabbema wordt door W a n · 
ley in 1 7 0 3 niet gemeld , en niemand der Hee-
ren Hoekstra, Bowring of Siccama heeft het er 
meer gezien. Het is zeer opmerkenswaardig, dat 
geene handschriften aan de Bodleiaansche biblio
theek meer bestolen zijn, dan die van onzen J u 
n ius , wiens schatting aan de oude letterkunde van 
Engeland die van alle inboorlingen met elkander 
overtreft. Zoo was bij voorbeeld in 1 7 0 3 de 
geheele let ter A van zijn woordenboek op de 
Scoísehe vertaling der Virgilius van Dowgíass 
reeds verdwenen. Wanîey. Cat. 105 . n° 34 . 
Van 's gelijken was verdwenen de letter A van 
zijnen index op Chaucer n" 6 , en zijn geheele 
index op zijne uitgaaf van den Cædmon n° 1 1 5 , 
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die in 1 6 9 7 , toen Tanner zijne vertaling voltooitì 
had , nog bestond, ib. no 7 5 . J a , Wanley zegt 
h i e r , dat er verscheidene andere codices van J u -
nius gevlogen waren , die geen ander bewijs van 
hun aanwezen dan de banden waar zij in zaten 
overgelaten hadden. Onder de laatste, behooren 
zijne glossariuitts van Cambrobrit tannische, Ângeí-
saxische, Runische , Italiaansclie, Fransche en 
Spaansehe woorden, bekend op «o 3 7 . Niets is 
eehter veger geweest dan zijn Etymologicon An-
glicanum. De uitgever Lye verhaalt ons in de 
voorrede, dat een l iefhebber , dien hi j heel on
beleefd een groot schelm noemt , eventjes de 
letters F en S uit het handschrift [ Jun . n» 4 , S.] 
gestolen had ; deze letters zijn later weder inge
kocht door Joannes E c c a r d , Bibliothecaris te 
Brunswijk, en de Bodíeiaansche boekerij terug ge
geven (*) ; waardoor ' t Lye mogelijk wierd eene 
volledige uitgave van dit Etyniologieon te geven. 

Het stelen was voor de Engelsche bibliotheca
rissen zeker aanstonds te ontdekken, zoodra zij 
niets vonden, waar het nummer der cataîoog iets 
aanwees; maar wanneer er een prul voor in de 
plaats geschoven was , ging het zoo gemakkelijk 
n ie t , dewijl de heeren dikwerf de talen niet on
derkenden , waarin het stuk geschreven was. 

(*) » Johannes Eccardus , Ixibliothecæ Brunsvicensisprae-
fecti.s, casu ìncidens in folia (juam m ui ta coníineníia 
se. literas F et S, jam olim surreptas ab hoinine quodam 
nequissimo , pro singulari sua humanitaíe propriis sumpti-
bus vedemit et bibliothecæ Bodleiauæ ullio restituit," 
Præf. 4. 
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Ζ. C. von Ufl'enbach, de geleerde reiziger , be
kocht in 1 7 1 0 de bibliotheek van Oxford, alwaar 
bij op den cataloog van Tanner af de boelten na
zag , die hem belang inboezemden. In de nou
velle bibliothèque Germanique nu wordt door den 
schrijver Samuel Formey [Tom. XIV. Amst. 1784. 
p. 3 8 2 , 3 8 5 en leben Zacìiar. Cotir. von Uffen-
hach darch Herman in eene voorrede voor de 
reizen van Ulïenbach, 123] wegens hem het vol
gende gezegd. « Notre docte voyageur remplit 
deux mains de papier des simples indications des 
fautes , qu'il avoit trouvées en comparant les ti
tres énoncés dans ces catalogues avec les pièces 
mêmes qu'ils désignent." Dit werk van Tanner , 
dat zoo gebrekkig was , is naderhand in 1 7 0 3 
door W a n l e i met eene menigte fouten van de 
grofste soort nog vermeerderd. Om te blijven 
bij ons n° 1 1 3 alleen; [zie Hickes. II . 324 ] de 
zes eerste s tukken, waaruit het bestaat , zijn door 
Tanner [bl. 283] aangegeven als Allemannissehe, 
F rank i sche , Duitsche en Friesche woordenboeken 
of l i jsten, gelijk ze inderdaad zijn; Wanle i doopt 
ze alle zes met denzelfden naam van Glossarium 
Francico - Latinum, uitgezonderd het eerste Saxo-
nico - Latimim, door Tanner getiteld Allcmannico-
Latinum- E n ons 7de s tuk, hetwelk Tanner te 
regt noemt Carmina Frisica cum netis Junii ia 
Chartis laeerís, is door W a n l e i herschapen i n , 
Poemata quœdam Thcotìsca cum adnotationibus 
quibusdam in chartis solutis. Ik geloof Wan ley 
vrij goed in zijne opgaven van de Ängelsaxische 
codices; maar wat staat kan men , bid ik u , op 
zulk eenen schrijver maken , wanner hij éénen 
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voetstap buiten zijn Engelsen en Angelsaxisch ÍK 
de verwante talen van het vaste land waagt? 

