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I NL E I D I N G. 

De heer G. over de Linden aan den Helder, eerste Mees
terknecht bij 's Rijks Marine-werf, bezit een overoud Hand
schrift, dat sinds onheugelijke jaren in zijne familie ver-
erfd en bewaard is , zonder dat iemand meer de herkomst 
daarvan wist, of den inhoud er van kende, wegens de onbe
kendheid van taal en schrift. Alleen wist men, dat eene 
daaraan verbondene traditie van geslacht tot geslacht de zorg
vuldige bewaring daarvan had aanbevolen. Het is gebleken, 
dat die traditie berustte op den inhoud van twee brieven , waar
mede het Handschrift aanvangt; van Hiddo oera Linda Ao. 
1256 en van Liko oera Linda Ao. 803. 

Het was aan hem gekomen volgens beschikking van zijn 
grootvader den heer Andries over de Linden ,, wonende te 
Enkhuizen en aldaar overleden den 15 April 1820, in den 
ouderdom van 61 jaren. Daar de kleinzoon echter destijds 
nog slechts 10 jaren oud was, moest het H.S. voor hem be
waard worden door zijne tante Aafje Meylhoff geb. over de 
Linden, wonende té Enkhuizen, die het in Augs. 1848 aan 
den tegenwoordigen eigenaar ten hand gesteld heeft. 

Dr. E. Verwijs daarvan kennis gekregen hebbende, ver
zocht van dit stuk inzage te mogen hebben en herkende het 
terstond voor zeer oud Friesch. Hij bekwam tevens vergun
ning er een afschrift van te vervaardigen ten behoeve van 
het Friesch Genootschap, en was van oordeel, dat het een 
stuk van groot belang kon wezen; bijaldien het niet een on
dergeschoven en met bedriegelijke oogmerken verdicht ge-
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schrift was, waarvoor hij vreesde. Het afschrift in mijne 
handen gesteld zijnde, liet ook mij in den aanvang nog in 
het onzekere, schoon ik minder bevreesd was, omdat ik niet 
konde begrijpen, dat iemand een valsch geschrift zoude op
stellen zonder eenig doel, en alleen om het geheim te hou
den. Doch de onzekerheid bleef bestaan, tot dat ik naauw-
keurige facsimilés van een paar fragmenten en later het 
Handschrift zelf onder oogen kreeg. Het eerste gezicht daar
van stelde mij terstond omtrent den hoogen ouderdom van 
het geschrift gerust. 

Oogenblikkehjk toch stonden mij Caesars woorden voor den 
geest, als hij van het letterschrift der Galliërs en Helvetiers 
sprekende B. G. I. 29 en VI. 14 zegt: Graecis utuntur lite-
ris. Echter blijkt uit V. 48' dat het niet geheel grieksche 
letters waren. Caesar maakt dus slechts eene vergelijking en 
wel eene zeer juiste. Want het schrift, dat met geen bekende 
lettervormen geheel overeenkomt, gelijkt oppervlakkig nog 
het meest op het Grieksche schrift, zoo als het op monu
menten of in de,oudste handschriften voorkomt, en behoort tot 
den vorm, dien men lapidair of steenschrift noemt. Daarbij 
is mij later gebleken, dat de schrijver van het laatste ge
deelte des boeks een tijdgenoot van Caesar geweest is. De 
vorm en oorsprong van dit schrift is in het eerste gedeelte 
des boeks zoo omstandig en uitvoerig beschreven, als men 
het van geene taal kan aanwijzen. Het is zeer volkomen en 
bestaat uit 34 letterteekens, waaronder drie afzonderlijke 
vormen voor de a en u en twee voor de e, i, y, en o, bene
vens vier zamengestelde of dubbelde medeklinkers: ng, th,-ks. en 
gs. De ng die als neusklank in geene andere westersche 
taal een afzonderlijk teeken heeft, is eene ondeelbare verbin
ding, de th is zacht als in het Engelsch en wordt somwijlen 
door d vervangen, en de gs komt slechts zeer zelden voor, 
ik geloof alleen in het woord, segse zeggen, in het heden-
daagsche Friesch sidse, uitgesproken sisze. 
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Het papier groot kwarto formaat is katoen papier, f rij dik, 
zonder water of fabriekmerk, op een raam of draadvorm 
geschept, met niet zeer wijde perpendiculaire lijnen. 

Een inleidende brief geeft het jaar 1256 op als het jaar , 
waarin het afschrift vervaardigd is door Hiddo overa Linda op 
overlandsch of buitenlandseh papier. Diensvolgens zoude het 
afkomstig moeten zijn uit Spanje, waar de Arabieren destijds 
katoenpapier vervaardigden en in den handel brachten. Hierom
trent schrijft W. Wattenbach, das Schriflwesen im Mittelalter 
(Leipzig 1871), S. 93 : 

»De vervaardiging van papier uit katoen moet bij de Chi
nezen sedert overoude tijden in gebruik geweest zijn , en bij 
de verovering van Samarkand omstreeks den jare 704 aan de 
Arabieren bekend geworden. Te Damascus werd dat fabrikaat 
een levendige tak van industrie," waarom het Charta Damas-
cena genoemd werd. Door de Arabieren werd de kunst naar 
de Grieken overgebracht. Men beweert Grieksche hand
schriften uit de tiende eeuw op katoenpapier te hebben, en 
in de dertiende eeuw komen deze reeds menigvuldiger voor 
dan die op perkament. 

Men noemde het, om het van Egyptisch papier te onder
scheiden, Charta bombycina, gossypina, cuttunea, xylina. Eene 
onderscheiding van het linnenpapier was toen nog niet noodig. 

Tot de vervaardiging van het katoenpapier bezigde men 
oorspronkelijk de ruwe boomwol. Papier uit lompen vindt 
men het eerst vermeld bij Petrus Clusiacensis (1122—1150) 

Van de Arabieren leerden de Spanjaarden en de Italianen 
de vervaardiging van dit papier. De voornaamste fabrieken 
waren te Jahva, Valencia, Toledo, benevens Fabnano in de 
Mark Ancona. (*) 

(*) Verg.' G. Meerman , ádmonitio de Chartae nostratis origine. Vad. 
Letteroef. 1762. W. 630. 

Mr. J . H . de Stoppelaar. Het papier in de Nederlanden. Middelburg, 
1869. M. 4 . 
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In Duitschland is het gebruik van deze stof wel niet zeer 
verbreid geweest, tenzij het papier uit Italië of Spanje inge
voerd werd. Doch hoe meer de vervaardiging zich uit het 
oosten en de daarmede in verkeer staande landen uitbreidde, 
des te meer moest ook linnen in de plaats van katoen treden. 
Eene oorkonde van Kaufbeuren op linnenpapier uit het jaar 
1318 is van twijfelachtige echtheid. Bodmann stelt het oudste 
zuiver linnenpapier in het jaar 1324; tot aan 1350 komt er 
ook nog gemengd papier voor. 

Alle zorgvuldig geschrevene Manuscripten uit den oudsten 
tijd toonen reeds door de regelmatigheid van de regels, dat 
zij .gelinieerd geweest zijn, ook waar de sporen daarvan niet 
meer herkend kunnen worden. 

Tot het linieeren bezigde men eene dunne schijf van lood, 
een liniaal en een passer om de afstanden te bepalen. 

In oude handschriften is de inkt donker zwart of bruin
achtig. Naar mate echter sedert de 13e eeuw meer geschre
ven werd, vertoont de inkt zich vaak grijs of geelachtig, of 
somtijds geheel verbleekt, ten bewijze dat zij ijzerhoudend is." 

Dit alles is volkomen van toepassing op het voor ons lig
gend Handschrift uit het midden der dertiende eeuw, be
schreven met helder zwarte letters tusschen fijne naauwkeurig 
met lood getrokken lijnen. De kleur van de inkt toont dui
delijk aan, dat zij niet ijzerhoudend is. Door deze kenteeke-
nen wordt het opgegeven jaartal 1256 geheel gewettigd en 
valt er aan geen lateren oorsprong te denken. Maar daar
mede vervalt ook alle verdacht van bedrog uit lateren tijd. 

De taal is overoud Friesch , nog ouder en veel zuiverder dan de 
taal van het Friesch Rjuchtboek of oude Fiïesche wetten , en daar
van in vele vormen en spelling verschillende , zoodat zij een ge
heel afzonderlijken tongval of dialekt vertoont, en blijkens de 
lokaliteiten de taal moet geweest zijn, zoo als die gesproken 
werd van het Vlie tot aan de Schelde. 

De stijl is hoogst eenvoudig, beknopt, in korte volzinnen, 
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ongedwongen zich bewegende, even als de dagelijksche spreek
taal , en vrij in de vormen der woorden. 

De spelling eveneens eenvoudig en gemakkelijk, zoodat de 
lezing geene de minste moeite kost; en bij alle regelmatighe
den toch zoo vrij, dat ieder van de verschillende schrijvers, 
die aan het boek gewerkt hebben, zijne eigene bijzonderheden 
heeft, die voortkomen uit de wijziging van den klank der 
vokalen in verloop van lange tijdruimten, hetgeen natuurlijk 
het geval moet zijn, daar het laatste gedeelte vijf eeuwen la
ter geschreven is als het eerste. 

Als antiquiteit van taal en schrift, geloof ik te kunnen 
zeggen, dat dit boek geheel eenig in zijne soort is 

Het schrift geeft aanleiding tot eene misschien zeer gewich
tige opmerking. 

De Grieken weten en erkennen, dat zij hun schrift niet 
hebben uitgevonden. Zij schrijven de invoering daarvan toe 
aan Kadmus, een Phenicier. De namen hunner oudste letters 
van de Alfa tot de Tau komen zoo geheel overeen met de 
namen der letters in het Hebreeuwsche Alfabet, waaraan het 
Phenicische wel naauw verwant zal geweest zijn, dat de 
Phenicische herkomst dier namen wel niet betwijfeld kan 
worden. Maar de vorm hunner letters verschilt zoo geheel 
en al van die in het Phenicisch en Hebreeuwsch schrift, dat 
in dit opzicht aan geene verwantschap te denken valt. Van 
waar hebben dus de Grieken die letter vormen ontvangen ? 

Uit thet bok thêra Adela follistar {het boek van Adelas hel
pers) leeren wij , dat in den tijd, waarin die Kadmus moet 
geleefd hebben, omstreeks 16 eeuwen voor Christus, een le
vendig handelsverkeer bestond tus.schen de Friesen en de 
Pheniciers, die zij Kadhemar, kustbewoners, noemden. De 
naam Kadmus komt te na bij dat woord Kadhemar, om niet 
te besluiten, dat Kadmus eenvoudig een Phenicier beteekent. 

Voorts lezen wij , dat omstreeks denzelfden tijd eene Pries
teres van de Burgt op Walcheren, Min-erva, ook Nyhellenia 



X 

genoemd, aan het hoofd eener Friesche kolonie, zich neer
gezet heeft in Attika en daar de burgt Athene gesticht heeft. 
Alsmede uit de berichten opgeteekend aan de wanden der 
Waraburch, dat Findas volk ook een eigen schrift bezat, doch 
zeer omslachtig en moeijelijk om te lezen; en dat daarom de 
Tyriers en de Krekalanders het schrift van Frya hebben ge
leerd. 

Bij deze voorstelling verklaart de geheele zaak zich zelve , 
en is het duidelijk, waardoor die uiterlijke gelijkenis tusschen 
het Grieksche en oud Friesche schrift ontstaan is , welke ook 
Caesar in het oog gevallen is bij de Galliërs; alsmede op 
welke wijze de Grieken de namen van Findas en de vormen 
van Fryas schrift nevens elkander hebben gekregen en be
houden. 

Even opmerkelijk zijn de vormen der cijfers. Men noemt 
onze getalteekens gewoonlijk Arabische cijfers, ofschoon zij 
met de Arabische getalteekens niet de minste overeenkomst 
hebben. De Arabieren in Spanje hebben hunne cijfers niet 
uit het oosten medegebracht, want de Semitische volken 
bezigden het geheele alfabet tot het opschrijven van getallen. 
De wijze van met 10 teekens alle getallen uit te drukken 
hebben de Arabieren in het westen geleerd, doch daar vor
men voor gekozen eenigermate in overeenstemming met die 
van hun letterschrift, en toch geschreven van de linker naar 
de rechterhand op Westersche manier. Onze cijfers blijken 
hier oorspronkelijk Friesche cijfers (siffar) te wezen, wier 
vorm dezelfden oorsprong heeft als het letterschrift, en aan de 
lijnen van het Juul ontleend is. 

Het boek, zoo als het voor ons ligt, bestaat uit twee van 
elkander zeer verschillende, en in tijd vrij ver verwijderde 
gedeelten. Als schrijfster van het eerste gedeelte noemt zich 
Adela, de vrouw van Apol grevetman over de Lindaoorden. 
Dit is vervolgd door haren zoon Adelbrost en hare dochter 
Apollonia. Het eerste boek loopende van pag. 1—88 (hier p. 
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4—120, is geschreven door Adela. Een vervolg van pag. 
88—94 (122—128} is begonnen door Adelbrost en voortgezet 
door Apollonia. Het tweede boek loopende van pag. 94—114 
(128—154) is geschreven door Apollonia. Veel tijd , misschien 
250 jaren later, is een derde boek geschreven van pag. 144— 
134 (156—180) door Frethorik. Vervolgens van pag. 134 tot 
143 (180—192) door zijne weduwe Wiljow, daarna van pag. 
144—169 (194—226) door hun zoon Konereed, alsdan van 
pag. 169—192 (226—232) door hun kleinzoon Beeden; nu 
ontbreken bl. 193 en 194, waarmede het laatste stuk moet 
hebben aangevangen, daardoor is de schrijver ons onbekend, 
hij zal wel een zoon van Beeden geweest zijn. Van Adela wordt 
door Wiljow op bl. 134 (182) nog een geschrift genoemd; daar 
vermeldt zij thet bok thêra sanga, (thet .bok) thêra tel-
linga.'and thet Hellènia bok; en vervolgens tha skrifta fon 
Adela jeftha Hellènia. 

Voor de tijdsbepalingen moeten wij uitgaan van het jaar 
1256 na Christus, waarin Hiddo overa Linda het afschrift 
vervaardigd heeft, en waarvan hij zegt dat het was het 3449 
jaar nadat Atland verzonken is. Dit vergaan van het oude 
land, âldland, âtland, is bij de Grieken ook in geheugen 
geweest en Plato maakt in zijn Timaeus, 24, nog melding 
van het verdwenen Atlantis; van welks ligging niets andWs 
bekend was, dan dat het ver buiten de zuilen van Herkules 
had gelegen. Uit dit geschrift blijkt, dat het een uitgestrekt 
land geweest is ten westen van Jutland, waarvan Helgoland 
en de Noordfriesche eilanden de laatste schamele overblijf
selen zijn. Deze gebeurtenis, waardoor het schijnt dat een 
groote verstrooijing van den Frieschen stam veroorzaakt i s , 
was het aanvangspunt eener eigene tijdrekening, overeenko
mende met 2193 voor Ghr. Bij de geologen bekend als de 
Cimbrische vloed. 

Op bladzijde 80 (110) begint een verhaal in het jaar 1602 nadat 
Atland verzonken is en dus met 591 voor Ghr., en bl. 82 (112) 
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het verhaal van den moord gepleegd aan Fråna, Eeremoeder 
op Texland, twee jaren later, en dus 589. Wanneer nu 
Adela haar geschrift aanvangt met haar eigen optreden in 
eene volksvergadering, 30 jaren na den dag dat de Eeremoe
der was omgebracht, dan zijn wij in het jaar 559 voor Chr. 
Uit het schrijven van hare dochter Apollonia vernemen wij, 
dat Adela 15 maanden na die vergadering, bij eene over
rompeling van Texland door de Finnen verslagen is ; dit 
moet dus gebeurd zijn in 557 voor Chr. en hieruit volgt dat 
het eerste boek door Adela geschreven is in 558 voor Chr. 
Het tweede boek door Apollonia geschreven mag dus gesteld 
worden omstreeks het jaar 530 voor Chr. 

Het latere gedeelte behelst de geschiedenis van de bekende 
Koningen van Friesland, Friso, Adel, (Ubbo) en Asega As-
kar , genaamd zwarte Adel. Evenwel is van den derden 
Koning Ubbo niets gemeld , of liever dit stuk is verloren gegaan , 
bl. 169—188 (ziebl.226) ontbreken. Frethorik , de eerste schrij
ver, die hier voorkomt, is een tijdgenoot van de gebeurtenissen , 
die h'y verhaalt, namelijk de komst van Friso. Hij is een 
vriend van Liudgert den Geertman, die als skelta bi thêr nacht 
op de vloot van Wichhirte den sêkening met Friso hier was 
gekomen, in 't jaar 303 voor Chr., 1890 jaren nadat At-
land verzonken was. Uit het dagboek van Liudgert heeft 
hij vele van zijne berichten ontleend. 

De laatste schrijver geeft zich zelven zeer duidelijk te ken
nen als een tijdgenoot van Zwarte Adel of Askar omstreeks 
het midden van diens regering, Welke bij Furmerius gesteld 
wordt van 70 vóór 11 na Chr. gelijktijdig met Julius Caesar 
en Augustus. Hij schreef dus in het midden der eerste eeuw 
voor Chr. en droeg kennis van de verovering van het land 
der Golen (Galliërs) door de Romeinen. 

Er liggen dientengevolge ruim twee eeuwen tusschen de 
beide afdeelingen van het handschrift. 

Van die Gôla lezen wij bl. 84, alsa hè ton tha sandalinga 
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prestera Sidonis. En op bl. 124, tha Gola jeftha Trowyda. 
De Golen zijn dus de Druiden, en de naam Galli, over

gedragen op het geheele volk, eigenlijk de naam van eene 
Priesterorde of Priesterstam van oostersche herkomst, even 
als bij de Romeinen de Galli, Priesters van Gybele. 

De inhoud van het geheel is in allen opzichte nieuw, na
melijk er staat bijna niets in, dat wij van elders reeds wisten. 
Hetgeen wij hier van Friso, Adel en Askar lezen, verschilt 
gansch en al van hetgeen onze bekende kronijkschrijvers we
ten te vertellen , of wel doet zulks in een geheel ander dag
licht beschouwen. B. v. allen verhalen dat Friso uit Indie geko
men is , en da^ dus de Friesen uit Indie afkomstig zijn, en 
toch voegen zij er bij dat Friso een Germaan was en behoorde 
tot een Persische stam, dien Herodotus Germanen noemt 
rtQfiáviot. Naar de berichten die we hier ontmoeten, is 
Friso ook uit Indie gekomen en wel met de vloot van Near-
chus, maar hij is daarom geen Indiër, hij is van Friesche 
afkomst, van Fryas volk. Hij behoort namelijk tot eene ko
lonie Friesen, die na den dood van Nijhellênia, 15y2 eeuwen 
voor Ghr. onder aanvoering eener Priesteres Geert, zich aan 
den Pangab (Indus) neergezet en den naam Geertmannen 
aangenomen hebben. Die Geertmannen zijn slechts bij een 
van de Grieksche schrijvers bekend, namelijk bij Strabo, die 
hen vermeld als riQuávtç eene van de Bq«%(tàva in zeden, 
taal en Godsdienst geheel en al verschillende volkstam. 

Bij de schrijvers van Alexanders tochten worden noch Frie
sen noch Geertmannen genoemd, doch zij spreken van In-
doscythae; en geven daardoor te kennen een volk, dat wel 
in Indie woont, maar uit het verre onbekende Noorden af
komstig is. 

In de berichten van Liudgert worden geene namen ge
noemd van plaatsen, waar die Friesen in Indie gewoond 
hebben. Wij vernemen alleen , dat zij zich eerst in het land 
ten oosten van den Pangab hebben nedergezet, en later ver-
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is. Zoo als dit bericht daar staat, is het niet duidelijk wat 
Nearchus daar te maken had, en wat het doel van die ver
dere tocht wezen kon; enkel tot hel doen van geographische 
onderzoekingen, zoo als Strabo meent, behoefde hg toch niet 
eene gansche vloot mede te nemen, daartoe was een schip 
of twee voldoende. Wij lezen ook niet dat hij weer terug
geval en is ; waar is hij dan met die vloot gebleven? 

Op deze vraag vinden wij hier het antwoord in de Frie-
sche lezing van de geschiedenis. Alexander had die schepen 
aan den Indus gekocht van, of laten bouwen door de daar 
gevestigde afstammelingen van de Friesen, de Geertmannen, 
en van hen scheepsvolk in dienst genomen, en aan hel hoofd 
van deze bevond zich Friso. Alexander had na de volbragte 
tocht en het transport van de troepen, die schepen in de 
Persische Golf niet meer noodig, maar wilde ze in de Mid
dellandsche zee gebruiken. Dat had hij in zijn hoofd gezet, 
en dat moest gebeuren. Alexander wilde iets doen, dat nie
mand voor hem gedaan had. Te dien einde moest Nearchus 
de Roode zee opvaren, en aan het eind daarvan 'gekomen 
(bij Suez), vond hij daar 200 elephanten en duizend kameelen 
en werklieden en gereedschap, balken, touwen enz., om de 
schepen op het land te halen en over de landengte te sle
pen. Dit werk werd met zooveel overleg en ijver onderno
men en voltooid, dat na een arbeid van drie maanden de 
vloot in de Middellandsche zee weer te water gelaten werd. 
Dat de vloot werkelijk in de Middellandsche zee gebracht is , 
blijkt uit het bericht van Plutarchus (vit. Alexandri) doch 
deze laat te dien einde Nearchus met de vloot om Afrika 
heen door de straat van Hercules zeilen. Na de nederlaag 
bij Actium heeft Kleopatra in navolging van dit voorbeeld , 
getracht hare vloot over den Isthmus te brengen, om naar 
Indie te ontsnappen. Zij is daarin verhinderd door de Pe-
traeische Arabieren, die hare schepen in brand staken. (Zie 
Plutarchus vit. Antonii.) 
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Friso is , toen kort daarop Alexander stierf, in dienst ge
bleven van Antigonus en Demetrius, totdat hij door den laatste 
op eene schandelijke wijze beleedigd zijnde, besloot met zijne 
manschappen het oorspronkelijke moederland Friesland op te 
zoeken. Naar Indie terugkeeren kon hij trouwens niet. Zoo 
vullen de berichten elkander aan, en helderen elkander op, 
en verleenen daardoor eene wederkeerige bevestiging. 

Zulke enkelde trekken en verrassende uitkomsten leiden 
mij tot het besluit, dat wij hier met meer te doen hebben , 
dan met bloote sagen of legenden. 

Sints een twintigtal jaren is de aandacht getrokken door de 
overblijfselen van paalwoningen, het eerst opgemerkt in de 
meeren van Zwitserland, en vervolgens in een aantal streken 
van Europa gevonden. Men zie daarover Dr. E. Rùckert, Die 
Pfahlbauten. Würtzburg 1869, of Dr. T. G. Winkler, in 
de Volksalmanak t. N. v. A. 1867. Toen men ze gevonden 
had, trachtte men uit de onder het water aanwezige frag
menten van wapens, gereedschappen en huisraad na te 
sporen, door wie en wanneer deze verblijfplaatsen bewoond 
geweest waren. Uit berichten van Historieschrijvers bleek 
daaromtrent niets meer, dan hetgene Herodotus Lib. v. c. 16 
van de Paeonen schrijft. Alleen vond men eene spoor in een 
der tafereelen op de zuil van Trajanus, waarin de verwoesting 
van een Paaldorp in Dacie is afgebeeld. Dubbel belangrijk is 
het daarom uit het geschrift van Apollonia te vernemen, dat 
zij als burgtmaagd (omstreeks 540 v. Chr) eene reis langs 
den Rijn gedaan, Switserland (de Swetsar) bezocht, en daar 
de Meerbewoneis (Marsaten) heeft leeren kennen. Zij be
schrijft hunne in het meer op palen gebouwde woningen, het 
volk zelf, zijn aard en levenswijze. Zij vermeldt, dat die 
Marsaten van vischvangst en jacht leven, en de huiden van 
het wild bereiden met de schors van berken boomen, om die 
pelterij te verkoopen aan de Rijnschippers, die ze verder in 
den handel brengen. 



XVIII 

Dit bericht omtrent de Paalwoningen in de meeren van 
Switserland kan niet geschreven zijn, dan in den tijd toen 
die Paaldorpen nog bestonden en bewoond werden. 

In het tweede gedeelte van het Handschrift wordt door 
Konerêd oera Linda vermeld, dat Adel de zoon van Friso ( ± 250 
j . v. Chr.) met zijne vrouw Ifkja ook die Paaldorpen in Swit
serland bezocht heeft, »fon Walhallagâra brûdon hja alingen 
thêra sûder Hrênum al-ont hja mith grâte frèse boppa thêre 
Rêne by tha Mârsâta kêmon, hwêrfon vsa Apollônja skrèven 
heth. Tha hja thér en stut west hêde, gvngon hja wither 
nêi tha delta." 

Later als dit bericht komt bij geen schrijver ergens eenige 
vermelding van die Paalwoningen voor, en is die zaak gedu
rende twintig eeuwen volkomen onbekend gebleven, totdat 
in den jare 1853, by buitengewoon lagen waterstand, over
blijfselen van zulke woningen ontdekt zijn. Daarom heeft 
niemand zulk een bericht in lateren tijd kunnen verzinnen. 

Hoewel een groot gedeelte van het eerste stuk, het Boek 
van Adela, geheel valt in het Mythologisch Tijdvak vóór den 
Trojaanschen oorlog, is hier in de verhalen een groot verschil 
met de Grieksche Mythen in het oog loopend. De Mythen 
kennen geene tijdbepaliiig, veel min eene geregelde tijdreke
ning. Bij de Mythen bestaat geen inwendige zamenhang of 
consequentie. De vrije verdichting ontwikkelt zich in iedere 
sage afzonderlijk en onafhankelijk. De Mythologische verha
len weerspreken elkander bijna op ieder punt. Les Mythes 
ne se tiennenù pas is de eenige sleutel op de Grieksche My
thologie. 

Hier daarentegen ontmoeten wij eene geregelde jaartelling 
uitgaande van een vast punt, het vergaan vanAldland, (2193 
voor Chr.) De verhalen, natuurlijk, eenvoudig, vaak naif, 
weerspreken elkander nimmer, en zijn altijd met elkander 
bestaanbaar, ook in plaats en tijd. Als b. v. de komst en het 
verblijf van Ulysses bij de Burgtmaagd Kalip op Walhalla-
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gara (Walcheren), 't gene wel het meest sagenhafte stuk is 
van allen, hier gesteld op 1005 jaren Atland verzonken i s , 
dan komt dat uit op 1188 jaren voor Chr. en dus vrij nabij 
overeen met den tijd, waarin de Grieken meenen, dat de 
Trojaansche oorlog heeft plaats gehad. Die Ulysses sage is 
hier niet door de Romeinen aangebracht. Tacitus vond ze 
reeds in Neder Germanie (zie Germania cap. 3) en zegt er 
bij, dat te Asciburgium een altaar was, waarop de naam van 
Ulysses en die van zijn vader Laërtes gelezen werd. 

Een ander kenmerkend onderscheid bestaat daarin, dat de 
Mythe geene herkomst kent, voor hare verhalen nooit bericht
gevers of schrijvers noemt, en dus nimmer eenig gezachweet 
aan te voeren. In Adelas boek daarentegen wordt bij ieder ver
haal opgegeven, waar het gevonden of waaruit het ontleend 
i s , b. v. dit is uit Minno's schriften, dit is aan de Wanden 
der Waraburch gegrift, dit aan de Fryas burch, dit te Sta-
via, dit op Walhallagara. 

En dan is er nog iets. Wetten, geregelde wetgevingen, 
gelijk zij in Adelas boek in vrij grooten getale voorkomen, zijn 
in de Mythologie eene onbekende en met haar wezen ônver-
eenigbare zaak. Zelfs als de Mythe aan Minos toeschrijft de 
invoering van eene wetgeving op Kreta, dan weet zij van die 
wetgeving zelve niet het geringste te berichten. Ook in de 
Mythische godenwereld bestaat geene wetgeving, de eenige 
wet is daar het onveranderlijke Noodlot, of de wil van den 
oppermachtigen Zeus. 

Ten opzichte van de Mythologie is dit geschrift, dat zelf 
geen mythisch karakter draagt, niet minder merkwaardig dan 
voor de geschiedenis. Ondanks de vele en velerlei betrek
kingen met Denemarken, Zweden (Skênland = Schonen) en 
Noorwegen (Northland), vindt men hier geene sporen van 
bekendheid met de Noordsche of Scandinavische mythologie. 
Alleen schijnt Wodan hier voor te komen als Wodin, een 
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Friesch heerman , die door een Magy, koning der Finnen, tot 
schoonzoon" aangenomen en na zijn dood vergood is. 

' De Friesche godenleer of liever godsdienst, is hoogst een
voudig en zuiver Monotheïsme. "Wralda of Wralda's geest 
is het eenige, eeuwige, onveranderlijke, volmaakte en almach
tige wezen. Wralda heeft alle dingen geschapen; alles komt 
uit hem voort, eerst de aanvang, dan de tijd, en vervolgens 
Irlha , de Aarde. Irtha baart drie dochters Lyda, Finda en 
Frya, de stammoeders van de drie menschenrassen, het zwa,rte, 
het geele en het blanke (Afrika, Asia en Europa). Als zoo
danig is Frya de moeder van Frya's volk, de Friezen. Zij 
is de vertegenwoordigster van Wralda en wordt als zoodanig 
vereerd. Frya heeft hare tex gegeven, de eerste wet, en de 
eeredienst ingesteld van het eeuwige licht. Die dienst bestaat 
in het onderhouden van de altijd brandende lamp, foddik, 
door priesteressen, maagden; aan het hoofd dier maagden 
staat op alle burgten eene Burgtmaagd; de opperste van 
alle Burgtmaagden, is de Eeremoeder op de Fryasburgt 
op Texlan^. De Eeremoeder heerscht over het geheele land; 
de Koningen mogen niets doen, er mag niets geschieden, bui
ten hare raad en goedkeuring. De eerste Eeremoeder is door 
Frya zelve aangesteld, zij heette Fåsfa. Met één woord, wij 
ontmoeten hier de prototype van de Romeinsche Vestadienst 
en de Vestaalsche maagden. 

Men denke hierbij aan Velleda (Welda) en Aurinia bij Taci-
tus Germ. 8 Hist. IV. 61. 65. V. 22. 24. Annal. I. 51 en 
Gauna de opvolgster van Velleda bij Dio Cassius fragm. 49. 

Van de burgt van Velleda spreekt Tacitus als' eene edita 
turris; Verg. hier bl. 146. Zij was de burgt Mannagarda 
forda (Munster). In het land der Marsi noemt hij Templum 
Tanfane (Tanfanc) zoo genoemd naar het teeken van het 
Juul. Zie plaat I. 

De laatste dier burgten is de Fåstaburgt op Ameland geweest, 
templum Foste, volgens Occa Scarlensis verwoest in het, jaar 806. 
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Ontmoeten wij hier bij de Friezen een Godsbegrip en gods
dienstige denkbeelden, geheel verschillende van de mytholo-
gien bij andere volken , nog onverwachter komen ons hier 
zaken voor, die in het naauwste verband staan met de Grieksch-
Romeinsche Mythologie en wel met de- herkomst van twee 
godheden van den eersten rang , Minerva en Neptunus. Min 
erva (Athene), is oorspronkelijk eene burgtmaagd, pries
teres van Frya op de burgt Walhallagara, Middelburg, of 
Domburg, op Walcheren. En deze zelfde Min erva is tevens 
die gehej¾izinnige, raadselachtige godin, van welker vereering 
bijna geirie sporen zijn overgebleven, dan alleen op Walche
ren in de votivsteenen te Domburg, Nehallenia (*), van welke 
geene mythologie iets naders weet dan enkel den naam, 
waar de etymologie zich heeft meester gemaakt tot het uit
vinden van allerlei fantastische afleidingen. 

De andere, Neptunus, bij de Etruriers Nethunus, de God 
van de Middelandsche zee blijkt hier bij zijn leven een Friesche 
Viking, zeekoning, geweest te zijn, thuis behoorende te Alderga 
(Ouddorp niet verre van Alkmaar). Zijn naam was Teunis , 
in de wandeling bij zijne manschappen Neef Teunis genoemd, 
die vooi¾l de Middelandsche zee tot het doel en tooneel zijner 
tochten gekozen had, en door de Tyriers vergood zoude zijn, 
in den tijd toen de Phenicische zeevaart zich aanmerkelijk 
begon uit te breiden en naar Friesland stevende, om hier 
Britsch tin, Noordsch ijzer en barnsteen uit de Balda (Bal-
tische) zee te halen , omstreeks 2000 jaren v. Chr. 

Behalve dit tweetal ontmoeten wij nog een derde Mytholo
gisch persoon, Minos , de wetgever van Kreta, die almede 
verschijnt als een Friesche zeekoning Minno, geboren te Lin-
daoord tusschen "Wieringen en Kreyl, die aan de Kreters 

(*) Min-erva werd Nyhellenia genoemd , omdat hare raadgevingen ny en 
hel, nieuw en helder waren. Desgelijks heet het in Pauli Epitome van S. 
Foiiipoains Festiis de verburuni Signifîcatione, Min erva dicta quod bene moneat. 

Zie Preller, Rom. Myth. p. 258. 
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een Asegaboek heeft medegedeeld. Namelijk die Minos, die 
met zijn broeder Rhadamanthus en Aeakus als rechter in 
de onderwereld over het lot der schimmen beslist. Niet 
te verwarren met den lateren Minos, den tijdgenoot van Ae-
geus en Theseus, die voorkomt in de Atheensche sage. 

Bij deze voorstelling kan misschien iemand zijn lachen niet 
bedwingen, en kaatst hij mij het straks gebezigde woord fan
tastisch terug met dat van avontuurlijk. Ook ik kon eerst 
mijne oogen niet gelooven, en toch ben ik bij nadere overwe
ging gekomen tot de ontdekking van verrassende overeenkom
sten , die de zaak vrij wat minder avontuurlijk maken, als' 
de geboorte van Athene uit het hoofd van Zeus door een 
bijlslag van Hephaistos. B. v. 

De Grieksche Mythologie kent van alle Goden eene jeugd, 
alleen Pallas heeft geene jeugd, zij is niet anders bekend 
dan als volwassen. Minerva komt als opperpriesteres uit den 
vreemde, uit een den Krekalanders onbekend land, in Attica. 
Pallas is eene maagdelijke godin, Minerva is eene burgt-
maagd. De blonde, blaauwoogige Pallas onderscheidt zich 
door deze type van de overige goden en godinnen, als be-
hoorende tot Fryas volk. De wijsheid van beide en de zin
nebeeldige attributen zijn dezelfde, inzonderheid de uil. Pal
las geeft aan de nieuwe stad. haren naam Athènai, die overi
gens in 't Grieksch geene beteekenis heeft: Minerva geeft 
aan de door haar gestichte burgt den naam Athene, die 
in het Friesch wel eene beteekenis heeft en te kennen geeft 
dat zij als vrienden âthen daar gekomen z¾jn. Minerva komt 
in Attica omstreeks 1600 jaren voor Chr. in het tijdperk, 
waarin zich de Grieksche godenleer begint te vormen. Mi
nerva is met de vloot van Jon aan het hoofd van eene kolo
nie in Attica geland; op "Walcheren vindt men haar in later tijd 
blijkens de Romeinsche votivsteenen onder den naam Nehalen-
nia vereerd als eene godin van de scheepvaart; en bij de Athe-
ners is Pallas de beschermgodin van scheepsbouw en zeevaart. 
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De Tijd is de Kroder, de kruijer, die eeuwig met het jol, 
het wiel, moet rondloopen, en voeren de zon langs hare 
baan door het stergewelf van winter-zonnestand tot winter
zonnestand. Zoo vormt hij de jaren, waarbij elke omwente
ling van het wiel een dag uitmaakt. Te midwinter wordt 
het Jolfeest gevierd op Fryasdag. Dan worden koeken ge
bakken in den vorm van het zonnerad, want van dat Jol 
heeft Frya de letters gemaakt, toen zij hare Tex schreef, en 
het Jolfeest is daarom ook een feest ter eere van Frya als 
uitvindster van het letterschrift. 

Even zoo als dit Jolfeest in Denemarken en geheel Duitsch-
land door de Christenheid op 't Kersfeest en in ons land op 
St. Nikolaasdag verplaatst is, even zoo zeker zijn onze St. Ni-
kolaaspoppen, de vrijster en de vrijer, eene herinnering aan 
Frya, en onze St. Nikolaas (banket) letters eene gedachtenis 
aan Fryas van het zonnerad gevormd letterschrift. 

Ik kan niet den geheelen inhoud van dit merkwaardige ge
schrift ontleden en moet mij vergenoegen met de gemaakte 
opmerkingen. Zij mogen eenig denkbeeld geven van den 
rijkdom en belangrijkheid van dien inhoud. Want al loopen 
er Sagen onder, ook als Sagen moeten zij waarde heb ben 
voor ons, dewijl van den Sagenschat onzes voorgeslachts zoo 
goed als niets was overgebleven. 

Een inwendig bewijs voor de oudheid van deze geschriften 
ligt ook daarin, dat de naam Batavieren er nog niet in voor
komt. De inwoners van het geheele land tot aan de Schelde 
zijn Fryas volk, Friezen. De Batavieren zijn niet een afzon -
derlijk volk geweest. De naam Batavi is eene uitvinding 
van de Romeinen, die dezen naam gegeven hebben aan de 
bewoners van het land ter weerzijde van de Waal, welke 
rivier op de Tabula Peutingeriana den naam Patabus draagt. 
Die naam Batavi komt ook niet vroeger voor dan bij Tacitus 
en Plinius, want de bekende plaats bij Caesar B. G IV. 10, 
is geïnterpoleerd. Zie mijne verhandeling over den loop der 
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rivieren door het land der Friesen en Batavieren bl. 49 in 
de Vrije Fries, IV Deel Ie Stuk , 1845. 

Met nog eene opmerking betreffende de taal wil ik eindigen. 
Zij die nog slechts eene oppervlakkige inzage van het H. S. 

hebben kunnen nemen , zijn getroffen door de beschaafdheid 
van de taal en de overeenkomst met het tegenwoordige 
Friesch en Hollandsch. Hierin meenen zij een grond te zien 
voor twijfel aan de oudheid van het geschift. 

Maar ik vraag : is dan de taal van Homerus veel minder 
beschaafd dan die van Plato of Demosthenes ? en leett niet 
het grootste deel van den Homerischen woordenschat nog 
voort in het Grieksch van onze dagen ? 

Het is waar, eene taal beweegt zich altijd, en is steeds aan 
kleine veranderingen onderhevig, waardoor men verschil 
vindt bij dezelfde taal in onderscheiden tijdperken. Deze wis
seling van de taal geeft juist in dit H. S. stof tot belangrijke 
opmerkingen voor den taaibeoefenaar. Want niet alleen, dat van 
de acht schrijfsters en schrijvers, die achtereenvolgende aan 
dit boek gewerkt hebben, ieder zich kenmerkt door kleine 
eigenaardigheden in stijl, taal en spelling; maar vooral tus
schen de beide afdeelingen van het boek, waar tusschen een 
tijdverloop van meer dan twee eeuwen ligt, is een in het oog 
vallend verschil aanwezig, dat aantoont, welk eene langzaam 
voortgaande wijziging de taal in dat tijdbestek ondervonden heeft. 

Als slotsom van deze beschouwingen kom ik tot het besluit, 
dat ik geene reden vinden kan, om aan de echtheid van dit 
geschrift Ie twijfelen. Verdichting kan het niet zijn. In de 
eerste plaats het afschrift van 1256 kan het niet zijn. Wie 
had in dien tijd zoo iets kunnen verdichten ? Zeker niemand, 
en vroeger nog veel minder. In laleren tijd is eene verdich
ting evenzeer onmogelijk, om de eenvoudige reden, dat nie
mand meer die taal machtig was Buiten de namen van 
Grimm, Richthofen en Hettéma, is er geen te noemen, die 
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als Taalkundige in dit vak bekend is geweest, of de taal zoo 
bestudeerd heeft, dat hij daar in schrijven kon. En al kon 
iemand zulks, dan stond hem nog geen ruimer woordenschat 
ten dienste, dan de beperkte voorraad, dien de O. F. Wet
ten aanboden. Daarom is in de laatstverloopen eeuwen de 
vervaardiging van dit geschrift eene onmogelijkheid geweest. 
Wie dit in twijfel wil trekken, beginnen met aan te toonen, 
waar, wanneer, door wien en waartoe zulk eene vervalsching 
had kunnen gepleegd worden, en wijze uit lateren tijd de 
weergade aan van dit papier, dit schrift en deze taal. 

Dat het H. S. van 1256 bovendien geen orgineel, maar 
eene kopie is , bewijzen zoowel gedurige schrijffouten, als 
enkele ophelderingen van woorden, die in des afschrijvers 
tijd reeds verouderd en weinig meer bekend waren; b. v. 
bl. 82 (114) to thêra flête jefta bedrum; op bl. 151 (204) 
bargum jefta tonnum fon tha besta bjar. 

Nog sterker bewijs is , dat tusschen bladzijde 157 en 158 
een of meer bladen ontbroken hebben, die uit dit H. S. niet 
hebben kunnen verloren gaan, omdat bl. 157 en 158 (212— 
214) de paginas recta en versa zijn van hetzelfde blad. 

Bl. 157 eindigt: Drie maanden daarna zond Adel boden 
naar alle vrienden, die hij gewonnen had, en liet hen bid
den , dat zij in de Minnemaand verstandige lieden tot hem 
zouden zenden. 

Keert men nu het blad om, dan begint de keerzijde: zijne 
vrouw, zeide hij, die maagd geweest was te Texland, had 
daarvan een afschrift gekregen. 

Daar tusschen is geen zamenhang. Voor het minst ont
breekt er : de komst dier genoodigden, en het verhaal van het-
gene bij die zamenkomst is voorgevallen. De afschrijver moet 
dus in het door hem gevolgde exemplaar twee bladen in plaats 
van een hebben omgeslagen. Er bestond dus een vroeger 
exemplaar, en wel dat in den jare 803 door Liko oera Linda 
was geschreven. 
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W¾ mogen dus aannemen, dal wij in dit geschrift, waar
van bet perste gedeelte is opgesteld in de zesde eeuw voor 
onze jaartelling, het oudste vooitbrengsel (op Homerus en 
Hesiodus na) van de Europesche letterkunde ontmoeten. En 
daar vinden wij in ons vaderland eene eeuwenoude bevolking, 
in 't bezit van eene ontwikkeling, beschaving, nijverheid, 
scheepvaart, koophandel, letterkunde en zuivere verhevene 
Godsdienstige begrippen, waarvan wij nooit eenig vermoeden 
hebben gehad. In onze voorstelling reikten de geschiedkun
dige herinneringen van ons volk niet hooger, dan tot de 
komst van Friso, den vermeenden stamvader der Friezen; 
doch hier ontwaren wij, dat die herinneringen opklimmen 
tot meer dan twee duizend jaren voor Christus, en in hoo-
gen ouderdom die van Hellas overtreffen en die van Israël 
evenaren. 

Als verslag voorgelezen in eene vergadering van het Friesch 
Genootschap Februarij 1871. 
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VERGELIJKENDE 
VAN DE OUD FRIESCHE WETTEN, 

Dyo forme need is: hweerso en kynd jongh is finsen ende 
fitered noerd wr hef, jefta (sud) wr birgh. Soe moet die 
moder her kindes eerwe setta ende sella ende her kynd lesa 
ende des lives bihelpa. 

Dioe oder need is: jef da jere diore wirdat, ende di heta 

honger wr dat land faert, ende dat kynd honger stère wil, so 

moet dio moder her kindes eerwe setta ende sella ende capia 

her bern ky ende ey ende coern deer.na da kinde des lives 

mede helpe. 

Dyo tredde need is: Als dat kind is al stocnaken, jeftaj 

huus laes, ende dan di tiuesteia nevil ende calde winter oen 

comt sa faert allermanick oen syn hof ende oen sin huis 

ende an waranne gaten, ende da wiilda dier seket diin holkï 

baem ende der birgha hlii, aldeer hit siin liif oen bihaldai 

mey. Soe weinet ende scryt dat onieriga kind ende wyst dan] 

syn nakena lyae ende syn huuslaes, ende syn fader deerj 

him reda schuld, to ienst dyn honger ende winter nevil; 

cald, dat hi so diepe ende dimrne mitta fiower neylen isj 

onder eke ende onder da eerda bisloten ende bitacbt, soj 

moet dio moder her kindes eerwe setta ende sella omdat hio 

da bihield habbe ende biwaer also lang so hit onierich is , j 

dat hit oen forste ner oen honger naet forfare. 

i Anjumer druk. e. i . i . . 

(1466.) 

TAALPROEVE 
EN DE TAAL VAN HET HANDSCHRIFT. 

Thju forma nêd is: Sâhwersa en bårn jvng is fensenånd 

fêterad northward vr-et hef jeftha sûdward vr tha berga, 

sa âch thju måm hjara bårns erva to settande ånd to sel-

jande ånd hjra bårn to lêsane ånd thes lives to bihelpane. 

Thju ôthera nêd is: jef tha jêra djura wårthat ånd thi 

hete hvnger wr thet land fârth ånd thåt bårn stjera wil, sa 

mot thju måm hjara bårns erva setta ånd selja ånd kâpja 

hiri bårne ky ånd skáp ånd keren thër mitha mån thet bårn 

thes lives bihelpe. 

Thju tredde nêd is: sâhwersa thåt bårn is stoknâkedjefta 

hûslâs ånd then thi tjustera nêvil ånd kalda winter ankvmth, 

sa fârth allera månnalik an sin hof ånd an sin hus ånd an 

warande gâta, ånd thet wilde kwik sykath thene hola bâm 

ånd thère berga hly thêr-it sin lif an bihalda mêi, sa wê-

nath ånd kryfath thåt vnjêrich bårn ånd wyst then sin nâ-

keda litha ånd sin hûslâs-sâ ånd sin tât thêr him hrêda skolde 

tojenst tha hvnger ånd tha kalda winter nêvil, that hi sa 

djap ånd dimme mith fjuwer nêilum vndera êke ånd vnder tha 

irtha bisletten ånd bidobben is, sa mot thju måm hjara 

bårns erva setta and selja vmbe that hju tha bihield have 

ånd tha wâringa al sa long sa hit vnjêrich sy, til thju-t hor 

an frost ner an hvnger navt vmkvma ne mêi. 

Vertaald door J. G. O. 
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ADELA. 



OKKE MIN SVN. 

Thissa boka mot i mith lif ånd sèle wàrja. Se vmbifattath 
thju skêdnise fon vs êle folk âk fon vsa êthlum. Vrlêden 
jêr håh ik tham ut-er flod hred tolik mith thi ånd fhinra 
moder. Tha hja wêron wet wrden ; thêr thrvch gvngon hja 
åfternei vrdarva. Vinbe hja navt to vrlysa håb 'ik-ra vp 
wrlandisk pampyer wrskrêven. Sa hwersa thu se erve, mot 
'hu se âk wrskryva. Thin bårn alsa til thju hja nimmerthe 
wêi navt ne kvma. 

Skrêven to Ljuwert. Nêi âtland svnken is (*) thåt thria thû 
sorid fjvwer hvndred ånd njugon ånd fjvwertigoste jêr , thåt 
is nei kersten rêknong that tvelfhvndred sex ånd fiftigoste jêr. 
Hidde tobinomath oera Linda. — Wâk. 

Ljawa ervnòma. Vmb vsa ljawa êthlas wille ånd vmb vsa 
Ijawa fridoms wille, thusand wâra sâ bidd-ik to jo. Och 
ljawa ne lêt tha âgon ênis pâpekappe tach nimmerthe over 
thissa skritta ne wêja. Hja sprèkath swèta wirda: men hja 
tornath vnmårksêrn an alles hwat fon vs fryas trefth. Vmbe 
rika prebende to winnande sâ hêlath hja mith tha poppa 
kêninggar. Thissa wètath that wi hjara grâteste fianda send. 
thrvchdam wi hjara liuda to spreke thvra vr frijdom, 
rjucht ånd forstne plicht. Thervmbe lêtath hja alles vrdiligja, 
hwat fon vsa êthlum kvmt ånd hwat thêr jeta rest fon vsa 
ilda sêdum. Och ljawa ik hâv by tham et hove west.Wil 
Wr.alda-t thjelda ånd willath wi vs navt sterik nemàkja 
hja skilun vs algâdur vrdiligja. 

Skrêven to Ljudwerd. Acht hondred ånd thrju jêr nei 
kersten bigrip. Liko tonômath ovira Linda. 

{*) 3449—1256 e 2193 voor Chr. 



OKKE MIJN ZOON. 

Deze boeken moet gij met lijf en ziel bewaren, zij bevatten 
de geschiedenis van ons geheele volk, en ook van onze voor
vaderen. Verleden jaar heb ik die uit den vloed gered 
tegeH„k met u en met uwe moeder. Doch zij waren nat ge
worden , daardoor gingen zij naderhand bederven. Om ze 
niet te verliezen, heb ik ze op overlandsch papier overge
schreven. Bijaldien gij ze ei ft, moet gij ze ook overschrijven. 
Uwe kinderen desgelijks, opdat zij nimmer verloren gaan. 
Geschreven te Liuwert, nadat Atland verzonken is , het drie 
duizend vier honderd negen en veertigste jaar, dat is naar 
de Christeii-rekening het twaalf honderd zes en vijftigste jaar. 
Hiddo bijgenaamd Over de Linde. Waak. 

Lieve erfgenamen, om onze lieve voorouderen wille, en 
om onze lieve vrijheids wilie, duizendmaal bid ik u. Och 
lieve , laat de oogen van een monnik toch nooit over deze 
schriften weiden. Zij spieken zoete woorden, maar zij tor
nen ongemerkt, aan alles wat ons Fries betreft. Om rijke 
prebenden te winnen , heulen zij met de vreemde koningen; 
deze weten dat wij hunne grootste vijanden zijn, omdat wij 
hunne lieden toespreken durven over viijheid, recht en vor-
stenplicht. Daarom laten zij ailes vernielen , wat van onze 
voorvaderen komt, en wat nog overig is van onze oude 
zeden. Och lieve , ik ben bij hen aan het hof geweest; wil 
Wralda het gehengen, en wij ons niet sterk maken, dan 
zullen zij ons altegader verdelgen. Geschieven teLiudwert, 
acht honderd en drie jaar, na de Christen meening. Liko 
bijgenaamd Over de Linde. 
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- THET BOK THÊRA ADELA FOLSTAR. 

Thrittich jêr åftere déi that thju folksmoder wmbrochtwas 
thrvch tháne vreste Mâgy stand et er årg vm to. Alle stâta 
thêr-er lidsa anda ôre syde thêre Wrsara, wêron fon vs 

- ofkêrth ånd vnder-et weid thes Magy kêmen, ånd-et stand 
to frêsane, that er weldig skolde wertha vr-et êlle land. 
"Vmbe thåt vnluk to wêrane hêde mân êne mêna acht bilid-
sen, hwêr gâdurath wêron allera mânnelik , thêr ann-en gode 
hrop stande by tha fâmna. Tha nêi thåt-er mâr vrlâpen 
wêron as thrjv etmelda, was al go-rêd anda tys ånd al-èn 
sa by hjara kvmste Thâ to tha lesta frêge Adela thåt wird, 
ånde kêth. J alle wêt-et that ik thrjv jêr burchfàm wêsen 
sy. Ak wét j that ik keren sy to moder , ånd âk , that ik 
nên moder nêsa navt nilde , thrvchdam ik Apol to min êngâ 
jêrde. Thach hwat j navt nête, thåt is , that ik alle bêrt-
nisa nêigvngen håw, êvin as ik en wrentlike folksmoder 
wêsen wêre. Ik håv al-an fon ånd witherfâren to sjande 
hwåt-er berde. Thêr thrvch send my fêlo sêka bâr wrden, 
thêr ôra navt nête. J håweth jester sêith, thåt vsa sibba an 
tha ôra syd thêre Wrsara njvt ånd lâf wêre. Thâ ik mêi 
sedsa to jv , thåt-er Mâgy se nên ynegâofwnnenheth thrvch 
thåt weid synra wêpne, men blât thrvch årgelestige renka , 
ånd jeta mâr thrvch ihåt gyrich sa thêra hyrtogum ånd thèra 
êthelinga. Frya heth sêit wi ne skoldon nên vnfrya ljvd by 
vs tolêta, thâ hwat håvon hja dán ? hja håvon vsa fjand nêi 
folged: hwand an stêd fon hjara fensenum to dêiande, jef-
tha fry to lêtane , håvon hja Fryas rêd minacht ånd se to hjara 
slâfonum mâked. Thrvchdam hja sok dèdon , macht Frya 
navt longer wâka ovir hjam: hja håvon ynes ôtheris frydom 
binimen, ånd thåt is êrsêke, thåt hja hjara 

nêsa = ne wêsa. nilde;—:ne wilde, nête^^oe wête. 

Magy, Koning der Magyaren en Finnen. 
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HET BOEK VAN ADELA'S AANHANGERS. 

Dertig jaren na den dag, waarop de volksmoeder omge
bracht was, door den overste Magy, stond het er erg aan 
toe. Alle Staten, die er liggen aan de andere zijde der We-
ser, waren van ons afgescheurd en onder hel geweld des 
Magy gekomen; en het stond te vreezen, dat hij geweldig 
zoude worden over het geheele land. Om dat ongeluk te 
weeren , had men eene algeineene volksvergadering belegd , 
alwaar vergaderd waren alle manspersonen, die in een goe
den roep stonden bij de maagden (priesteressen). Doch na
dat er meer verloopen waren dan drie etmalen, was de ge
heele Go-raad in de war, en alles even als bij hunne komst. 
Toen ten laatste vroeg Adela het woord, en sprak/Gij allen 
weet, dat ik drie jaren burgtmaagd geweest ben; ook weet 
gij, dat ik gekozen ben tot volksmoeder en dat ik niet 
volksmoeder wezen wilde, omdat ik Apol tot mtjn echtgenoot 
begeerde. Doch wat gij niet weet, dat is, dal ik alle ge
beurtenissen nagegaan heb, evenals of ik een wezenlijke 
volksmoeder was geweest. Ik heb gestadig heen en weder 
gereisd, toeziende wat er gebeurde. Daardoor zijn mij veele 
zaken openbaar geworden, die anderen niet weten. , Gij hebt 
gisteren gezegd , dat onze stamverwanten aan de andere zijde 
der Wezer tam en laf waren; doch ik mag tot u zeggen, 
dat de Magy hun niet één dorp afgewonnen heeft door het 
geweld zijner wapenen, maar bloot door arglistige ranken en 
nog meer door de hebzucht der hertogen en edelingen. Frya 
heeft gezegd: wij moesten geene onvrije lieden bij ons^toela
ten ; doch wat hebben zij gedaan ? Zij hebben onze vijanden 
nagevolgd; want in plaals van hunne gevangenen te dooden 
of vrij te laten, hebben zij PVyas raad veracht en hen tot 
hunne slaven gemaakt. Omdat zij zulks deden, had Frya 
geene lust meer langer over hen te waken; zij hebben eens 
anders vrijheid benomen, en dat is oorzaak, dat zij hunne. 
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håwe. Thach thåt ella is jo selva aken. Men ik wil 
sedsa to jo, ho hja nêi grâdum sâ leg vrsylth send. 
Thêra finnum hjara wiva krêjon bårn. Thissa waxton vppa 
mith vsa frya bårn. Altomet tvildon and joldon hja to 
samne vppa hêm , jeftha hja wêron mith ekkorum by thêre 
hêrd. Thêr hêrdon hja mith lustum nêi tha vrdwâlska finna 
sâgum, thrvchdam hja thjvd ånd nêi wêron. Sâ send 
hja vntfryast vnthònkes thene wald hjarar aldrum. As tha 
bårn grât wrdon ånd sagon thåt tha finna-ra bårn nên wêpne 
hantêra machte, ånd blât wårka moste, thâ krêjon hja ann-
eth wårka en gryns ånd wrdon hárde hâchfârande. Tha bâsa 
ånd hjara storsta svnum krupton by tha lodderiga finna man-
gêrtum; ånd hjara åjne toghatera thrvch thåt wie fârbild 
fon-a wêi brocht, lêton hjara selva bigorda thrvch tha skên-
esta finna knâpa, hjara wie aldrum to spot. Tha thêne Magy 
thåt anda nôs kryg, tha nam-er tha skênesta sinar Finna 
ånd Magyara vrlovende râ ky mith golden horna, sa hja 
ra thrvch vs folk fata dêdon , åfterdam sina lêr vtbrêda. 
Men sin ljuda dêdon mâr: bern wrdon to sok makad, nei 
vpsalândum wêibrocht, ånd sâhwersa hja vpbrocht wêron an 
sina vvla lêr, thån wrdon hja to bek sendon. Thâ tha skin-
slâvona vsa tâl måchtich wêron, thâ klivadon hja tha hêrtoga 
ånd êthelinga an bord, ånd kêthon, hja moston thene Magy 
hêroch wertha, sa kvndon hjara svnum vpfolgjatham, oni (*) 
thrvch-et folk kêron to wrdane. Thêra thêr' vmbe goda 
dêdum en fârdêl to-ra hus kryen hêde-viiovadon hja fon sinant 
wêgum jeta-n åfter-dêl bij; hoka tham en fâr ånd åfter-dêl 
kryen hêde sêidon hja en rond-dêl to, ånd tham en rond-dêl 
hêde en êlle stat. Wêron tha êthla to hárde fryas, thâ wen-
don hja tha stêwen ånd hildon vppar vrbastera svnum an. 
Jesterdêi wêron-er mong(†) jo tham allet folk to hâpa hropa wilde 

(*) Onx, oud Holl. ane, Duitsch ohne a zonder. 

(†) Mong, araong , emong 53 onder. 
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eigene verloren hebben. Doch dat alles is u zelven ook be
kend ; maar ik wil tot u zeggen, hoe zij allengs zoo laag 
verzeild zijn. De vrouwen der Finnen kregen kinderen; deze 
groeiden op met onze vrije kinderen. Somtijds dartelden en 
joelden zij te zamen op het hiem, of zij waren met elkander 
bij den haard. Daar hoorden zij met welgevallen naar de 
losbandige sagen der Finnen, omdat die slecht en nieuw 
waren. Zoo zijn zij ontfriesd ondanks de macht hunner ouders. 
Toen de kinderen groot werden en zagen dat de kinderen 
der Finnen geene wapenen mochten hanteeren en slechts 
moesten werken, kregen zij van het werken een afkeer en 
werden zeer hoogmoedig. De meesters en hunne kloekste 
zoonen kropen bij de wulpsche meisjes der Finnen; en hunne 
eigene dochteren , door het slechte voorbeeld van den weg ge
bracht , lieten zich door de schoonste knapen der Finnen be-
gorden, ten spot van hare verdorvene ouders. Toen de 
Magy dat in de neus kreeg, toen nam hij de schoonste zijner 
Finnen en Magyaren, en beloofde hun roode koeijen met gou
den hoornen, zoo ¾ij zich door ons volk lieten gevangen ne
men , ten einde zijne leer te verbreiden. Maar zijne lieden 
deden meer; kinderen werden te zoek gemaakt, naar de bo
venlanden weggevoerd, en nadat zij opgevoed waren in zijne 
verderfelijke leer, dan werden zij terug gezonden. Toen de 
schijn-slaven onze taal machtig waren, klampten zij de Her
togen en Edelingen aan boord en zeiden, dat zij den Magy 
onderhoorig moesten worden, dan konden hunne zoonen hen 
opvolgen zonder door het volk gekozen te worden. Diegenen, 
die om hunne goede daden een voordeel tot hun huis gekregen 
hadden, beloofden zij van zijnentwege ook nog een achterdeel 
er bij; zulken die een voor- en achterdeel gekregen hadden, 
zeiden zij een ronddeel toe; en die een ronddeel hadden eene 
geheele State. Waren de ouders te hard Fryasgezind, dan wen
den zij den boeg en hielden aan op hunne verbasterde zoonen. 
Gisteren waren er onder u, die al het volk te hoop roepen wilden 
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vrnb tha âstlike stâta wither to hjara plyga to tvangande. 
Thach nêi min ynfalda myning skolde thåt falikant (*) utkvmma. 
Thånk ynes thêr was wêsen en hárde lvngsyakte among-eth 
fja, ånd thåt-er thêr jeta årg vvde, skolde j-eth thån wel 
wâgja vmbe jvw hêlena fja to fârande among hjara syaka 
fja ? åmmer nâ. Sâhwersa allra månnelik nw biâma ånd bijechta 
mot, thåt- eth thêr mitha stapel årg of kvma skolde, hwa 
skolde thån alsa dryst wêsa vmbe sina bårn to wa-
gande among en folk thåt êlle ånd al vrdêren is. Macht ik 
jo rêd jêva, ik skolde sedsa to jo , j moste bifara alle dingum 
jo en nêie folksmoder kyasa. Ik wêt wel thåt j thêrmitha 
anda brvd siite, vt hawede thåt-er fon tha thredtine burch-
fâmna than wi jeta ower have wel achte send thêr nêi thêre 
êra dinge, men thåt skold ik navt ne melda. Tüntja thêr 
fâm is et-er burch Mêdêasblik het er nåmmer nêi tâlth; tach 
is hja fol witskip ånd klarsyan", ånd wel sa hárde vppir folk 
ånd usa plyga stålth as all ôthera etsamne. Forth skold ik 
rêda j moste nêi tha burgum gâ, ånd thêr vpskrywa alle 
êwa fryas tex,, bijvnka alle skydnisa, jâ ella thåt er to finda 
sy vppa wâgum , til thju ella navt vrlêren ni gâ, ånd mitha 
burgum alsa vrdèn navt ne werth. Thêr stat askriwen: thiu 
moder ånd jahwelik burchfàm skil håva buta heipar ånd senda 
bodon, yn and twintich fâmna ånd sjugon lêrfâmkis. Macht 
ik thêr hwat to dvande, thå skol-ik skrywa, ånd alsa fêlo 
êrsêma toghatera vmbe to lèrane, sa thêr vppa burgum wêsa 
müge; hwand ik seg an trowe ånd tîd skil-eth jechta, sâh-

i wersa j åfta Fryas bårn wille nåmmer to winnande, hor 

thrvch lesta ner thvch wêpne , sa hagath j to nvdande thåt jvwe 
toghatera åfta frya wiva wrde. Bårn mot mån lêre, ho grât 
vs land êr wêsen sy, hokke grâte månniska vsa ethla wèron, 
ho grât wi jeta send, sa wi vs dål ledsath bij ôra, mån 

{*) Falikant, fâ likande -3 weinig gelijkende, niet conform. 
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om de oostelijke Staten weder tot hare plicht te dwingen. Doch 
naar mijne eenvoudige meening zou dat verkeerd uitkomen. 
Denk eens, daar was er eene hevige longziekte onder het vee, 
en dat die daar nog erg woedde, zoudt gij het dan wel wa
gen om uw gezonde vee te voeren onder hun ziek vee ? 
Immers neen. Bijaldien nu iedereen beamen en toestemmen 
moet, dat het dan met de (vee)slapel erg afloopen zoude; 
wie zoude dan zoo onvoorzichtig wezen om zijne kinderen te 
wagen onder een volk, dat geheel en al verdorven is ? 

Mocht ik u een raad geven, ik zoude tot u zeggen, gij 
moest -voor alle dingen eene nieuwe volksmoeder kiezen. Ik 
weet wel dat gij daarmede aan den grond zit, uithoofde dat 
er van de dertien burgtmaagden, die wij nog overig hebben, 
wel acht zijn, die naar die eere dingen , maar daar zoude ik 
geen acht op slaan. Teuntia, die maagd is op de burgt Medea-
blik , heeft er nooit naar getaald, en toch is zij iemand van 
wetenschap en helder inzicht en wel zoo sterk op haar volk 
en onze gewoonten gesteld, als alle andere te zamen. Voorts 
zoude ik aanraden, gij moest naar de burgten gaan en daar 
opschrijven alle wetten van Fryas tex, benevens alle geschie
denissen , ja alles wat er te vinden is op de wanden , opdat 
die alle niet verloren gaan, en met de burgten tevens niet 
worde vernield./-"Daar staat geschreven : De moeder en elke 
burgtmaagd zal hebben buiten helpers en zendboden, eenen
twintig maagden en zeven leermeisjes. Mocht ik daar wat 
bijvoegen, dan zoude ik schrijven, en alzoo veele eerzame 
dochteren om te leeren, als daar op de burgten wezen mogen. 
Want ik zeg in trouwe en de tijd zal het bevestigen , bij
aldien gij echte Fiyas kinderen wilt zijn, nimmer te overwin
nen noch door list noch door wapenen, zoo behoort gij er 
voor te waken, dat uwe dochters echte Fryas vrouwen wor
den. Den kinderen moet men leeren, h'oe groot ons land 
weleer geweest is, hoe groote mannen onze voorvaderen 
waren, hoe groot wij nog zijn, zoo wij ons neder liggen 
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mot tâla hjam fon tha wicharda ånd fon hjara wichandlika 
dêdum , åk wra fâra sètochta. Al thissa tållinga hagath dên 
to werthande bij thêre hêrd, vppa hêm ånd hwêr-et wêsa 
niêi, sâ bij blyskip as bij tårum Men skil-et standfåst 
kvma an dal bryn ånd andåt hirta, thån moton alle 
lêringa overa wêra jvwera wiva ånd toghatera thêr-in strâ-
ma. Adelas rêd is vpfolgath. 

Thit send tha nâma théra grêvetmanna, vnder hwam-mis 
wald thit bok awrochten is. Apol, Adelas man, Thria is-
er sêkening wêsen, nw is-er grêvetman over Ast-flylând ånd 
ovir-a Linda-wrda. Tha bvrga Ljvdgàrda, Lindahêm, ånd 
Stâvja send vnder sin hod. 

Ther Saxman Storo, Sytjas man, grêvetman ovir-a hâga 
fenna ånd walda. Njvgun wâra is-er to hêrtoga, thåt is to 
hyrman, keren. Tha burga Bvda ånd Manna-gârda-forda send 
vnder sin hod. 

Abélo, Jaltjas man, grêvetman ovir tha Sûdar Flylânda. 
Fjvwers is-er hyrman wêsen. Tha burga Aken, Ljvdburch 
ånd Kâtsburch send vnder sin hod. 

Enoch Dywek his man, grêvetman ovir Wesl-flylând ånd 
Texland. Njvgun mei is-er to sêkening keren. Thiu Wâra-
burch, Mêdêasblik, Foråna ånd ald Fryasburch send vnder sin 
hod. 

Foppa, man fon Dunrôs, grêvetman ovir tha Sjvgon êlânda. 
Fif mei is-er sêkening wêsen. Thju burch Walhallagâra is 
vnder sin hod. 

Thit stand vppa tha wâgum et Fryasburch to Texland 
askry wen, thåt stêt âk to Stâvia ånd to Mêdêas blik. 

Thåt was Frya his dêi ånd to thêre stonde was et vrlêden 
sjvgun wâra sjvgun jêr, thåt Fåsta was anståld as folks-
moder nêi Fryas jèrta. Thju burch Mêdêasblik was rêd ånd 
en fâm was keren. Nw skolde Fåsta thju nêja foddik vp-
stêka, ånd thâ thåt dên was an åjnwarda fon thåt folk, 
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(•vergelijken) bij anderen: men moet hun vertellen van de 
zeehelden en van hunne heldhaftige daden, ook over de verre 
zeetochten. Alle deze verhalen behooren gedaan te worden 
bij den haard, op het hiem, en waar het wezen moge, zoo 
in blijdschap, als bij tranen. Maar zal het standhoudend 
komen in het brein en in het hart, dan moeten alle leeringen 
over de lippen uwer vrouwen en dochteren daarin vloeijen. 
Adelas raad is opgevolgd. 

Deze zijn de grevetmannen onder wier bestuur dit boek 
is vervaardigd. 

Apol, Adelas man, driewerf is hij zeekoning geweest, nu 
is hij grevetman over Oostfiyland en over de Lindeoorden, 
de burgten Liudgarda, Lindahem en Stavia zijn onder zijne 
hoede. 

De Saxman Storo , Sytias man , grevetman over de Hooge-
fennen en Wouden, negenwerf is hij tot hertog dat is tot 
heerman gekozen; de buigten Buda en Manna-garda-forda 
zijn onder zijne hoede. 

Abelo , Jaltias man , grevetman over de Zuiderflylanden , 
/ driewerf is hij heerman geweest, de burgten Aken, Liud-

burg en Katsburg zijn onder zijne hoede. 
Enoch, Dywckes man , grevetman over Westflyland en Texel, 

negenmaal is hij tot zeekoning gekozen, Waraburg, Medeas-
blik, Forana en Fryasburg zijn onder zijne hoede. 

Foppe , de man van Dunroos, grevetman over de Zeven 
eilanden, vijf maal is hij zeekoning geweest, de burgt Wal-
hallagara is onder zijne hoede. 

Dit stond op de wanden der Fryasburg te Texland ge
schreven , dat staat ook te Stavia, ook te Medeasblik. 

Het was Fryasdag en te dier tijd was het zeven maal zeven 
jaren geleden, dat Festa was aangesteld als volksmoeder, 
naar Fryas begeerte. De burgt Medeasblik was gereed en 
eene maagd was gekozen. Nu zoude Festa hare nieuwe 
lamp opsteken , en toen dat gedaan was in tegenwoordigheid 
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thâ hrop Frya fon hiia -wâkstare, sâ thåt allera månnalik 
thåt hêra machte: Fåsta nim thinra stifte ånd writ tha thin-
ga thèr ik ér «avt sedsa ne machte. Fåsta dêde alsa hja 
boden wårth. Sâ send wy Fryas bårn au vsa forma skêd-
mse kêmen. 

Thåt is vsa forma skêdnise. 
Wr.alda (*) tham allêna god ånd êvg is, mâkade t.anfang, 

dana kêm tid, tid wrochte alle thinga âkjrtha. Jrthabâide 
alle gârsa, krûdon ånd boma, allet djara kwik ånd allet årge 
kwik. Alhwat god ånd djar is, brocht hju by dêgum ånd al-
hwat kwâd ånd årg is, brocht hju (hes nachtis forth. After-
et twilifte jol-fèrste bârde hja thrja mangêrta. 

Lyda wårth ut glyande, 
Finda wårth ut hêta ånd 
Frya ut warme stof. 
Thâ hja blât kêmon spisde Wr.alda hjam mith sina ådama; 

til thju tha månneska an him skolde bvnden wása. Ring as 
hja rip wêron krêjon hja früchda ånd nochta anda diâma 
Wr.aldas. Od (†) trad to-ra binna : ånd nw bârdon ek twilif 
svna ånd twilif togatbera ek joltid twen. Thêrof send alle 
månneska kêmen. 

Lyda was swart, krolhêred alsa tha lômera: lik ståra 
blonken hjra ôgon; ja thes gyrfügels blikkar wêron vnmo-
dich by hjïas. 

Skårpe Lyda. Annen sanâka kvn hju kruppa hêra , ånd hwer-
sa thêr fiska invr wêter wêre n-vntgong thåt hira nostera navt. 

Rådbvwde Lyda. En store bâm kvn hju bûgjaånd sahwersa 
hja run ne brak nêne blomstal vnder hjara fyt. 

Weldige Lyda. Hárd was hjra sleme ånd krêt hju ut 
grimme sâ run ek flux wêi. 

(*) Wr.alda. Altijd geschreven als zamengesteld woord beteekent: de over
oude , het oudste wezen. 

(†) Od, wortel van het Lat. odi, ik haat. 
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van het volk, toen riep Frya van hare waakslar, zoodat ieder
een het hooren konde: Festa neem uwe stift en schrijf de 
dingen, die ik niet zeggen mocht. Festa deed alzoo als haar 
geboden was. Zoo zijn wij Fryas kinderen aan onze vroegste 
geschiedenis gekomen. 

Dit is onze vroegste geschiedenis. 
Wralda, die alleen goed en eeuwig is maakte den aanvang , 

alsdan kwam de tijd, de tijd wrochte alle dingen, en ook 
de aarde, de aarde baarde alle gras, kruiden en boomen, al 
het liefelijk gedierte en al het booze gedierte. Alles wat 
goed en liefelijk is , bragt zij bij dag voort, en alles wat 
boos en kwaad is, bragt zij hij nacht voort Na het twaalfde 
•Juulfeest bragt zij voort drie maagden : 

Lyda uit gloeijende stof, 
Finda uit heete stof, en 
Frya uit warme stof. 
Toen deze te voorschijn kwamen , spijsde Wralda haar met 

zijnen adem, opdal de menschen aan hem zouden gebonden 
wezen. Zoodra zij volwassen waren, kregen zij vermaak en 
genoegen in de droomên van Wralda. Haat trad tot 
haar binnen. En nu baarden zij elk twaalf zonen en twaalf 
dochteren, elke juultijd een paar. Daarvan zijn alle men
schen gekomen. 

Lyda was zwart, met krullend haar als de lammeren, 
gelijk starren fonkelden hare oogen, ja de blikken des grijp-
vogels waren vreesachlig bij de hare. 

Scherpe Lyda. Een slang kon ze kruipen hooren , en wan
neer er visschen in het water waren, ontging dat hare neus
gaten niet. 

Snelgebouwde Lyda. Een sterken boom kon zij buigen, 
en wanneer zij. liep brak geen bloemstengel onder hare voet. 

Geweldige Lyda. Hard was hare stem, en schreeuwde zij 
uit verbittering, dan liep ieder schielijk weg. . 
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Wonderfvlle Lyda. Fon êwa nilde hju navt nèta: hjra 
dêda wrdon thrvch hjra tochta stjvrat. Vmbe tha têdra to 
helpâne, dâde hju tha stôra ånd hwersa hju-t dên hêde 
grâjde hju by-t lik. 

Arme Lyda. Hju -wårth gris fon-t vnwisse hihjelda ånd 
vpp-it ende sturf hja fon hirtsêr vmbe tha bårn-ra kwâd. 

Vnwisa bårn. Hja tichtegadon ekkorum , fen måm-ra dâd , 
hja gråjadon lik wolva, fjvchtadon alsa ånd dahwile hja 
that dêdon éton tha fügelon thåt lik. Hwà méi sin târa 
hwither to haldane. 

Finda. Was gêl ånd hjr hér sâ tha mâna ener hors: 
ène thrè ne kv hja navt ni bûgja; men hwêr Lyda annen 
lavwa macht to dêjande, thêr dâde hja wel tjån. 

Vrlêdalike Finda. Svet was hjra stemme ånd nannen fügel 
kvn sjonga lik hju. Hjra êgon lokton ånd lordon, men thár-
er ansach wårth slâf. 

Vnrádalika Finda. Hju skrêf thûsande êwa, tha hju ne 
folgde nên er fon vp. Hja vrfyade tha goda vmbe hjara fry-
mod, thà an slikmåmkes jêf hju "hjr selva hast wêi 

That was hir vnluk. Hjra håved was to fvl: tha hjr hirte 
to ydel; hju ne minde nimmån sa hja selva ånd hju wilde 
thåt ek hja lyaf håwe skolde. 

Falske Finda. Hüning swet wêron hjra wlrda, thâ hok 
tham hja trjvwade wère vnluk nêi by. 

Selv.̂ jochta Finda. Ovir ella wilde hju welda, ånd hjra svnum 
wèron lik hju; fon hjara susterum lêton hja ra thjanja ånd 
ekkorum slogon hja vmb-et mâsterskip dâd. 

Dubbelhirta Finda. Vmbe skotse wirda wårth hjuyre,ånd 
tha årgsle dêda ne rorde hja navt. Sach hju en nyndask en 
spinne vrslynna, thån wårth hju omm-et hirte sa ys; men 
sach hju hjra bårn en fryas vrmorde sâ swol hjra bosm fon 
nocht. 
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Wondervolle Lyda. Van wetten wilde zij niet weten; hare 
daden werden door hare driften bestuurd; om de zwakken 
te helpen, doodde zij de sterken, en wanneer zij dat gedaan 
had, weende zij bij het lijkr 

Arme Lyda. Zij werd grijs van het dwaze gedrag, en ten 
laatste stierf zij van hartseer over de boosheid harer kin
deren. 

Onverstandige Kinderen. Zij betichteden elkander van hunne 
moedeis dood, zij huilden als wolven en vochten evenzoo, en 
terwijl zij zoo deden, vraten de vogels aan het lijk. Wie 
mag daarbij zijne tranen weerhouden. 

Finda was geel en hare haren gelijk de manen van een 
paard; een boom kon zij niet buigen, maar waar Lyda éen 
leeuw doodde, doodde zij wel tien. 

Verleidelijke Finda, zoet was haar stem en geen vogel kon ' 
zingen gelijk zij , hare oogen lokten en lonkten, maar die 
er inzag werd een slaaf. 

Onredelijke Finda. Zij schreef duizende wetten, doch zij 
volgde er niet eene van op. Zij verfoeide de goeden wegens 
hunne vrijmoedigheid , maar aan flikflooisters gaf zij bijna 
haar zelve weg. Dat was haar ongeluk. Haar hoofd was te 
vol, doch haar hart te ijdel. Zij beminde niemand dan haar 
zelve, en zij wilde dat elk haar lief zoude hebben. 

Valsche Finda. Honingzoet waren hare woorden; doch 
wie haar vertrouwde, dien was ongeluk nabij. 

Zelfzuchtige Finda. Over allen wilde zij heerschen, en 
hare zoonen waren gelijk zij. Zij lieten zich bedienen van 
hunne zusteren, en elkander sloegen zij om het meesterschap 
dood. 

Dubbelhartige Finda. Om een schuins woord werd zij 
gram, en de ergste daden roerden haar niet. Zag zij een 
hagedis eene spin verslinden, dan werd zij om het hart als -
ijs; maar zag zij hare kinderen een Fries vermoorden, dan 
zwol haar boezem van genoegen. 
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Vnluke Finda. Hju sturf anda blomtid fon hjra lêva, ånd-t 
is jeta tjvester ho hju fallen sy. 

Skinhèliga bårn. Vnder kestlike stêna lêidon hja bjra lik 
dêl, mit kwabbjana skriftum smukton hjatham vppa, togrâ-
jande vmbe hêrath to wårthande men an stilnise ne wénadon 
hja nênen enge târ. 

Vrijfalik folk. Thi tex thêr Finda nái lèt was in golden 
blêdar wryt: thach tha besta hwêr-far i niâkad was, wèr i 
nåmmer to not. Tha goda êwa wrdon utfågad ånd selfv 
sjocht wryte thêr kwâda far in. 

O Finda. Tha wárth jrtha fvl blod, ånd tha hâveda thêr 
månneska måjadon thin bårn lik gårs halma of. Ja Finda 
thåt send tha früchda thinera ydlenise. Sjan dål fon thinre 
%vâkstår ånd wên. 

Frya. Was wit lik snêi bij-t môrnerâd ånd thåt blâw hjrar 
ôgnum wn-et jeta thêre ráinbòge of. 

Skêne Frya. Lik strêlon thêre middêi svnne blikadon hjra 
hèron, thêr sa fin wèron as rach. 

Abela Frya. Vntlvkton hjra wêra, thån swêgon tha füge-
lon ånd ne rordon tha blêdar navt mar. 

"Weldige Frya. Thrvch thêne kråft hjrar blikkar strek thene 
lâwa to fara hjara fyt dål ånd held thene addur sin gif tobåk 

Rêne Frya. 'Hjra yta was hüning ånd hjra drank was 
dâwa, gâdvrad anda bôsma thêra blommur. 

Lichte Frya. Thåt forma hwat hju hjra bårn lêrde was-

selv-twang, thåt òthera was lyafte to düged , ånd thà hja 
jêroch wrdon, thâ lêrde hju bjam thju wêrtha fon tha frij-
dom kanna: hwand sêide hju svnder frijdom send alle ôthera 
dügedon allèna god vmbe jo to slâvona to mâkjande, jvwe 
ofkvmste to êvge skantha. 

Milde Frya. Nåmmer lyt hju mêtal ut jrtha dålva vmh 
åjnbât, men sâhwersa hja-t dêde wêr-et to jahwelikis not, 
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Ongelukkige Finda. Zij stierf in den bloeitijd van haar 
leven, en het is nog duister hoe zij gevallen is. 

Schijnheilige kinderen. Onder een kostelijk gesteente leg
den zij haar lijk neder. Met hoogdravende opschriften smuk
ten zij dat op, luid weenende om gehoord te worden, maar 
in stilte weenden zij niet een eenige traan. 

Verfoeijelijk volk. De tex. (inzetting), die Finda naliet, 
was op gouden bladen geschreven, doch de besten, waarvoor zij 
gemaakt was, was zij nimmer tot nut; de goede wetten werden 
uitgewischt en zelfzucht schreef daar slechte voor in de plaats. 
O Finda, toen werd de aarde vol bloed, en de hoofden der 
menschen maaiden uwe kinderen af gelijk grashalmen.- Ja 
Finda, dat zijn de vruchten van uwe ijdelheid, zie neer van 
uwe waakstar en ween. 

Frya was wit gelijk de sneeuw bij het morgenrood, en 
het blaauw harer oogen won het de regenboog af. 

Schoone Frya. Als stralen der middagzon schitterden hare 
haarlokken, die zoo fijn waren als spinrag. 

Bekwame Frya. Ontsloten zich hare lippen, dan zwegen 
de vogelen en geen bladeren bewogen zich meer. 

Geweldige Frya. Door de kracht harer blikken streek de 
leeuw voor hare voeten neder, en hield de adder zijn gift 
terug. 

Reine Frya. Hare spijs was honing en haar drank dauw, 
vergaderd in de boesem der bloemen. 

Verstandige Frya. Het eerste wat zij hare kinderen leerde 
was zelfbeheersching, het tweede was liefde tot de deugd, 
en toen zij volwassen waren, leerde zij hun de waarde van 
de vrijheid kennen. Want, zeide zij, zonder vrijheid zijn 
alle andere deugden alleen goed om u tot slaven te maken, 
uwe afkomst tot eene eeuwige schande. 

Milde Frya. Nimmer liet zij metaal uit de aarde delven 
om eigen voordeel, maar wanneer zij het deed, was het tot 
nut van iedereen. 

2 
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Lukigoste Frya. Alsa tha ståra om jrtha omswyrmia 
swirmadon hjara bârn om hja. 