Achter de vier groote dichtstukken boven ge
meld, volgt in den Oxforder codex nog een drie
tal minnédieìitjes. Slechts één er van, en wel 
het laatste, heeft Gysbert in zijne werken opge
nomen: hei is IVahhelke, hetwelk enkele Friezen 
in mijne kindsheid nog zongen. Er is geen ver
schil van belang tusscben dit afschrift, hetwelk 
van Gysherts eigene hand í s , en den druk , dan 
dat der spelling, reeds gemeld. Hij spelt hier 
rooi/, mooy voor rôy, môy; op zijn Zuidhoekscî» 
«gen voor eagen ; oeyl voor uwt ; stearc voor 
stearre ; quœ, dm voor quea, dca, en daartegen 
of voor œf. Aan de andere zijde van het papier 
heeft Gysbert voor Junius de namen van de da
gen der week in het" Frîeseîí opgeteekend. 

De twee andere gedichtjes ï i jn nooit gedrukt. 
Weelderige spelingen uit Gysberts jeugd zijn ze 
door hem aan Junius toevertrouwd als proeven van 
dertele minnepoëzij in het Fricseh, nevens die van 
ernstiger aard, vroeger door ons gemeld. W a n 
neer wij in aanmerking nemen dat Gysbert jn 
Sjolle in Tetke de woorden het iele bcäreau ui t 
vrees van op de verste wijze zelfs het kuische 
oor te kwetsen, heeft veranderd, kan men ligt 
opmaken hoe verre hij van de openbaarmaking 
dezer gedichtjes verwijderd moet geweest iìjn. 
Ieder dichter heeft een leeftijd, waarin dit onder
werp het voorwerp van zijnen zang i s , en hi j is 
geen dichter , die dit tijdvak overslaat. Hij moge 
die zangen roekeloos uitgegeven of voorzigtig te
ruggehouden h e b b e n , éénmaal hebben zij T a n 
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Venus gegloeid. E n wat beteekent de inhoud 
dezer regels, die anderhalf eeuw in de duisternis 
der Bodleiaansche bibliotheek begraven lagen, bij 
de hulde , welke Bilderdijk in openbaren druk 
aan Odilde heeft toegebragt. Ik spreek Yan Ne
derlands hoofdpocet, in onze eeuw der stiptste 
uitwendige kiesehheid , om mijn bewijs te doen 
klemmen, en zwijg van mindere vernuften. Wi l 
de ik aanhalen wat de brave en Godsdienstige 
vader Cats daar alzoo met naakte woorden heeft 
heengerijmd ; of Hooft , Vondel, en Huygens on
bewimpeld in druk beschreven hebben , dan zul
len deze 2 jeugdige achtergehoudene gedichtjes 
den roem van Bolswards Schoolmeester als zedig 
en welvoegelijk dichter niet bederven. Zijne eeuw 
was onschuldiger eu daarom argeloozer dan deze. 
Even als men op het eenvoudige land geen erg 
in uitdrukkingen en vermaken vindt , welke de 
Teel schuldiger steden ten hoogste oneerbaar vin
d e n , zoo zeide men in Gysberts tijd slecht en 
regt weg dingen, welke men thans wel d o e n , 
maar onmogelijk ui tspreken, veel minder schrij
ven mag. Shakespear speelde openbaar dingen 
op het tooneel , welke eene Engelsche juíFer 
nieuwsgierig leest , maar waarvan z i j , om haar 
fatsoen te houden , in zwijm behoorde te va l len , 
wanneer ze haar ten aanhooren in vol gezelschap 
wierden voorgelezen. Om dit comediezwak onzer 
eeuw te geinoet te komen heeft men Shakespear 
olie geile ranken afgesneden, en zoo gecastreerd 
mag hij verschijnen in den boezem der Engelsche 
huisgezinnen , onder den naam van family - édition. 
W a t zijn er in den bijbel ook eene menigte on-