Wise Frya Thâ hju hjra bårn vpbrocht hêde alto thêre 
sjugonde kny, thâ hrop h ju-ra alle a Flylând to såmne. Thêr 
jêf se hjam hjra tex, ånd sêide, lêt tham jvwe wêiwisar 
wêsa, thâ ne skil thåt jo nâ navt kwalik ni gâ. 

Utforkêrena Frya. Thâ hju-t sêid hêde, bêvade jrtha lîk 
Wr.aldas sê, Flylândis bodem svnk an grâda vnder hjara fyt 
dâl. Thju loft -wart swart ånd nylof (*) fon târa to stirtane 
ånd thâ hja nêi moder omsâgon, was hju al lang vppira wâk-
står. Thâ to tha lesta sprak tongar ut-a wolka ånd blixen 
schrêf an thåt loftrvm, wâk. 

Farsjanda Frya. Thåt land fon hwêr hju was vpfaren was 
nw en stram ånd buta hira tex was thêr in ella bidvlwen 
hwat fon hjra hôndum kêmen was. 

Hêriga bårn. Thâ hja to-ra selva wêron, thâ mâkadon hja 
thit hâge therp, bvwadon thâs burch thêrvppa, an da wågrum 
thessa wryton hja thene tex, ånd vmbe that allera mannalik 
hja skolde müga finda, håvath hja thåt land rondomme Tex-
lând héten. Thêrvmbe skil-åt bilywa al wenne jrtha jrtha sy. 

TEX FRYAS. 

Held béid tha Frya, to tha lesta skilun hja my hwitersja. 
Thach thêra allêna mêi ik as fry kanna thêr nên slâf is fon 
ên ôther ni fon sine tochta. flyr is min rêd. 

Sàhwersa thju nèd årg sy ånd gode rêd ånd gode dêd 
nawet mâr ne formüge , hrop thån thi gást Wr.aldas an, men 
j ne mot-im navt anhropa bifâra alle thioga prvvath send. 
Tha ik segs to jo mith rêdene ånd tidskil-et wâra, thamode-
lâsa skilun åmmar swika vnder hjar åjn lêd. 

(•) Nylof; de kleur van oieuw loof? geel groen. 



19 

Gelukkigste Frya. Gelijk de sterren de aarde omzwer
men , zoo zwermden hare kinderen om haar. 

Wijze Frya. Toen zij hare kinderen had opgevoed tot in 
i het zevende lid, toen riep zij ze alle naar Flyland te zamen. 

Daar gaf zij hun hare tex, en zeidé laat die uw wegwijzer 
wezen, dan zal het u nimmer kwalijk gaan. 

Uitverkoren Frya. Toen zij dit gezegd had, beefde de 
aarde, als Wraldas zee. Flylands bodem zonk allengs onder 
bare voeten neder, de lucht werd zwart en geelgroen van 
tranen te storten, en toen zij naar hunne moeder omzagen, 
was zij al lang opgerezen tot hare waakstar. Toen ten laat
ste sprak donder uit de wolken en bliksem schreef aan het 
luchtruim: waak! 

Verziende Frya. Het land van waar zij was opgevaren, was 
nu een stroom, en behalve hare tex was daarin alles bedol
ven , wat van hare banden gekomen was. 

Gehoorzame kinderen. Toen zij tot hun zelven kwamen, 
toen maakten zij dit hooge terp, bouwden deze burgt daarop, 
aan diens wanden schreven zij de tex, en omdat iedereen die 
zoude mogen vinden, hebben zij het land daarom heen Tex-
land geheeten. Daarom zal het blijven bestaan, zoo lang de 
aarde aarde is. 

FRYAS TEX. 

Heil verbeidt de vrijen. Ten laatste zullen zij mij weder 
zien. Doch hem alleen mag ik als vrij erkennen die geen 
slaaf is van een ander nochx¾an zijne driften. Hier is mijn 
raad. 

1. Zoo wanneer de nood erg is, en goede raad en goede daad 
niets meer vermogen, roep dan den geest van Wralda aan; 
maar gij moet hem niet aanroepen, bevorens alle dingen 
beproefd zijn. Doch ik zeg u met redenen, en de tijd zal 
het waar maken: De moedeloozen zullen immer bezwijken 
onder hun eigen leed. 

2* 
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2. Wr.aldas gást mêi mån allêna knibuwgjande thânk to 
wya, jâ thrju wâra far hwat jv fon him noten have, farhwat 
jv nith, ånd fara hâpe thêr hy jo lêt an ánga tida. 

3. 3 hâ-wed sjan ho ring ik helpe lende, dva al ên mith 
jo nêstori, men ne tof navt til mån jo beden heth , tha lydande 
skolde jo floka, min fâmna skoldon jvwa nâma utfaga ut-åt 
bok ånd ik skolde jo lik vnbikånnade ofwisa mota 

4. Nim nåmmar knibuwgjande tank fon jv nêston an, 
thjus àgath Wr.ildas gást. Nid skoldej bikrjupa, wisdom solde 
j bilâka ånd min fâmna skoldon jo bityga fon fâderrâv. 

5. Fjuwer thinga send to jvwe not jêven, mith nâma, 
loft, wêter, land ånd fjur. Men Wr.alda wil thêr allêna bi-
sitlar of wêsa. Thêrvmbe rêd ik jo , j skilun jo rjuchtfêrdiga 
manna kyasa, tham thju arbêd ánd tha früchda nêi rjuchta 
dêla, sâ that nåmman fry fon wârka ni fon wêra sy. 

6. Sâhwersa thêr åmman among jo fvnden wârth, thêr 
sin åjn frydom vrsellath, tham-n is navt fon jvw folk: hi is 
en horning mith basterd blod. Ik rede jo that j him ånd 
sin mam to thåt land utdriva, sêgs that to jvwa bårn, thes 
mornes, thes middêis ånd thes êwendes, til thju hja thêrof 
diâme thes nachtis. 

7. Allera månnalik thêr en ôther fon sine frydom biråwath , 
al wêre thêne òre him skeldech, mot ik anda bårntâm ener 
slatinne fâra lêta. Thach ik rede jo vmbe sin lik ånd that 
sinera mam vpp êne kale stêd to vrbarnande, åfternêi hjara 
aske fiftich fyt anda grvnd to dålvane, til hju thêr nênen gårs-
hålm vp waxa ni mêi, " hwand aldulkera gårs skolde jvw 
diaroste kvik dêja. 

8. Ne grip nâ thåt folk fon Lyda ner fon Finda an.' Wr.alda 
skolde helpa hjam, sa that-åt weid that fon jo utgong vppa 
jvwa åjne hâveda skolde witherkvma. 
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2. Wraldas geest mag men alleen kniebuigende dank toe
wijden , ja driewerf, voor hetgene gij van hem genoten hebt, 
voor hetgene gij geniet en voor de hoop, die hij u laat in 
angstige tijden. 

3. Gij hebt gezien, hoe spoedig ik hulp verleende. Doe 
al eender met uwen naaste; maar en toef niet tot dat men 
u gebeden heeft; de lijdende zoude u vloeken, mijne maagden 
zouden uwen naam uitwisschen uit het boek en ik zoude u 
als een onbekende moeten afwijzen. 

4. Neem nimmer kniebuigende van uwen naaste dank aan, 
deze behoort aan Wraldas geest. De nijd zoude u bekruipen ; de 
wijsheid zoude u belagchen; mijne maagden zouden u betig-
ten van vaderroof. 

5. Vier dingen zijn tot uw genot gegeven, met name lucht, 
water, land en vuur; maar Wralda wil alleen daarvan be
zitter wezen. . Daarom ï-aadiku, gij zult u rechtvaardige man
nen kiezen, die den arbeiden de vruchten naar recht verdeelen, 
zoodat niemand vrij van werken noch van verdedigen zij. 

6. Zoo wanneer daar iemand onder u gevonden wordt, 
die zijne eigene vrijheid verkoopt, die is niet van uw volk, 
hij is een bastaard met verbasterd bloed. Ik raad u , dat gij 
hem en zijne moeder uit het land drijft. Zeg dat tot uwe 
kinderen des morgens en des middags en des avonds, tot dat 
zij daar van droomen des nachts. 

7. Een iegelijk die een ander van zijne vrijheid berooft, 
al ware de ander hem schuldig, dien moet ik aan den lei
band eener slavin laten voeren. Doch ik raad u om zijn lijk 
en dat zijner moeder op eene kale plaats te verbranden en 
daarna hunne asch vijftig voet onder den grond te begraven, 
opdat daar geen grashalm op groeijen moge, want zoodanig 
gras zoude uw kostelijkste vee dooden. 

8. Tast nooit aan het volk van Lyda, noch van Finda, 
omdat Wralda zoude hen helpen; zoodat al het geweld, dat van 
u uitging, op uw eigen hoofd zoude terugkeeren. 
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9. Sâhwersa thåt machte bêra that hja fon juwe rêd 
jefla awet owers wilde, alsa aghat j to helpane hjam. Men 
kvmath hja to râwande; fal than vppa tham nither lik blixe-
nande fjvr. 

10. Sâhwersa annen fon hjam ener jvwer toghaterum to 
wif gêrth ånd hju that wil, thån skolun j hja hjra dvmhêd 
bitjvtha; thach wil hju toch hjra frêjar folgja, thatjija;than 
mith frêtho gâ. 

11. Willath jvw svna fon hjara toghaterum, sâ mot j alsa 
dva as mith jvwa toghaterum. Thach hor tha êna nor tha 
ôthera mêi witherkvma; hwand hja skoldvn uthêmeda sêda 
ånd plêga mith fara; ånd drêi thessa by jo heldgad wrde, 
mêi ik navt longer ovir jo wâka. 

12. Vppa minre fâm Fåsta håv ik min hâp fåstegth, thêr-
vmbe most j hja to êremoder nêma, Folgath j min rêd, 
thån skil hju nêmels min fâm bilywa ånd alla frâna fâmna 
thêr hja folgja; thån skil thju foddik nåmer utgâ thêr ik 
far jo vpstoken håv. Thåt Ijucht thêra skil thån êvg jvwe 
bryn vpklarja, ånd j skilun thån êvin fry bilyva fon vnfrya 
weid as jvwa swite rinstrâma ion thåt salte wêter thêr ån-
delâse sê. 

THET HET FASTA SÊID. 

Alle setma thêr en êw,, thåt is hvndred jêr, omhlâpa müge 
mith tha krodar ånd sin jol, thêra mügon vppa rêd thêre 
moder , ånd by mêna willa vppa wêgar thêra burgum writ 
hwertha; send hja uppa wêgar writ, thân send hja êwa, 
ånd thåt is vsa plicht vmbe altham an êra to haldande. 
Kvmth nêd ånd tvang vs setma to jêvane, stridande wither 
vsa êwa ånd plêgum, sâ mot månneska dva alsa hja askja; 
thach send hja weken, thån mot mån åmmer to ihåt alda 
witherkêra. Thåt is Fryas willa, ånd thåt mot wêsa tham 
fon al hjra bårn. 
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9. Zoo wanneer het mocht gebeuren, dat zij van u raad
geving of iets anders begeerden, zoo behoort gij hen te hel
pen. Maar komen zij om te rooven, val dan op hen neder 
als het bliksemende vuur. 

10. Zoo wanneer een van hun eene uwer dochteren tot 
vrouw begeert, en zij dat wil, dan zult gij haar hare dwaas
heid beduiden, doch wil zij toch haren vrijer volgen, dat zij 
dan met vrede ga. 

11. Wil uw zoon eene van hunne dochteren, dan moet 
gij even zoo doen als met uwe dochter. Maar noch de een, 
noch de ander mag terugkeeren, want zij zouden uitheem-
sche zeden en gewoonten medevoeren, en zoodra deze bij u 
gehuldigd worden, mag ik niet langer over u waken. 

12. Op mijne dienares Fasta heb ik al mijne hoop geves
tigd. Daarom moet gij haar lot uwe Eeremoeder nemen. 
Volgt gij mijn raad, dan zal zij namaals mijne dienares blij
ven en alle vrome maagden die haar volgen. Dan zal de 
lamp nimmer uitgaan, die ik voor u opgestoken heb. Het 
licht daarvan zal dan eeuwig uw brein verlichten, en gij 
zult dan even vrij blijven van onvrij geweld, als uwe zoete 
rivierwateren van het zoute water der eindelooze zee. •> 

DIT HEEFT FASTA GEZEGD. 

Alle inzettingen die eene eeuw, dat is honderd jaren, mo
gen omloopen met den Kroder (kruijer) en zijn Juul, die mo
gen op raad der Eeremoeder en bij gemeene wil op de wanden 
der burgten gegrift worden ; zijn zij op de wanden geschreven, 
dan zijn zij wetten (ewa), en het is onze plicht om die 
alle in eere te houden. I¾mt nood en dwang ons inzettingen 
te geven, strijdende met onze wetten en gewoonten, zoo moet 
de mensch doen gelijk zij eischen; doch zijn zij geweken, dan 
moet men immer tot het oude terugkeeren. Dat is Fryas wil 
en dat moet wezen die van alle hare kinderen. 
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FASTA SÊIDE. 

Alle thinga, thêr mån anfangja wil, hoka thåt-åt môga 
wêsa, vppa tha dôi, thêr wy Frya heldgad håwa, tham ski-
lun èvg falykant utkvma: nêidam tid nw biwysd heth thåt 
hju riucht hêde, sâ is thåt en êwa wrdon, thåt mån svnder 
nêd ånd tvang a Frya hjra dêi nawet owers ni dva ne mêi, tha 
blyda fêrsta fyrja. 

THAT SEND THA ÊWA THÊR TO THÊRA BURGUM HÊRA. 

1. Sâhwersa thêr årne êne burch bvwet is, sâ mot thju 
foddik thêra an tha forma foddik et Texlând vpstêken wrda. 
Thach thåt ne mêi nåmmer owers as troch tha moder skên. 

2. Ek moder skil hjra åjn fâmna kjasa; alsa thêra thêr 
vppa thêra ôthera burgum as moder send. 

3. Thju moder to Texlând mêi hjra folgster kjasa, thach 
sâhwersa hju falth êr hju-t dên heth, sa mot thas keren 
hwertha vppa êna mêna acht, by rêdum fon aUe stata et 
sêmne. 

4. Thju moder to Texlând mêi ên ånd tvintich fâmna ånd 
sjvgun spille mangêrta håva, til thju thêr åmmer sjvgun by 
thère foddik m.uge wâkja dêilikes ånd thes nachtes. By tha 
fâmna thêr vppa ora burgum as moder thjanja alsa fêlo. 

5. Sâhwersa en fâm annen gàda wil, sa mot hju-t thère 
moder melda, ånd bistonda to tha månniska kêra, êr hju 
mith hjra tochtige âdama thåt ljucht bivvlath. 

6. Thju moder ånd alrek burchfâm skil mån to-
fogjande ên ånd tvintich burchhêran, sjvgun alda wisa, sjvgun 
alda kåmpar, ånd sjvgun alda sêkåmper. 
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FASTA ZEIDE 

Alle dingen die men aanvangen wil, hoedanig zij mogen 
wezen, op den dag, waarop wij Frya gehuldigd hebben, zul
len eeuwig falikant uitkomen. Nadat de tijd nu bewezen 
heeft, dat zij recht had, zoo is dat eene wet geworden, dat 
men zonder nood en dwang op Frya haren dag niets anders 
doen mag dan blijde feesten vieren. 

DIT ZIJN DE WETTEN DIE TOT DE BURGTEN 
BETREKKING HEBBEN. 

1. Zoo wanneer ergens eene burgt gebouwd is, dan moet 
de lamp aldaar aan de eerste lamp te Texland aangestoken 
worden, doch dat mag nimmer anders dan door de Moeder 
geschieden. 

2. Elke moeder .zal hare eigene maagden kiezen. Even
eens die welke op andere burgen jnoeder zijn. 

3. De Moeder te Texland mag hare opvolgster kiezen, doch 
bijaldien zij sterft voor dat zij het gedaan heeft, dan moet die 
gekozen worden op eene algemeene vergadering bij raad van 
alle staten te zamen. 

4. De Moeder op Texland mag eenentwintig maagden 
hebben en zeven spinmeisjes, opdat er altijd zeven bij de 
lamp mogen waken des daags en des nachts. Bij de maag
den die op de andere burgten als moeder dienen, even zoo 
vele. 

5. Bijaldien eene maagd aan iemand huwen wil, zoo moet zij 
dat aan de moeder berichten, en op staande voet totdemen-
schen terugkeeren, eer zij met haar tochtige adem het licht 
verontreinigt. 

6. Aan de Moeder en aan iedere burgtmaagd zal men toe-
yoegen eenentwintig burgtheeren, zeven bejaarde wijzen, 
zeven bejaarde krijgslieden en zeven, oude zeestrijders. 



26 

7. Ther fon skilun alle jêron to honk kêra thrim fon elik 
sjvgun, thach hja ne mügon navt vpfolgath ne wertha thrvch 
hjara sibtal nêjar sa tha fjarda kny. 

8. Aider mêi thrê hvndred jonga burchwérar håva. 
9. Far thissa thjanesta skilun hja lêra Fryas tex ånd tha 

êwa, fon tha wisa mannon thene wisdom, fon tha alda hêr-
mannon thene kunst fon tha orloch ånd fond tha sêkeningar 
thene kunsta thôr bi thåt butafâra nêlhlik send. 

10. Fon thissa wêrar skilun jêrlikes hvndred to bek kèra. 
Thach send thêr svme vrlåmth wrden, sa mügon hja vpper 
burch bilywa hjara êlle lêva long. 

11. By thåt kjasa fon tha wêrar ne mêi nimmen fon thêra 
burch nén stem navt ne håva, ni tha grêvetmannajeftaôtbera 
hâveda, mån thåt blåta folk allêna. 

12. Thju nioder et Texlând skil mån jêva thrja sjvgun 
flinka bodon mith thrja twilif rappa horsa. Vppa on burgum 
ek burchfåm thrê bodon mith sjvgun horsa. 

13. Ak skil åjder burchfåm håva fîftich bvwara thrvch thåt 
folk akêren. Men thêrto mêi mån allêna jêva sokka, thêr 
navt abel ånd stora for wêra ner to butafârar send. 

14. Ajder burch mot hiri selva bidruppa ånd genera fon 
hjra åjn ronddol ånd fon thåt dêl that hju fon thåt mårkjeld bürth-

15. Is thêr åmman keren vmbe vppa burgum to thjan-
jande åud nil-er navt, thån ne mêi-er na nên burchhér wer
tha , ånd dos nên stem navt ni håva, is er al burchhér sa 
skil hi thju êr vrljasa. 

16. Sâhwersa åmman rêd gêrt fon thêre moder, tha fon 
êne burchfåm, sa mot hi him selva melde by tha skrivwer. 
Thesse brångth-im by tha burchmâster. 

Forth mot-i nêi tha lêtsa, thåt is thêne hêlener. Thêr mot 
sja jef er âk bisêken is fon kvada tochtum. Is-er god sêid} 



n 
7. Daarvan zulten alle jaren naar huis keeren drie van 

elk zevental, maar zij mogen niet opgevolgd worden door 
hunne nabestaanden, nader dan het vierde lid. 

8. Ieder mag drie honderd jonge burgtverdedigers hebben. 
9. Voor deze diensten zullen z¾ Fryas tex leeren en de 

•wetten, van de -wijze mannen de wijsheid, van de oudeheer-
mannea de kunst van den oorlog f en van de zeekoningen de 
kundigheden die bij het buitenvaren no¾dig zijn. 

l'O. Van deze verdedigers zullen jaarlijks honderd naar huis 
keeren; doch zijn er sommigen verlamd geworden, dan mo
gen zij op de burgten blijven hun geheele leven lang. 

11. Bij het kiezen van de verdedigers mag niemand van 
de burgt eene stem hebben, noch de Grevetmannen, of an
dere opperhoofden, maar enkel het volk alleen. 

12. De Moeder te Texland zal men geven driemaal ze
ven flinke boden, met driemaal twaalf rappe paarden. Op 
de andere burgten elk burgtmaagd drie boden met zeven 
paarden. 

13. Ook zal iedere burgt hebben vijftig (land) bouwers, 
door het volk verkozen, maar daartoe mag men slechts zulken 
geven, die niet geschikt en sterk voor de krijgsdienst, noch 
voor buitenvaarders zijn. 

14. Iedere burgt moet in haar eigen onderhoud voorzien 
en geneeren zich van haar eigen ronddeel en van het deel, 
dat zij van het markgeld ontvangt 

15. Is er iemand gekozen om op de burgten te dienen en 
wil hij niet, dan mag hij naderhand geen burgtheer worden, 
en dus nooit een stem hebben. Is hij reeds burgtheer, dan 
zal hij die eer verliezen. 

16. Bijaldien iemand raad begeert van de Moeder, of van 
eene burgtmaagd, dan moet hij zich melden bij den schrijver. 
Deze brengt hem bij den burgtmeester. Vervolgens moet hij 
naar den leetse, dat is naar den heelmeester, die moet zien 
of hij ook bezocht is van kwade tochten. Is hij goedgekeurd, 
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tha vndvath hi him selva fon sinum wêpna, ånd sjvgun 
wêrar brángath him by thôre moder. 

17. Is thju sôk vr êae state sa ne mügon thêr navtminer 
tbån thrô bodon kvma: is-t vr-t êlla Fryaslâud, thån inoton 
thêr jeta sjvgun tjuga bywêsa. Tbêrumbe thåt er nên kva 
formvda navt risa ne mêi nor skalkhêd dèn ne wrde. 

18. By alle sêkum mot tha moder walda ånd njvda thåt hjra 
bárn, thåt is Fryas folk, sâ mêt-rik bilywa as thåt wêsa mêi. 
Thåt is thi grâtesta hjrar plichta, ånd vs alra vmb-er thêr 
an to hêlpande. 

19. Håt mån hja by êne rjuchtlika sêke anhropen vmb-er 
utsprêk twisk annen grèvetman ånd tha mênte, ånd fin-
dath hju thju sêke tvivelik , sâ mot hju to bate fon thêr mênte 
sprêka til thju thêr frêtho kvma, ånd thrvchtham thåt betre 
sy that ên man vnrjucht dên wrde thån fèlo. 

20 Kvmth hwa vmb rêd ånd wêt thju moder rêd, sa âch 
hju tham bystonda to jêvane, wêt hju bystonda nên rêd, sâ 
mêi hju wachtja lêta sjvgun dêgum. Wêt hju thån nach nên 
réd, sa mügon hja hinne brûda, ånd hja mügon hjra selva 
navt biklagja , til thju nên rêd betre is thån kva rêd. 

21. Heth en moder årge rêd jêven ut kvada willa, sâ mot 
mân hja dêja jefta ut of lândum dryva stoknaken ånd blât. 

22. Send hjra burchhêra mêdeplichtich, thån dvath mån 
alsa mith tham. 

23. Is hjra skild tvivelik jefta blât formoda, sâ mot mån 
thêr-vr thingja ånd sprêka, is-t nêdich , ên ånd twintich wyka 
long. Stemth tha halfdêl skildich, sâ halde mån hja vr vn-
skildich, twêde sâ wacht mån jeta en fvl jêr. Stemth mån 
thån alsa, sâ mêi mån hja skildich halda, tha navt ni dêja. 
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dan ontdoet hij zich van zijne wapenen en zeven krijgslieden 
brengen hem bij de Moeder. 

17. Is de zaak over ééne state, dan mogen er niet minder 
dan drie boden komen. Betreft zij het geheele Friesland, dan 
moeten er nog driemaal zeven getuigen bij wezen, daarom, 
omdat er geen kwaad vermoeden oprijze moge, noch bedrog 
gepleegd worde. 

18. Bij alle zaken moet de Moeder zorgen en hoeden dat 
hare kinderen, dat is Fryas volk, zoo maatrijk blijven, als 
het wezen kan, dat is de grootste van hare plichten, en ons 
aller (plicht is het) om haar daar in te helpen. 

19. Heeft men haar bij eene gerechtelijke zaak ingeroepen 
om uitspraak te doen tusschen een Grevetman en de ge
meente , en vindt zij de zaak twijfelachtig, zoo moet zij 
ten bate der gemeente spreken, opdat er vrede kome, en 
omdat het beter is dat aan één man onrecht gedaan wordt 
dan aan velen. 

20. Komt iemand om raad en weet de Moeder raad, zoo 
behoort zij op het oogenblik dien te geven. Weet zij op het 
oogenblik geen raad, dan mag zij zeven dagen laten wachten. 
Weet zij dan nog geen raad, dan mogen zij henen gaan en 
zij mogen zich niet beklagen, omdat geen raad beter is dan 
een verkeerde raad. 

21. Heeft eene Moeder slechte raad gegeven uit kwaad
willigheid , dan moet men haar dooden, of uit het land drij
ven geheel naakt en bloot. 

22. Zijn hare burgtheeren medeplichtig, dan doet men even 
zoo met hen. 

23. Is hare schuld twijfelachtig of bloot vermoeden, dan 
moet men hier over beraadslagen en spreken, zoo het noodig 
is , eenentwintig weken lang. Stemt het half deel schuldig, 
zoo houde men haar voor onschuldig. Twee derde, zoo wacht 
men nog een vol jaar. Stemt men dan ook nog zoo, dan mag men 
haar voor schuldig houden, maar niet dooden. 
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24, Sâhwersa svme among thåt thrimna send tham hja 
alsa sêr vnskildich mêne that hja hja folgja wille, sâmügon 
hja thåt dva mith al hjara driwande ånd tilbara hâva ånd 
nåmman acht hjam thêr ovir miö to achtiane, til thju thåt 
mâra dêl alsa blyd kån dwàla sa thåt minra del. 

MÊNA ÊWA. 

1. Alle frya bårn send a ôlike wysa bårn. Thêrvmbe 
moton hja âk êlika rjuchte håva, alsa blyd vpp-åt land as 
vpp-åth ê, thåt is wêter ånd vp ella thåt Wr.alda jefth. 

2. Allera mannalik mêi-t wif sinra kêsa frêja ånd ek tog-
hater mêi efter hjra helddrvnk bjada thêr hju minth. 

3. Heth hwa, en wif nimth, sâ jêft mån hjam hus ånd 
wårv. N-is thêr nên , sa mot-åt bvwat wrde. 

4. Is-er nêi en ôther thorp gongon vmb en wif ånd wil 
hi thêr bily wa, sâ mot mån him thêr en hus en wårf jêwa 
bijonka thåt not fon tha hêmrik. 

5. Allera mannalik mot mån en åfterdêl as wårf by sina 
husjêva. Tha nimman ne mêi en fardêl by sin hus nåva, fül" 
min en ronddêl. Allêna ief hwa en dâd dên heth to mêna 
nitha, sâ mêi him thåt jêven wrde. Ak mêj sin jongste svn 
that erva, After tham mot thåt thorp that wither nima. 

6. Ek thorp skil en hêmrik håva nêi sina bihof ånd thêne 
grêva skil njvda that alra ek sin dêl bidongth ånd god hald, 
til thju tha åfter kvmmande nên skåde navt ne lyda ne muge. 

7. Ek thorp mêi en mark hava to kâp ånd tovrkâpiefta to 
wandelja. Alle-t ôra land skil bvw ånd wald bilyva. Thâtha 
båma thêra ne mêi nimman navt fålla, buta mêna rêda ånd 
buta wêta thes waldgrêva, hwand tha walda send to mêna 
nitha. Thêrvmbe ne mêi nimman thêr måster of sa. 
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24. Bijaldien er onder het derde deel sommigen zijn, die 
haar voor zoo onschuldig houden, dat zij haar willen volgen, 
zoo mogen zij dat doen met al hunne drijvende en tilbare 
have en niemand behoort hen daarom te minachten, aange
zien de meerderheid even goed kan dwalen als de minderheid. 

ALGEMEENE WET. 

1. Alle vrijgeborenen zijn op gelijke wijze geboren. Daarom 
moeten zij ook gelijke rechten hebben, even goed op het land 
als op het ee ^ dat is water, en op alles dat Wralda geeft. 

2. Elk manspersoon mag de vrouw zijner keuze vr¾jen, 
en elke dochter mag haren heildrank aanbieden aan hem, 
dien zij bemint. 

3. Heeft iemand eene vrouw genomen, dan geeft mea 
hem huis en werf. Is er geen, dan moet het gebouwd 
worden. 

4. Is hij naar een ander dorp gegaan, om eene vrouw en 
wil hij daar blijven, dan moet men hem aldaar een huis en 
werf geven, benevens hel genot van de hemrik. 

5. Aan ieder manspersoon moet men een achterdeel als werf 
bij zijn huis geven: want niemand mag een voordeel bij zijn huis 
hebben, veel min een ronddeel. Alleen wanneer iemand eene 
daad verricht heeft tot gemeenen nutte, dan mag hem dat 
gegeven worden. Ook mag zijn jongste zoon dat erven. Na 
dezen moet het dorp dat terugnemen. 

6. Elk dorp zal een hemrik hebben naar zijne behoefte en 
de gçaaf zal hoeden dat elk zijn deel bemest en goed houdt, 
opdat de nakomelingen geene schade lijden mogen. 

7. Elk dorp mag eene markt hebben ter koop en verkoop, 
of tot ruilhandel. Al het andere land zal bouw en bosch blijven. 
Doch de boomen daarin zal niemand vellen, buiten gemeene 
raad, en buiten weten van den woudgraaf. Want de wouden zijn 
ten gemeenen nutte, daarom mag niemand er meester van zijn. 
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8. As mårkjeld ne mêi thåt thorp navt mâr ni nimma sa 
tha tillifte dêl fon tha skat, hor fon tha inhêmar ner fon 
tha térhêmande. Ak ne méi tha mark skat navt êr vrsellath (*) 
ne wertha as thåt ôra god. 

9. Alle-t mårkjeld mot jêrlikes dêlath -wrde, thrja dêgan 
far thêre joldêi, an hvndred dèlun to dêlande. 

10. Thi grêvetman mit sinum grêvum skil thêr of büra 
twintich dôla; thêne mark rjuchter tian dêla, ånd sinum heipar, 
fif dêla; thju folkesmoder én dêl; thju gâ moder fjvwerdêla;' 

i thåt thorp tian dêla; tha årma, thåt is thêra tham navt 
wårka ni kunna ni müge, fiftich dêla. 

11. Thêra, tham to mårka kvma, ne mügon navt hi wo-
keria, kvmath thêr svm, sa is-t thêra famna plicht hjam kån-
bêr to jmakjana iiwvr thåt êlle land, til thju hja nimmerthe 
keren navt wrde to eng ampt, hwand soka håvath en gyra-lik 
hirte, vmbe skåt to garja skolde hja ella vrrêda, thåt folk, 
thjv moder, hjara sibben ånd tho tha lesta hjara selva. 

12. Is thêr åmman alsa årg that-er sjvcht-siak fja jeftha 
vrdêren wêr vrsellath vr hêl god, sa mot thene mårk-rjuch-
tar him wêra ånd tha famna him noma invr-et êlle land. 

In êra tyda hêmadon Findas folk mest algadur invr hjara 
moders bårta-lând, mit nôma ald-lând that nw vnder-ne sê 
lêith; hja wêron thus fêr-of, thêrvmbe nêdon wi âk nên or-
loch , tha hja vrdrêven send ånd hêinda kêmon to râwane , thâ 
kêm-er fon selva lândwêr hêrmanna kêninggar ånd orloch, 
vr altham kêmon setma ånd uta setma kêmon êwa. 

HYR FOLGATH THA ÊWA THÊR THÊRUT 
TAVLIKT SEND. 

1. Ek Fryas mot-a lêtha jeftha fyanda wêra mith aldulkera 
wåpne as-er forsinna, bikvma ånd hândtêra mêi. 

(*) De mârkskat werd in goederen betaald. 
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8. Als marktgeld mag het dorp niet meer nemen dan het 
twaalfde gedeelte van den koopschat, noch van de inwoners, 
noch van den verafwonenden. Ook mag de marktschatting niet 
eerder verkocht worden als het andere goed. 

9. Al het marktgeld moet jaarlijks verdeeld worden, drie 
dagen voor den Juuldag, in honderd deelen te verdeelen. 

10. De grevetman met zijne graven zal daarvan ontvangen 
twintig deelen; de marktrechter tien deelen en zijne helpers 
vijf deelen; de volksmoeder een deel; de vroedvrouw vier 
deelen; het dorp tien deelen; de armen, dat zijn die welke 
niet werken kunnen of mogen, vijftig deelen. 

11. Degene die te markt komen mogen niet woekeren. 
Komen er sommige, dan is het de plicht der maagden, hen 
kenbaar te maken over het geheele land, opdat zij nimmer ge
kozen worden tot eenig ambt, want zulke hebben een gierig 
hart. Om rijkdom te vergaderen zouden zij alles verraden , 
het volk, de Moeder, hunne nabestaanden en ten laatsten 
zich zelven. 

12. Is er iemand zoo boos dat hij zuchtziek vee of bedor
ven waar voor heel goed verkoopt, dan moet de marktrechter i 
hem weren en de maagden hem noemen over het geheele land. 

In vroegere tijden huisde Findas volk meest al te gader 
over hun moeders geboorteland, met name Aldland, dat nu 
ïn zee ligt. Zij waren dus ver af. Daarom hadden wij ook 
geen oorlog. Toen zij verdreven zijn en herwaarts kwamen 
om te rooven, toen kwam er van zelf landverdediging, heer
mannen , koningen en oorlog. Voor die alle kwamen inzet
tingen , en uit de inzettingen kwamen wetten. 

HIER VOLGEN DE VvETTEN DIE DAARUIT 
ZAMENGESTELD ZIJN. 

1. Elke Fries moet de beleedigers of vijanden afwe
ren, met al zulke wapenen, als hij verzinnen, bekomen 
en hanteren mag. 

3 
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2. Is en boi twilif jer, sa mot-i tha sjvgunde dêi miste 
fon sin lêr-tid vmbe rêd to werthande mith-a wåpne. 

3. Is hi bikvmen , sa jêve mån him wåpne ånd hi warth to 
wêrar slagen. 

4. Is hi thrê jêr wêrar, sâ wårth-i burch-hêr ånd mêi hi 
hêlpa sin hâwed-manna to kjasane. 

5. Is hwa sjvgun jèr kjasar, så mêi hi hêlpa en herman 
jeftha kêning to kjasane, thêr to âk keren wrde. 

6. Alle jêr mot-er ovir keren wertha. 
7. Buta tha kêning mügon alle ambtmanna wither keren 

wertha, tham rjucht dva ånd nêi fryas rêd. 
8. Annen kêning ne mêi navt ni lònger as thrê jêr kêning 

bilywa, til thju hi navt biklywa ne mêi. 
9. Heth-i sjvgun jêr rest, sâ mêi hi wither keren wertha. 
10. Is thi kêning thruch thene fyand lallen, sà mügon 

sina sibba âk nêi thère êre thinga. 
11. Is-er vppa sin tid ofgvngen jeftha binna sin tid stur-

ven , sâ ne mêi nên sibba him vpfolgja, thêr-im nêiar sy sa 
tha fjarde kny. 

12. Thêra tham strida mitha wåpne an hjara handa ne 
kunnafh navt forsinna ånd wis bilywa, thérvmbe ne focht-eth 
nêne kêning wåpne to hantêra an tha strid. Sin wisdom mot 
sin wapen wêsa ånd thju Ijafte sinra kåmpona mot sin skyld 
wêsa. 

HYR SEND THA RJÜCHTA THÊRE MODER AND 
THÊRA KÊNINGGAR. 

1. Sahwersa orloch kumth, send tha moder hira bodon 
nêi tha kêning, thi kêning send bodon nêi tha grêvetmanna 
vmbe lând-wèr. 

2. Tha grêvetmanna hropath alle burch-hêra et sêmne 
ånd birêdath ho fêlo manna hja skilun stjura. 



35 

2. Is een knaap twaalf jaar, dan moet hij de zevende dag 
missen van zijn leertijd om vaardig te worden met de wapenen. 

3. Is hij bekwaam geworden, dan geve men hem wapenen 
en hij wordt tot krijgsman geslagen. 

4. Is hij drie jaren krijgsman , dan wordt hij burgtheer en 
mag hij helpen zijn hoofdman te kiezen. 

5. Is h¾ zeven jaren kiezer, dan mag hij helpen een 
heerman of koning te kiezen en dan zelf ook gekozen worden. 

6. Alle jaren moet hij herkozen worden. 
7. Behalve de koning mogen alle ambtmannen wederge

kozen worden, die recht doen en -naar Fryas raad. 
8. Geen koning mag langer dan drie jaren koning blijven, 

opdat hij niet bestendig moge worden. 
9. Heeft hij zeven jaren gerust, dan mag hij weer geko

zen worden. 
40. Is de koning door den vijand verslagen, dan mogen 

zijne nabestaanden ook naar die eer dingen. 
11. Is hij op zijn tijd afgetreden of binnen zijn tijd ge

storven , dan mag geen bloedverwant hem opvolgen, die hem 
nader bestaat dan het vierde lid. 

12. Die welke strijden met de wapenen in hunne handen, 
kunnen niets verzinnen en wijs blijven, daarom voegt het - -
geen koning wapenen te hanteren in den strijd. Zijne wijsheid 
moet zijn wapen wezen en de liefde zijner krijgslieden moet 
zijn schild wezen. 

DIT ZIJN DE RECHTEN DER MOEDER EN DER 
KONINGEN. 

1. Zoo wanneer er oorlog komt, zende de Moeder hare 
boden naar den koning, de koning zende boden naar de 
grevetmannen om de landweer. 

2. De grevetmannen roepen alle burgtheeren te zamen en 
bespreekt hoe vele mannen zij zullen zenden. 

3* 
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3. Alle bisluta thêra moton ring nêi thêre moder senden wer-
tha mith bodon ånd tjugum. 

4. Thju moder lêth alle bisluta gaderja ånd jêfth et gul-
dnetal, thåt is thåt middeltal fon alle bisluta etsêmne, thêrmitha 
mot mån far thåt forma frêto ha ånd thene kening alsa. 

5. Is thju wêra a kamp, thån hoft thi kêning allêna mith 
sinum havedmanna to rêda, thach thêr moton åmmerthe thrê 
burch-hêra fon thêre inoder fôrana sitta svnder stem. Thissa 
burch-hêra moton dêjalikis bodon nêi thêre moder senda, til 
thju hju wêta müge jef thêr awet dên wârth , stridande with-a 
êwa jeftha with Fryas rêdjevinga. 

6. Wil thi kêning dva ånd sina rêda navt, sà mêi hi thåt 
navt vnderstonda. 

7. Kvmth-ene fyand vnwarlinga, thån mot mån dva sa 
thene kêning bith. 

8. Nis thene kêning navt vppet pat, sâ mot mån sin fol-
gar hêrich wêsa of tham-is folgar alont tha lesta. 

9. Nis thêr nên havèdman, sâ kjase mån hwa. 
10. Nis thêr nên tid, sà wårpa hi him to havèdman thêr-

im weldich fêleth. 
11. Heth thene kêning en frêsalik folk ofslagen, sâ mü-

gon sina after kvmande sin nâmá åfter hjara åjne fora; wil 
thene kêning, sâ mêi-er vppen vnbibvwade stèd en plak ut-
kjasa to hus ånd eiv. Thåt erv mêi en rond-dêl wêsa sa 
grât thåt hi fon alle sidum sjvgun hvndred trêdun ut ofsine 
hus mêi hlapa, êr hi an sina rena kvmth. 

12. Sin jongste svn mêi thåt god erva, åfte tham tham-
is jongste, thån skil mån that wither nimma. 

HYR SEND THA RJUCHTA ALLER FRYAS VMBE 
SÈKÜR TO WÊSANDE. 

1. Sahwersa thêr êwa vrwrocht wrde jefta nêja setmata-
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3. Alle besluiten van dezen moeten dadelijk naar de 
Moeder gezonden worden, met boden en getuigen. 

4. De Moeder laat alle besluiten verzamelen en geeft het 
guldengetal, dat is het middengetal van alle besluiten te 
zamen. Hiermede moet men vooreerst vrede hebben, en de 
koning eveneens. 

5. Is het leger te velde, dan behoeft de koning slechts 
met zijne hoofdmannen te raadplegen, doch daarbij moeten altijd 
de drie burgtheeren der Moeder vooraan zitten zonder stem. 
Deze burgtheeren moeten dagelijks boden naar de Moeder 
zenden, opdat zij weten moge of er iets gedaan wordt, strij
dende met\Fryas raadgeving. 

6. Wil de koning iets doen , en zijne raden niet, zoo mag 
hij het niet onderstaan. 

7. Komt een vijand onverwacht, dan moet men doen, 
zooals de koning gebiedt. 

8. Is de koning niet op het pad , dan moet men zijn volger 
gehoorzaam wezen, of die op dezen volgt, tot den laatsten toe. 

9. Is er geen hoofdman, dan moet men een kiezen. 
10. Is daar geen tijd toe, dan werpe zich een tot hoofd

man op, die zich sterk gevoelt. 
11. Heeft de koning een gevreesd volk afgeslagen, dan 

mogen zijne nakomelingen zijnen naam achter hun eigen naam 
voeren. De koning mag, zoo hij wil, op eene onbebouwde 
plaats eene plek uitkiezen tot een huis en erf. Dat erf mag 
een ronddeel zijn, zoo groot, dat hij naar alle zijden zeven 
honderd treden van zijn huis af loopen mag, eer hij aan zijn 
grensscheiding komt. 

12. Zijn jongste zoon mag dat goed erven, na hem diens 
jongste zoon, dan zal men het terug nemen. 

HIER ZIJN DE RECHTEN ALLER FRIESEN OM 
VEILIG TE WEZEN. 

Zoo wanneer er wetten gemaakt worden, of nieuwe ia-



38 

vlikt, alsa mot-et to mêna nitha skên, men nåmmer to bâta 
fon enkeldera månniska, her fon enkeldera slachta, ner ton 
enkeldera stâta, nach fon awet that enkel sy. 

2. Sahwersa orloch kvmt ånd thêr wrde husa homljat 
jeftha skêpa, hok that et sy, sy-et thrvch thene fyand, tha 
by mêna rêdum, sâ ach tha mêna mênta, thåt is al-et folk 
to sêmne that wither to helene; thêr vmbe that nåmman tha 
mêna sêka skil helpa vrljasa vmbe sin åjn god to bmaldane. 

3. Is orloch vrthêjan, ånd send thêr svm, alsa vrdêren 
that hja navt longer wårka ne mügon, sâ mot tha mêna 
mênte hjam vnderhalda, by tha fêrstum achon hja forana to 
sittana, til thju tha jüged skil êra hjam. 

4. Send thêr wêdvon ånd wêson kêmon, sâ mot man hja 
âk vnderhalda ånd tha svna mügon thi nâma hjarar tåta vpp-ira 
skildum writa hjara slachtha to êrane. 

5. Send thêr svm thrvch thene fyand fat ånd kvmath hja 
to båk, sâ mot mån hjam fêr fon thåt kamp of fora, hwand 
hja machton fry lêten wêsa by arge loftum ånd than ne mü
gon hja hjara lofta navt ni halda ånd toch êrlik bilywa. 

6. Jef wi selwa fyanda fata, sâ brånge mon tham djap 
anda landa wêi, mån lêrth hja vsa frya sêde. 

7. Lêt mån hja åfternêi hlâpa, sà lêt mån thåt mith wel-
hêd thrvch tha fàmna dva, til thju \n âtha ånd frjunda winna 
fori lêtha ånd fyandun. 

UT MINNOS SKRIFTUN. 

Sahwersa thêr ênman is thêrmêta årg that hi vsa swefsar bira-
wath, morth-dedun dvat, husa barnth, mangêrtha skånth, hok 
thåt-et sy, thåt årg sy, ånd vsa swetnata willon thåt wroken håva, 
sâ is thåt rjucht thåt mån thene dêderfâtath ånd an hjara åjn-
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zettingen zamengesteld, alsdan moet het ten gemeenen nutte 
geschieden, maar nimmer ten bate van enkelde menschen, 
noch van enkelde geslachten, noch van enkelde staten, noch 
van iets dat enkeld is. 

2. Zoo wanneer er oorlog komt en daar worden huizen 
vernield of schepen, hoedanig het ook wezen mogen, hetzij 
door den vijand, hetzij bij gemeenen rade, zoo behoort de 
gemeene gemeente, dat is al het volk te zamen, dit weder 
te vergoeden, daarom opdat niemand de algemeene zaak zal 
helpen verliezen, om zijn eigen goed te behouden. 

3. Is de oorlog voorbij gegaan, en zijn er sommige zoo
danig verminkt, dat zij niet langer werken kunnen, dan moet 
de gemeene gemeente hen onderhouden, bij de feesten be-
hooren zij vooraan te zitten, opdat de jeugd hen zal eeren. 

4. Zijn er weduwen en weezen gekomen , dan moet men 
haar ook onderhouden, en de zonen mogen de namen hunner 
vaderen op hunne schilden schrijven tot eere van hun geslacht. 

5. Zijn er sommigen door den vijand gevangen genomen 
en komen zij terug, dan moet men hen verre van het kamp 
wegvoeren, want zij mochten vrij gelaten zijn onder kwade 
beloften, en dan mogen zij hunne"beloften niet houden en 
toch eerlijk blijven. 

6. Indien wij zelve vijanden gevangen nemen, dan voere 
men die diep in het land weg, en leert hen onze vrije zeden. 

7. Indien men hen naderhand vrijlaat, dan laat men dat 
met goedheid door de Maagden doen , opdat wij makkers en 
vrienden winnen in plaats van haters en vijanden. 

UIT MINNO'S GESCHRIFTEN. 

Zoo wanneer daar een man is dermate boos, dat hij onze 
naburen berooft, doodslagen pleegt, huizen in brand steekt 
maagden schendt, wat het ook zij dat boos i s , en onze 
landgenooten willen dat gewroken hebben, dan is het 
recht, dat men den dader vatte en in hunne tegea-
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•warda dêjath, til thju thêr vr nên orloch ne kvme, wérthrvch 
tha vnskêldiga skolde bota fori tha skêldiga. Willath hja him 
sin lif bihalda lêta ând thju wrèka ofkâpja lêta, sâ mêi mån 
thåt dåja. Thach is then bona en kêning , grêvetman, grêva 
hwa thát-et sy, tham ovira sêda mot wâka, sâ moton wi thåt 
kwad bêferja men ta bona mot sin straf hâ. 

Forth hi en êrenâma vppa sine skeld fon sina êthelun, sâ 
ne mügon sina sibba thi nâma navt lônger ne fora. Thêr-
vmbe thåt hi êne sibba svrg skil håva ovira sêda thêra ôthera. 

ÊWA FARA STJURAR (*). STJURAR IS THI ÈRENOMA 
THÊRA BUTAFARAR. 

Alle fryas svna håva lika rjuchta, thêrvmb mügon álle flinka 
knâpa hjara self as butafårar melda by tha ôldermôn ånd 
thisse ne mêi him nit ofwisa, wara thåt er nên sted is. 

2. Tha stjurar mügon hjara åjn måstrun noma. 
3. Tha kâpljvd moton keren ånd binomath wertha thrvch 

tha mênte thêr-et god hêreth ånd tha stjurar ne mügon thêr 
by nên stem håva. 

4. Jef mån vppe réis bifinth thåt thene kêning årg jefta 
vnbikvmmen is , sâ mügon hja en ôra nimma; kvmon hja 
to båk, sâ mêi thene kêning him self biklagja by tha ôldermôn. 

5. Kvmth thêr flâte to honk ånd sin thêr bâta, sâ moton 
tha stjurar thêr of en thrimene håva , althus to dèlande, thi 
witkêning twilf môn-is dêla, thi skolt by nacht sjugun dêla, tha 
bôtmônna ek twa dêla, thi skiprun ek thrê dêla, that ôra 
skip-is folk ek ên dêl. Tha jongste prentar ek en thrimnath, tha 
midlosta ek en half-dêl ånd tha ôldesta ek en twêdnath. 

6. Sin thêr svme vrlameth, sâ mot-a mêna mênte njvda 
far hjara lif, âk moton hja fôrana sitta by tha mêna fêrsta, 
by huslika fêrsta, jâ by alle fêrsta. 

(*) Stjurar, van hier de naam Sturii by Plinius. 
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woordigheid doode, opdat daar over geen oorlog kome, waar
door de onschuldige zoude boeten voor den schuldige. Willen 
zij hem zijn lijf laten behouden en de wraak laten afkoopen, 
zoo mag men dat gedoogen. Is de schuldige een koning, 
grevetman, grevet, wie dat het zij, die over de zeden moet 
waken, zoo moeten wij het kwaad herstellen, maar hij moet 
zijne straf hebben. Voert hij een eernaam op zijn schild van 
zijne voorvaderen, dan mogen zijne nabestaanden dien naam 
niet langer voeren, daarom dat de eene bloedverwant zorg
dragen zal over de zeden des anderen. 

WETTEN VOOR DE STUURLIEDEN. STUURMAN IS 
EEN TITEL VOOR DE B UITENVAARDERS. 

1. Alle Fryas zonen hebben gelijke rechten, daarom mogen 
alle flinke knapen zich als buitenvaarders aanmelden bij den 
olderman, en deze mag hen niet afwijzen, ten ware dat er 
geen plaats is. 

2. De stuurlieden mogen hun eigen meesters benoemen. 
3. De kooplieden moeten gekozen en benoemd worden 

door de gemeente, aan wie het goed toebehoort, en de stuur
lieden mogen daarbij geen stem hebben. 

å. Als men op reis bevindt, dat de koning slecht of on
bekwaam is , dan mogen zij een ander nemen. Komen zij 
weer thuis, dan mag de koning zich beklagen bij den olderman. 

5. Komt de vloot weder thuis, en zijn er baten, dan 
moeten de zeelieden daarvan een derde deel hebben, aldus te 
deelen. De witkoning twaalf mansdeelen, de schout bij nacht ze
ven mansdeejen, de bootsmannen elk twee deelen, de schippers 
elk drie deelen, het overige scheepsvolk elk een deel, de jong
ste scheepsjongens elk een derde deel, de middelste jongens 
elk een halfdeel en de oudste jongens elk een tweederde deel. 

6. Zijn er sommigen verlamd, dan moet de gemeene gemeente 
zorgen voor hun onderhoud, ook moeten zij vooraan zitten bij 
de algemeene feesten, bij huissehjke feesten, ja bij alle feesten. 
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7. Sin thêr vppa tocht vmkume, sâ moton hjara nêstun 
hjara del erva. 

8. Sin thêr wêdven ånd wêson fon kvmen, sâ mot tbju 
mênte hja vnderhalda; sin hja an ênre kase felth, sa mügon 
tha svna thi nôma hjarar tâta vppira skeldun fora. 

9. Sin thêr prentara (*) forfaren, sa moton sina erva en êl 
mannis dêl håva. 

10. Was hi forsèith , sâ mèi sin brud sjugun mannis dêlun 
aska vmbe hira fryadulf en sten to to wjande, mar thånmot 
hja for tha ére wêdve bilyva lêva long. 

11. Sahwersa en mênte en flåte to rêth, moton tha rèdar 
njvda fâra beste liftochtun åud fâr wif ånd bårn. 

12. Jef en stjurar of ånd årm is, ånd hi heth hus nach 
erv, sâ mot irii that jon wertha. NO hy nên hus nach erv , 
sa mügon sin friundun hem tus nêma ånd thju mênte mot et 
bêtera nêi sina stat, wara thåt sin friunda thene bâta wêigerja. 

NEÏLIKA SÊKA UT-A NÊILÊTNE SKRIFTUM MINNOS. 

Minno (†) was en alde sêkêning, sjaner ånd wisgyrich. 
An tha Krêtar heth-i êwa jêven. Hi is bårn an tha Linda-
wrda, ånd nêi al sin witherfâra heth hi thåt luk noten umbe 
to Lindahêm to sterva. 

Sahwersa vsa swethnata en dêl land have jettha wêtir, 
that vs god tolikt, sa focht-et vs vmbe that a kâp to frêja , 
nillath hja thåt navt ne dva , than mot mån hja that bihalda 
lêta. That is nêi Frya-his tex ånd-et skolde vnrjucht wêsa 
to vnthandana that. 

Sahwersa thêr swethnata et sêmna kyva ånd sana 
vr enga sêka, tha vr land, ånd hja vs frêja en ordêl 
to sprêka, sa ach man thåt reder åfterwêja 

(*) Prentar, nog op Texel een (stuurmans) leerling. 

(†) Minno, Minos (de ouáe). 
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7. Zijn er op de tocht omgekomen, dan moeten hunne 
naasten hun deel erven. 

8. Zijn daar weduwen en weezen van gekomen, dan moet 
de gemeene gemeente die onderhouden; zijn zij in een zee-
strijd gesneuveld , dan mogen hunne zonen de namen hunner 
vaderen op hunne schilden voeren. 

9. Zijn er ligtmatrozen verongelukt, dan moeten zijne erven 
een geheel mansdeel hebben. 

10. "Was hij verloofd, dan mag zijne bruid zeven mans-
deelen eischen om aan haar bruidegom een steen te wijden, 
maar dan moet zij voor deze eer weduw blijven haar leven lang. 

11. Bijaldien eene gemeente eene vloot uitrust, moeten 
de reeders zorgen voor de beste leeftocht en voor vrouwen en 
kinderen. 

12. Indien een zeeman afgeleefd en arm is, en heeft hij huis 
noch erf, dan moet hem dat gegeven worden. Wil hij geen 
huis en erf, zoo mogen zijne vrienden hem in huis nemen en 
de gemeente moet dat vergoeden naar zijn staat, tenzij dat 
zijne vrienden dit voordeel weigeren. 

NUTTIGE ZAKEN UIT DE NAGELATEN SCHRIF
TEN VAN MINNO. 

Minno was een oude zeekoning, een ziener en wijsgeer; 
hij heeft aan de Kretensen wetten gegeven. Hij is geboren 
aan de Lindeoord, en na al zijne omzwervingen heeft hij het 
geluk genoten om tè Lindahem te sterven. 

Zoo wanneer onze naburen een stuk land hebben of water, 
dat ons goed toeschijnt, zoo voegt het ons dat te koop te 
vragen; willen zij dat niet doen, zoo moet men hun dat laten 
behouden: dat is naar Fryas tex en het zoude onrecht wezen 
dat afhandig te maken. 

Wanneer er naburen te zamen kijven en twisten over eenige 
zaak (anders) dan over land, en zij ons verzoeken een oor
deel uit te spreken, zoo behoort men dat liever achterwege 
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to lêtane, tach sa man thêr navt buta ne kan, sa mot man 
thåt êrlik ånd rjuchtférdich dva. 

Kvmth thêr hwa ånd sêith, ik håv orloch, nw most-v mi 
helpa ; jeftha en ôra kvmth ând sêith , min svn is vnjêrich ånd 
vnbikvmmen, ånd ik bin ald , nw wild-ik thi to wâranstew ovir 
hini ånd ovir min land stålla, til hi jêrich sy, sa ach man 
that wêigarja, til thju wi nawt an twist ne kvme ne müge vr 
sêka stridande with vsa frya sêdum. 

Sahwersa thêr kvmth en vrlandisk kapman vppa tolêtmårk 
et Wyringga tha to Almanland ånd hi bidroght, sa warth-er 
bistonda mårk-bêten ånd kanbêr mâkad trvch tha fâmna invr 
et êle land. Kvmth-er thån to båk, sa ne skil nimman kâpja 
fon him , hy mêi hinne brûda sa-r kvmen is. Thus, sahwersa-r 
kâpljud keren wrde vmbe wr-a merka to gâ, jeftha mith-e 
flat to fârane, sa ach man allêna aldulkera to kjasane tham 
mån tyge by tyge kånth ånd an en goda hrop stâne by tha 
fâmna. Bêrth-et navt to min that-er en årg man mông sy, 
tham tha ljud bitrogha wil, sa agon tha ora thåt to wêrane. 
Het-i-t-al den sa mot mån thåt bêterja, ånd thene misdêdar 
ut 'of lândum banna, til thju vsa nâma vral mith êrane skil 
wertha binomath. 

Men jef wir vs vppen vrlandiska markt finda, sy-et heinde 
jeftha fêr, ånd bêrth-et thåt-et folk vs let dvath jeftha 
bistêlleth, sâ agon wy mith haste hêi to to slâna, hwand 
afskên wy êlla agon to dvande vmbe frêtho willa, vsa half-
brothar ne mügon vs nimmer minachtja nach wàna that wi 
ange send. 

In min jüged håv ik wel ênis mort overa bánda thêra êwa, 
áfter håv ik Frya often tanked vr hjra tex, ånd vsa áthla vr 
tha êwa thêr thêrnêi tavlikt send. 

Wr.alda jeftha Alfoder heth mi fêlo jêren jêven, 
invr fêlo landa ånd sêa håv ik omme fàren ånd nêi 
al hwa ik sjan hâ, bin ik vrtjûgad that wi allêna 
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te laten; doch als men daar niet buiten kan, zoo moet men 
dat eerlijk en rechtvaardig doen. 

Komt er iemand en zegt: ik heb oorlog en nu moet gij 
mij helpen. Of een ander komt en zegt: mijn zoon is min
derjarig en onbekwaam en ik ben oud , nu wilde ik u tot voogd 
over hem en over mijn land stellen, totdat hij meerderjarig 
is, zoo behoort men dat te weigeren, opdat wij niet in twist 
mogen komen over zaken strijdende met onze vrije zeden. 

Wanneer een buitenlandsch koopman komt op de toegelatene 
markt te Wyringen of te Almanland en hij bedriegt, zoo wordt 
h¾j terstond in de marktboete geslagen en door de maagden 
kenbaar gemaakt over het geheele land. Komt hij dan terug, 
dan zal niemand van hem koopen, en hij mag vertrekken 
gelijk hij gekomen is. Dus wanneer er kooplieden gekozen 
worden om ter markt te gaan, of met de vloot te varen, dan 
behoort men alleen dezulken te kiezen, die men door en door 
kent en in een goeden roep staan bij de maagden. Ge
beurt het desniettemin, dat er een slecht man onder is , die 
de menschen bedriegen wil," zoo behooren de anderen dat te 
weren. Heeft hij het reeds gedaan, dan moet men dat her
stellen , en den misdadiger uit het land verbannen, opdat 
onze naam overal met eere genoemd mag worden. 

Maar zoo wij ons op eene buitenlandsche markt bevinden, het
zij nabij of ver af en het volk ons leed doet of besteelt, dan 
behooren wij met een haastigen aanval toe te slaan, want of
schoon wij alles behooren te doen om des vredes wille, mogen 
onze halfbroeders ons nimmer minachten of wanen dat wij 
bang zijn. 

In mijne jeugd heb ik wel eens gemord over de banden der 
wetten, achterna heb ik Frya dikwijls gedankt voor hare 
tex, en onze voorvaderen voor de wetten, die daaruit zamen-
gesteld zijn. Wralda of Alvader heeft mij vele jaren gege
ven , en over vele landen en zeeën heb ik rondgevaren, en 
na alles wat ik gezien heb, ben ik overtuigd, dat wij alleen 
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trvch Alfoder utforkêren send, êwa to håvande. Lydas folk 
ne mèi nên êwa to mâkjande ni to hàldande, hja send to 
dvm ånd wild thêrto. Félo slachta Findas send snôd enoch, 
men hja send gyrich, hâchfârande , falsk, vnkûs ånd mort-
sjochtich. Poga blásath hjara selva vppa, ånd hja nemügath 
nawet than krupa, Forska hropath wårk, wårk, ånd hja 
ne dvath nawet as hippa ånd kluchtmâkja. Tha roka hropath 
spar, spar, men hja stêlon ånd vrslynath al wat vnder 
hjara snavela kvmath. Lik al tham is thåt Findas folk, hja 
bogath immer ovir goda êwa; ek wil setma mâkja vmb-et 
kwâd to wêrane, men selva nil nimman theran bonden wêsa. 
Thêra hwam-his gást that lestigoste sy ånd thêrtrvch sterik, 
tham-his hòne krêjath kêning ånd tha ôra moton alwenna 
an sin weid vnderwurpen wêsa, til en ôther kvmth thêr-im 
fon-a sêtel drywet. Thåt word êwa is to frân vmbe anmêna 
sêka to nomande. The rvmbe heth mån vs êvin sega lêrth. 
Êwa thåt seit setma thêr bi aller måpniska êlik an hjara 
mod prenth send, til thju hja müge wêta hwat rjucht ånd 
vnrjucht sy ånd hwêrtrhvch hja weldich send vmbe hjara åjne 
dêda ånd tham fon ôrum to birjuchtande, thåt wil sedsa 
alsanâka hja god ånd navt misdêdich vpbrocht send. Ak is-er 
jet-en ôra sin an fåst. Êwa seit ak, êlik wêter-lik; rjucht 
ånd sljucht as wêter that thrvch nên stornewind jeftha awet 
owers vrstoren is. Warth wêter vrstoren, sa warth-et vnêwa, 
vnrjucht, men et nygt êvg vmbe wither êwa to werthande, 
that lêith an sin fonselvhêd, alsa tha nygung to rjucht ånd 
frydom in Fryas bern leith. Thessa nygung håvath wi trvch 
Wr.aîdas gást, vsa foders, thêr in Fryas bernbogth, thèrvm 
be skil hju vs âk êvg biklywa. Êwa is âk thet ôra sinnebyld 
fon Wr.aîdas gást, thêr êvg rjucht ånd vnforstoren bilywath, 
afskên-et an lichême årg to geit. Êwa ånd vnforstoren send 
tha mårka thêra wisdom ånd rjuchtfêrdichhêd thêr fon 'S 
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door Alfader uitveikoren zijn, om wetten te hebben. Lydas 
volk vermag geene wetten te maken, noch te houden, zij 
zijn te dom en onbeschaafd daartoe. Velen gelijken op Finda, zijn 
schrander genoeg, maar zij zijn hebzuchtig, hovaardig, valsch, on-
kuisch en moordzuchtig. ,8¾ jjadde blaast zich op en zij ka'n 
slechts kruipen. De Jfikvorsch roept w e r k , w e r k , en zij 
doet niets als huppelen'¾n gràppenmaken. De raven' roepen 
s p a a r , s p a a r , maar zij stelen en verslinden al wat on
der hun snavel komt. Aan die allen gelijk is het Findas 
volk, zij spreken luide altijd over goede wetten, elk w il in
zettingen maken om het kwaad te weren, maar zelf wil nie
mand daaraan gebonden wezen. Diegene wiens geest het 
listigsle is en daardoor sterk, diens haan kraait koning en 
de andere moeten allerwege aan zijn wil onderworpen wezen, 
totdat een ander komt die hem van den zetel verdrijft. Het 
woord e w a is te heilig om eene gemeene zaak te benoemen, 
daarom heeft men ons e v i n leeren zeggen. E w a beteekent 
i n z e 11 i n g e n , die bij alle menschen gelijkelijk in hun ge
moed geprent zijn,' opdat zij weten mogen wat recht en on-
recnt is, en waardoor zij in staat zijn hunne eigene daden en 
die van anderen te beoordeelen, dat wil zeggen: al zoo verre 
zij goed en niet misdadig opgevoed zyn. Ook is er nog een andere 
zin aan vast: £ wa (effen) beteekent ook g e 1 ij k, v 1 a k als wa-
ter, recht en slecht gelijk water dat door geen heVige wind 
of iets anders verstoord is. Wordt Jiet water verstoord, dan 
wordt het oneffen, onrecht, maar het neigt altijd om weder 
effen te worden. Dat ligt in zijn wezen, even als de neiging 
tot recht en vrijheid in Fryas kinderen ligt. Deze neiging 
hebben wij door «den geest van Wraldá onzen vader, die 
luide spreekt in Fryas kinderen. Daarom zal die ook eeuwig-
beklijven. E w a (eeuwig) is ook het andeie zinnebeeld van 
Wralda, die eeuwig recht en onverstoord blijft, ofschoon 
het in zijn ligchaam erg toe gaat. Eeuwig en onverstoord 
zijn de kenmerken der wijsheid en rechtvaardigheid die door 
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alla frêmo månniska socht ånd trvch alla rjuchtera bisêten 
wrden mot. Willath tha månniska thus setma ånd domar 
måkja, thêr alan god bilywa ånd allerwêikes, sa moton hja 
êlik wêsa to fara alle månniska; nêi thisse êwa achath tha 
rjuchtera hjara ordêl ut to kêthande. Is thêr eng kwâd 
dên , hwêrvr nên êwa tavlikt send , sa mot mån êne mêna acht 
bilidsa; thêr ordêlth mån nêi tha sin thêr Wr.aldas gast an 
vs kêth vrnbe over ella rjuchtfêrdich to hirjuchtande, althus 
to dvande ne skil vs ordêl nåmmer fâlikant ut ne kvma. Ne 
dvath mån'nên rjucht men vnrjucht, alsa rist thêr twist ånd 
twispalt emong tha månniska ånd stâta, thérut sprût inlan-
diska orloch, hwêrthrvch ella homljath ånd vrdåren wårth. 
Men, o dvmhêd. Bâhwila wi to dvande send ekkorum to 
skâdane, kvmth-et nidige folk Findas mith hjara falska pre-
sterum jvw hâva to râwande, jvwa toghatera to skåndane, 
jvwa sêda to vrdva ånd to tha lesta klappath hja slâvona 
banda om jahwelikes frya hals. 

ÜT-A SKRIFTA MINNOS. 

Tha Nyhellênia(*) tham fon hira åjn nôme Min-erva héte, 
god sêten was ånd tha Krêkalander (†) hja to met even hárde 
minade as vs åjn folk, thâ kêmon thêr svme forsta ånd pre-
stera vppe-ra burch ånd frêjon Min-erva hwêr of hjra 
erva lêjon. Nyhellênia andere, mina erva dreg ik om 
in mina bosm, hwåt ik urven håv is ljafde vr. wis
dom , rjucht ånd frydom, håv ik tham vrlêren, alsa ben 
ik êlik an tha minniste jvvar slâvonena. Nw jêv ik rèd vm 
nawet, men than skold ik vrkâpja tham. Tha hêra gvngon 
wêi, ånd hripon al lakande, jvwer hêroga thjanra, wisa Hel-
lênia. Thach thêrmitha miston hja hjara dol, hwand thåt folk 
thåt hja minnade ånd hja folgade, nam this nôme to-n êre 
nôme an. Tha hja sâgon thåt hjara skot mist hêde, 

(*) Nyhellênia, Nehalemiia. 
(†) Krekaland, het Krekenland, zoowel Groot Griekenland als Griekenland zelf. 
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alle vrome menschen gezocht en door alle rechteren moeten 
bezeten worden. Willen dus de mensehen inzettingen 
en bepalingen maken, die steeds goed blijven en aller 
wege, zoo moeten zij gelijk wezen voor alle menschen. Naar 
deze wetten behooren de rechteren hun oordeel uit te spre
ken. Is er eenig kwaad bedreven, waaromtrent geene wet
ten gemaakt zijn, zoo moet men eene algemeene vergadering 
beleggen, daar oordeelt men naar den zin, dien Wraldas 
geest in ons spreekt, om over alles rechtvaardig te oordeelen. 
Zoo doende zal ons oordeel nimmer falikant uitkomen. Doet 
men geen recht, maar onrecht, dan rijst er twist en twee
spalt onder de menschen en staten; daaruit ontspruit binnen-
landsche oorlog , waardoor alles in de war gebragt en in 't ver
derf gestort wordt. Maar o domheid. Terwijl wij bezig 
zijn elkander te schaden, komt het nijdige volk Findas met 
zijne valsche priesteren om uwe have te rooven, uwe doch
teren te schenden, uwe zeden te verderven , en ten laatste 
sluiten zij slavenbanden om een ieders vrijen hals. 

UIT MINNOS SCHRIFTEN. 

Toen Nyhalennia , die van haar eigen naarn M i n-e r v a 
heette, goed gezeten was, en de Krekalanders haar soms 
evenzeer lief hadden als ons eigen volk, toen kwamen daar 
eenige vorsten en priesteren op haie burgt en vraagden Min-erva, 
waar hare erven gelegen waren. Hellenia antwoorde m ij n e 
e r v e n draag ik om in mijn boezem, 't gene ik geëtfd heb 
is liefde tot wijsheid, rechtvaardigheid en viijheid. Heb ik 
die verloren, dan ben ik gelijk aan den minste van uwe 
slaven. Nu geef ik raad om niet, maar dan zoude ik die 
verkoopen. De heeren gingen heen en riepen al lachende, uwe 
gehoorzame dienaren, wijze H e l l e n i a . Doch daarmede mis
ten zij hun doel, want het volk dat haar beminde en volgde 
nam dezen naam als een eernaam op. Toen z¾ zagen, dat 

4 
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thâ gvngon hja hja bihlvda ånd sáidon that hju-t folk hex-
nad hêde, men vs folk ånd tha goda Krêkalandar wêrde aller 
wêikes that-et laster wère. Enis kêmon hja ånd frêgon, as 
thv thån nôn thjonster ne biste , hwat dëist thân mitha åjar 
tham thv altid bi thi heste. Min-erva andere, thisse åjar 
send that sinebyld fon Fryas redjêvinga, wôrin vsa tokvmste 
forholen hlêit ånd fon êl thåt månneskalik slachte; tid mot 
hja utbroda ånd wi moton wâka thåt-er nên lêth an ne kvmth. 
Tha prestera, god sêid; men hwèrto thjanath thene hund an 
thina fêra hand. Hellènia andere, heth thene hárder nên 
skêper vmbe sin kidde at sêmene to haldande ? hwat thene 
hvnd is inna thjanest* thes skêphårder , bin ik in Fryas tjanest , 
ik mot ovir Fryas kidde wâka. That likath vs god to , sêdon 
tha prestera; men seg vs, hwat is thju bitjvtenise fon thi 
nachtule, ther immer boppa thin hole sit, is that ljucht-
skvwande djar altomet thet teken thinra klârsjanhêd. Nêan 
andere Hellènia, hi helpt my hügja that er en slach fon mån-
niska ovir hirtha omme dwâlth, thêr evin lik hi in kårka 
ånd hola hêma; thêr an tjuster frota, tach navt as hi, vmb 
vs fon mûsa ånd ôra plåga to helpane, men renka to for-
sinna, tha òra månniska hjara witskip to râwane, til thju 
hja tham to betre müge fata vmber slavona fon to mâkjande 
ånd hjara blod ut to sùgane, even as vampyra dva. Enis 
kêmon hja mith en benda folk. Pest was over-et land kvmen, 
hja scidon, wi alle send to dvande, tha Goda to offerja, til 
thju hja pest wêra müge. Niht thv then navt ne helpa hjara 
grimskip to stilane, jeftha hethste pest selva ovir-et land 
brocht mith thinra kunsta. Nêan sêide Min-erva , men ik ne 
kån nêne goda, thêr årg dvande send; thêrvmbe ne kan ik 
na\t frêja jef hja beter wrda willa. Ik kån ên gode, thåt 
is Wr.aldas gást; men thivch tham er god is, dvath er 
âk nen kwàd. Hwanath kvmth-et kwâd thån wêi, frêjath 
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hun schot gemist had, toen gingen zij haar belasteren, en 
zeiden dat zij het volk behekst had; maar ons volk en de 
goede Krekalanders beweerden allerwege dat het laster was. Eens -
kwamen zij en vroegen: als gij dan geen tioenster (heks) zijt, 
wat doel gij dan met de eijeren, die gij altijd bij u hebt. 
Minerva antwoordde: Deze eijeren zijn het zinnebeeld van 
Frya's raadgevingen, waarin onze toekomst verholen ligt en 
die van het geheele menschelijk geslacht. J)e tijd moet ze 
uitbroeden, en wij moeten waken dat er geen leed aan komt. 
De priesteren (zeiden): goed gezegd, maar waartoe dient de hond 
aan uwe rechter hand. Hellenia antwooide: Heeft de herder 
geen schaapshond om zyne kudde bijeen te houden? wat de 
hond is in de dienst des schaapshei ders, dat ben ik in Frya's 
dienst. Ik moet over Frya's kudde waken. Dat komt ons 
goed voor zeiden de priesters, maar zeg ons wat is de be-
teekenis van de nachtuil, die altijd boven uw hoofd zit; is 
dat lichtschuwende dier soms het teeken van uw helder 
zien? Neen, antwoorde Hellenia, hij helpt mij herinneren 
dat er een slag van menschen over de aaide omdwaalt, dat 
even gelijk hij in kerken en holen huist, die in duister om-
wroeten , doch niet als hij, om ous van muizen en andere 
plagen te bevrijden, maar om ranken te verzinnen, andere 
menschen hunne wetenschap te rooven, opdat zij hen des te 
.beter mogen vatten om er slaven van te maken , en hun bloed 
uit te zuigen even als de bloedzuigers doen. Eens kwamen zij -
met eene bende volks (de pest was over het land gekomen) , 
zij zeiden: wij alle zijn bezig de goden te offeren, opdat zij 
de pest mogen weren, wilt gij dan niet helpen hunne gram
schap te stillen, of hebt gij zelve de pest over het land ge
bracht met uwe kunsten. Neen, zeide Minerva, maar ik 
ken geene goden die kwaaddoende zijn, daarom kan ik niet 
vragen of zij beter willen worden. Ik ken slechts een goede , 
dat is Wralda's geest, maar omdat hij goed is , doet hij ook 
geen kwaad. Waar komt het kwaad'dan weg, vroegen de 

4* 
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tha prestera. Allet kwâd kvmth fon jow ånd fon thêre dvm-
hêd thêra manniska, tham hjara selva fon jow fensa lêta. 
Jef thin drochten thån sâ bjustre god i s , wêrvmb wêrth-
er-et kwâd thån navt, frêjath tha prestera. Hellenia an
dere , Frya het vs vppe wêi brocht ånd thene kroder thåt 
is tid, tham mot thåt ovrige dva. With alle rampum is réd ånd 
help to fîndande, tha W.ralda wil thåt wi hja selva soka skiion, 
til thju wi sterik skile wertha ånd wis. Nillath wi navt, thån 
lêt-er vsa trui ut trulla , til thju wi skiion erfåra, hwat nêi 
wisa dádum ånd hwat nêi dvma dêdum folgath. Tha sêide-ne 
forst, ik skolde wâna, that wêre betre, that to wêrande. Hwel 
müglik, andere Hellenia, hwand than skolde tha manniska 
bilywa lik tåmade skêpa; thv ånd tha prestera skolde-r than 
hoda willa, men åk skêra ånd nêi thêre slacht benke fora. Tach 
alsa nil-t vs drochten navt, hi wil that wi ekkorum helpa, men 
hi wil åk thåt jahweder fry sy ånd wis wrde. Thåt is âk vsa 
wille, thêrvmbe kjasth vs folk sin forsta, grêva, rêdjêvar ånd 
alle bàsa ånd mâstera ut-a wisesta thêra goda manniska, til 
thju allemånnalik sin best skil dva vmbe wis ånd god to wer-
thande. Althus to dvande skilun wi ênis wéta ånd anda folka 
lêra, that wis wêsa ånd wis dva allêna lêith to salichhèd. That 
likt en ordêl, sèidon tha prestera, men aste nv mênste, that pest 
thrvch vsa dvmhêd kvmth, skolde Nyhellênia thån wel sa god 
wêsa wille, vmbe vs ewat fon thåt nya Ijucht to lênande, hwêr 
vppa hju sa stolte is. Jes sêide Hellenia; tha rokka ånd òra 
füglon kvniath allêna falla vp vûl âs, men pest minth navt al
lêna vûl âs, men vûla sèd-plegum ånd fangnisa. Wilstv 
nv that pest fon-i wika ånd na wither ne kvma, thån 
mostv tha fangnisa wêi dva, ånd that i al la ren wrde fon 
binna ånd fon bûta. Wi willath bilâwa thåt thin rêd god 
sy, sêidon tha prestera, men seg vs, ho skilurn wi thêr alla 
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priesteren. Alle kwaad komt van u en van de domheid der ' 
menschen, die zich van u laten vangen. Indien uwe godheid 
dan zoo bijster goed is , waarom weert hij dan het 
kwaad niet, vroegen de priesters. Hellenia antwoorde: Frya 
heeft ons op den weg gebracht, en de Kroder, dat is de Tijd, 
(Jie moet het overige doen; voor alle rampen is raad en hulp 
te vinden, doch Wralda wil dat wij die zelve zullen zoeken, 
opdat wij sterk zullen worden en wijs. Willen wij niet, dan 
laat hij onze verbijstering uitrazen, opdat wij zullen ervaren, 
•wat na verstandige daden en wat na dwaze daden volgt. 

Toen zeide een vorst: Ik zoude wanen, dat het beter 
ware, die te weeren. Wel mogelijk, antwoorde Hellenia , 
want dan zouden de menschen blijven gelijk makke schapen , 
gij en de priesters zoudt^hen willen hoeden, maar ook sche
ren en naar de slachtbank voeren. Doch zoo wil het onze 
godheid niet, hij wil, dat wij elkander helpen, maar hij wil 
ook dat iedereen vrij zij en wijs worde. En dat is ook onze 
wil, en daarom kiest ons volk zijne vorsten, graven, raad
gevers en alle bazen en meesters uit de wijsten der goede 
menschen, opdat alle man even zeer zijn best zal doen, om 
wijs en goed te worden. Zoodoende zullen wij eens weten 
en aan het volk leeren, dat wijs zijn en wijs doen alleen 
leidt tot zaligheid. Dat schijnt wel een oordeel, zeiden de 
priesters, maar als gij nu meent dat de pest door onze dom
heid ontstaat, zoude Nyhellenia dan wel zoo goed willen 
wezen, om ons wat van dat nieuwe licht te leenen, waarop 
zij zoo trotsch is. Ja , zeide Hellenia, de raven en andere 
vogelen komen alleen af op bedorven aas, maar de pest be
mint niet alleen bedorven aas, maar ook bedorven zeden 
en gewoonten en booze lusten ; wilt gij nu dat de pest 
van u zal wijken en niet terugkomen, dan moet gij de booze 
lusten wegdoen, opdat gij alle rein wordt van binnen en 
•van buiten. Wij willen gelooven, dat de raad goed is , zeiden 
de priesters, maar zeg ons, hoe zullen wij daar alle men-
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månniska to krêja, thêr vnder vs -weid send. Tha stand Hel-
lênia vp fon hira sêtel ánd kêth: Tha muska folgath thene 
sêjar, tha folka hjara goda forsta, thêrvmbe ach-stv to bijin-
nande milh thin selva ålsa rén to mâkjande, that stv thinna 
blikka in ånd utward môi rjuchta svnder skâmrâd to werthande 
to fara thin åjn mod. Men in stede fon thåt folk rên to mâk
jande heste vûla fêrsta utfonden, hwêr vppa thåt folk al sa 
nâka sûpth, that hja to lesta lik tha barga annath slip frota, 
vmbe that- stv thin vûla lusta bota mêi. Thåt folk bigost to 
jolande ånd to spotande. Thêr thrveh ne thuradon hja nên 
strid wither an to spinnande. Nv skolde åjder wâna , thåt hja 
vral-et folk to hâpe hropen hêde vmbe vs algadur to-t land 
ut to driwande. Nêan an stede fon hja to bihluda gvngon hja 
allerwêikes, âk to tha heinde Krêkalana til tha Alpa ut to 
kêthane, thåt et t'iene allervrste drachten hâgth hêde sin wisa 
toghater Min-erva, to nômth Nyhellênia êmong tha månniska 
to sendane in overa sê mith-en ulk, vmbe tha månniska gode 
rêd to jêvane ånd that allermannalik, thêr hja hêra wilde, 
rik ånd lukieh skolde wertha, ånd ênis bâs skolde wertha ovir 
alle kêningkrik irtha.s. Hira byldnese ståldon hja vppe hjara 
åltårum , jeftha hja vrsellade-t anda dvma månniska. Hja kêthon 
allerwêikes rêd-jêvinga, thêr hju nimmer jêven hêde, ånd 
tåladon wondera, thêr hju nå dên hêde. Thrveh lesta wiston 
hja-ra selva master to mâkjande fon vsa êwa ånd setma, ånd 
thrveh wankêthinga wiston hja alles to wisa ånd to vrbruda. 
Hja ståldon âk fâmma vnder hjara hode, tha skinber vndere 
hoda fon Fåsta (*) vsa forma êre moder, vmbe over thåt frâna 
Jjucht to wâkane. Men thåt Ijucht hêde hja selva vpstoken, 
ånd in stede fon tha fâmkes wis to mâkjande, ånd after-
nêi êmong thåt folk to senda, ta sjaka to lêvande ånd tha 
bårn to lêrande, mâkadon hja-ra dvm ånd dimme bi-t 
Ijucht ånd ne machten hja nâ buta ne kvma. Ak wrdon 

(*) Fåsta, Vesta, en de Vestaalsche maagden. 
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schen toe krijgen, die onder onze heerschappij zijn ? Toen 
stond Hellenia op van haren zetel en sprak: De musschen 
volgen den zaaijer, de volken hunne goede vorsten, daarom 
betaamt het u te beginnen met u zelven alzoo rein te maken, 
dat gij uwe blikken naar binnen en naar buiten moogt rich
ten zonder schaamrood te worden' voor uw eigen gemoed. 
Doch in plaats ' van het volk rein te maken, hebt gij vuile 
feesten uitgevonden, waarop hel volk alzoo lang zuipt, dat 
zij ten laatsten, gelijk de zwijnen in het slik wroeten, omdat 
gij uwe lusten boeten moogty/Het volk begon te joelen en 
te spotten, daardoor durfden zij geen strijd weder aan te 
spinnen. Nu zoude ieder wanen dat zij overal het volk te 
hoop geroepen hadden, om ons allen te zamen het land uit 
te drijven. Neen, in plaats van haar te beschimpen'gingen zij 
allerwegen , ook naar het heinde Krekaland tot aan de Alpen uit
roepen : dat het den Oppersten God behaagd had zijne ver
standige dochter Minerva , bijgenaamd Nyhellenia , onder de 
menschen te zenden van over zee met eene wolk, om 
de menschen goede raad te geven, en opdat alle menschen 
die haar hooren wilden rijk en gelukkig zouden worden-, en 
eens meester zouden worden over alle koningrijken der aarde. 
Zij stelden haar beeld op hunne altaren, zij verkondigden of 
verkochten aan de domme menschen allerwegen raadgevingen 
die zij nimmer gegeven had, en vertelden wonderen die zij 
nooit gedaan had. Door list wisten zij zich meester te maken 
van onze wetten en inzettingen en door listen eu drogre
denen wisten zij alles te bewijzen en te verbreiden. Zij 
stelden ook priesteressen onder hunne hoede, die schijnbaar 
onder de hoede van Festa onze eerste eeremoeder (waren) 
om over het heilige licht te waken, maar dat licht hadden 
zij zelve ontstoken, en in plaats van de priesteressen wijs te 
maken en naderhand onder het volk te zenden om de zieken 
te verplegen en de jeugd te onderwijzen, maakten zij ze dom 
en duister, en zij mochten nimmer buiten komen. Ook werden 
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hja to rêdjévstare brukath, f ach thi rêd was by skin ut hjara 
mvlun; hwand hjara mvla wêron navt owers as tha hropar, 
hwêr trvch tha prestera hjara gêrta utkêthon 

Tha Nyhellênia fallen was, wilden wi en ore moder kjasa, 
svme wildon nêi Texlând vmbe thêr êne to frêjande, men tha 
prestera tham by hira åjn folk thåt rik wither in hêde , nildon 
that ni hengja ånd kêthon vs by-ra folk as vn-frâna ut. 