wumkes.nl



29..$ 

fatsoenlijke tooneelen en woorden! Het verwon
der t m i j , dat onze kuische eeuw ook van dit boek 
nog geene f amily - édition bezit. Die argelooze 
sehri jvers, geleid door het gevoel der eenvoudige 
waarheid , noemden een blok een blok en een 
bijí een bi j l , zonder eenig omdenlten dat ze ons 
zoo droevig ergeren zouãen. 

Het eerste versje schijnt te doelen op een 
tooneeltje uit den Frieseken hooioogst. De kooi-
oogst, koe kard de mannen dan ook gedurende 
den langen zomerdag werken moeten, blijft eckter 
in Friesland een landelijk feest. De jonge mei
den verschijnen er in witte boezelaars , en zij 
plegen allerlei dartelheid, die haar door de zwaar
te van den arbeid niet verleerd w o r d t , dewijl zij 
niets doen dan het hooi te keeren. De andere 
boeren en jonge knapen worden zonder onder-
scheid somtijds van haar aangerand en geplaagd. 
Dit eindigt veel in eene solpartij , waarbij de meis
jes alles vol kooi gepropt word t , en dit noemt 
men ny hea jaen. Het is merkwaardig, dat bij 
onze. Engelsche geslaehtgenooten nog een aantal 
gebruiken en spelen plaats gri jpen, die reeds dag-
teekenen van onze scheiding voor 1400 jaa r , en 
daaronder behooren ook dezelfde grappen bij den 
hooibouw, gelijk men in eene plaat van den groo-
ten caricatuiirteefcenaar George Cruikshank tegen 
over de maand Jtraij van het Comical Almanak 
van 18S7 zien kan. — Zie kier de versjes. 
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* # * 

lek hab dy liæf mey al myn k i r t , 
Bij dij is al mijn noeht allinne ; 

Miju hijmmelrijck is in dijn schir te ' , 
In trog dijn ægen schijnt mijn sinne. 

* 
Eren do wy swylen 
Lay ick mey yen yn ' t liæ 
Te bortjen in te l i j len. 
W y spijlen pæ om pæ. 
J o woe so jern as ick , 
W y kien fen nemmen aan ; 
Wierom soen' wy 't naet dwaân î 

Mot ik dij reys , du witste w o l . . . 
Sis lyæf, wieroin wottet naet lije? 

Ick bin immer al fest in b o l , 

I t óar dat sekoe im aeck wol ílye. 

# 
KTæ, seyts' az; ick i r her om frey ; 

Quans quis , kei jou ick ir ney? 
Al ist dat se' her so hette w e r t , 

J a mient, «Kom oân, best it h e r t ? " 

Swylen, hooi keerden op het land. 
Lijlen , stoeijen. 
Pœ om pœ spijlje, gelijk men zegt , duit om 

dui t , knikkert om knikkert , xoo ook kus om kus 
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spelen; een spel , waarbij degene, die een kus 
ontvangen heeft, weder een ander schuldig i s , en 
dus eene rekening, die nooit effen wordt. Van 
liet spel Ai-y oan, krijg aan, ìsrijgeríje spelen, heb
ben de Friezen heden, tuwtje - pap - oan boortje. 