III. UT-A SKRIFTA MINNOS. 

Tha-k althus wei faren was mith mina Ijvd fon Athenia, 
kêmon wi to tha lesta an en eland thrveh min ljvd Kreta heten 
vm-a wilda krêta tham et folk anhyv by vsa kvmste. Tha 
as hja sagon thåt wi nên orloch an-t skêld foron, wrdon hja 
mak, alsa-k et lest far en bota mit yserark en havesmode ånd 
en stada land wandelde. Thach tha wi en stut sêten hêde 
ånd hja spêradon that wi nên slavona nêde, tha wêron hja 
vistålath, men tha-k-ra nw talt hêde that wi êwa hêdon êlik 
to birjuchtande vr alla, tha wilde-t folk àk fon sokkahâ. Tach 
skêrs hêdon hja tham, jefta thåt álle land kêm anda tys. Tha 
forsta ând prestera kêmon bârja, that wi hjara tjvth over hêrich 
màkad hêde ånd thåt folk kêm to vs vmbe hul ånd skul. 
Tach thâ tha forsta sagon thåt hja hjara rik vrljasa skolda, 
thâ jêvon hja thåt folk frydom ånd kêmon to my vmb-en 
êsega bok. Thach thåt folk was nên frydom wenth ånd tha 
hêra bilèvon welda nêi that ir god thochte. Thâ thi storn wr wêr, 
bigoston hja twispalt among vs to sêja. Hja sêidon to min folk 
that ik hjara help anhropen hêde vmbe standfåst kêning to 
werthande. Enis fand ik gif in min met, thâ as er ênis en skip 
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zij als raadgeefsters gebezigd, maar die raad was voor den 
schijn uit hare monden, want hare monden waren niet an
ders dan de roepers, waardoor de priesters hunne begeerten 
uitspraken. Toen Nyhellenia gestorven was, wilden wij eene 
andere moeder kiezen. Sommigen wilden naar Texland om 
aldaar eene te vragen; maar de priesters die bij hun eigen 
volk het rijk weder in hadden, wilden dat niet gedoogen , 
en kreten ons bij het volk als onheilig uit. 

UIT DE SCHRIFTEN VAN MINNO. 

Toen ik aldus weggevaren was met mijne lieden van Athe-
nia, kwamen wij ten laatsten aan een eiland, door mijne 
manschappen Kreta geheeten, wegens de woeste kreten die het 
volk aanhief bij onze komst. Toen zij echter zagen, dat wij 
geen oorlog in het schild voerden, werden zij gedwee, zoodat 
ik ten laatsten voor een boot met ijzer gereedschap eene ha
venmond en een plek grond inruilde, doch toen wij daar 
eene poos gezeten waren, en zij bespeurden dat wij geene 
slaven hadden, toen waren zij daarover versteld. Maar toen 
dat ik hun nu verteld had, dat wij wetten hadden om gelijk 
recht te doen over allen, toen wilde het volk ook zulke heb
ben, doch nauwhjks hadden zij die, of het geheele land kwam 
in de war. De vorsten en priesteren kwamen en gaven voor 
dat wij hunne onderdanen oproerig gemaakt hadden, en 
het volk kwam tot ons om, heul en schut te vragen. Doch 
toen de vorsten zagen dat zij hun rijk zouden verliezen , toen 
gaven zij aan het volk vrijheid en kwamen bij mij om een 
Asegaboek. Doch het volk was aan geen vrijheid gewoon, 
en de heeren bleven heerschen, naardat hun goed dacht. 
Nadat die storm over was , begonnen zij tweespalt tusschen 
ons te zaaijen. Zij zeiden aan mijn volk, dat ik hunne hulp 
had ingeroepen , om bestendig koning te worden. Eens vond 
ik vergif in mijne spijs. Doch als er eens een schip van 
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fon-t Fly by vs vrsêilde, ben ik fhérmith stolkens hinne 
brith. — Tach min witherfara to lètande, sa wil-k mith 
thesa skêdnesa allêna sêga, that wi navt müge hêma mith 
et Findas folk fon wêr thåt et sy, hwand thåt hja fvl send 
mith falska renka, êwa to frêsane as hjara swête wina mith 
dêjande fenin. 

Ende wra skrifta Minnos. 

HIR VNDER SEND THRÊ WÈTA/THÊR AFTER SEND 
THISSA SETMA MAKAD. 

1. Allera mannalik wét, thåt i sin bihof mot, men wårtb. 
åmmon sin bihof vnthalden , sa nét nên man hwat er skil dva 
vmbe sin lif to bihaldande. 

2. Alle elte minniska werthat drongen a bårn to têlande , 
wårlh that wêrth , sa nét nim man wath årges thêrof kvme mei. 

3 Alrek wát thåt-i fry ånd vnforlêth wil lêva, ånd that 
óre that âk wille. Umbe sekur to wêsande send thesa setma 
ånd domar makad. 

Thåt folk Findas heth âk setma ånd domar: men thissa 
ne send navt nêi tha rjucht, men allêna to bâta thêra pres-
tera ånd forsta, thana send hjara stâta immerthe fvl twispalt 
ånd mord. 

1. Sahwersa imman nâd heth ånd hi ne kan him selva 
navt ne helpe, sa moton tha fâmna thåt kvndich dva an tha 
grêva. Thêrfar thåt et en stolte Fryas navt ne focht thåt 
selva to dva. 

2. Sa hwa årm wårth thrvch tham hi „navt wårka nil, 
thêr mot to thåt land ut dreven wertha, hwand tha låfa ånd 
lorna send lestich ånd årg tânkande : thêrvmbe âch mån to 
wêrane tham. 

3. Jahwêder jong kerdel âch en brud to sêka ånd is er 
fif ånd twintich sa âcht-er en wif to håva. 
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Flylaad bij ons verzeilde, ben ik daarmede stilletjes wegge
togen. Doch mijn eigen wedervaren daarlatende, wil ik met 
deze geschiedenis alleen zeggen, dat wij ons niet moeten in
laten met Finda's volk, van waar het ook zij, omdat zij vol 
zijn van valsche ranken, even te vreezen als hunne zoete 
wijnen met doodend vergif. 

Einde van Menno's schriften. 

HIERONDER ZIJN DRIE BEGINSELEN , DAARNAAR ZIJN 
'DEZE INZETTINGEN GEMAAKT. 

1. ledereen weet dat hij zijn nooddruft moet hebben, 
maar wordt aan iemand zijne nooddruft onthouden, dan weet 
niemand wat hij doen zal, om zijn lijf te behouden. 

2. Alle volwassen menschen worden gedrongen kinderen 
te verwekken, zoo dat geweerd wordt, weet niemand, wat 
kwaads daarvan kan komen. 

3. Een ieder weet dat hij vrij en onverlet wil leven, en 
dat anderen dat ook willen. Om veilig te wezen zijn deze 
inzettingen en bepalingen gemaakt. 

Het volk van Fmda heeft ook inzettingen en bepalingen, 
maar deze zijn niet volgens het recht, maar alleen ten bate 
van de priesters en vorsten, dientengevolge zijn hunne staten 
immer vol tweespalt en moord. 

1. Bijaldien iemand gebrek heeft en hij kan hem zelf niet 
helpen, zoo moeten de Maagden dat ter kennis brengen van 
den graaf, om reden dat het een hooghartigen Fries niet past 
dat zelf te doen. 

2. Zoo iemand arm wordt, doordien liij niet werken wil, 
die moet uit den lande uitgedreven worden; want de laffen 
en Iragen zijn lastig en ergdenkend, daarom behoort men 
hen te weren. 

3. Ieder jong man behoort eene bruid te zoeken, en is 
hij vijf en twintig jaar oud , dan behoort hij eene vrouw te 
hebben. 
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4. Is hwa fif ånd twïntich, ånd heth er nên êngâ, sa 
âch ek man him ut sin hus to wérane. Ta knâpa âchon him 
te formyda. Nimth er thân nach nên êngâ , sâ mot mån hin 
dâd sêga, til thju hi ut of lande brude ånd hir nên årgenese 
nêva ne mêi. 

5 Is hwa wrak, thån mot-er avbêr sêga, that nimman fon 
him to frêsane nach to duchtane heth. Sâ mei er kvma 
hwêr er wil. 

6 Plecht er åfternêi hordom , sâ mêi-r fluchta, ne flucht-
er navt, sâ is er an tha wrêke thêr bitrogna vrlêten, ånd 
nimman ne mêi helpa him. 

7. Sahwersa åmrnon eng god heth, ånd en ôther likt that 
thermête that i him thêran vrfate, sa mot-i that thrja vrjelda. 
Stèlth-i jeta reis, thån mot hi nêi tha tinlànum. Wil thene 
bistêlne him fry jêva, sâ mêi-r thåt dva. Tha bêrth et wither 
sa ne mêi nimman him frydom jêva. 

THISSA DOMAR SEND MAKAD FARA MYDIGA 
MANNISKA. 

1. Sa hwa in hâste mode tha ut nid an nen otheris lêja 
brekth, ågna ut stat, jeftha thoth , hok thåt et sy, sa mot 
thi lêtha bitallja hwat thene lêdar askth. Ne kan hi håt ni 
dva, sâ mot-er avbêr an im dên wertha, sa hi an thene ôre 
dêth. Nil hi thåt navt ut ne stonda, sa mot-i him to sina 
burch-fâm wenda, jef-i inna yser jeftha tin lâna mêi werka 
til sin skeld an sy , nêi thêr mêne dom. 

2. Jef ther imman fvnden wárth alsa årg that-i en Fryas 
felth, hi mot et mit sina lif bitallja. Kan sina burch-fâm 
hin far altid nei tha tinlâna helpa êr er fat wrde, sy mêi 
thåt dva. 

3. Sahwersa thi bona mêi biwisa mith vrkånda tju-
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4. Is iemand vijf en twintig jaar, en heeft hij nog geene echt
genoot, dan behoort men hem uit zijn huis te weren , de knapen 
behooren hem te vermijden. Neemt hij dan nog geene vrouw, 
dan moet men hem dood verklaren , opdat hij uit het land 
vertrekke, en hier geen ergernis mag geven 

5. Is iemand machteloos, dan moet hij openbaar zeggen 
dat niemand van hem te vreezen heett, dan mag hij komen, 
waar hij wil. 

6. Pleegt hij naderhand ontucht, dan mag hij vluchten; 
vlucht hij niet, dan wordt hij aan de wraak der bedrogene 
overgelaten en niemand mag hem helpen. 

7. Bijaldien iemand eenig goed heeft, en een ander be
geert dat dermate, dat hij zich daaraan vergrijpt, dan moet 
hij dat drievoudig vergelden. Steelt hij dan nog eens weer , 
dan moet hij naar de tinlanden; wil de bestolene hem vrij 
laten , dan mag hij dat doen , maar gebeurt het voor de derde 
reis, dan mag niemand hem de vrijheid schenken. 

DEZE BEPALINGEN ZIJN GEMAAKT VOOR 
TOORNIGE MENSGHEN. 

Zoo iemand in, drift of uit boosheid een ander leden breekt, 
een oog uilstoot, ofte tand , wat het ook zij, zoo moet de 
beleediger betalen , wat de beleedigde eischt. Kan hij dat 
niet doen , zoo moet er openbaar aan hem gedaan worden , 
wat hij aan den ander deed. Wil hij dat niet uitstaan, dan 
moet hij zich tot zijne burgtmaagd wenden, of hij in de ijzer-
of tinlanden mag werken, tot dat zijne schuld voldaan is 
volgens de algemeene bepaling. 

2. Wanneer iemand gevonden wordt zoo boos, dat hij een 
Fries dood slaat, dan moet hij dat met zijn lijf betalen. Doch 
kan zijne burgtmaagd hem voor alnjd naar de tinlanden hel
pen, voor dat hij gevat wordt, dan mag zij dat doen. 

3. Bijaldien de gevangene kan bewijzen met erkende ge-
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gum that et by \nluk skên is, sa skil hi fry -wêsa, 
men bêith et jetta réis, sa mot-i tach nêi tha tinlânum, til 
thju mân thêr thrvch formitha all vnerimde wrêka ånd fèitha. 

THIS SEND DOMAR FARA HORNINGA. 

1. Hwa en ôtheris hvs ut nid thene rade hôn anstekt nis 
nèn Fryas, hi is en horning mith basterde blod. Mêi mån 
hin bi thêr dêd bifâra, sa mot mån hin vppet fjvr werpa. Hy 
mêi flya sa-r kán tach nårne skil-i eêkur wêsa fara wrêkande 
hand. 

2. Nên åfta Fryas skil ovira misslêga sinra nêste malja 
nach kalta. Is hwa misdêdoch far-im selva, tha navt frêselik 
far en ôra, sâ mêi hi him selva riuchta. Wárth-i alsa årg 
that er frêslik wårth , sa mot mån-t anda grêva bara ; men 
is thêr hwa thêr en ôther åfterbåkis bitighat in stede fon-t 
to dvande by tha grêva, tham is en horning. Vpper mark 
mot-i anda pêle bvnden wrde , sa that et jong folk im anspêja 
mêi; åfter lâdath mån him overa mårka , men navt nêi tha 
tinlâna, thrvch that en êrerâwer âk is to frèsane. 

3 Sahwersa thêr ènis imman wêre sa årg that i vs gvng 
vrrêde by tha fyand, pàda ånd to pâda wes, vmbe vsa fly-
burga to nåka , jeftha thes nachtis thêrinto glupa, tham wêre 
allêna wrocht ut Findas blod. Him skolde mån mota barna. 
Tha stjurar skoldon sin måm ånd al sina sibba nêi en fêr eland 
mota brânga ånd thêr sin ask forstuva, til thju-r hyr nên 
feninige krûdon fon waxa ne müge. Tha fàmna moton thån 
sin nâm utspêja in vr al vsa stâta, til thju nên bårn sin nâm 
ne krêje ånd tha alda him müge vrwerpa. 

file:///nluk
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tuigen , dat het bij ongeluk geschied is , zoo zal hij vrij wezen. -
Maar gebeurt het nog eenmaal, dan moet hij toch naar de 
tinlanden, opdat men daardoor vermijde alle onbehoorlijke 
wraak en veete. 

DIT ZIJN BEPALINGEN VOOR DE HOERENKINDEREN. 

1. Wie eens anders huis uit boosheid den rooden haan op
zet, is geen Fries, hij is een hoerenkind, met basterd bloed. 
Kan men hem op heeter daad vatten , dan moet men hem 
in het vuur werpen. Hij mag vlieden zoo hij kan, nergens 
zal hij veilig wezen voor de wrekende hand. 

2. Geen echte Fries zal over de misslagen zijns naaste 
mallen of kwaadspreken. Is iemand misdadig jegens hem 
zei ven, maar niet te vreezen voor anderen, dan mag hij zijn 
eigen rechter wezen. Wordt hij zoo slecht, dat hij gevaarlijk 
wordt, dan moet men het aan den graaf openbaren. Maar 
is er iemand die een ander achter zijn rug aantijgt, in plaats 
van het bij den graaf te doen, die is een hoerenkind, op de 
markt moet hij aan den paal gebonden worden, zoodat het 
jong volk hem mag aanspuwen; daarna leidt men hem over 
de grenzen, maar niet naar de tinlanden, want een eerrover 
is ook te vreezen. 

3. Bijaldien er eens iemand zoo slecht was, dat hij ons 
ging verraden, aan den vijand de paden en bijpaden wees om 
onze vliedburgten te genaken , of des nachts daar in te sluipen, 
die zoude alleen gesproten zijn uit Finda's bloed , men zoude 
hem moeten verbranden, de zeelieden zouden zijne moeder en 
al zijne bloedverwanten naar een afgelegen eiland moeten 
brengen, en daar zijn asch verstuiven, opdat er geen 
vergiftige kruiden van mochten groeijen. De maagden moe
ten zijn naam vervloeken over alle onze staten , opdat geen 
kind zijn naam moge krijgen, en de ouden hem mogen 
verwerpen. 
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Orloch was vrtigen, men nêd was kvmen an sin stêd. Nw 
wëron hyr thrê månniska thêr-ek en buda keren stêion fon 
asvndergane ôjnhêra. Tha hja wrdon alle fat. Nw gong 
thene êrosta to ånd brocht thene thjaf by tha skelte. Tha 
fâmna thêr-vr kéthande sêidon aüerwáis, that i dén hêde nêi 
rjucht. Thi ôra nom thene thjaf thåt keren of ånd lêth im 
forth mith frêto. Tha fåmna sêidon, hi heth wel dên. Men 
thi thredde êjnhêr gvng nêi tha thjaf sin hus thâ Asser 
nw sach ho nêd thêr sin sêtel vpstålth hêde, thâ gvng hi to 
båk ånd kèrde wither mith en wêin fol nêdthreftam, thêr hi 
nêd mith fon thêre hêrd of driwe. Fryas fâmna hêdon by 
him omme wârath ånd sin dêd an dat êvge bok skrêven , 
dahwile hja al sina lêka ut fâchth hêde. Tbju êre-
moder was et sêid ånd hju lêt het kvndich dva thrvch 
thåt êle land. 

THAT HYR VNDER STAT IS IN UT THA WAGAR 
THÊRE WARABURGH WRITEN. 

(Zie plaat I.) 

Hwat hyr boppa stat send thi têkna fon thåt jol. Thåt is 
thåt forma sinnebild YVr.aldas, âk fon t-anfang jeftha-t bijin, 
wêrut tid kêm, thåt is tnene Kroder thêr êvg mith thåt jol 
mot ommehlàpa. Thana heth Frya thåt standskrift mâkad, 
thåt hja brukte to hira tex. Thâ Fåsta êremoder wêre, 
heth hju-r thåt run ieftha hlâpande skrift fon mâkad. Ther 
"Witkènine; thåt is Bêkêning', Godfrêiath thene alda heth thêr 
asvndergana telnomar fon mâkad fâr stand ånd rvnskrift bede. 
T is tliêrvmbe na\t to drok that wi-r jêrliks ènis fêst vr fyija. 
Wy mügon Wr.alda êvg thank to wya thåt hi sin gast sa herde in 
vr vsa êthla heth fàra lêtn. Vnder hira tid heth Finda âk en skrift 



PL.1 

3/ #«? van hel H.S. Thel Sok Th era Adela lòhtar. 
w«t i e J J I 'S J' <^1 LXVL\ 



65 

Oorlog was voorbij gegaan , maar nood was in zijne plaats 
gekomen; nu waren er drie menschen die elk een zak koorn 
stalen van afzonderlijke eigenaren. Doch zij werden alle ge
vangen. Nu ging de eerste (eigenaar) heen en bracht den 
dief bij den schout, ,de maagden zeiden daarvan aller-
wege, dat hij gehandeld had naar het récht. De andere nam 
den dief het koorn af, en liet hem voorts met vrede w

u de 
maagden zeiden, hij heeft wel gedaan. Maar de derde 
eigenaar ging naar den dief in zijn huis Toen hij nu zag, 
hoe de nood daar zijn zetel had opgesteld, ging hij terug en 
keerde weder met een wagen vol nooddruftighe4en, waar
mede hij den nood van den haard verdreef. Frya's maag
den hadden bij hem rondgewaard en z¾jne daad in het 
eeuwige boek geschreven, terwijl zij al zijne zonden hadden 
uitgewischt. Het werd gezegd aan de eeremoeder, en deze 
liet het verkondigen over het geheele land. 

HETGENE HIERONDER STAAT IS AAN DE WANDEN 
VAN DE WARABURGT GEGRIFT. 

(Zie plaat I.) 

Wal hier boven staal, dat zijn de teekens van het Juul, 
dat is het eerste zinnebeeld van Wralda , ook van den aan
vang of het begin, waaruit de Tijd is voorigekomen; deze 
is de Kroder, die eeuwig met het Juul moet rondloopen. 
Hiernaar heeft Trya het sla¾nd schrift gevormd , 't welk zij 
gebruikte voor hare tex. Toen Fasta eeremoeder was, heeft 
zij er het run of loopend schrift van gemaakt. De Witkoning 
d. i. Zeekoning Godfried, de oude, heeft er afzonderlijke 
getalteekens van gemaakt voor het staand en loopend schrift 
beide. Het is daarom niet te veel dat wij er jaarlijks een
maal feest voor vieren. Wij mogen Wralda eeuwig dank 
wijden, dat hij zijn geest zoo krachtig over onze voorvaderen 
heeft laten varen. In haren tijd heeft Finda ook een schrift 

5 
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utfvnden, men thåt wère sa hâgfàrende ånd fvl mith fri<da 

ånd krolura, thåt tha afterkvmanda thcrof thju bitjudnese 

ring vrlêren have. Aflernèi håvon hja vs sknft lôred binoma 

tha Finna , tha Thyrjar ånd tha Krekalander. Men hja niston 

navt god , thåt-et fon et jol mâkad was ånd that-et thêrurnbe 

altid skrëven wrde moste mith son om. Thêrby wildon hja 

thåt hjara skrift vnlêsbêr skolde wèsa far ora folkum, hwand 

hja håvath altid hêmnesa. Thus to dvaiida send hja heide 

fon-a wis râkath, thêrmôtha, that ta bårn tha skiïftun hja-

rar aldium amper lêsa en mûga; dahwile wy vsa alderal-

desta skriftun êvin rêd lêsa mûga as thêra thêr jester skrêven 

send. 

Hir is thåt stand skrift, thêrvnder thåt run skrift, forth 

tha tálnomar a byder wisa. 

(Zie plaat II.) 

THAT STÊT VP ALLE BURGUM ESKRÊVEN. 

Êr thêie årge tid kêm was vs land thåt skênneste in 

wr.alda. Svnne rès hager ånd thêr was sjelden frost. Anda 

bâma ånd trêjon waxton frügda ând nochta¾ thêr nw vrlêren 

send. Aniong tha gårs-sêdum hedon wi na\t alena keren, 

Ijaver ånd blyde , men âk swete thêr lik gold blikte ånd thåt 

mån vndera svunastrèla bakja kvste. Jêron ne wrde navt ne 

telath, hwand thåt éne jêr was alsa blyd as et ôthera. An 

tha êne side wrdon wi thrvch Wr.aldas sê bisloten, hwêrvp 

nên folk buta vs navt fara ne mochte nach kvnde. Anda 

òre side wrden wi thrvch thåt biêde Twisklànd vmtunad , 

h \èr thivch thåt Findas folk navt kvma ne thvradon , 

fon ovira tichta walda ånd ovir it wilde kwik. By morne 

paldon wi ovir it uter ende thes astei'-sê, by èvind an thene 
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uitgevonden; maar dat was zoo hoogdravend en vol met 

franjes en krullen , dat de nakomelingen de beteekenis daar

van spoedig verloren hebben. Naderhand hebben zij ons 

schrift- geleerd, met name de Finnen , de Thyriei¾ en de 

Krekalander. Maar zij wisten niet goed , dat het van het 

Juul gemaakt was , en dat het daarom altijd moest geschre

ven worden met de zon om. Bovendien wilden zij dat hun 

schrift voor andere volken onleesbaar zoude wezen, omdat 

zij altijd geheimnissen hebben. Zoodoende zijn zij zeer van 

de wijs geraakt, dermate , dat de kinderen de schriften hun

ner ouderen bezwaarlijk kunnen lezen; terwijl wij onze aller

oudste schriften even gemakkelijk kunnen lezen als die , die 

gisteren geschreven zijn. 

Hieronder is het staand schrift, daaronder het loopend 

schrift, vervolgens de getalteekens op beide wijzen. 

(Zie plaat II.) 

DIT STAAT OP ALLE BURGTEN GESCHREVEN. 

Eer de booze tijd kwam, was ons land het schoonste in 

de wereld. De zon rees hooger en er was zeiden vorst. Aan 

de boomen en heesters groeiden vruchten en ooft, die nu ver

loren zijn. Onder de grasplanten hadden wij niet alleen gerst, 

haver en rogge, maar ook tarwe, die als goud blonk en die 

men onder de zonnestralen kon bakken. De jaien weiden 

niet geteld, want het eene jaar was even vrolijk als het an

dere. Aan de eene zijde werden wij door Wraldas zee be

sloten , waai op geen volk behalve wij, mocht varen, noch 

konde. Aan de andere zijde werden wij door het breede 

Twiskland (tussehenland, Duitschland) omtuind, waardoor 

het volk van Finda niet durfde komen, wegens de dichte 

wouden en het wild gedierte. Ten oosten paalden wij tot 

het uiteinde der Oostzee , en ten westen aan de Middeliandsche 

5* 
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middelsê, alsa -wi buta tha littiga wel twelif grâta swete 
rinstrama hêdon, vs thrvch Wr.alda jêven vmb vs land 
elte to haldane ånd vmb us wigandlik folk tha wêi to wisana 
nêi sina sê. 

Tha owira thissar rin strama wrdon tomet algadur thrvch 
vs folk bisêlon, âk tha fjelda an thju Rêne fon t êna enda alon 
et ôre ende thâ. 

To jenst-vr tha Dênamarka ånd that Juttarlând hêdon wi 
folkplantinga mith en burchfåm, dâna wonon wi kaper ånd 
yser, bijvnka târ, påk ånd svma ôr bihof. To jenst vr vs 
formêlich Westland thêr hêdon wi Brittanja mith sina tin-
lâna. Brittanja thåt was thåt land thêra bannalinga, thër mith 
hülpe hjarar burchfåm wêi brith wêron vmbe hira lif to bi-
hâldana. Thach for that hja navt to båk kvma ne skolde, 
warth er êrost en B to fâra hjara star priked, tha bana mith 
rade blod farve ånd tha ôra niisdêdar mith blåwe farve. Buta 
ånd bihalva hêdon vsa stjurar ånd kâpljvd mêni loge anda 
heinde Krêkalanda ånd to Lydia. In vr Lydia thêr send tha 
swarta minniska. Thâ vs land sâ rum ånd grât wêre, hêdon 
wi fêlo asondergana nâmon. Thêra tham saton biâslen tha 
Dénemarka wrdon Juttar hêton, uthàvede hja tomet navt 
owers ne dêdon as barn-stên juta. lija tham thêr saton vppa 
êianda wrdon, Lêtne héten, thrvchdam hja mest al vrlêteu 
lêvadori. Alle strand ånd skor hêmar fon-a Dénemarka alont 
thêre Såndfal nw Skelda wrdon Stjurar (*), Sêkåmpar (†) ånd 
Angelara (§) hêton. Angelaia så hêton mân to fora tha butafiskar 
vmbe that hja alan mith angel jefta kol fiskton ånd nimmer nên 
netum. Thêra thêr thâria til tha heinde Krêkalanda såton 
wrdon blåt Kâd-hèmar héten , thrvch tham hja ninmerthe buta 
foron. Thêra thêr in da hâge marka såton , thêr anna Twisk-
landa pâlon, wrdon Saxmanna hêton, uthâwede hja immer 
wêpned wêron vr thåt wilde kwik ånú vrwildarda Britne. Thêr to 

(*) 'Stjurar, Sturii. 
(†) Sêkåmpar , Sicambri. 
($) Angeiara, Angli. 
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zee, zoodat wij buiten de kleine rivieren wel twaalf groot 
zoetwater «stroomen hadden, ons door Wralda gegeven om 
ons land vochtig te houden en om onze zeevaarders den weg 
naar zijne zee te wijzen. 

De oevers van deze stroomen werden somtijds alle door 
ons volk bezeten, ook de velden aan den Rijn , van 't eene 
einde tot het andere toe. 

Tegenover de Denemarken en het Jutienland hadden wij volk
plantingen met eene burgtmaagd. Van daar trokken wij koper en 
ijzer, benevens teer, pik en sommige andere benoodigdheden. 
Tegenover ons voormalig Westland hadden wij Brittannie met 
zijne tinlanden. Brittannie was het land der ballingen, die 
met behulp hunner burgtmaagd weggetrokken waren, om hun 
lijf te behouden. Maar opdat zij niet terug zouden komen , 
werd eerst een B. voor hun voorhoofd geprikt, de geban-
nenen met roode bloedverf, de andere misdadigers met blaauwe 
verf. Bovendien hadden onze zeelieden en kooplieden menige 
loods (factorij) in de heinde Krekalanden (Italië) en in Lydia. 
In Lydia (Lybia) zijn de zwarte menschen. Daar ons land 
zoo ruim en groot was, hadden wij vele afzonderlijke namen. 
Die welke gezeten waren ten oosten van de Denemarken, 
werden Jutten genoemd, uithoofde z'y' dikwijls anders niet \ 
deden dan barnsteen j u t t e n (aan het strand zoeken). Die 
'welke woonden op de eilanden werden Letten geheet en, om- ' 
dat zij meestal v e r l a t e n leefden. Alle strand en kust
bewoners van de Denemarken af tot aan de Sandval, nu 
Schelde , werden Stuurlieden , Zeekatnpers en Angelaren gehee-
ten. Angelaren zoo noemde men te voren de buitenvisschers, 
omdat zij alleen met a n g e l of hoekwant vischten, en nooit geen 
netten (gebruikten). Die welke van daar tot aan het naaste Kreka-
land woonden, werden eenvoudig Kadhemers genoemd, omdat zij 
nimmer buiten voeren (maar aan de k a d e bleven). Die in de 
hooge marken gezeten waren , welke aan de Twisklanden paal
den, werden Saxmannen geheeten, uithoofde zij altijd gewapend 
waren tegen het wild gedierte en de verwilderde Britten. Daar-
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boppa hêdon wi tha nôma Landsâton, Mârsata (*) ånd Holt-
jefta Wodsâta. 

HO ARGE TID KÊM. 

Hêl thene sümer was svnne åftere wolkum skolen, as wilde 
hja irtha navt ne sja. Wind reston in sinabûdar, weithrvch 
rêk ånd stom lik sela boppa hus ånd polon stand. Loft wårth 
althus drov ånd dimme, ånd inna tha hirta thèra månniska 
was blydskip nach früchda. To midden thisre sfilnise fång irtha 
an to bêvande lik as hju stårvande wêre. Berga splyton fon 
ekkorum to spêjande fjvr ånd logha, ôra svnkon in hira 
skât del, ånd thêr hju êrost fjelda hêde ; hèjade hju berga 
vppa. Aldland (†) trvch tha stjurar Atland héten svnk 
nyther ånd thåt wilde hef stàpton alsa nâka wi berg ånd 
dêlon, that ella vndere sê bidvhven wêre. Fêlo månniska 
wrdon in irtha bidobben, ånd fêlo thêr et fjvr vnkèmen wê-
ron , kêmon thêrnêi innet wêter \m. Navt allêna inda landa 
Findas spêidon berga fjvr, men åk in-t Twisk-land. Walda 
bårnadon thêrthrvch åfter ekkorum ånd thâ wind dâna wêi 
kêm, thâ wâjadon vsa landa fvl ask. Rinstrânia wrdon vr-
lêid ånd by hjara mvda kêmon nêja êlanda fon sand ånd 
drivande kwik. Thrju jèr was irtha alsa to lydande; men tha 
hju beter wêre macht mån hira vvnda sja. Fêlo landa wêron 
vrsvnken, ôra uta sé rèsen ånd thåt Twisk-land to fâra-n 
halfdêl vntwalt. Bånda Findas folk kêmon tha lêtogha rumtne 
bifâra. Vsa wêibritne vrdon vrdelgen jefta hja wrdon hjara 
harlinga. Thâ warth wâkandom vs dvbbeld boden ånd tid 
lêrd vs that êndracht vsa stårikste burch is. 

THIT STÊT INNA WARABURGH BY THÊRE 
ALDEGA MVDA WRYT. 

Thju wâraburch nis nên fàmnaburch, men thêr in wrdon 

(*) Mârsata, Marsacii. 

(†) Aldland, Atlantia. 



71 

enboven hadden wij de namen Landzaten, Marzaten en Hout-

of Woudzaten. 

HOE DE BANGE TIJD KWAM. 

Geheel den zomer had de zon achter de wolken gescholen, 

als wilde zij de aarde niet zien. De wind rustte in zijn holen , 

waardoor rook en damp als zeilen boven huis en poelen ston

den. De lucht weid aldus droef en dof, en in de harten der 

menschen was blijdschap noch vieugde. Te midden van deze 

stilte begon de aarde te beven, alsof zij'stervende was. De 

bergen spleten van een om vuur en vlam te spuwen; andere 

zonken in haren schoot neder , en waar zij eerst velden had, 

hief zij uu bergen omhoog. Aldland , door de zeelieden At-

land geheeten, zonk neder, en de woeste golven traden zoo 

verre over bergen en dalen, dat alles onder de zee bedolven 

was. Vele menschen werden in de aarde begraven, en velen 

die aan het vuur ontkomen waren, kwamen daarna in het 

water om. Niet alleen in het land van Finda spuwden de 

bergen vuur, maar ook in het Twiskland. Wouden brandden 

daardoor achterelkander weg , en toen de wind daar van daan 

kwam, waaiden onze landen vol asch. Stroomen werden 

verlegd en bij hunne monden kwamen nieuwe eilanden van 

zand en drijvend vee. Drie jaren was de aarde zoo lij

dende , maar toen zij herstelde, kon men hare wouden 

zien. Vele landen waren veizonken, en andere uit de zee 

opgerezen en het Twiskland voor de helft ontwoud. Ben

den Findas volk kwamen de ledige ruimten bezetten. Onze 

weggelrokkenen werden verdelgd, of zij werden hunne bond-

genooten. Toen werd waakzaamheid ons dubbel geboden, en 

de tijd leerde ons , dal eendiacht onze sterkste burgt is. 

DJT STAAT AAN DE WARABURGT BIJ DE 

ALDEGAMUDE GEGRIFT. 

De Waraburgt is geen Maagdeburgt, maar daarin werden 
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alla uthêmeda ånd vvlandeska thinga wårath, thêr mitbrocht 
binne thrvch tha stjurar. Hju is thri pêla , thåt is en half 
ty sûdwarth fon Mêdèa-sblik legen. Alsa is thåt fôrword: 
berga nygath thinna krunna , wolka ånd strâma wên. Jes. Skên
land (*) blôst, slâvona folka slòppath vppat thin klât, o Frya. 

Alsa is thju skêdnesse. 
100 ånd 1 jêr(†) nêi Ihat âldland svnken is , kêmlhêrutet 

âsta en folk wêi. Thåt folk was vrdréven thrvch en ôther 
folk, åfter vs twisk land krájon hja twispalt, hja skifton hjara 
selva an twam hâpa , ek her gvng sines wêiges. Fon-t éne 
dêl nis nôn tâl to vs ne kêmen, men thåt ôre dêl fyl åfter 
to vs Skênland. Skènland was sunnich bifolkath , ând anda 
åfter-kâd *håt sunnichste fon al. Thêrvmbe machton hja-t 
svnder strid wrwinna, ånd uthâwede hja ôwers nên lêth ne 
dêdon , nildon wi thêrvr nên orloch hâ. Nw wi hjam håvon 
kanna lêred, sâ willath wi ovir hjara sêda skriwa, åfternêi 
ho-t vs mith hjam forgungen is, Thåt folk was navt ne wild 
lik fêlo slachta Findas, men êlik anda Égipta-landar, hja hå-
vath prestera lik tham ånd nw hja kårka have âk byldon. 
Tha prestera send tha engosta hára, hja hêton hjara selva 
Mâgjara, hjara aller ovirste hêt Magy, hi is hâvedprester ånd 
kêning mith ên, allet ôre folk is nul in-t siffer ånd êllik ånd 
al vnder hjara weid. Thåt folk nêth navt ênis en nôme, thrvch 
vs send hja Finna héten, hwand afskên hjara fêrsta algadur 
drov ånd blodich send, thach send hja thêr alsa fin vp, that 
wi thêr bi åfter stàne, forth ne send hja navt to binydane, 
hwand hja send slâvona fon tha presterum ånd jeta fül 
årger fon hjara mêmriga Hja mênath that ella fvl kvada 
gaston is, tnêr inda månniska ånd djara gluppe, men fon 
Wr.aldas gást nêton hja nawet. Hja håvath stêne wêpne, 
tha Magjara kâpra. Tha Magjara tellath that hja tha årge gaston 

(*) Skênland , Scania, Scandinavia. 

(†) 2193-101 = 2092 v. Cnr. 
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alle uitheemsche en buitenlandsche dingen bewaard, die mede 
gebracht zijn door de zeelieden. Zij is drie palen, dat is een 
halftij (3 uren) zuidwaarts van Medeasblik gelegen. Aldus is 
de voorafspraak: Bergen neigt uwe kruinen, wolken en 
stroomen weent. Ja, Schoonland bloost, slavenvolken stappen 
op uw kleed, o Frya. 

Zoo is de geschiedenis. 
100 en 1 jaar nadat Aldland gezonken is , kwam uit het 

oosten een volk weg. Dat volk was verdreven door een an
der volk. Achter ons Twiskland , kregen zij tweespalt 3 zij 
schiften zich in twee hoopen , en elk ging zijns weegs. Van 
het eene gedeelte is geen belicht tot ons gekomen, maar het 
ander gedeelte viel achter in ons Schoonland. Schoonland 
was schaars bevolkt en aan de achterkant het spaarzaamst 
van al. Daarom mogten zij het zonder strijd overwinnen, en 
uithoofde tij anders geen leed deden, wilden wij daarom 
geen oorlog hebben. Nu wij hen hebben Ieeren kennen, wil
len wij over hunne zeden schrijven, en daarna hoe het ons ' .s 

met hen vergaan is. ./Het -volk was niet woest, gelijk velej 
geslachten van Finda; maar het is gelijk de Egyptelanders, \ 
zij hebben priesters, even als deze, en in de kerken hebben 
zij ook beelden. De priesters zijn de eenigste heeren, zij noe
men zich zelf Magyaren, hun opperste heet Magy, hij is » 
hoofdpriester en koning met een ; al het andere volk is nul in 
't cijfer en gelijk, en allen zijn onder hun geweld. Het volk 
heeft niet eens een naam; door ons worden zij Finnen ge
noemd ; want ofschoon hunne feesten allemaal treurig en 
bloedig zijn, zijn zij daar toch zoo f ij n op , dat wij daarbij 
achterstaan. Voorts zijn zij niet te benijden , want zij zijn sla
ven van hunne priesters, maar nog veel meer van hunne 
meeningen. Zij meenen, dat alles vol is van booze geesten, 
die in de menschen en dieren sluipen; maar van Wraldas 
geest weten zij niets. Zij hebben steenen wapenen, de Magya
ren koperen. De Magyaren verhalen, dat zij de booze geesten 
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banna ånd vrbanna mügon, thêr vr is-t folk ôlan in 
ange frêse ånd vppira wêsa nis nimmer nên blydskip 
to. bisjan. Thâ hja god sêten wêron, sochton tha Magjara 
athskip bi vs, hja bogadon vp vsa tâl ånd sêdum, vp vs f ja ånd 
vppa vs ysere wêpne, thêr hja gèrn to fori hjara goldun ånd 
sulvere syrhedum wandela wilde , ånd hjara tjoth hildon hja 
immerthe binna tha pêlon, men thåt vrskalkton vsa wâken-
dom. Achtantich jèr forther, just wêr-et jol-fêrste, ihêr kê
mon hja vnwarlinge lik snêi thrvch stornewind drêwen ovir 
vsa landa to runnande. Thêr navt flya machton wrdon vrdên, 
Frya wårth anhropen , men tha Skênlandar hèdon hira rèd 
warlâsed. Thâ wrdon kråfta sâmlath , thri pêlun fon Goda-
his burch (*) wrdon hja wilher stonden , tha orloch bilêv. Kât 
jefta Kåter-inne , alsa héte thju fåm, thêr burchfâm to Goda 
burch was. Kât was stolte ånd hâchfâranda, thêrvnibe 
ne lêt hju nên rêd ni follistar anda Moder ne frêja. 
Men thâ tha burchhêra thåt fata, thâ svndon hja seiva 
bodon nêi Texlând nêi thêre Moder thâ. Minna alsa was 
thére Moder-is nôme, lêt âla tha stjurar mànja ånd âl-et ot-
hera jongk folk fon Ast-flyland ånd fon tha Dêtmemarkum. 
Ut thesse tocht is,thju skydnese fon Wodin bern, sa-r vppa 
burgum wryten is ånd hir êskrêven. Anda Alder gà-
mude(†) thêr reste en alde sêkåning. Sterik was sin nôffie 
ånd tha hrop vr sina dêda was.grât. Thisse alde rob hêde thrê 
nêva; Wodin thene aldeste hémde to Lumka-mâkja (§) bi 
thêre Ê-mude to Ast-flyland by sin eldrum t-us Ênes was 
er herman wêsl. Tunis ånd Inka wêron sékâmper ånd 
just nw bi hjara fåderja anda Aldergâ-mude t-vs As tha 
jonga kåmpar nw bi ekkôrum kêmon, kêron hja Wodin 
to hjara herman jefta kåning ut , ånd tha sêkåmpar kê
ron Tunis to-ra sêkåning ånd Inka to hjara skelte bi thêr 
nacht. Tha stjurar gvngon thâ nêi tha Dênnemarka fàra, 
thêr nâmon hja Wodin mith sin wigandlika landwêr in. 

(*5 Goda-hisburcb, Gothenburg. 
(†) Alderga , Ouddorp (bij Alkmaar). 
(¾ Lumkamâkja bithêre Emiida, Embdeu. 
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kunnen bannen en verbannen, daaiover is het volk steeds in f 
bange vrees, en op hun gelaat is nimmer vrolijkheid te zien._j_ 

Toen zij goed gezeten waren, zochten de Magyaren vriend
schap bij ons, zij roemden onze taal en zeden, ons vee en 
onze ijzeren wapenen, die zij gaarne voor hunne gouden en 
zilveren sieraden wilden ruilen , en hun volk hielden zij al
toos binnen de palen, en dat verschalkte onze waakzaamheid. 

Tachtig jaren later, juist was het Juulfeest, kwamen . 
zij onverwacht, gelijk sneeuw door een stormwind gedre
ven , over onze landen toeloopen. Die niet vlieden konden, 
werden gedood. Frya werd aangeroepen , maar de Schoon-
landers hadden haten raad verwaarloosd. Toen werden 
krachten verzameld, diie palen van Godasburgt werden zij 
wederstaan , de oorlog bleef. Kat of KateMmie, zoo heette de 
priesteres, die burgtmaagd op Godasburgt was. Kat was 
trolsch en hooghartig, daarom liet zij noch raad, noch helpers 
aan de Moeder vragen Maar toen de burgtheeren dat begre
pen , zonden zij zelve boden naar Texland tol de Eeremoeder. 
Minna, zoo was de naam der Moeder, liet al de zeelieden 
oproepen en al het andere jong volk van Oostfiylaud en-van 
de Dennemarken. Uit deze tocht is de geschiedenis van 
Wodin ontstaan, die op de burgten gegrift i s , en hier is 
uitgeschreven. 

Aan d« Aldergamude daar ruste een oude zeekoning, 
Sterik was zijn naam, en de roep zijner daden was groot. 
Deze oude rob had drie neven; Wodin de oudste woonde te 
Lumkamakia bij de Eemude in Oostfiyland bij zijne ouders. 
Eenmaal was hij beerman geweest. Teut.is en Inka waren 
zee¾trijders, en juist nu bij hunne vaderen aan de Alderga
mude. Toen nu de jonge krijgers bij elkander kwamen, kozen 
zij Wodin lot hun heerman of koning, en de zeekampers 
kozen Teunis tot hun zeekoning en Inka tot hun schout bij 
nacht. De zeelieden gingen toen naar de Dennemarken va
ren , daar namen zij Wodin met zijne krijgshaftige landweer 
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Wînd was rum ånd alsa wêron hja an en âmerîng (*) to Skênland. 
Thâ tha northeska brothar ra selva by-m fogath hôde, dèlde 
Wodîn sin weldich her an thri wiga. Frya was hjara wêpenhrop 
ånd sâ hi båkward sloch tha Finnen ånd Màgjara as of et 
bårn wêron. Thâ thene Mâgy 'fornôm ho sin ljvd al ornbrocht 
wrdon, thâ sand hi bodon mith staf ånd krone. Hja sêidon 
to Wodin, o thv alra grâteste thêra kåningar, wi send skel-
dich, thach al hwat wi den have is ut nêd dên. Je mêne 
that wi jvw brothar willengkhk anfat have, men wi send 
thrvch vsa fyanda forth-fêtereth ånd thi alle send vsjeta vppa 
hakka. Wi håvath often helpe an thinre burchfâm frêjath, 
men hja neth vs navt ne meld. Thene Mâgy sêith, sâ hwersa 
wi ekkôrum to tha halte vrdva, sâ skilun tha wilda skephår-
dar kêmon ånd vs algâdur vrdva. Thene Mâgy heth fül rik-
dom, men hi heth sjan that Frya weldiger is as al vsa gaston 
et sêmine. Hi wil sin hâved in hira skât del ledsa. Thv bist 
thene wigandlikste kåning irthas, thin folk is fon yser. Warth 
vsa kåning ånd wi alle willath thin slâvona wésa. Hwat 
skolde that êr-rik fâr-i wêsa, aste tha wilda wither to låk 
driwa koste, vsa sêfyra skolde-t rondblêsa ånd vsa mâra skol-
don jv vral fârut gâ. 

Wodin was sterik, wost ånd wigandlîk, men hi nas navt 
klàr sjande, thêrthrvch wårth i in hjar mêra fvngen ånd thrvch 
thene Mâgy kroneth. Rju fôlo stjurar ånd land-wêrar, tham 
thisse kêr navt ne sinde, brûdon stolkes hinne, Kât mith 
nêmande, men Kât thêr navt to fâra thêre Moder ner to fâra 
thêre mêna acht forskine nilde, jompade wr bord. Thâ kêm 
stornewind ånd fêtere tha skêpa vppa skorra fonna Dennemar 
kum del svnder enkel man to mistane. Afternêi håvon hja 
tha strêt Kâtsgat (†) héten. Thâ Wodin kroned was, gvng- er 

(*) Amering, nog in N.-Holland in gebruik, beteekent daar : ademtocht, 
oogenblik. Cf. Kiliaan in voce. 

(†) Kâtsgat , het Kattegat. 
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aan boord. De wind was ruim, en zoo waren zij in een 
ommezien in Schoonland. Toen de noordsche broeders zich 
bij elkander gevoegd hadden, deelde Wodin zijn geweldig 
leger in drie xbenden (wiggen). Frya was hun wapenroep , 
en zoo sloeg hij de Finnen en Magiaren terug alsof het kin
deren waren. Toen de Magy vernam, hoe zijne manschappen 
overal omgebragt werden, zond hij boden met staf en kroon. 
Zij zeiden tot Wodin : o gij allergrootste der koningen , wij 
zijn schuldig, doch al wat wij gedaan hebben, is uit nood 
gedaan. Gij meent dat wij uwe broeders met moedwil aan
getast hebben, maar wij zijn door onze vijanden voortgedre
ven , en die alle zijn ons nog op de hielen. Wij hebben 
dikwijls aan uwe burgtmaagd hulp gevraagd, maar zij heeft 
zich om ons niet bekommerd. De Magy zegt: bijaldien wij 
elkander voor de helft vermoorden, dan zullen de wilde 
schaapherders komen en ons allen vermoorden. De Magy 
heeft vele rijkdommen, maar hij heeft gezien, dat Frya veel 
machtiger is als alle -onze geesten te zamen. Hij wil zijn 
hoofd in haren schoot neerleggen./Gij zijt de krijgshaftigste 
koning der aarde, uw volk is van ijzer. Word onze koning, 
en wij allen willen uwe slaven wezen. Wat zoude dat eer
vol voor u wezen, als gij de wilden weder teiug kondt drij
ven , onze basuinen zouden het rondblazen, en onze be-
richten zouden u overal vooruil gaan. Wodin was sterk, 
woest en krijgshaftig, maar hij was niet helder ziende, daar
door werd hij in hunne strikken gevangen en door den 
Magy gekroond. Zeer velen van de zeelieden en de land
weer , dien deze keuze niet naar den zin was, vertrokken in 
stilte, Kat medenemende. Maar Kat die niet voor de Moe
der , noch voor de algemeene vergadering wilde verschijnen, 
sprong over boord. Toen kwam de stormwind en dreef de 
schepen op de schorren van de Dennemarken , zonder een 
enkel man te missen. Naderhand hebben zij die straat het 
Kattegat geheeten. Toen Wodin gekroond was, ging hij op 
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vppa wilda lôs; Ihi wêron al ru ta r , lik een hêjel buje kêmon 

hja ajn Wodin-is hêr , men lik en twyrne wind wendon hja 

omme ånd ne thvradon nâ wither forskina. As Wodin nw 

to bak kêm , jav thene Mâgy him sin toghater to-n wîf. After-

nei wårth-i mith krûdon birêkad, men thêr wêron tawerkrû-

don mong, hwand Wodin warlh bi grâdum alsa sèr vrmcten, 

that-i Frya ånd Wraldas gást miskåna ånd spota thvrade, 

thawyla hi sin frya hals bog to fâra falska drochten-likande 

byldum Sin rik hilde sjvgun j ê r , thå vrdwind-ir, Thene 

Mâgy sêide that-er mong hjara godon (*) vpnimeth wêre , 

ånd that hi fon thèr over hjam welda, men vs folk lakton 

vmbe tin tâl. Thå Wodin en stut wêi west hêde, kêm thêr 

twispalt, wi wildon en ôra kåning kjasa, men thåt nilde thene 

Mâgy navt me hengja. Hi wêrde that et en rjucht wêre, him 

thrvch sina drochtne jêven. Buta ånd bihalva thissa twist, 

sa was thêr jet-ên emong sin Mågjara ånd Finna, thêr Frya 

ner Wodin êra navt nilde , men thi Mâgy dêde as-t im sinde. 

hwand sin toghater hêde en svn bi Wodin wvnen, ând nw 

•wilde thene Mâgy that thisse fon en hâge kom-of wêsa skolde. 

Thawyla alle sanade ånd twista , krônade hi thene knap to 

kåning ånd stålade hin sels as foged ånd foramond jefta rcd-

jèvar an. Thèra thêr mår hildon fon hjara balg as fon thåt 

i jueht, tham lêton him bidobba , men tha goda brûdou wêi. 

Fèlo Màgjara flodon mith hjara Ijvda båk waid, ånd tha stjurar 

gviigon to skip ånd en hêr fon drista Finna gvngenas jojarmitha. 

Nw kvmath tha skêdnese fon nêf Tunis ånd sin nèf Inka 

êrost rjucht vppet pat 

TEIT ELLA STET NAVT ALLENA. VPPEB WARABURCB 
MEN OK TO THÈRE BURCH STA VIA , THÊR IS 

LIDSEN AFTERE HAVE FON STAYRE. 

Tha Tunis mith sinum skêpum to honk kêra wilde , gvng-i 

thet forma vppa Dânnemarka of , men hi ne macht thèr navt 

(«) Wodin , Odin , Wodan. 
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de wilden los; zij waren allen ruiters; gelijk een hagelbui, 
vielen zij op Wodins heer aan , maar als een dwarrelwind 
wenden zij om, en durfden niet weder verschijnen. Toen 
Wodiu nu terug kwam, gaf de Magy hem zijne dochter tot 
vrouw. Daarop werd hij met kruiden berookt, doch er wa
ren tooverkruiden onder; want Wodin werd trapsgewijze zoo 
zeer vermetel, dat hy Frya en Wraldas geest durfde mis
kennen en bespotten , terwijl hij zijn vrije hals boog voor de 
valsche gedrochtelijke beelden. Zijn rijk duurde zeven jaren, 
toen verdween hij. De Magy zeide dat hij onder hunne goden 
was opgenonien, .en dat hij van daar over hen heerschtè, 
maar ons volk lachte om zijne taal. Toen Wodin eene poos 
weg geweest was, kwam er /tweespalt; wij wilden een auderen 
koning kiezen, maar dat wilde de Magy niet gedoogen.- Hij 
beweerde dat het een recht was, hem door zijne afgoden ge
geven. Maar buiten en behalve deze twist, was nog eene 

' tusschen de Magiaren en Finnen, die Frya noch Wodin wil
den eeren, doch de Magy deed zoo als hem goed dacht, want 
zijne dochter had bij Wodin een zoon gewonnen, en nu wilde 
de Magy dat deze zoon van hooge afkomst wezen zoude. 
Terwijl allen keven en twisten, kroonde hij den knaap tot 
koning en stelde zich zelven tot voogd of raadgever aan. Zij 
die meer hielden van hun lijf, dan van het recht, lieten hem 
tobben, maar de • goeden trokken weg. Vele Magiaren 
vloden met hunne manschappen terug, en de zeelieden 
gingen scheep en een heer van stoutmoedige Finnen gingen 
als roeijeis met hun. 

Nu komen de geschiedenissen van neef Teunis en zijn neef 
Inka eerst recht op het pad. 

DIT ALLES STAAT NIET ALLEEN OP DE WARABURGT, 
MAAR OOK OP DE BÜRGT STAV1A , DIE GELE

GEN IS ACHTER DE HAVEN VAN STAYRE 

Toen Teunis met zijne schepen naar huis wilde keeren, ging 
hij het eerst op de Dennemarken af, maar hij mocht daar 
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ne landa, thât hêde thju Moder bisjowath. Ak et Flyland 
ne macht-er navt ne landa ånd forth nårne. Hi skold alsa 
mith sinum ljvdum fon lek ånd brek omkomth have, 
thêr vmbe gvngon hja thes nachtis tha landa birâwa ånd 
fâra bi dêi. Alsa alinga thêre kàd foith farande kê-
raon hja to thêre folkplanting Kâdik (*), althus héten 
vmbe that hjara have Ihrvch êne stènene kådik formath 
was. Hir selladon hja allerhanne liftochta, men Tutja 
thju burehfàm nilde navt dåja that hja-ra selva nither 
setta. Thâ hja rêd wêron krêjon bja twist. Tunis wilde 
thrvch thju strête fon tha middelsê vmbe to fârane fâr 
tha rika kåning fon Egiptalandum, lik hi wel er dên 
hêde, men Inka sêide, that-i sin nocht hêde fon al et 
Findas folk. Inka mende that er byskin wel en hach dêl fon 
Atland by' wysa fon eland vrbilêwen skolde wêsa, thêr hi 
mith tha ljvdum frêthoch lèva machte. As tha bêda nêva-t-
althus navt ênes wrde koste, gvng Tunis to ånd stek en rade 
fône in-t strand , ånd Inka êne blåWe. Thêr åfter macht jah-
wêder kjasa , 'ïwam ek folgja wilde, ånd wonder, by Inka 
thêr en gryns hêde vmbe tha kåningar fon Findas folk to 
thjanja, hlipon tha mâsta Finna ånd Mâgjara ovir. As hja nw 
thåt folk tellath ånd tha skêpa thêr nêi dèlath hêde, thaskê-
don tha fiâta fon ekkorum; fon nêf Tunis is åfternêi tal 
kêmen , fon nêf Inka ninmer. 

]Nêf Tunis for allinggen thêre kâd al thrvch thju porte 
thêre middelsê. Tha Atland svnken is, was-t-inna middelsê 
ra owera âk årg to gvngen. Thêrthrvch wêron thêr fêlo mån-
niska fon-t Findas land nêi vsa heinde ånd fêre Krêkalanda 
kvmen ånd âk fêlo fon Lyda-his land. Thêr åjn wêron âk 
fêlo fon vs folk nêi Lydas land gvngon. Thåt ella hêde 
wrocht, that tha heinde ånd fêie Krêkalanda far thåt weid 
hêre Moder vrlêren was. Thêr hêde Tunis vp rêkned. Thèr-
vmbe wilde hi thêr en gode have kjasa ånd fon thêr ut fara 

(•) Kâdik, Cadix. 
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niet landen, dat had de Moeder besteld. Ook te Flyland 
mocht hij niet landen en voorts nergens. Hij zoude alzoo met 
zijne manschappen van kommer en gebrek omgekomen zijn; 
daarom gingen zij des nachts aan land om te rooven, en 
voeren bij dag verder. Aldus langs de kust voort varende 
kwamen zij tot de volkplanting Kadik, zoo geheeten om
dat zij door een steenen kadijk gevormd was. Hier kochten 
zij allerhande leeftocht, maar Tuntia de burgtmaagd wilde 
niet gedoogen, dat zij zich daar nederzetteden. Toen zij ge
reed -waren, kregen zij twist. Teunis wilde door de straat 
van de Middellandsche zee, om te varen voor den rijken ko
ning van Egyptenland, gelijk hij wel eer gedaan had. Maar 
Inka zeide dat hij zijn bekomst had van al dat Findas volk. 
Inka meende dat er misschien wel een hooggelegen deel van 
Atland, bij wijze van eiland, zoude overgebleven wezen, waar 
hij met zijne manschappen vredig leven mocht. Als de beide 
neven het aldus niet eens konden worden, ging Teunis heen 
en stak een roode banier in het strand, en Inka eene blaauwe. 
Daarna mocht ieder kiezen, wien hij volgen wilde, en o 
wonder, tot Inka die er een afkeer van had, om de konin
gen van Findas volk te dienen, liepen de meeste Finnen en 
Magyaren over. Toen zij nu het volk geteld en de schepen 
daarnaar verdeeld hadden, scheidden de vloten van elkander; 
van neef Teunis is naderhand bericht gekomen, van neef Inka 
nimmer. 

Neef Teunis voer langs de kust door de straat der Middel
landsche zee. Toen het Atland verzonken is , was het aan 
de oevers der Middellandsche zee ook erg toegegaan. Daardoor 
waren vele menschen van het Findas volk naar onze heinde 
en verre Krekalanden gekomen en ook velen van Lydas land. 
Daarentegen waren ook velen van ons volk naar Lydas land ge
gaan. Dat alles had uitgewerkt, dat de heinde en verre 
Krekalanden voor het oppergezag der Moeder verloren waren. 
Daar had Teunis opgerekend, daarom wilde h¾ daar een goede 

6 
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rikka forsta fâra , men thrvchdam sine flâte ånd sin folk sa wan-
hâven utsagon, mêndon tha Kâdhêmer that hja râwera wêron'^ 
ånd thêrvmbe wrdon hja vral wêrath. Tha to tha lesta kêmon 
hja an to Phonisivs kâd, that wêre 100 ånd 93 jêr (*) nêi âtland 
svnken is. Nêi bi thêre kâd fvndon hja en eland mith twam 
diapa slinka, alsa-t as thrju êlanda utsach. Vppet midloste 
jhèra staldon hja hjara skula vp, åfternêi bvwadon hja thêr 
en burchwal om to. As hja thêran nw en nôme jêva wilde, 
wrdon hja vnênes, svme wild-et Fryasburch hêta , ôra Nêf 
tünia, men tha Mâgjara ånd tha Finne. bâdon thåt skolde Thyr-
hisburch (†) héte. Thyr (§) alsa hêton hja ên hjarar drochtena 
ånd vppe tham-is jêrdêi wêron hja thêr land, to wither-jeld 
wildon hja Tunis évg as hjara kåning bikånne. Tunis lêtim 
bilêsa ånd tha ôra nildon thêrvr nên orloch ne hâ. Thâ hja 
nw god sâton, thâ sandon hja svme alde stjvrar ånd mâgjara 
ana wål ånd forthnêi thêre burch Sydoa, men that forma 
nildon tha Kådhêmar nawet fon-ra nêta. Thv bist fêrhêmanda 
swårvar sèidon hja, thèr wi navt hachta ne müge. Tha thà wi 
hjam fon vsa ysera wêpne vrsella wilde, gvng to lersta ella 
god. âk wêron hja sêr ny nêi vsa bârnstênum ånd thåt frêja 
thêr nêi nam nên ende. Men Tunis thêr fårsjande wêre, bårde 
that er nên ysere wêpne ner bårnstêne mar hêde. Thâ kêmon 
tha kâpljvd ånd bâdon hi skolde twintich skèpa jêva, thêr 
hja alle mith-a finnesie wèrum fho hrèda wilde, ånd hja wildon 
him alsa fêlo ljvda to rojar jêva as-er jêrde. Twô-lif skêpa 
lêt-i-to hrêda mith win hvning ånd tomâkad lêther , thêr bi wê
ron tåmar ånd sitlun mith gold wrtêin sa mån hja ninmer nêde 
sjan. Mith al thi skåt fyl Tunis thåt Flymar binna. Thi grêvaman 
fon Westflyland wårth thrvch al thessa thinga bigâslered, hi 

(*) 2193—193=2000 v. Chr. 
(†) Thyrhisburch , Tyrus. 
(§) Thyr, de zoon van Odin. 
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haven kiezen en van daaruit voor de rijke vorsten varen 
doch omdat zijne vloot en zijn volk er zoo haveloos uitzagen, 
meenden de Kadhemers (kustbewoners), dat. zij roovers wa
ren en daarom werden zij overal geweerd. Doch ten laatste 
kwamen zij aan Phoenisius kust, dat was 193 jaren nadat 
Atland gezonken is. Nabij de kust vonden zij een ei
land met twee diepe golven, zoodat het als drie eilanden 
uitzag. Op het middelste daarvan stelden zij hunne schuil
plaats op , naderhand bouwden zij daar eenen burgtwal om 
toe. Toen zij nu daaraan een naam wilden geven, werden 
zij oneens, sommigen wilden het Fryasburgt heeten, andere 
Neettunia, maar de Magyaren en Finnen verzochten, dat het 
Thyrhisburgt zoude heeten. Thyr noemden zij een hunner 
afgoden, en op diens verjaardag waren zij daar geland; tot 
eene vergelding wilden zij Teunis eeuwig als hun koning er
kennen. Teunis liet hem belezen, en de anderen wilden 
daarover geen oorlog hebben. Toen zij nu goed zaten zonden 
zij sommige oude zeelieden en Magyaren aan den wal en 
verder naar de burgt Sydon, maar in het eerst wilden de 
Kadhemers niets van hen weten. „ Gij zijt veraf wonende 
zwervers, zeiden zij, die wij niet achten kunnen. Dochtoen 
wij hun van onze ijzeren wapenen wilden verkoopen, ging 
ten laatsten alles goed. Ook waren zij zeer begeerig naar 
onze barnsteenen, en het vragen daarnaar nam geen einde. 
Maar Teunis, die verziende was, deed alsof hij geen ijzeren 
wapenen noch barnsteenen meer bad. Toen kwamen de 
kooplieden en baden hem , hij zoude twintig schepen geven 
die zij alle met de fijnste waren wilden bevrachten, en zij 
wilden hem zoovele lieden tot roeijers geven als hij begeerde. 

Twaalf schepen liet hij bevrachten met wijn, honig, toe
bereid leder, daarbij kwamen toornen en zadels met goud 
overtrokken, gelijk men ze nimmer gezien had. Met al dien 
schal viel Teunis het Flymeer binnen. De grevetman van 
Westflyland werd door al deze dingen verrukt, hij bewerkte 

6* 
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wrochte that Tunis bi thêre mvde fon-t Flymar en loge bvwa 
machte, åfternêi is thju stêd Almanaland (*) heten ånd tha 
mark thêr hja åfternêi to Wyringgâ (†) vp wandelja machton 
tolêtmark. Thju Moder rede that wi ra ella vrkâpja skolde 
buta ysere wèpne, men mån ne melde hja navt. Thâ tha 
Tyrjar thus fry spel hêdon, kêmon hja âlan wither to farand 
vsa wêron sâ heinde as fêre vsa ajn sêkåmpar to skâdne. 
Thêråfter is bisloten vpper mêna acht, jêvlikes sjvgun Thyrjar 
skêpa to to lêtane ånd navt mar. 

HWAT THÊR OF WRDEN IS. 

Inner northlikste herne fon tha Middelsê , thêr leid en eland 
by thêre kâd. Nw kêmon hja thåt a kâp to frêjande. Thêrvr 
wårth ene mêna acht bilêid. Moder-is rêd wårth wnnen, men 
Moder sach ra lyast fêr of. Thêrvmbe mende hju that er nên 
kwâ an stek, thach as wi åfternêi sâgon ho wi misdèn hêde 
hå\on wi thåt eland Missellja (§) heten. Hiråfter skil blikaho 
wi thêrlo rede hêde. Tha Gola, (**) alsa heton tha såndalinga 
prestera Sydon-is. tha Gola hêdon wel sjan thet et land thêr 
skares bifolkad was ånd fêr fon thêre Moder wêre. Vmb ira selva 
nw en gode skin to jêvane , lêtou hja ra selva in vsa tâl ana tro
we wydena hèta, men that -wêre betre west, as hja ra selva fon 
thêre trowe wendena nômath hêde, jefta kirt wei trjuwendne 
lik vsa stjurar lêter dên have.' Thâ hja wel sêton wêron, tha 
wandeldon hjara kâpljuda skêne kâpre wêpne ånd allerlêja syrhê-
don to fara vsa ysere wêpne ånd wilde djara huda, wêrfon in 

(*) Almanaland, Ameland. 
(†) Wyringâ, "Wieringen. 
(§) Missellja, Marseille. 
(**) Gola, Galli, Gaulois. 
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dat Teunis bij de mond van het Flymeer een pakhuis bouwen 
mocht. Naderhand is die plaats Almanaland genoemd en 
de markt, waarop zij naderhand te Wyringen ruilhandel 
mochten drijven , Toelaatmarkt. De Moeder raadde dat wij 
hun alles zouden verkoopen behalve ijzeren wapenen, maar 
men sloeg geen acht op haar. Daar de Thyriers dus vrij 
spel hadden, kwamen zij steeds weder om onze waren heinde 
en ver te vervoeren , tot schade van onze eigene zeelieden. 
Daarna is besloten op eene algemeene vergadering, jaarlijks 
zeven Tyrische schepen toe te laten en niet meer. 

WAT DAARVAN GEWORDEN IS. 

In de noordelijkste hoek van de Middellandsche zee ligt een 
eiland bij die kust. Nu kwamen zij dat te koop vragen. 
Daarover werd eene algemeene vergadering belegd. Moeders 
raad werd ingewonnen, maar Moeder zag hen liefst ver af. 
Daarom meende zij dat er geen kwaad in stak, doch als 
wij achterna zagen , hoe wij verkeerd gedaan hadden, noem
den wij dat eiland Mis.sellia. (*) Hierachter zal blijken , hoe 
wij hiertoe reden hadden. De Golen , zoo heetten de zendeling
priesters van Sydon, hadden wel gezien dat het land daar 
schaars bevolkt was en ver van de Moeder was. Om nu 
zich zelven een goeden schijn te geven, lieten zij zich zelve 
in onze taal a a n de t r o u w g e w i j d e n heeten , maar dat 
was beter geweest, als zij zich zelve v a n de t r o u w ge
w e n d e n genoemd hadden of kort weg T r i u w e n d e n , 
gelijk onze zeelieden later gedaan hebben. 

Toen zij wel gezeten waren, ruilden hunne kooplieden 
schoone koperen wapenen en allerlei sieraden tegen onze 
ijzeren wapenen en huiden van wilde dieren, die in onze 

(*) Mis sellia, miskoop , verkeerde koop. 
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vsa suder landa fêlo to bikvma wêron. Men tha Gola fyradon 
allerhâna wla diochfenlika fêrsta ând to tyadon tha kadhêmar 
thêra thrvch todvan hjarar horiga manghêrtne ånd tha swêt 
hêd fon hjara fininnige win. Was thêr hwa fon vs folk thêr-
et alsa årg vrbrud hêde, that sin lif in frêse kêm, than lêna-
don tha gola him hul ând foradon him nêi Phonisia, that is 
palmland. Was hi thêr sêten, thån most-i ao-sina sibba ånd 
âtha skriwa, that-et land sâ god wère ând tha månniska sâ 
luklik, as ninmån hin selva mocht forbylde. A Brittannja 
wêron rju fêlo manna, tha lith wiva, thâ tha Gola that wi-
ston, lêton hja alwêis manghêrtne skâka ånd thessa javon 
hja tha Britne vmb nawet. Thach al thissa manghêrtne 
weron hjara thjanslerum, thêr tha bern fon Wrålda stolon 
vmb-ar an hjara falske- drochtne to jêvane. 

NW WILLATH WI SKRIWA VR THA ORLOCH THÊRA 
BURCHFAMNA KALTA. AND MIN-ERVA 

And ho wi thêr thrvch al vsa sûderlanda ånd Brittanja 
anda Gola vrlêren have. 

Bi thêre Sûder-rên-mvda ånd thêre Skelda, thêr send sjvgun 
ålanda , nômath nêi Fryas sjvgum wâkfâmkes there wêk. Mid
del vppet éne åland is thju burch (*) Walhallagâra, inut tha 
wâgrum thêra is thju folgjande skêdnesse wrîten. Thêr bvppa 
stêt: lês , lêr ånd wâk. 

563 jêr (†) nêi âldland svnken is , sat hir en wise burch fåm, 
Min-erva washira nôma. ThrvchthastjurarNyhellênjatonômath. 
This tonôma was god keren, hwand tha rêd, thêr hju lênade, was 
ny ånd hel bvppa alle ôtherum Overa SkeldaetthêreFlyburchsat 
Syrhêd.Thjus fàm was fvl renka, skên wasr-an'üithånd kwik was 

(*) Middelburg. 
(†) 2193-863=1600 v. Chr. 
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zuidelijke landen in menigte te bekomen waren, maar de 
Golen vierden allerhande vuile gedrochtelijke feesten, en dan 
dienden de Kadheimers die door toedoen van hunne wulpsche 
meisjes en de zoetheid van hunne vergiftige wijn. "Was er 
iemand van ons volk die het zoo erg verbruid had, dat zijn 
leven in gevaar kwam, dan verleenden de Golen hem heul en 
schuilplaats, en voerden hem naar Phonisia, dat isPalmland. 
Was hij daar gezeten, dan moest hij aan zijne bloedverwanten, 
vrienden en aanverwanten schrijven, dat het land zoo goed 
was en de menschen zoo gelukkig, als niemand zich konde 
verbeelden. In Brittania waren zeer vele mannen, doch 
weinig vrouwen, toen de Golen dat wisten, lieten zij aller-
wege meisjes schaken , en deze gaven zij aan de Britten om 
niet. Doch al deze meisjes waren hunne dienaren die kin
deren van Wralda stalen om ze aan hunne valsche afgoden 
te geven. 

NU WILLEN WIJ SCHRIJVEN OVER DEN OORLOG DER 
BURGTMAAGDEN KALTA EN MIN-ERVA. 

En hoe wij daardoor alle onze zuidelijke landen enBrittan-
nie aan de Golen verloren hebben. 

Bij de Zuider Rijnmond en de Schelde daar zijn zeven ei
landen, genoemd naar Fryas zeven waakmeisjes der week. 
Midden op het eene eiland is de burgt Walhallagara, en van 
de wanden dier burgt is de volgende geschiedenis afgeschre
ven. Daarboven staat: lees, leer en waak. 

563 jaar nadat Atland verzonken is zat hier eene wijze 
burgtpriesteres, Min-erva was haar naam, door de zeelieden 
bijgenaamd Nyhellenia. Deze bijnaam was goed gekozen, want 
de raad, die zij verleende was nieuw en helder boven alle 
andere. 

Over de Schelde op de Flyburgt, zat Sijrhed; deze burgt-
maagd was vol ranken, schoon was haar gelaat, en rap hare 
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hira tvnge, men thi rêd thêr hju jef, was immer in thjustere worde. 
Thêr vmbe warth hju thrvch tha stjurar Kålta héten, tha land-
sâta mênadon that et en érnôma wèra. Innaûtroste wille thêre 
vrsturvene Moder stand Ròsa-mvda thet forma, Min-erva thet 
twêde ånd Syrhêd thet thredde as folgstere biskreven. Min-
erva nëde thêr nên wit fon, men Syrhêd was er thrvch kna-
ked. Lik en wrlandeske forstinne wilde hju êrath frêsath 
ånd beden wêsa, men Min-erva wilde enkel minth wêsa. To 
tha lesta kêmon alle stjurar hiri hjara held bjada , selva fon 
tha Dena-marka ånd fon t Flymar. That vvnde Syrhêd, 
hwand hju wilde bvppa Min-erva utminthja. Til thju mån 
en gróte thånk ovir hira wâkendum håva skolde , myk (*) hju 
ennen hôna vpper fâne. Thà gvng Min-erva to ånd myk en 
hárder hvnd ånd en nachlul in vppira fâne. Thene hvnd sêide 
hju watt ovir sin hêr ånd ovira kidda ånd thene nachtul 
wâkt ovira fjelda til thju hja thrvch tha musa navt vrdên ne 
wrde. Men thene hôna neth far nimman frjundskip, ånd 
thrvch sin vntocht ånd hâchfàrenhêd is er vaken thene bâna 
sinra nêista sibba wrden. As Kalta sach that er wårk falikant 
ut kêm, to gvng hju fon kwad to årger. Stolkes lêt hju 
Mâgjara to hiri kvma vmbe tàwery to lârane. As hju thêr 
hira nocht fon hêde, werpte hju hira selva anda årma théra 
Golum, thach fon al thi misdêdon ne macht hju navt betre 
ne wrde. As hju sach that tha stjurar mâr ånd mâr fon iri 
weke, tha wilde hju ra thrvch frêse winna. Was tha mône 
fvl ånd thene sê vnstumich, than hlip hju over et wilde hef, 
tha stjurar to hropande that hja alle skolde vrgân, sahwersa 
hja hiri navt anbidda nilde. Forth vrblinde hju hira âgunhwêr 
thrvch hja wêter fori land ånd land fori wêter hildon, thêrthrvch 
is mâni skip vrgvngen mith mån ånd mus. Vppet forma wêr-
fêrste tha al hira landsâta wêpned wêron, lêt hju bårga bjar skån-
ka, in thåt bjar hêde hju tâverdrauk dên. As et folk nv algâdur 

(*) Myk wordt nog op Walcheren gehoord. 
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tong; maar de raad die zij gaf, was altijd in duistere woorden. 
Daarom werd zij door de' zeelieden Kalta genoemd. De land-
saten meenden dat het een eernaam was. In de uiterste wil 
der verstorvene Moeder stond Rosamunde het eerst, Minerva 
het tweede en Syrhed het derde als opvolgster beschreven. 
Minerva had daar geen weet van, maar Syrhed was er door 
geknakt. Even als eene buitenlandsche vorstin wilde jzij ge
ëerd , gevreesd en gebeden wezen; maar Minerva wilde alleen 
bemind wezen. Ten laatste kwamen alle zeelieden aan haar 
hunne hulde bieden, zelfs yan de Derinemarken en van het 
Flymeer. Dat kwetste Syptafd, want zij wilde boven Minerva 
uitmunten. Opdat men een grooten dunk van hare waakzaam
heid zoude hebben, maakte zij een haan op hare banier. Toen 
ging Minerva heen en maakte een herdershond en een nacht
uil op hare banier. De hond, zeide zij, waakt voor zijn heer 
en over de kudde, en de nacbtuil waakt over de velden, op
dat zij door de muizen niet verwoest worden; maar de haan 
heeft voor niemand vriendschap, en door zijn ontucht en zijne 
hoovaardigheid is hij vaak de moordenaar zijner naaste bloedver
wanten geworden. Als Kalta zag dat haar werk verkeerd 
uitkwam, ging zij van kwaad tot erger; in stilte liet zij de 
Magyaren bij zich komen om toverij te leeren. Als zij daar 
haar bekomst van had, wierp zij zich in de armen der Golen, 
doch van al die misdaden kon zij zich niet beteren. Toen zij 
zag, dat de zeelieden meer en meer van haar weken , wilde 
zij hen door vrees winnen. Was de maan vol en de zee on
stuimig , dan liep zij over de wilde vloed, de zeelieden toe
roepende , dat zij alle zouden vergaan, indien zy haar niet 
wilden aanbidden. Voorts verblinde zij hunne oogen, waar
door zij water voor land en land voor water hielden, daar
door is menig schip vergaan met man'en muis. Op het eerste 
krijgsfeest, toen alle hare landgenooten gewapend waren, 
liet zij hun tonne bier schenken. In dat bier had zij een 
tooverdrank gedaan. Toen het volk nu allen te zaaien dron-
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drunken wêre, gvng hju bvppen vp hira stridhros standa , 
to lônande mith hira hole tojenst hira spêri, môrnerâd ne kv 
navt skênei. Tha hja sach that alle ògon vpper fåstigath 
wêron êpende hju hira wêra ånd kêth, svnum ånd thogatrum 
Fryas, i wêt wel that wi inna lerste tyd fûl lek ånd brek 
leden have, thrvchdam tha stjurar navt lônger kvme vmb vs 
skriffîlt to vrsella, men i nête navt hwêrthrvch et kvmen is. 
Long håv ik my thêr vr inhalden, thach nv kån-k-e tnavt lôn
ger ôn. Hark then frjunda til thju r wêta müge hwêrnêi i 
bita mêi. Anda ôra syde thêre Skelda hwêr hja tomet tha 
fêrt fon alle sêa have, thêr mâkath hja hjvd dêgon sknfûlt 
fon pompa blêdar, thêr mith sparath hja linnent ut ånd'kån-
nath hja vs wel miste. Náidam thåt skriffîlt mâkja nv alti vs 
grâteste bydriv west is, sà heth thju Moder wilt that mån et 
vs lêra skolde. Men Minerva heth al et folk bihexnath, jes 
bihexnath frjunda, ivin as al vs fja thåt lasten sturven is. 
Er-ut mfft-et, ik wil thi tella, nas-k nên burchfàm ik skold 
et wel wêta, ik skolde thju hex in hjara nest vrbarne. Thâ 
hju thi lerste worda ut hêde, spode hju hira selva nêi 
hira burch tha, men thåt vrdrvnken folk was althus 
dênera bigâstered, that et vr sin rede navt mocht to wâkane,. 
In dvl-dryste iver gvngon hja overa Sand fal ånd nêidam nacht 
midlerwil del strek gvngon hja evin drist vpper burch los, 
Thach Kålta miste al hwither hira dol, hwand Minerva ånd 
hira iâmna ånd tha foddik wrdon alle thrvch tha råppa 
stjurar hreth. 

HIRBY KVMTH THA SKÊDNESSE FON JON. 

Jon, Jòn , Jhon ånd Jân is al ên mith jêven, thach thet 
lêit anda utsprêk thêra stjurar, thêr thrvch wenhêd ellas 
bikirta vmbit fâra ånd hard hropa to mvgane. Jon thåt 
is jêva was sêkêning, bern to-t-Aldergâ, to-t Flymar ut 
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ken waren, ging zij boven op haar strijdros staan met het •, 
hoofd tegen hare speer geleund. Het morgenrood kon niet s 

schooner wezen. Toen zij zag, dat aller oogen op haar ge- > 
vestigd waren , opende zij hare lippen en sprak: Zoonen en 
dochteren vaû Frya, gij weet wel, dat wij in den laatste tijd 
veel schade en gebrek geleden hebben, doordien de zeelieden 
niet langer komen om ons schrijfvilt te koopen, maar gij weet niet, 
waardoor dat gekomen is. Lang heb ik mij daarover inge
houden (gezwegen), doch nu kan ik het niet langer. Hoort 
dan vrienden, opdat gij weten moogt, waarnaar -gij bijten 
moet. Aan de overzijde der Schelde, waar zij van tijd tot tijd 
de vaart van alle zeeën hebben, daar maken zij heden ten 
dage schrijfvilt van pompebladen, daarmede sparen zij vias 
uit, en kunnen zij ons ontbeeren. Nadien het maken van 
schrijfvilt altijd ons voornaamste bedrijf geweest is , zoo heeft 
de Moeder gewild, dat men het van ons zoude leeren. Maar 
Minerva heeft al het volk behekst, ja behekst, vrienden, 
even als al ons vee, dat laatst gestorven is. Er uit moet 
het, ik wil het u vertellen, was ik niet burgtmaagd, ik zoude 
het wel weten. Ik zou die heks in haar nest verbranden. 
Toen ¾ij het laatste woord geuit had, spoedde zij zich naar 
hare burgt; maar het beschonken volk was zoo opgewonden, 
dat het over zijne rede niet vermocht te waken. In doldriesten 
ijver gingen zij over de Sandfal, en nadien de nacht midde-
lerwijl neder streek, gingen zij even kloek op de burcht los. 
Doch Kalta miste al weder haar doel, want Minerva en hare 
maagden en de lamp werden alle door de rappe zeelieden 
gered. 

HIERBIJ KOMT DE GESCHIEDENIS VAN JON. 

Jon , Jôn, Jhon en Jan is gelijk met gegeven, doch dal ligt aan 
de uitspraak der zeelieden, die uit gewoonte alles bekorten , 
om het verre te mogen spreken en luide te roepen. Jon, 
dat is gegeven, was zeekoning, geboren te Alderga, hetFiv-
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fâren mith 100 ånd 27 skêpum, tohrêth fâr en gróte bufarêis, 
rik to leden mith bårnstên, tin, kaper, yser, léken, linnent, 
filt, fâmna filt fon otter, bever ånd kanina her. Nw skold er 
fon hir jeta skriffîlt mith nimma; tha to Jon hir kêm ånd 
sach ho Kålta vsa rom rika burch vrdên hêde, thâ wårther 
sà uter mête heftich , that er mith al sinum ljudurn vpper 
Flyburch of gvng ånd thêr to witterjeld thene râda hône an 
stek. Men thrvch sin skelta bi nacht ånd svme sinra ljudum 
wårth thju foddik ånd tha fåmna hret. Tach Syrhêd jefta 
Kålta ne mochton hja navt to fâtane, hju klywde vppa ut-
roste tinne, jahweder tochte that hju inna logha omkvma 
moste, thâ hwat berde ? Dahwile al hira ljuda stak ånd stif 
fon skrik standon, kêm hju skêner as â-to fora vp hira klêp-
par to hropande nêi Kålta min-âis (*) Thâ strâmada thåt ora 
Skelde folk to hâpa. As tha stjurar that sågon' hrîpon hja fâr 
Minerva wy. En orloch is thêrut kvmen, hwêrthrvch thvsande 
fallen send. 