Aan, dit woord is mij nergens voorgekomen 
dan hier. Het schijnt eene verkorting van he t 
A. S. anda, n i j d , boosheid , en kwaadaardige 
stoornis, nijdig letsel , te beteekenen. Oud Nederl. 
ande, schade. Trojaensche oorlog, reg. 1 0 8 6 . 
Brandaen. 2072 . C e n t , 1858 . Ahnden is in het 
Hoogd. iets kwaads vermoeden; in. dien zin zou 
' t beteekenen, wij hadden van niemand een kwaad 
vermoeden; wij waren vrij van de geheeäe wereld. 

Fest in bol, vast en bol. Bolle wangen, ron
de poezele wangen. Fest in bol wordt gezegd 
van het vleesch van een gezond jong mensch , 
hetwelk vast en te gelijk malsch, poezelachtig op 
het gevoel is. 

* * * 

Tjommc. 

Az iek dij sjog niey ' í geel cruws h i e r , 
In dei wirt mij wol tuwsen j i e r ; 
So jern woe i e t witte , oft aeït de wird i s , 
Dat de monen binne lijck de síirt is. 

Ffemel. 

It kæmer gasn is grætte nuweht , 
't Is jiette bet ter bij uws Tjomme 

T e sliepen as it nimmen s juwcht , 
W o e smer t -kerhe naet teft oonkomnie. 
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Tjomme· 

Patlse my , suetc Ijæf; N a , o j iet te r eys , boul ! 
Ma, n a , j iette reys , goudenke! Patke my folie. 

IVa, na , na , o tuwtelke! dær my ' t libben jout. 
Ik bid dy , patke my jiette r eys , so y woSle. 

Wemel. 

N u , payerke, nu! Com, pay me den red. 
Ick l ieau, du wirdste nin payen sed. 
A l joug ick dy tuwsen patkes deys , 
Allyke wol seyste, j iet te reys. 

Tjomme· 

Pæ om p æ , sock payen mot ick pr i jse; 
't Is æk uws Frijselie wijse, 

Twa liæven der te gerre gæ 
Da ja elckorme pæ om pæ. 

Slj. & Rjo. 

Smert-kœrne. Kterne is de billen - spleet , vol
uit ears-kcerne, bij Kil. aers-kerf. Het open 
wrijven van de opperhuid in die spleet na lang 
loopen op een heeten dag noemt men smerte, 
Holl. smarten. Ook de leerlooijers smarten bet 
leder. Van vermaken, die bit tere gevolgen heb
ben , zegt de Fr ies , dat smert - kterne efter oan 
komt, dat de smartende aars-spleet achter aan 
komt. — Wemel maakt van haar hart geen 
moordkuil ; sìjueeht in rjuecht komt zij er voor 
u i t , dat hare weigering niet uit beginsel , maar 
om der gevolgen wille is. Daarom alleen verwerft 
Tjomme niet meer dan kusjes. 
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E R R A T Α. 

Μ. 1?ϊϊ s. 20. de rois, lisez,' d'kotmncs, 
— 189 β» 21 . ouvertes lees ouvertes 
— 104 — 14. bet i. ÄÊÍ. 

— 1S1 —» 17. on&ep««íííCs ì. bepaalde. 
— 158 — 9. (β ì. gîs. 
-— l ä 2 — 30. 17de 1. 18de. 
·„_- l o 9 — 8. άχφροίΐτη, Ι. άφροΒίτα, 
— 213 — 18. 168δ L 16S4. 
— 281 — 20. íeornwjueí, 1. tourniquet, 

De fouten, welke mea later ontdelît, mììen 
in het tweede stak worden verbeterd. 
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