TJnder thesse lidon was Ròsamond thåt is Rosa mvda Moder, 
hju hêde fûl in thêre minne dên vmbe frêtho to wârja, tach nw-t 
alsa årg kêm, myk hju kirte mête. Bistonda sand hju bodun 
thrvch tha land pâla ånd lêt en mêna nêdban utkètha , thâ 
kêmon thâ landwêrar ut alle wrda wêi. Thåt strydande land 
folk wårth al fat, men Jon burch hin selva mith sin Ijud 
vppa sina flàte, mith nimand béda tha foddika, byonka Mi
nerva ånd tha fâmna fon bêdar burchum. Helprik thene herman 
lêt-im in banna, men tha hwila alle wêiar jeta o-ra Skelda 
wêron for Jon to bek nêi-t Flymar ånd forth wither nêi vsa 
ålandum. Sin Ijud ånd fêlo fon vs folk namon wif ånd bern 
skêp, ånd as Jon nw sach that mån hin ånd sin Ijud lik misdêdar 
strafja wilde, brudon hi stolkes hinne. Hi dêde rjucht, hwand 
al vsa landar ånd allet ora Skelda folk thêr fjuchten hêdon 

(*) Kâlta Min-his, MinnesdocMer ? 



93 

meer uitgevaren met 127 schepen uitgerust voor eene groote 
reis en rijk geladen met barnsteen, tin, koper, ijzer, laken, 
linnen, vilt, vrouwenvilt van otters, bevers en konijnenhaar. 
Nu zoude hij van hier nog schrijfvilt medenemen; doch toen 
Jon hier kwam en zag, hoe Kalta onze roemrijke burgt 
verwoest had, toen werd hij zoo uitermate boos, dat hij met 
alle zijne manschappen op Flyburch losging en daar tot ver
gelding den rooden haan instak. Maar door zijn schout bij 
nacht en sommige zijner manschappen werden de lamp en de 
maagden gered; doch Syrhed of Kalta mochten zij niet 
vatten. Zij kiom op de uiterste tinne; iedereen meende dat 
zij in de vlammen moest omkomen; doch wat gebeurde 1 
Terwijl al hare lieden stokstijf van schrik stonden, kwam zij 
schooner als te voren op haren klepper, hun toeroepende: 
naar Kalta . Toen stroomde het andere Schelda 

volk te hoop. Als de zeelieden dat zagen, nepen zij: wij 
voor Minerva. Daaruit is een oorlog ontstaan, waardoor dui-
zende gesneuveld zijn. 

Te dier tijde was Rosamund, dat is Rosamuda Moeder; zij 
had veel in der minne gedaan om vrede te bewaren, doch 
nu het zoo erg kwam, maakte zîj korte maat. Terstond 
zond zij boden door de landpalen en liet een algemeene nood-
ban uitroepen; toen kwamen de landsverdedigers uit alle oor
den weg. Het strijdende landvolk werd al gevat; maar Jon 
bergde zich met zijne manschappen op zijne vloot, medene-
mende de beide lampen , benevens Minerva en de maagden 
van de beide burgten. Helprijk, de heerman, iiet hem in-
dagen , maar terwijl alle soldaten nog aan de overzijde van 
de Schelde waren, voer Jon terug naar het Flymeer en ter
stond daarna naar onze eilanden. Zijne krijgslieden en vele 
van ons volk namen vrouw en kinderen aan boord, en als Jon 
nu zag, dat men hem en zijne lieden als misdadigers wilde 
straffen , vertrok hij heimelijk. Hij deed terecht, want al onze 
eilanders en al het andere Schelde volk, die gevochten had-
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wrdon nêi Brittanja brocht. Thius stap was mis dên, hwand 
nv kôm t-anfang fon thåt ende: 

Kålta thêr nêi-t segse even blyd vppet wêter as vppet land 
hlâpa machte, gvng nêi tha fåsta wal, ånd forth vppa Mis-
sellja of. Thà kêmon tha Gola mith hjara skepum ut-a Mid-
delsê Kàdik bifåra ånd êl vs uter land, forth fylon hja vp ånd 
over Brittannja thach hja ne mochton thêr nên få¾ta fot ne 
krêja, vmbe thåt tha sjvrda weldich ånd tha bannalinga jeta 
fryas wêron. Men nw kêm Kålta ånd kêth, thv bist fry bern 
ånd vmbe litha lêka heth mån thi to vrwurpene màkad, navt 
vmbe thi to bêterja, men vmbe tin to winnande thrvch thina 
handa. Wilst wêr fry wêsa ånd vnder mina rêd ånd hoda 
lêva, tjån ut then, wêpne skilun thi wrda, ånd ik skil wâka 
o er thi. Lik blixen fjur gvng et o-era ålanda, ånd êr thes 
Kroders jol ênis omhlâpen hêde, was hju mâsterinne over al 
gadur ånd tha Thyrjar fon al vsa suder slàta til thêre Sêjene. (*) 
Vmbe that Kålta hira selva navt to ftil bitrowada, lêt hju in-et 
northlika berchland éne burch bvwa Kålta-s burch wårth 
hju héten , hju is jet anwêsa , men nv hêt hja Kêren-åk. Fon 
thjus burch welde hju lik en efte moder, navt to wille får 
men over hira folgar ånd tham hjara selva forth Kåltana (†) hê-
ton. Men tha Gola weldon by grâdon over êl Brittanja, thåt 
kêm ênis dêlis that hju nên mâr burga nêde, twyas that hju 
thêr nên burchfàmiia nêde ånd thryas thrvchdam hju nên 
efte foddik navt nêde. Thrvch al thessa êrsêka kvn hira folk navt 
ni lêra, thåt wrde dvm ånd dor ånd wrde endelik thrvch tha 
Gola fon al hira ysera wêpne birâwath ånd to thåt lesta lik 
en buhl by thêre nòse omme leid. 

(*) Sêjene , de Seine. 
(t) Kâltana, Celtae. 
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den, werden naar Brittanje gehracht. Deze stap was ver
keerd , want nu kwam het begin van het einde. 

Kalta, die , als men zegt, even gemakkelijk op het wa
ter als op* het land kon loopen, ging naar de vaste 
wal en voorts op Missellia af T.oen kwamen de Golen met 
hunne schepen uit de Middellandsche zee naar Kadix varen 
en geheel ons buitenland langs en vielen op en over Brit-
tannia, doch daar konden zij geen vasten voet krijgen, om
dat de bestuurders machtig en de bannelingen nog Friesch 
waren. Maar nu kwam Kalta en sprak: gij zijt vrij geboren 
en om kleine gebreken heeft men u tot verworpenen gemaakt, 
niet om u te verbeteren, maar om tin te winnen door uwe 
handen. Wilt gij weer vrij wezen en onder mijn raad en 
hoede leven, trekt dan uit, wapenen zullen u gegeven wor
den en ik zal over u waken. Als bliksemvuur ging het over 
de landen, en eer des Kroders juul eens omgeloopen was, was 
zij meesteres over allen te zamen en de Thyriers van al onze 
zuiderstaten tot de Seine. Om dat Kalta haar zelve niet 
betrouwde, liet zîj in het noordelijke bergland een burgt 
bouwen. Kaltasburch werd zij geheeten, zij is nog in wezen 
maar nu heet zij Kèrenak. Van deze burgt uil heerschte zij 
als eene echte moeder, doch niet ter wille van, maar over 
hare volgelingen, die zich voortaan Kelten noemden. Maar 
de Golen heerschten allengs over geheel Brittannia, dat * " 
kwam eensdeels , omdat zij geen burgten meer hadden, an-
dei deels omdat zij daar geene burgtmaagden hadden en 
in de derde plaats omdat zij geene echte lamp hadden Door 
al deze oorzaken konde haar volk niet leeren, dat werd dom 
en dwaas en werd eindelijk door de Golen van al zijne wa
penen beroofd en ten laatste als een stier bij de neus omge
leid. 
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NV WILLATH WI SKRIVA, HO-T JON VRGVNGEN IS, 
THIT STÊT TO TEXLAND SKRÊVEN. 

10 jêr åfter Jon wei brit was, kêmon hyr thrju sképa in-t 
Flymar falla, thåt folk hrip ho-n-sêjen, fon hira tålinga heth 
thju Moder thit skrywa lêten. Thâ Jon antha Middelsê kèm 
was then mâra thêra Gola hin vral fâr ut gvngen, alsa hi an 
thêri kâd fon tha hêinda Krèkalanda nårne fêlich nère. Hi 
stek thus mith sinum flâte nêi Lydia, thåt is Lyda his land, 
thêr wildon tha swarta månniska fata hjam ånd êta. To tha 
lesta kêmon hja et Thyrhis, men Minerva sêide hald of, 
hwand hir is thju loft ôlangne vrpest thrvch tha prestera. 
Thi kåmng was fon Tunis ofstamed, sâ wi lêter hêrdon, men 
til thju tha prestera en kåning wilde have thêr alderlangne 
nêi hjara bigrip wêre, alsa hêde hja Tünis.to en gode up hêjad, 
to årgnisse sinra folgar As hja nv Thyr åfter bek wêre, kê
mon , tha Thyriar en skip uta åfte hoda râwa, nêidam thåt 
skip to fêr was , kvndon wi-t navt wither wina, men Jon swor 
wrêka thêrvr. Tha nacht kêm kêrde Jon nêi tha fêre Krêka-
landum, to lesten kêmon hja by en land thåt bjustre skryl 
ut sa, men hja fondon thêr en havesmvda. Hir sêide Minerva 
skil by skin nên frêse to fara forstum nach presterum nêdich 
wêsa, nêidam hja algadur feta etta minna, thach thâ hja 
inner have hlipon fonth mån hja navt rum noch vmbe alle 
skêpa to bislûta, ånd thach wèron mest alle to låf vmbe wi-
der to gane. Alsa gvng Jon thêr forth wilde mith sin sper 
ånd fòne thåt jongk folk to hropande, hwa willinglik bi-m 
skâra wilde. Minerva thêr biliwa wilde dêde alsa. Thåt grâteste 
dêl gvng nêi Minerva, men tha jonggoste stjurar gvngon by Jon. 
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NU WILLEN WIJ SCHRIJVEN HOE HET JON VERGAAN 
IS. HET STAAT TE TEXLAND GESCHREVEN. 

Tien jaren nadat Jon vertrokken was, kwamen hier drie 
schepen in het Flymeer binnenvallen, het volk riep hoezee, 
(wat een zegen); en van hunne verhalen heeft de Moeder dit 
laten opschrijven. 

Toen Jon in de Middellandsche zee kwam, was de mare 
van de Golen hun overal vooruitgegaan, zoodat zij aan de 
kusten van het naastbijzijnde Krekaland (Italië) nergens veilig 
waren. Hij stak dus mèt zijne vloot naar Lydia over, dat is 
Lydas land (Lybie). Daar wilden de zwarte menschen hen 
vatten en opeten. Ten laatsten kwamen zij te Thyrus, maar 
Minerva zeide, houd af, want hier is de lucht al lang ver
pest door de priesters. De koning was een afstammeling 
van Teunis, gelijk wij later hoorden. Maar omdat de pries
ters een koning wilden hebben, die daar naar hun begrip 
van overlang was (?) hadden zij Teunis tot een God verheven, 
tot ergernis van zijne volgers. Toen zij nu Thyrus achter den 
rug hadden, kwamen de Thyriers een schip uit de achter
hoede rooven. Dewijl dat schip te ver achteruit was , konden 
wij het niet terug winnen. Maar Jon zwoer wraak daarover. 
Toen de nacht kwam, wende Jon zich naar de verre Kreka-
landen. Ten laatste kwamen zij bij een land, dat er zeer 
schraal uitzag, maar zij vonden daar eene havenmond. 

Hier,, zeide Minerva, zal misschien geene vrees voor vor
sten of priesters noodig wezen , naardien deze allegaar vette 
kleilanden beminnen. Doch toen zij in de haven liepen, vond 
men die hier niet ruim genoeg om alle schepen te bevatten, 
en toch waren meest alle te laf om verder te gaan. Dus 
ging Jon, die weg wilde, met zijne speer en vaan, het jong-
volk toeroepende, wie of vrijwillig zich bij hem wilde scharen. 
Minerva, die daar blijven wilde, deed ool¾oo. Het grootste deel 
voegde zich bij Minerva; maar de jongste zeelieden gingen bij Jon. 

7 
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Jon nam thêre foddik fon Kålta ånd hira fâmna mitha, 
ånd Minerva hild hira ajn foddik ånd hira ajn fâmna. 

Bitwiska tha fêrum ånd heinda Krêkalandum fand Jon svma 
êlanda tbêr im likte, vppet grâteste gvng-er inna tha walda twisk 
thåt berchta en burch bvwa. Fon - uta litha êlanda gvng-er 
ut wrêka tha Thyrjar skêpa ånd landa birâwa, thêrvmbe 
send tha êlanda evin blyd Râwer êlanda, as Jonhis êlanda (*) 
héten. 

Tha Minerva thåt land bisjan hêde, thåt thrvch tha inhê-
mar Attika is héten, sach hju that thåt folk al jêita hoder wêron, 
bja Tiildon hjara lif mith flesk, krûdum, wilde wotelum ånd 
hvning. Hja wêron mith felum tekad ånd hju hêdon hjara 
skula vppa hellinga thêra bergum. Thêrthrvch send hja 
thrvch vs folk Hellinggar héten. 

Thåt forma gvngon hja vppa run , tha as hja sâgon that 
wi navt ne tâldon nêi hjara skåt, thâ kêmon hja tobek ånd 
lêton grâte âtskipblika. Minerva frêjde jefwi vs in thêre minna 
machte nither setta. That wrde to staden vnder biding that 
wi skolde helpa hjam with hjara swetsar to stridande , thêr 
alan kêmon hjara bern to skåkana ånd hjara skât to râwana. 
Thâ bvwadon wi éne burch arhalf pal fon thêr have. Vppa 
rêd Minervas wårth hju Athenia (†) heten: hwand sêidehju, 
tha åfter kvmand agon to wêtane, that wi hir navt thrvch 
lest ner weid kvmen send, men lik âtha vntfongen. Dah-
wile wi an thêre burch wrochton kêmon tha forsta, as hja 
hja nv sagon that wi nên slavona hêde, sind er sok navt, ånd 
lèton-t an Minerva blika, til thju hja tochton that en forstene 
wêre. Men Minerva frêja, ho bist wel an thina slâvona kv
men ? Hja andere, svme håvath wi kâpad, ôra" anna strid 
•wnnen. Minerva sêide, sâhwersa ninman månneska kåpja 
nilda sa ne skolde ninman jvw bern râwa ånd i ne skolda 

(*) Jonhis êlanda, Inaulae Joniae, Insulae piratarum 

(†) Athenia, Athene. 
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Jon nam de lamp van Kalta en hare maagden mede; Mi-
nerva behield hare eigene lamp en hare eigene maagden. 

Tusschen de verre en naderbij gelegene Krekalanden vond 
Jon eenige eilanden, die hem goed voorkwamen. Op het 
grootste ging hij in het woud tusschen het gebergte eene 
burgt bouwen. Van de kleine eilanden uit ging hij uit wraak 
de Thyrische schepen en landen plunderen, daarom zijn die 
eilanden even goed de Rooverseilanden, als de Jonische ei
landen genoemd. 

Toen Minerva dat land bezien had, dat door de inwoners 
Attika genoemd is, zag zij dat het volk alle geitenhoeders wa
ren , zij onderhielden hun ligchaam met vleesch, wilde wor
telen, kruiden en honing. Zij waren met vellen bekleed en 
hadden hunne verblijfplaatsen op de hellingen der bergen. 
Daardoor zijn zij door ons volk Helüngers geheeten. 

In het eerst gingen zij op de loop, doch als zij zagen dat 
wij niet taalden naar hunne bezittingen, kwamen zij terug, 
en lieten groote vriendschap blijken. Minerva vroeg of wij 
ons in der minne mochten nederzetten. Dit werd toegestaan 
onder voorwaarde, dat wij hen zouden helpen tegen hunna na
buren te strijden, die gedurig kwamen om hunne kinderen 
te schaken en hunne bezittingen te rooven. Toen bouwden 
wij eene burgt anderhalve paal (uurgaans) van de haven. 
Op raad van Minerva werd zij Athene geheeten; want, zeide 
zij , de nakomelingen behooren te weten, dat wij hier niet 
door list of geweld zijn gekomen, maar als vrienden ontvan
gen. Terwijl wij aan die burgt arbeidden, kwamen de voor
naamsten ; als zij nu zagen, dat wij geene slaven hadden, be
haagde hun zulks niet, en zij lieten dat aan Minerva blijken, 
omdat zij dachten, dat deze eene vorstin was. Maar Minerva 
vraagde : hoe zijt gij wel aan uwe slaven gekomen ? Zij ant
woorden : sommige hebben wij gekocht, andere in den strijd 
gewonnen. Minerva zeide: bijaldien niemand menschen koo-
pen wilde, zoude niemand uwe kinderen rooven, en gij zoudt 
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thêrvr nên orloch have, wilst thus vsa harlinga biliwa sâ 
mot-i thina slâvona fry lêta. 

That nv willath tha forsta navt, hja willath vs wêi driwa. 
Men thâ klokeste hjarar ljuda kvmath helpa vsa burch ta bv-
mande, thêr wi nv fon sten mâkja. 

Thit is thju skêdnesse fon Jon ånd Minerva. 
As hja that nw ella tellad hêde, frêjath hja mith êrbja-

denesse vm yrsene burchwêpne, hwand sêidon hja vsa lêtha 
send weldich, tha sa wi efta wâpne have, skillon wi ra wel 
wither worda. As hju thêran to stemad hêde, frêjath tha ljuda 
jef tha Fryas sêda to Athenia ånd tha ôra Krekalanda bloja 
skolde, thju Moder andere , jef tha fêre Krekalanda to tha 
erva Fryas hêra, alsa skilum hja thêr bloja, ne hêrath hja 
navt thêr to, alsa skil thêr lang over kåmpad wrda mote, hwand 
thene kroder skil jeva fifthusand jêr mith sin Jol omme-
hlâpa, bifara thåt Findas folk rip to fâra frydom sy. (*) 

THIT IS OVER THA GÉRTMANNA. 

Thâ Hellênja jefta Minerva sturven was, tha bâradon tha 
« 

prestera as jef hja mith vs wêron, til thju that hel blika 
skolde havon hja Hellênia to-ne godene ute kêth. Ak nildon 
hja nêne ore Moder kjasa lêta, to segande, hja hêde frêse that 
er emong hira fâmna nimman wêre , thêr hja sa god kvnde 
trowa as Minerva thêr Nyhellênia tonomt was. Men wi 
nildon Minerva navt as êne godene navtbikanna, nêidamhja 
selva seid hêde that nimman god jefta fvlkvma wêsa ne kvnde 
thån Wr.aldas gást. Thêrumbe kêron wi Gert Pire his to-
ghater to vsa Moder ut. 

As tha prestera sagon that hja hjara hering navt vp vsa fjvr 
brêda ne mochton, thâ gvngon hja buta Athenia ånd sêidon that wi 

(*) Vervolg hier het vçrhaal van bl. 48—56. 
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daar over geen oorlog hebben: wilt gij dus onze bondgenoo-
ten blijven, zoo moet gij uwe slaven vrijlaten. 

Dat nu willen de voornaamsten niet; zij willen ons weg
drijven. Maar de kloekste hunner lieden komen om te hel
pen onze burgt te bouwen, die wij nu van steen maken. 

Dit is de geschiedenis van Jon en van Minerva. 
Als zij nu dit alles verhaald hadden, vroegen zij eerbiedig om 

¾zeren burgtwapenen; want zeiden zjj, onze beledigers zijn 
machtig; doch zoo wij echte wapenen hebben, zullen wij hun 
wel wederstaan. Als zij daarin toegestemd hadden, vroegen 
die lieden of Fryas zeden te Athene en in de andere Kreka-
landen bloeijen zouden. De Moeder antwoorde: Indien de 
verre Krekalanden tot het erfdeel van Frya behooren, zoo zullen 
zij daar bloeijen, maar behooren zij niet daartoe, dan zal er 
lang over gestreden moeten worden; want de Kroder zal nog vijf
duizend jaren met zijn Jol omloopen voor dat Findas volk rijp 
voor de vrijheid is. 

DIT IS OVER DE GEERTMANNEN. 

Toen Hellenia of Minerva gestorven was, hielden de pries
ters zich als of zij met ons waren, en opdat zulks duidelijk 
blijken zoude, hebben zij Hellenia tot eene Godin uitgeroepen 
Ook wilden zij geene andere Moeder laten kiezen, zeggende 
dat zij vrees hadden, dat er onder hare maagden geene 
zouden wezen, die zij zoo zouden kunnen vertrouwen als Mi
nerva , die Nyhellenia bijgenaamd was. Maar wij wilden Mi
nerva niet als eene Godin erkennen, naardien zij zelve ons 
gezegd had, dat niemand goed of volkomen kon wezen, als 
"Wraldas geest. Daarom kozen wij Geert Pyres dochter tot 
onze Moeder. 

Als de priesters zagen, dat zij hunne haring op ons vuur niet 
mochten braden, gingen zij buiten Athene en zeiden, dat w¾j 
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•Minerva navt to-ne godene bikåna nilda ut nyd, vmbethat 
uju tha inhêmar sâ fûl ljafde biwêsen hede. lorth javon 
hja that folk byldnisse fon hira liknese, tjûgande that hja thêr-
lan ella frêja machte alsa naka hja hèroch bilewon. Thrvch 
al thissa tellinga -warth ihåt dvma folk fon vs ofkêrad ånd 
to tha lesta fylon hja vs to lif. Menwihêdon vsa stêne burch-
wal mith twam hornum om têjen al to tha sê. Hja ne machton 
vs thervmbe navt nâka. Thach hwat berde, an Êgiptalanda 
thêr wêre en overprester, hel fon âgnum, klâr fon bryn ånd 
licht fon gást, sin nâm wêre Sêkrops, (*) hy kêm vmb rêd 
to jêvane. As Sêkrops sach that er mith sinum ljuda vsa 
wal navt biranna ne kv, thâ sand hi bodon nêi Thyrhis. Af-
ternêi kêmon er thrja hvndred skipun fvl salt-âtha fon tha 
wilde berchfolkum vnwarlinga vsa hâva bifâra, dahwila wy 
mith alle mannum vppa wallum to strydande wêron. 

Drêi as hja thju hâva innomth hêde wildon tha wilda salt-
âtha thåt thorp ånd vsa skipa birâwa. Ên salt-âthe hêde al 
en bukja skånd, men Sêkrops wilde thåt navt ne hångja, ånd 
tha Thyrjar stjurar thêr jeta Fryas blod int lif hêde sêidon, 
aste that dêiste sâ skilun wi tha rade hône in vsa skypa 
stêka ånd thv ne skilst thina berga na withera-sja. Sêkrops tham 
navtne hilde ni fon morfhjaiior fonhommelja, sandbodon nêi Gert 
vmbir tha burch of to askja, hju macht frya uttochte hâ 
mith al hira drywande ånd bêrande hâva, hira folgar alsa 
fül. Tha wista thêra burchhêrum êl god sjande thåt hja tha 
burch navt hâlda ne kvnde, reden Gert hja skolde gaw to 
bitta, bi fira Sêkrops wodin wrde ånd overs bigvnde, thrê 
mônatha åfter brûde Gert hinne mith tha alder besta Fryas 
bern ånd sjugum wara twilf skypum. Thå hja en stut buta 
thêre have Wêron kêmon thêr wel thritich skêpun fon Thyr
his mit wif ånd bern. Hja wilde nêi Athênia gâ, tha as hjahêrdon 
ha-t thêr eskêpen stande gvngon hja mit Gert. Thi wêtking thêra 

(*) Sêkrops, Cecrops. 
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Minerva niet als eene Godin wilden bekennen uit nijd, omdat 
zij de inlanders zooveel liefde had bewezen. Daarop gaven 
zij het volk beeldtenissen van hare gelijkenis, betuigende dat zij 
daaraan alles mochten vragen, zoo lang zij gehoorzaam bleven. 
Door al deze verhalen werd het domme volk van ons afkee-
rig gemaakt, en ten laatsten vielen zij ons te lijf. Maar wij 
hadden onze steenen burgtwal met twee hoornen omgebogen 
tot aan de zee. Zij konden ons daarom niet genaken. Doch 
wat gebeurde, een Egyptenaar die een overpriester was, hel
der van oogen, klaar van brein, en verlicht van geest, zijn 
naam was Cecrops, hij kwam om raad te geven. Als Ce-
crops nu zag, dat hij met zijne lieden onze wal niet bestor
men kon, toen zond hij boden naar Thyrus. Daarop kwa
men driehonderd schepen vol soldaten van de wilde bergvolken 
onverwacht in onze haven varen, terwijl wij met al onze 
mannen op den wal strijdende waren. 

Zoodra zij de haven hadden ingenomen, wilden de woeste 
soldaten het dorp en onze schepen plunderen. Een soldaat 
had reeds een meisje geschonden, maar Cecrops wilde dat 
niet gedogen, en de Thyrische zeelieden, die nog Friesch bloed 
in het lijf hadden, zeiden: als gij dat doet, zullen wij den 
rooden haan in onze schepen steken en gij zult uwe bergen 
nooit wederzien. Cecrops die niet hield van moorden noch 
van verwoesten , zond boden naar Geert om haar de burgt af te 
eischen, zij mocht vrijen uittocht hebben met al haar drij
vende en dragende have, en hare volgelingen desgelijks. De 
verstandigste der burgtheeren heel goed ziende, dat zij de 
burgt niet konden houden, raadden Geert aan , dat zij gaauw 
moest toebijten, voor dat Cecrops woedend werd en an
ders bogon en drie maanden daarna, vertrok Geert met 
met de beste Fryaszonen en zeven maal twaalf schepen. 
Toen zij een poos buiten de haven waren, kwamen er wel 
dertig schepen van Thyrus met vrouw en kinderen. Zij wilden 
naar Athene gaan, doch als zij hoorden hoe het te Athene 
geschapen stond, gingen zij met Geert. De zeekoning der 
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Thyrjar brocht algadur tbrvch tha strête(*) thêr vnder thisse 
tida vppa tha rade sê uthlip. Et leste lândon hja et Pangab, 
that is in vsa spreke fif wêtervm, vmbe that fif rinstrâma 
mith hiri nêi tha sê to strâme. Hyr seton hja hjara selva 
nithar. That land håvon hja Gêrtmannja hêton. Thene kê-
ning fon Thyrhis åfternêi sjande that sin alderbesta stjurar 
wei brit weren sand al sin skipa mith sina wilde saltâtha 
vrob-er dâd jefta lêvand to fâtane. Men as hjå by thêre strête 
kêra bêvadon bede sê ånd irtha. Forth hêf irtha hira lif 
thêr vppa, sâ hâg that al et wêter to thêre strête uthlip, ånd 
that alle wata ånd skorra lik en burehwal to fâra hjara vp 
rêson. That skêde over tha Gêrtmanna hjara dügda lik as 
allera mannalik hel ånd klâr mêi sja. 

AN THA JÊRA 1000 AND 5 (†) NÊI ALDLAND SVNKEN 
IS, IS THIT VPP-INA ASTERWACH IT FRYAS 

BÜRCH WRITEN. 

Nêi that wi in twilif jêr tid nên Krêkalandar to Almanlând 
sjân hêde, kêmon thêr thrju skêpa sa syrlik as wi nên hêdon 
ånd to fara nimmer nêde sjan. Vppet storoste thêra wêre-n 
kêning thêra Jhonhis êlandum. Sin nôrne wêre Ulysus ånd 
tha hrop ovir sin wisdom grât. This kêning was thrvch êne 
presteresse forsêid, that er kêning wertha skolde ovir alla 
Krêkalanda sa-r rêd wiste vmbe-n foddik to krêjande, thêr 
vpstêken was anda foddik it Texland. Vmbe-r to fensane 
hêder fêle skáta' mith brocht, boppa ella fâmne syrhêdum , 
alsa thêr in wralda navt skênener mâkad wrde. Hja kêmon 
fon Troja en stede tham tha Krêkalandar innimth hêdon. Al 
thissa skåta bâd hi tha Moder an, men thju Moder nilde 
nârne fon néta. As er to lesta sa, that hju navt to winne 
wêre, gvng er nêi Walhallagara(§) 

Thêr was en fâm sêten, hjra nôme wêre Kât, tha 

(*) Strête, thans hersteld als Kanaal van Snez. Pangab, de Indus, 
(†) 2193 — 1005 s 1188 y. Chr. 
(§) Wallahagara, Walcheren. 
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Thyriers bracht allen te zamen door de straat, die in deze tijden 
op de Roode zee uitliep. Ten laatste landen zij aan Pangab, dat 
is in onze spraak vijf w a t e r e n , omdat vijf rivieren met 
elkander naar de zee toestroornen. Hier zetten zij zich neder. 
Dat land hebben zij Geertmania genoemd. De koning van 
Thyrus later ziende, dat zijne allerbeste zeelieden vertrokken 
waren, zond al zijne schepen met zijne wilde soldaten om 
hen dood of levend te vatten., Maar als zij bij de straat kwa
men , beefden beide aarde en zee. Daarop hief aarde haar lijf 
daar zoo omhoog, dat al het water de straat uitliep, en dat 
alle wadden en schorren als een burgtwal voor hen oprezen. 

Dit geschiedde wegens Je deugden der Geertmannen, ge
lijk iedereen klaar en duidelijk zien kan. 

IN HET JAAR 1005 NADAT ATLAND GEZONKEN IS , 
IS DIT OP DE OOSTERWAND VAN 

FRIJASBÜRGT GESCHREVEN. 

Nadat wij in twaalf jaren tijd geen Krekalander te Al-
manland gezien hadden, kwamen hier drie schepen zoo sier
lijk als wij er geen hadden, en te voren nimmer hadden ge
zien. Op het grootste van deze was een koning der Jonische 
eilanden; zijn naam was Ulysus en de roep zijner wijsheid 
groot. Aan dezen koning was door eene priesteres voorzegd 
dat hij koning zoude worden over alle Krekalanden, zoo hij 
raad wist Om eene lamp te krijgen, die opgestoken was 
aan de lamp te Texland. Om die te verkrijgen had hij vele 
schatten medegebracht, bovenal vrouwen sieraden, gelijk er in 
de wereld niet schooner gemaakt werden. Zij waren afkom
stig van Troje, eene stad, die de Krekalanders hadden inge-
genomen. Al deze schatten bood hij de Moeder aan ; maar 
de Moeder wilde nergens van weten. Als hij ten laatsten 
zag, dat zij niet te winnen was, ging h'y' naar Walhallagara. 
Daar was eene burgtmaagd gezeten, wier naam was Kaat; doch 



106 

inna wandel wrde hju Kalip (*) héten ut hawede that hjara 
vnderlip as en utkikbored farutståk. Thêrby heth er jêron 
hwilth to årgenisse fon al tham et wiston. Nêi thêra fâmna 
hrop heth er to lesta en foddik fon hir krêjen, tha hja heth 
im navt ne bât, hwand as er in sê kêm is sin skip vrgvn-
gon ånd hy nàked ånd blåt vpnimth thrvch thaôthera skôpa. 

Fon thisse kêning is hyr en skryver åfterbilêwen fon rên 
Fryas blod , bårn to thêre nêie have fon Athênia ånd hwat hyr 
folgath het er vs fon ovir Athênia skrêven, thêrut mêi mån 
bisluta, ho wèr thja Moder Hei-licht sproken heth, thâ hja 
sêide thåt Fryas sêda to Athênia nên stand holde ne kvste. 

Fon tha òthera Krêkalander hetste sêkur fål kwàd ovir 
Sêkrops hêred, hwand hi wêre in nên gode hrop. Men ik 
dâr segse, hi wêre-n lichte man, hâchlik romed alsa sêr bi 
tha inhêmar as wel bi vs, hwand hi wêre navt vmbe tha 
månniska to diapana sa tha ôra prestera, men hi wêre dü-
gedsêm ånd hi wist tha wisdom thêra fêrhêmanda folkum 
nêi wêrde to skåtande. Thêrvmbe that er that wiste, hêde-r 
vs to stonden that wi machte lêva nêi vs ajn êlik Sêgabok. 
Thêr gvng en telling that er vs nygen were, vmbe that er 
tjucht wêsa skolde ut en Fryaske mangêrte ånd Êgiptiska 
prester, uthawede that er blâwe âga hêde , ånd that er fül 
mangêrta fon vs skåkt wêron ånd in ovir Egiptalande vrsel-
lath. Tha selva heth er nimmerte jecht. Ho-t thêrmêi sy, 
sêkur is-t that er vs mâra âthskip biwês as alle òthera pres-
tum to sêmne. Men as er fallen was, gvngon sina nêiman-
ninga alring an vsa êwa torena ånd bi grâdum sa fêlo misli-
kanda kêra to mâkjande, that er to lônge lesta fon êlik sa 
ånd fon frydom ha navt ôwers as tha skin ånd tha nôme 
vrbilêf. Forth nildon hja navt ne dâja that-a setma an 
skrift brocht wrde, hwerthrvch tha witskip thêra far 

(*) Kalip , bij Homerus Kalipso. 
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in de wandeling werd zij Kalip genoemd, omdat haar onderlip als 
een mastkorf vooruitstak. Bij deze heeft hij jaren vertoefd tot erger
nis van allen die het wiste, n. Naar het zeggen der maagden heefthij 
van haar ten laatste eene lamp gekregen; doch zij heeft hem niet 
gebaat, want toen hij in zee kwam, is zijn schip vergaan, 
en hij naakt en bloot opgenomen door de andere schepen. 

Van dezen koning is hier een schrijver achtergebleven van 
zuiver Fryasbloed, geboren in de nieuwe haven van Athene, 
en hetgene hier volgt heeft hij voor ons over Athene geschre
ven , waaruit men mag besluiten, hoe waar de Moeder Hei-
licht gesproken heeft toen zij zeide dat de zeden van Frya 
te Athene geen stand konden houden. Van de andere Kre-
kalanders hebt gij zeker veel kwaad over Cecrops gehoord, 
want hij was in geen goede roep. Maar ik durf zeggen, hij 
was een verlicht man, hoogelijk geroemd, zoowel bij de in
woners als bij ons, want hij was er niet voor om de men-
schen te onderdrukken, gelijk de andere priesteren, maar hij 
was deugdzaam -en wist de wijsheid der ver afwonende volken 
naar waarde te schatten. Daarom, omdat hij dat wist 
heelt hij ons toegestaan, dat wij mochten leven naar ons 
eigenlijk Asegaboek. Er liep een verhaal, dat hij ons gene
gen was, omdat hij geboren zoude wezen uit een Friesch 
meisje en een Egyptisch priester, uithoofde dat hij blauwe '< 
oogen had, en dat er vele meisjes bij ons geschaakt waren 
en verkocht naar Egypte. Doch zelf heeft hij dit nimmer 
bevestigd. Hoe het daarmede is, zeker is het dat hij ons 
meer vriendschap bewees , als alle andere priesteren te zamen. 
Maar toen hij gestorven was, gingen zijne opvolgers al spoe
dig aan onze wetten tornen , en allengs zoo vele onge
schikte keuren maken, dat er ten langen laatste van gelijkheid 
en van vrijheid niet anders, als de schijn en de naam over
bleef. Verder wilden zij niet gedoogen dat de inzettingen in 
schrift werden gebracht, waardoor de wetenschap daarvan 
voor ons verborgen werd. Te voren werden alle zaken bin-
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vs forborgen wårth. To fåra wrdon alle sêkum binna At-
hênia in vsa tàl bithongon, åfternêi most et in bêda tâla 
skên ånd to lesta allêna in tha landis tal. In tha êrosta jêra 
nam that manfolk to Athênia enkel wiva fon vs ajn slacht, 
men that jongkfolk vpwoxen mitha mangêrta thêr landsâton 
namen thêr âk fon. Tha bâstera bern tham thêrof kemon 
wêron tha skênsta and snodsta in wralda, men hja wêron âk 
tha årgsta. To hinkande vr byde syda, to mâlande her vm 
sêda ner vm plêga, hit ne sy that et wêre for hjara ajne 
held. Alsa nâka thêr jeta-n strêl fon Fryas gást weldande 
wére wårth al et bvwspul to mêna werka forwrochten ând 
nimmån ne mocht en hus to bvwande, thåt rumer åndriker 
wêre as thåt sinra nêstum. Tha thâ svme vrbastere stêdjar 
rik wêron thrvch vs fâra ånd thrvch et sulver, thåt tha slâ-
vona uta sulverlôna wnnon, thâ gvngon hja buta vppa hel-
linga jefta inda dêla hêma. Thêr heftha hâga wallum fon 
lôf tha fon sten bvwadon hja hova mith kestlik husark, ånd 
vmbe by tha wla prestrum in en goda hrop to wêsande, 
ståldon hja thêr falska drochten likanda ånd vntuchtiga bilda 
in. By tha wla prestrum ånd forstum wrdon tha knâpa al 
tomet mâra gêrt as tha toghatera, ånd faken thrvch rika 
jefta thrvch weid fon et pad thère düged ofhlêid. Nêidam 
rikdom by thåt vrbrûde ånd vrbasterde slachte fêr bvppa dü
ged ånd êre jelde, sach mån altomet knâpa tham hjara selva 
mit rûma rika klâtar syradon, hjara aldrum ånd fâmna to 
skônda ånd hjara kvnna to spot. Kêmon vsa ênfalda aldera 
to Athênia vppe thêre mêna acht ånd wildon hja thêrvr bâra, 
sâ warth ther hropen, hark, hark, thêr skil en sêmomma 
kêtha. Alsa is Athênia wrdon êlik en brokland anda héte 
landa, fol blodsûgar, pogga ånd feniniga snâka, hwêrin nên 
månniske fon herde sêdum sin fot navt wâga ne mêi. 
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nen Athene in onze taal bepleit, naderhand moest het in 
beide talen geschieden, en ten laatste alleen in de landstaal. In de 
eerste jaren nam het manvolk te Athene enkel vrouwen van ons 
eigen geslacht, maar het jongvolk opgewassen met de meisjes 
der landzaten namen daar ook van. De basterd kinderen die 
daarvan kwamen, waren de schoonste en schranderste van de 
wereld, maar ZIJ waren ook de slechtste. Hinkende over beide 
zijden, zich bekreunende noch om wet, noch om gewoonte, 
tenzij dat het was voor hun eigen belang. Alzoo lang er nog 
een straal van Fryas geest opwelde, werd al de bouwstof 
tot gemeene werken verarbeid, en niemand mocht een huis 
bouwen, dat ruimer en rijker was als dat van zijn buurman. Doch 
toen sommige verbasterde stedelingen rijk waren door onze zee
vaart en door het zilver, dat de slaven uit de zilverlanden wonnen, 
gingen zij buiten op de hellingen (der bergen) of in de dalen wo
nen. Aldaar achter hooge wallen van loof of van steen, bouwden 
zij hoven (paleizen) met kostbaar huisraad , en om bij de vuile 
priesteren in een goeden dunk te wezen, plaatsten zij daar op 
valsche goden gelijkende en ontuchtige beelden in. Bij de vuile 
priesteren en vorsten werden soms de knapen meer begeerd, 
als de dochteren, en vaak door rijke giften of door geweld 
van het pad der deugd afgeleid. Naardien rijkdom bij het 
verwende en verbasterde geslacht ver boven deugd en eere 
gold, zag men altemet knapen, die zich met wijde prachtige 
kleederen versierden, hunne ouders en de maagden tot schande 
en hunne sekse ten spot. Kwamen onze eenvoudige ouders 
te Athene op de algemeene volksvergadering, en wilden daar 
zich beklagen,-dan werd er geroepen; hoor, hoor, daar zal 
een zeegedrocht spreken. Zoo is Athene geworden, gelijk 
een moeras in de heete landen vol bloedzuigers, padden en 
vergiftige slangen, waarin geen mensch van strenge zeden 
zijn voet kan wagen, 
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THIT STAT IN AL VSA BURGA. 

Ho vsa Dênamarka (*) fâra'vs vieren gvngon 1600 ånd 2 jêrj(†) 
nêi Aldland vrgongen is. Thrvch Wodins dor ånd dertenhêd 
•was thene Magy bâs wrden ovir Skênlandis astardêl. Wra 
berga ånd wr-n sê ne tvrade hi navt ne kvma. Thju Moder 
wildet navt wêrha, hja sprêk ánde kêth, ik sja nên frêse an 
sina wêpne, men wel vmbe tha Skênlander wêr to nim-
mande, thrvchdam hja bastered ånd vrdôren sind. Vppa 
mêna acht tochte man alen. Thêrvmbe is-t im lèten. Grât 
100 jêr leden byondon tha Dênemarkar to wandelja mith 
hjam. Hja jêvon him ysere wêpne ånd rêdskip thêr fori wan
deldon hja golden syrhêdon bijunka kaper ånd yserirtha. Thju 
Moder sand bodon ånd rêd-er, hja skolde thju wandel fâra 
lêta. Thêr wêre fjrêse sêide hju fori hjarasêdum, ånd bitham 
hja hjara sêde vrlêren, thån skolde hja âk hjara frydom 
vrljasa. Men tha Dênemarkar nêde narne âra nei, hja nilda 
navt bigrippa that hjara sêde vrbrûde kvste, thêrvmbe ne 
meidon hja hja navt. To lônga lesta brochton hja ajne wêpne 
ånd liftochta wêi. Men thåt kwâd wrocht hjara gêia. Hjara 
lichêma wrdon bilâden mêi blik ånd skin , men hjara arka 
spynton ånd skvra wrdon lêtoch. Krek hondred jêr eftere 
dêi that et forma skip mit liftochta fona kâd fâren was , kêm 
ermode ånd lek thrvch tha anderna binna, honger sprêda sina 
wjvka ånd strek vppet land del, twispalt hlip stolte in overe 
strêta ånd forth to tha hûsa in, Ijafde ne kv nên stek ïônger 
navt finda ånd êntracht run êwêi. Thåt bårn wilde êta fon 
sina måm ånd thju måm hêde wel syrhêdon tha nên êta. Tha 
wiva kêmon to hjara manna, thissa gvngon nêi tha grêva, 
tha grêva nêdon selva nawet of hildon-t skul, Nw most 
mån. tha syrhêdon vrsella, men thawila tha stjurar thêrmêi 

(†) Dêaa marka , de lage marken. 
(†) 2193—1602=591 v. Cir. 
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DIT STAAT OP AL ONZE BURGEN. 

Hoe onze Denemarken voor ons verloren gingen, 1602 jaren 
nadat Atland was verzonken. Door Wodins dwaze dartelheid, 
was de Magy meester geworden over het oosterdeel van 
Schoonland Over de bergen en over de zee durfden zij niet 
komen. De Moeder wilde het niet weren, zij sprak zeg
gende : Ik zie geen gevaar in zijne wapenen, maar wel om 
de Schoonlanden weer te nemen, omdat zij verbasterd en 
verdorven zijn. Op de algemeene vergadering dacht men ge-
lijkerwijze. Daarom is het aan hem gelaten. Groot bonderd 
jaren geleden begonnen de Denemarkers met hun handel te 
drijven. Zij gaven hun ijzeren wapenen, daarvoor ruilden 
zij gouden sieraden benevens koper- en ijzererts. De Moeder 
zond boden en raadde hun, zij zouden den ruilhandel laten 
varen. Daar was gevaar, zeide zij, voor hunne zeden, en 
indien zij hunne zeden verloren, dan zouden zij ook hunne 
vrijheid verliezen. Maar de Denemarkers hadden nergens 
ooren naar; zij wilden niet begrijpen, dat hunne zeden 
verloren konden gaan ; daarom stoorden zij zich niet aan haar. 
Ten langen leste bracbten zij hunne eigene wapenen en leeftocht 
zoek. Maar dit kwaad veroorzaakte hunne straf. Hunne 
ligchamen werden overladen met glans en schijn, maar hunne 
kisten, kasten en schuren werden ledige/Juist honderd jaar ƒ 
nadat het eerste schip met leeftocht van de kust in zee ge
stoken was, kwam armoede en gebrek door de vensters bin-" 
nen, honger spreidde zijne wieken uit en streek op het land 
neder, tweespalt liep trotseh over de straat, en voorts de huizen 
in, liefde kon geen steun langer vinden, en eendracht liep 
weg. Het kind vroeg eten van zijne moeder, en die had 
geene spijs, maar wel sieraden. De vrouwen kwamen tot 
hunne mannen, deze gingen tot de graven, de graven had
den zelve niets , of hielden het verborgen. Nu moest men 
de sieraden verkoopen , maar terwijl de zeelieden daarmede 
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wêi brit wêron kêm frost ånd lêi-n plônk del vppa sê ånd wra 
strête. Tha frost thju brigge rêd hêde, stop wâkandon thêrwr 
to-t land ut ånd vrêd klywade vpper sêtel. In stede fon tha 
owera to biwâkande spandon hja hjara horsa for hjara to-
gum ånd runon nêi Skênland thâ. Tha Skênlander, tham 
nêy wêron nêi that land hjarar êthla kêmon nêi tha Dêne-
markum. Vppen helle nacht kêmon hja alla. Nw sêidon 
hja that hja rjucht hêde vppet land hjarar êthlon ånd tha-
hwil that mån thêrvr kåmpade kêmon tha Finna in tha lêtoga 
thorpa ånd runadon mith tha bern ewêi. Thêrtrvch ánd that 
hja nên goda wêpne navt nêdon, dêd hjam tha kása vrljasa 
ånd thêrmêi hjari frydom, hwand thene Magy wrde bâs. That 
kêm that hja Fryas tex navt lêsde ånd hira rêdjêvinga war-
lâsed hêde. 

Ther send svme thêr mêne that hja thrvch tha grêva vrrê-
den send, that tha fâmna thåt long spêrath hêdon, tha sa 
hvam sa thêr vr kètha wilde , tham is mvla wrdon to smôrath 
mith golden kêdne. Wi ne mügan thêrvr nên ordêl to fel-
lande, men wi willath jo tohropa, ne lên navt to sêre vppa 
wisdom ånd düged ni fon jvwa Forsta, ni fon jowa fåmna, 
hwand skel et halda sa mot allera mannalik wâka ovir sin 
ajna tochta ånd for-t mêna held. 

Twa jêr nëidam kêm thene Magy selva mith en flâte fon 
lichte kânum , tha Moder fon Texland ånd tha foddik to râ-
wane. 

Ttiås årge sêke bistonde-r thes nachtis anda winter by storne 
tydum as wind gûlde ånd hêjel to jenst tha andêrna fêtere. 
Thi utkik thêr mende thater awet hêrde stak sin balie vp. 
Tha drêi as et ijucht fon êr tore vppet ronddêl falda, sa-r 
that al fêlo wêpende manna wra burchwal wêron. Nw 
gvng-er to vmbe tha klokke to lettane, tha et wêre to lêt. 
Êr tha wêre rêd wêre, weron al twa thusand ina wêr vmbe 
tha porte to rammande. Strid hwilde thervmbe kirt, 
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vertrokken waren, kwam de vorst en legde een plank neder op de 
zee en op de straat (de Sond). Toen de vorst de brug gereed had, 
stapte de waakzaamheid daarover het land uit, en het verraad 
klom op zijn zetel. In plaats van de oevers te bewaken, 
spanden jhij hunne paarden voor hunne sleden, en reden 
naar Sehoonland. Doch de Schoonlanders,fdie begeerig wa
ren naar het land hunner voorvaderen, kwamen naar 4e De
nemarken. Op een heldere nacht kwamen zij alle .̂ .Nu zei
den zij, dat zij recht hadden op het land hunner voorva
deren , en terwijl men daarover streed, kwamen de Finnen 
in de yerlatene dorpen en liepen met de kinderen weg. 
JDâardoo '̂ én dat zij geene goede wapenen hadden, deed hun 
de strijd verliezen en daarmede de vrijheid, want̂  de Magy* -
werd meester. Dat kwam daar van daan, dat zij Fryas tex 
niet lazen en hare raadgevingen verwaarloosd hadden. Er 
z'yn sommigen, die meenen, dat zij door de graven verraden 
zijn, en dat de maagden dat al lang bespeurd hadden. Doch zoo
dra iemand daarover spreken wilde, werd hem de mond gesnoerd 
met gouden ketens. Wij kunnen daarover niet oordeel vellen, 
maar wij willen u toeroepen : Verlaat u niet te zeer op de wijsheid 
en deugd noch van uwe vorsten noch van uwe maagden; want 
zal het stand houden , dan moet iedereen waken over zijn 
eigene hartstochten en voor het algemeene welzijn. 

Twee jaren daarna kwam de Magy zelf met eene vloot van 
lichte booten om aan de Moeder van Texland de lamp te 
ontrooven. Deze booze daad -bestond hij bij nacht in den 
winter bij stormweder, terwijl de wind gierde en de hagel 
tegen de vensters kletterde. De torenwachter, die meende, 
dat hij wat hoorde , ontstak zijne toorts. Zoodra als het licht 
van den toren op het ronddeel neder viel, zag hij dat reeds 
vele gewapende mannen over de burgtwal waren. Nu ging 
hij om de klok te luiden, doch het was te laat. Eer de 
wacht gereed was, waren reeds twee duizend in de weer 
om de poort te rammeijen. De strijd duurde daarom kort,, 

8 
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hwand thrvchdam tha wêra navt nén gode wacht halden néde, 
kêmon alle om. 

Hwil that alrek drok to kâmpane wêre, was thêr en wla 
Fin to tháre flête jefta bedrum fon thêre Moder inglupth, ând 
wilde hja nêdgja. Tha thju Moder wêrd-im of that er bek-
wârd tojênst tha wâch strumpelde. Thâ-r wither vpa ben wêre 
stek er sin swêrd to ir buk in segsande , nilst min kul navt sâ 
skilst min swêrd ha. After im kêm en skiper fona J3ênemar-
ka, thisse nam sin swêrd ånd hif thêne Fin thrvch sina hole. 
Thêrut flat swart blod ând thêrvr swêfde-n blâwe logha. Thi 
Magy lêt thju Moder vpa sinra skip forplêgja. As hju nw 
wither alsa fère hêl and béter wêr that hju fåst sprêka machte , 
sêide thene Magy that hju milh fâra moste, tha that hju hira 
foddik ând fâmna halda skolde, that hju en stat skolde nyta 
sâ hâch as hju to fara na nêde kenth. Forth sêide-r thåt hi 
hiri fréja skolde in ajnwarde fon sinum forsta, jef er mâster 
skolde wertha over alle lânda ånd folkra Fryas. Hi sêide 
that hju that bijåe ånd bijechta most, owers skolde-r vnder 
fêlo wêja sterva lêta. As er thêr after al sinra forsta om ira 
léger to gadurad hêde frêjer lûd, Frâna vrmites i klârsjande 
biste most m.ênis segsa of ik mâster skil wertha over alle 
lânda ånd folkra Fryas. Frâna dêde as melde hja him navt. 
To lônga lesta êpende hju hira wêra ånde kêth, min âgun 
wrde thjûstred, tha that ôre ljucht dêgth vp in minara sêie. 
Jes, ik sja-t. Hark Irtha ånd wês blyde mith my. Vndera 
tydum that Atdland svnken is, stand thju forma spêke fon 
thet Jol an top. Thêrnêi is hju del gvrtgon ånd vsa frydom 
mith tham. As er twa spêka jeftha 2000 jêr del trûled het, 
sâ skilun tha svna vpstonda thêr tha forsta ånd prestera thrvch 
hordom bi-t folk têled have, ånd tojênst hjara tåta tjugha. Thi alle 
skilum thrvch mort swika, men hwat hja kêth have skil forth 
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want omdat de krijgslieden geene goede wacht gehouden hadden 
kwamen allen om. Terwijl iedereen druk aan het vechten was, was 
er een leelijke Fin in de (fleete) of het slaapvertrek van de Moeder 
binnen geslopen, en wilde haar geweld aandoen. De Moeder weer
de hem af, dat hij ruggelings tegen de wand tuimelde. Toen hij 
weder op de been was, stak hij haar zijn zwaard in de buik, 
zeggende: wilt gij mijne roede niet, zoo zult gij mijn zwaard 
hebben. Achter hem kwam een zeeman van de Denemarken, 
deze nam zijn zwaard en kloofde den Fin den kop. Daaruit 
stroomde zwart bloed en daarboven zweefde eene blaauwe vlam. 

De Magy liet de Moeder op zijn schip verplegen. Toen 
zij nu zoo verre hersteld en beter was, dat zij helder spreken 
konde, zeide de Magy, dat zij met hem mede varen moest, 
doch dat zij hare lamp en hare maagden zoude behouden, 
dat zij een staat zoude voeren, zoo hoog als zij nooit te vo
ren gekend had. Voorts zeide hij, dat hij haar vragen zoude 
in tegenwoordigheid van zijne voornaamsten, of hij meester 
zoude worden over alle landen en volken van Frya. Hij zeide, 
dat zij dit bevestigen en verzekeren moest, anders zoude hij 
haar onder vele smarten laten sterven. Toen hij daarna alle 
zijne voornaamsten om haar leger vergaderd had, vroeg hij 
luide: Frana, vermits ge helderziende zijt, moet gij mij eens 
zeggen of ik meester zal worden over alle landen en volken 
van Frya. Frana deed, als sloeg zij geen acht op hem. Ten 
langen laatste opende zij hare lippen , en sprak :, Mijne oogen 
worden verduisterd, doch het andere licht daagt op in mijne 
ziel. Ja , ik zie het. Hoor Irtha, en wees blijde met mij. 
In de tijden, dat Atland verzonken is, stond de eerste spaak 
van het Juul in top. Daarna is zij nedergegaan en onze vrij
heid met haar. Als het twee spaken of twee duizend jaren 
nedergewenteld heeft, zullen de zonen opstaan, die de vorsten 
en priesteren in ontucht bij het volk geteeld hebben, en die te
gen hunne vaderen getuigen. Die allen zullen door moord 
bezwijken; maar wat zij verkondigd hebben , zal voortdurend 

8* 
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bilywa ånd frûchdber wertha in-a bosme thêra kloke mån-
niska, alsa lik gode sêdum thêr del leid wrde in thinra skât. 
Jeta thûsand jêr skil thju spêke then del nyga ånd al mâra 
syga anda thjusternesse ånd in blod, ovir thi utstirt thrvch tha 
lâga thêr forsta ånd prestera. Thêrnêi skil thet mornerâd 
wither anfanga to glora. Thit sjande skilun tha falska forsta 
ånd prester alsamen with frydom kåmpa ånd woxelja, men 
frydom, Ijafde ånd êndracht skil-et folk in hjara wach nêma 
ånd mit thet jol risa uta wla pol. Thåt rjucht thåt erost al-
lêna glorade, skil than fon lêjar laja to-n logha wertha. That 
blod thêra årgum skil ovir thin lif strâma, men thu ne mügth 
et navt to thi nêma. To tha lesta skil thåt feninige kwik 
thêr vp âsa ånd thêrof sterva. Alle wla skêdnese tham for-
sunnen send Afmbe tha forsta ånd prestera to boga, skilun an 
logha ofred wertha. Forth skilun al thinra bern mith frêtho 
lêva. Thâ hju utspreken hêde, sêg hju del. Men thene Mågy 
tham hja navt wel forstân hêde krèth, ik håv thi frêjeth, jef ik bâs 
skilde wertha ovir alle lånda ånd folkra Fryas, ånd uw håste to en 
other sproken. Frâna rjuchte hiri wither, sach im star an ånd 
kêthe : êr sjugun etmelde om send , skil thin sêle mitha nacht-
füglon to tha grâwa omme wâra ånd thin lik skil ledsa vppa 
bodem fona se. El wel sêide thene Magy mith vrborgne wo-
din, segs men thåt ik kvme. f orth sêider to jenst ên sinar 
rakkarum, werp that wif vr skippes bord. Althus wêr-et 
ende fon-re leste thêra Modeium (*). Wrêke willalh wither 
vr navt ne hropa , tham skil tyd nima. Men thûsand wâra 
thûsand mêl willath wi Frya åfternêi hropa: wåk-wâk-wâk. 

HO-T THENE MAGY FORTH VRGVNGON IS. 

Nêi that tha modder vrdên was, lêter tha foddik ånd 
tha fâmna to sina skip to brenga bijunka alle in-

(*) Verg. bl 4 . 
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blijven en vrnchtbaar worden in den boezem der kloeke men-
schen, gelijk goede zaden die neergelegd worden in uwen 
schoot. Nog duizend jaren zal de spaak naar beneden 
dalen en al meer neder zijgen in de duisternis en in 
het bloed over u uitgestort door de lagen der vorsten en 
priesteren. Daarna zal het morgenrood weder aanvangen te 
gloren. Dit ziende zullen de valsche vorsten en priesters allen 
te zamen tegen de vrijheid kampen en worstelen; maar vrij
heid , liefde en eendi acht zullen het volk in hare hoede ne
men , en met het juul uit de vuile poel rijzen. Het licht, 
dat eerst alleen gloorde , zal dan van lieverlede tot eene vlam 
worden. Het bloed der boozen zal over uw ligchaam stroo
men , maar gij moogt het niet tot u nemen. Ten laatste zal 
het vergiftige gedierte daarop azen en daarvan sterven. Alle 
vuile geschiedenissen, die verzonnen zijn om de vorsten en 

f, 

priesteren te roemen, zullen aan de vlam geofferd worden. 
Voortaan zullen alle uwe kinderen in vrede leven.' Toen zij 
uitgesproken had, zeeg zij neder. Maar de Magy, die haar 
niet wel verstaan had, schreeuwde: ik heb u gevraagd of ik 
meester zoude worden over alle landen en volken van Frya, 
en nu hebt gij tot een ander gesproken. Frana richtte zich 
weder op, zag hem si rak aan en sprak :f eer zeven etmalen 
om zijn, zal uwe ziel met de nachtvogels bij de graven rond 
waren, en uw lijk zal liggen op den bodem van de zee. Heel 
goed, zeide de Magy met verkropte woede, zeg maar dat 
ik kom. Vervolgens zeide hij tot zijn gerigtsdienaars: werpt 
dat wijf over scheepsboord. Zoo was het einde van de laat
ste der Moeders. Wraak willen wij daarover niet roepen, die 
zal de tijd nemen. Maar duizendwerf duizendmaal willen wij 
Frya na roepen : waak ! waak! waak ! 

HOE HET DEN MAGY VERDER GEGAAN IS. 

Nadat de Moeder vermoord was, liet hij de lamp en de 
maagden naar zijn schip brengen, benevens allen inboe-
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bold thêr im likte. Forth gvng er thåt Flymâr vp , hwand 
hi wilde tha fâm fon Mêdêasblik jeftha Ion Stâvora gabja and 
tham to Moder mâkja. Tha thêr wêron hja vp hjara hodum 
brocht. Tha stjurar fon Stâvora ånd fon thát Aldergahêdon 
hini gêrn to Jonis togen, men tha grâte flâte wêre vppen fêre 
tocht ût. Nw gvngon hja to ånd foron mith hjra littige flâte nêi 
Mêdêasblik ånd hildon hja skul after thât ly thêra bâmun. 
Thi Mâgy nâkade Mêdêasblik bi helle dei ånd skynander 
svnne. Thach gvngon sina ljuda drist drist wêi vppera burch 
to runnande. Men as allet folk mith tha bòtum land was, 
kemon vsa stjurar utêre krêke wêi ånd skâton hjara pila mith 
târbarntin bollum vp sinra flâte. Hja wêron alsa wel rjucht 
that fèlo sinra skêpun bistonda anna biônd wêron. Tham 
vppa skêpun wachton, skâton âk nêi vs thâ, thach thåt 
ne rojade nawet. As er to lesta en skip al barnande 
nêi-t skip thes Mâgy dryf, bifel-er sin skiper hi skolde of-
hâde, men thene skiper that wêre thene Dênemarker thêr 
thene Fin felad hêde, andere, thv hest vse Êremoder nêi tha 
bodem fona sê svnden to meldande thatste kvma skolde, 
thit skoste thrvch tha drokhêd wel vrjetta; nw wil ik 
njude thatste thin word jecht. Thi Mâgy wild-im ofwêra; 
men thene skiper, en åfte Fryas ånd sterik lik en jokoxe , 
klipade bêda sinum hônda om sin hole ånd hif hini vr bord 
into thåt wellande hef. Forth hês er sin brune skild an top 
ånd for rjucht to rjucht an nêi vsa flâte. Thèrthrvch kêmon 
tha fâmna vnforlet to vs, men tha foddik was utgvngon ånd 
nimman wiste ho-t kêmen was. Tha hja vppa vnfordene skêpa 
heradon, that thene Mâgy vrdrvnken was,brùde hja hinne, hwand 
tha stjurar thêra mest Dênemarkar wêron. Nêi that tha flâte fêr 
enoch e wêi wêi e, wendon vsa stjurar ånd skâton hjara barnpi la 
vppa tha Finna del. Thâ tha Finna thus sagon, ho hja vrrêden 
wêron, hlip alrik thrvch vr ekkdrum ånd thêr nêre lônger 
nên hêrichhêd ni bod. To thisre stonde run tha wêre hju ut 
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del, die hem behaagde. Vervolgens ging hij het Flymeer 
op, want hij wilde de maagd van Medeasblik of van Stavo
ren rooven, en die tot Moeder aanstellen. Doch daar 
waren zij op hunne hoede gebrachl. De zeelieden van Sta
veren en Alderga hadden zich gaarne tot Jon begeven, maar 
de groote vloot was op eene verre tocht uit. Nu gingen zij 
heen en voeren met hunne kleine vloot naar Medeasblik en 
hielden zich schuil achter de luwte der boomen. De Magy 
naderde Medeasblik, bij helderen dag en schijnende zon. 
Evenwel gingen zijne manschappen stoutweg op de burgt 
aanstormen. Maar als al het volk met de booten geland 
was , kwamen onze zeelieden uit de kreek weg en schoten 
hunne pijlen met brandende terpentijnballen op zijne vloot. 
Zij waren zoo goed gericht, dat vele van zijne schepen 
terstond in brand waren. Die op de schepen de wacht 
hielden, schoten ook naar ons, doch zij raakten niets. 
Toen ten laatste een schip al brandende naar het schip van den 
Magy dreef, beval hij zijn stuurman af te houden; maar die 
stuurman was de Denemarker, die den Fin geveld had; deze 
zeide: gij hebt onze Eeremoeder naar den bodem van de zee 
gezonden om te melden, dat gij komen zoudt, dat zoudt gij 
door de drukte wel vergeten; nu wil ik zorgen, dat gij uw 
woord gestand doet. De Magy wilde hem afweren, maar de 
stuurman een echte Fries en sterk als een jukos, klemde 
beide handen om zijn hoofd en tilde hem over boord in 
de golvende zee. Vervolgens heesch hij zijn bruin schild in 
top en voer recht toe recht aan naar onze vloot. Daardoor 
kwamen de maagden ongedeerd bij ons, maar de lamp was 
uitgegaan, en niemand wist, hoe het gekomen was. Toen 
zij op de onvernielde schepen hoorden, dat de Magy ver
dronken was, trokken zij weg, want de zeelieden daarvan 
waren meest Denemarkers. ÏSadat de vloot vergenoeg was, 
wenden onze zeelieden en schoten hunne brandpijlen op de 
Finnen af. Toen de Finnen dat zagen en hoe zij verraden wa
ren , liep alles door elkander en er was langer geen gehoor
zaamheid noch bevel. Op dat tijdstip liep de bezetting hen uit 
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tére burch. Tham navt ne fljuchte, werth afmakad, ånd thêr 
fljucbte fvnd sin ende into tha polum fon et Krylinger wald. 

NÊISCHRIFT. 

Thâ tha stjurar an da kreke lêjon was thêr en spotter 
fon ut Stavora mank, thêr sêide, Mêdêa mei lakkja, sa wi 
hyr ut hjra burch reda. Thêrvmbe håvon tha fåmna thju 
krêke Mêdêa mêi lakkja (*) héten. 

Tha bêrtnissa thêr afternêi skêd send, mêi alra mannalik 
hügja. Tha fâmna hagon tham nei hjara wysa to tella ånd 
wel biskriwa lêta. Thêrvmbe rêkenjath wi hirmitha vsa arbêd 
fvlbrocht. Held. 

ENDE FON 'T BOK. 

Medemi'lacus. 
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de burgt. Die niet vluchtte werd afgemaakt en die vluchtte 
vond zijn einde in de poelen van het Krylinger woud. 

NASCHRIFT. 

Toen de zeelieden in de Kreek lagen, was er een spotter 
üit Staveren onder hun, die zeide Medea mag wel lachen, 
als wij haar uit hare burgt redden. Daarom hebben de 
maagden die Kreek M e d e a m ê i l a k k i a genoemd. De ge
beurtenissen , die daarna geschied zijn, mogen iedereen heu
gen. De maagden behooren die op hare wijze te verhalen en 
goed te laten beschrijven. Daarom rekenen wij hiermede on
zen arbeid volbracht. Heil.' 

EINDE VAN HEF BOEK. 



THA SKRIFTA FON ADELBROST AND APOLLONIA 

Min nôm is Adelbrost svn fon Apol ånd fon Adela. Thrvch 
min folk ben ik keren to Grêvetman ovira Linda wrds. Thêr-
vmbe wil ik thit bok forfolgja vp alsa dénera wisa as mine 
mem sproken heth. 

Nêi that thene Mâgy feit was ånd Fryasburch vp stel 
brocht, most er en moder keren wertha. Bi-ra lèva uêde thju 
Moder hira folgstera navt nômth. Hira lersta wille was sok 
ånd narne to findne. Sjugun mônatha åfter werth er en 
mêna acht bilidsen ånd wel to Grênegâ (*) ut êrsêke that anna 
Saxanamarka pàlth. Min mem werth keren , men hju nilde 
nên Moder wêsa. Hju hôde heth lif minar tât hrêd, thêr>-
thruch heden hja ekkorum lyaf krèjen ånd nw wildon hja âk 
gâdath wertha. Fêlon wildon min mem fon er bislut of-
brenga; men min mem sêide, en Êremoder acht alsa rên in 
-ra mod to wêsana as hja buta blikt ånd even mild far al hjara 
bern. Nêidam ik Apol nw lyaf håv boppa ella inwralda, sâ 
ne kån ik sâ-ne Moder navt nêsa. Sâ sprek ånd kêth Adela, 
men tha ôra burchfâmna wildon algàder Moder wêsa. Alrek 
stat thong fori sinera åjne fâm ånd nilde navt fyra. Therthrvch 
nis er nêne keren ånd heth rik thus bandlâs. Hyr åfter müg-it 
bigripa. 

Ljudgêrt, tham kêning thêr hêmesdêga fallen is, was bi thêre 
Moder-is lèva keren blikbôr trvch alle stâtha mith lyafde ånd trj vw. 
Heth wêre sin torn vmbe vppin ethgrâte hof to Dok-hêm (†) to hê^ 
mande, ånd bi thêre Moder-is lêva wrd-im ther grâte er biwêsen, 
hwand et wêre immer sa ful mith bodon ånd riddarum fon heinde 
ånd fêre as-m-å to fora na nêde sjan. Tach nw wêr-er ênsêm and 

(*i) Grênegâ, Groningen. 
(•$>) Dokhêm, Dokkum. 



DE SCHRIFTEN VAN ADELBROST EN APOLLOMA. 

Mijn naam is Adelbrost, de zoon van Apol en Adela. 
Door mijn volk ben ik gekozen tot Grevetman over de 
Linda-oorden. Daarom wil ik dit boek vervolgen, op zooda
nige wijze als mijne moeder gesproken heeft. 

Nadat de Magy verslagen was en Fryasburgt op stel gebracht, 
moest er eene Moeder gekozen worden. Bij haar leven had 
de Moeder hare opvolgster niet genoemd. Haar uiterste 
wil was weg en nergens te vinden. Zeven maanden daarna 
werd eene algemeene vergadering belegd en wel te Grenega, 
uit oorzaak dat het aan de Saksamarken paalt. Mijne moe
der werd gekozen, maar zij wilde niet Moeder wezen. Zij had 
het leven mijns vaders gered, daardoor hadden zij elkander 
lief gekregen, nu wilden zij ook in het huwelijk treden. Ve
len wilden mijne moeder van haar besluit afbrengen;" maar 
mijne moeder zeide: eene Eeremoeder behoort zoo rein in 
haar gemoed te zijn, als zij uitwendig schijnt, en even lief
derijk voor al hare kinderen. Naardien ik nu Apol lief heb boven 
alles in de wereld, zoo kan ik zulk eene Moeder niet wezen. 
Zoo sprak en redeneerde Adela, maar de andere burgtmaag-
den wilden alle Moeder wezen. Elke staat dong mede voor 
zijne eigene maagd en wilde niet toegeven- Daardoor is 
er geene gekozen, en het rijk dus bandeloos. Uit het volgende 
moogt gij het begrijpen. Liudgert de koning die onlangs ge
storven is, was bij het leven der Moeder gekozen, blijkbaar 
door alle staten met liefde en vertrouwen. Het was zijne 
beurt op het groote hof te-Dokhem te wonen; en bij het le
ven der Moeder, werd hem daar groote eer bewezen; want 
het was er altijd zoo vol boden en ridders, als men er nooit 
te voren gezien had. Doch nu was hij eenzaam en verlaten; 
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vrlêten, hwand alrek wêre ange that-er him mâster skolde mâkja 
boppa heth rjucht ånd welda ê-lik tha slâvona kêninggar. Elk 
forst wande forth that-er enoch dêde as er wâkade ovir sin 
ájn sfât; ánd thi ên ne jêf nawet tâ antha ôthera. Mith-êra 
burchfamna gvnget jeta årger to. Alrek thisra bogade vppira 
åjne -wisdom ånd sahwersa tha Grêvetmanna awet dédon buta 
hjam, sâ wroöhten hja mistryvwa bitwiska tham ånd sinum 
ljudum. Skêder en sêke thêr fêlon stâtha trof ånd hêde mån thju 
rêd ener fâm in wnnen, sâ kêthon alle ôthera that hju sproken 
hêde to fêre fon hjra åjne stat. Thrvch althus dênera renka 
brochton hja twyspalt in ovira stâtha ånd torendon hja that 
band sâdêne fon ên, that et folk fon tha énne stat nythich 
wêre vppet folk fon en ora stat ånd fâret alderminesta lik 
fèrhêmande biskôwade. Thju fêre thêra is west that tha 
Gola jeftha Trowyda vs al-êt land of wnnen haven al ont thêra 
Skelda ånd thi Magy al to thêre Wrsâra. Hp-r thêrby to 
gvngen is, heth min mem vntlêth, owers nas thit bok navt 
skrêven ne wrden, afskên ik alle hâpe vrlêren håv tha-etskil 
helpa thâ bâta. Ik ne skryw thus navt inna wân, thet ik 
thêrthrvch thet land skil winna jeftha bihaldane, that is minra 
achtne vndvalik, ik skryw allêna får et åfter kvmande slacht, 
til thju hja algâdur wêta müge vp hvdêna wisa wy vrlêren 
gvnge, ånd tha alra mannalik hyr ut lêra mêi that elk kwâd 
sin gêja têlath. 

My heth mån Apollônja héten. Twyia thritich dêga nêi måm 
hira dâd heth mån Adelbrost min brother vrslêjen fonden 
vppa wårf, sin hawed split ånd sina lithne ût ên hréten. 
Min tât thêr siak lêide is fon skrik vrsturven. Thâ is Apol 
min jungere brother fon hyr nêi thêre westsyde fon Skênlând 
fâren. Thêr heth er en burch ebuwad, Lindasburch (*) héten, 
vmbedâna to wrekanavs lêth. Wr.alda heth-im thêrtofêlojêralë-
nad. Hy heth fif svna wnnen. Altham brengath thêne Magy skrik 

(*} Lindasburch, op kaap Lindanaes, Noorwegen. 
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want iedereen was bevreesd, dat hij zich meester zoude ma
ken boven het recht, en heersenen gelijk de slavenkoningen. 
Elk opperhoofd waande voorts, dat hij genoeg deed, als hij 
waakte over zijn eigen staat, en de een gaf niets toe aan den 
ander. Met de Burgtmaagden ging het nog erger toe. Elk 
van haar boogde op hare eigen wijsheid, en wanneer 
de Grevetmannen iets deden buiten haar, verwekten zij 
wantrouwen tusschen hem en zijn volk. Geschiedde er 
eene zaak, die vele staten betrof, en had men de raad van 
eene maagd ingewonnen, dan riepen alle andere, dat zij 
gesproken had ten voordeele van haar eigen staat. Door dusda
nige ranken brachten zij tweespalt over de staten, en tornden zij 
den band zoodanig van een, dat het volk van de eene staat nijdig 
was op het volk van åe andere staat, en voor het allerminste als 
vreemdelingen "beschouwde. Het gevolg daarvan is geweest, dat 
de Golen of Truwenden al ons land afgewonnen hebben tot aan 
de Schelde, en de Magy tot aan de Wesara. Hoe het hierbij 
toegegaan is, heeft mijne moeder uitgelegd, anders was het 
boek niet geschreven geworden, ofschoon ik alle hoop ver
loren heb, dat het helpen zal ten bate. Ik schrijf dus niet 
in den waan, dat ik daardoor het land zal winnen of behou
den, dat is mijns achtens ondoenlijk. Ik schrijf alleen voor het 
nakomende geslacht, opdat zij al te zamen mogen weten, op 
hoedanige wijze wij verloren gingen, en opdat ieder daaruit 
leeren mag, dat alle kwaad zijne straf teelt. 

Mij heeft men Apollonia genoemd. Tweeëndertig dagen na 
moeders dood, heeft men Adelbrost mijn broeder verslagen 
gevonden op de werf, zijn hoofd gespleten, en zijne leden 
uiteengereten. Mijn vader, die ziek lag, is van,schrik ge
storven. Toen is Apol mijn jongere broeder, van hier naar 
de westzijde van Schoonland gevaren. Daar heeft hij eene 
buigt gebouwd, Lindasburgt geheeten, om daar ons leed te 
wreken. Wralda heeft hem daartoe vele jaren geleend. Hij 
heeft vijf zonen gewonnen. Die alle brengen den Magy schrik 
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ånd min brother gôma. After måm ând brother-is dâd send 
tha fromesta fon-ut-a lândum to ekkôrum kvmen, hja havon 
en band sloten Adelbând héten. Til thju vs nên leth wither-
fàra ne skolde, håvath hja my ånd Adelhirt min jungste bro
ther vpper burch brocht, my by tha fâmna ånd min brother 
by tha wêrar. Thâ ik thritich jêr werô heth man my to 
Burchfàm keren, ånd thâ min brother fiftich wêre, werth-er 
keren to Grêvetman. Fon måm-is syde -wêre min brother 
thene sexte , men fon tât his syde thene thride. Nêi rjucht 
machton sine åfterkvmande thus nên o v e r a L i n d a åfter 
hjara nômun navt ne fora, men alra månnalik wildet håva 
to êre fon mina måm. Thêr to boppa heth mån vs åk en of-
skrifte jêven fon t h e t b o k t h ê r a A d e l a f o l l i s t a r . 
Thêr mitha ben ik thet blydeste, hwand thrvch min måm hjra 
wisdom kêm-et in wralda. In thasburch havikjetaôraskrifta 
fvnden, thêr navt in 't bok ne stan, åk lovsprêka ovir min 
måm, altham wil ik åfter skriva. 

Thit send tha nêilêtne skrifta Brunnos, ther skrywer wêsen 
is to thisre burch. After that tha Adela follistar ella hêde 
lèta overskryva elk in sin rik, hwat wryt was in vppa wâ-
garum thêra burgum, bisloton hja en Moder to kjasane. Thêr-
to wårth en mêna acht bilêid vp thisra hêm. After tha forme 
rêd Adelas wårth Tüntja bifolen. Ak skoldet slacht have. 
Thach nw frêge min Burgtfàm thet worf, hju hede immerthe 
wènich west thåt hju Moder skolde wertha, ut êrsêke thåt 
hju hyr vpper burch sat, hwana mest alle Moderum keren 
wêron. Tha hju thet word gund was, êpende hju hirafalxa 
wèra ånde kêth: I alle skinth årg to heftane an Adelas rêd, 
tha thåt ne skil thêrvmde min mvla navt ne sluta ner snôra. 
Hwatach is Adela ånd hwâna kvmt et wêi thåtster sokke hâge 
love to swikth. Lik ik hjuddêga is hju to fara hyr burchfàm west. 
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en mijn broeder roem aan. Na den dood van mijne moeder 
en mijn broeder, z¾n de braafsten van onze landen te 
zamen gekomen en hebben een verbond gesloten, Adelbond 
geheeten. Opdat ons geen leed wedervaren zoude, hebben 
zij mij en mijn jongsten broeder Adelhirt op de burgt ge
bracht, mij bij de maagden en mijn broeder bij de krijgs
lieden. Toen ik dertig jaren oud was, heeft men mij tot 
Burgtmaagd gekozen, en toen mijn broeder vijftig was, werd 
hij gekozen tot Grevelman. Van moeders zijde was mijn 
broeder de zesde, maar van vaders zijde de derde. Naar 
recht mochten dus zijne nakomelingen niet o v e r a L i n d a 
achter hunne namen voeren; maar iedereen wilde het heb
ben ter eere van mijne moeder. Daarenboven heeft men ons 
ook een afschrift gegeven van h e t b o e k v a n A d e l a's a a n 
h a n g e r s . Daarmede ben ik het meest verheugd, want door 
mijner moeder wijsheid kwam het in de wereld. In de burgt 
heb ik nog andere geschriften gevonden, ook lofspraken over 
mijne moeder, die alle wil ik hier achter schrijven. 

Dit zijn de nagelaten geschriften van Bruno, die schrijver 
geweest is op deze burgt. ÏNadat de aanhangers van Adela alles 
hadden laten overschrijven, elk in zijn rijk, wat op de 
wanden der burgten gegrift was, besloten zij eene Moeder te 
kiezen. Daartoe werd eene gemeene vergadering belegd op 
deze hiem. Naar de eerste raad van Adela werd Teuntja 
aanbevolen. Dit zoude ook geslaagd zijn, doch nu vroeg 
mijne Burgtmaagd het woord: zij was altijd in de meening 
geweest, dat zij Moeder zoude worden, uit oorzaak dat 
zij hier op de burgt zat, van waar meest alle Moe
ders gekozen waren. Toen haar het woord gegund was, 
opende zij hare valsehe lippen en sprak: Gij allen schijnt zeer 
te hechten aan Adelas raad; doch dat zal daarom mijn mond 
niet sluiten noch snoeren. Wie toch is Adela en waar komt 
het van daan, dat gij haar zulken hoogen lof toezwaait ? Gelijk 
ik tegenwoordig, zoo is zij te voren hier Burgtmaagd geweest; 
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Tha is hju thêr vmbe wiser jefta betre as ik åndalle ôthera, 
jefta is hju mâr stelet vppvsa sêd ând plêgum. Hwêre thåt 
et fal, sâ skolde hju wel Moder wrden wêsa , thâ hju thêrto 
keren is, men nêan hju wilde reder ennen bosta ha mith 
all joi ånd nochta thêr er anebonden send, in stêd fon ênsum 
over hjam ånd et folk to wâkaue. Hju is êl klarsjande ,,god, 
men min âgne ne send fêr fon vrthjustred to wêsane. Ik 
håv sjan thåt hju hira fryadelf herde minth, nw god , thåt 
is lovelik, men ik háv forther sjan thåt Tüntja Apol-is nift 
is, Wyder wil ik navt ne sedsa. 

Tha forsta bigripen êl god, hwêr hju hîy sochte, men emong 
et folk kêm twyspalt, ånd nêidam"tt5tÏÏ"maradêl fon hyr wei 
kêm, wilde-t Tüntja thiu êre navt ne guna. Rêdne wrde stopth, 
tha saxne tâgon uta skådne, men thêr ne wårth nêne Moder 
keren. Kirt åfter hêde annen vsera bodne sin makker fåleth. 
Til hjuddêga hêde der frod wêsen, thêrvmbehede minburch-
fâm orlovi vmb-im buta tha làndpâla to helpane. Thach in 
stêd fon im to helpane nêi thet Twiskland, alsa fljuchte hju 
selva mith im overe Wrsara ånd forth nêi tha Mâgy. Thi 
Mâgy tham sina Fryas svna hagja wilde stald-iri as Moder to 
Godaburch et Skênland , mên hju wilde mâr, hju sêid-im thåt 
sahwersa hi Adela vpruma koste, hi måster skolde wertha 
over êl Fryas land. Hju weren fyand fon Adele sêide hju, 
hwand thrvch hjra renka nas hju nên Moder wrden. Sa¾-
wersa hy hir Texland forspreka wilde, sa skolde hjra boda 
sina wichar to wêiwyser thjanja. Al thissa sèka heth hjra 
boda selva bilyad. 

THET OTHERA SKRIFT. 

Fiftian monatha nêi thêre lerste acht wêr-et Frjunskip 
jeftha Winnemônath. Alleramånnelik jef to an mery 
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is zij daarom wijzer en beter als ik en alle andere ? of is zij 
meer gesteld op onze zeden en gewoonten ? Was dat het 
geval, dan zoude zij wel Moeder geworden zijn, toen zij daar
toe gekozen i s , maar zij wilde liever een huwelijk hebben 
met alle vreugde en genoegens, die daaraan verbonden zijn, 
in plaats van eenzaam over haar zelve en het volk te waken. 
Zij is zeer helderziende, goed, maar mijne oogen zijn verre 
van verduisterd te wezen. Ik eb gezien dat zij haren 
echtgenoot grootelijks bemint, nu goed, dat is loffelijk, 
maar ik heb verder gezien, dat Teuntje Apols nicht is. Wij
ders wil ik niets zeggen. 

De voornaamsten begrepen heel goed, waar zij luwte zocht, 
maar onder het volk kwam tweespalt, en , naardien het meer-
derdeel van hier kwam, wilde het Teuntje die eer niet gun
nen. De redeneringen werden geëindigd: de messen uit den 
zak gehaald, en er werd geene Moeder gekozen. Kort daarop 
had een van onze boden zijn makker geveld. Tot nu toe was 
hij braaf geweest, daarom had mijne buiglmaagd verlof hem 
buiten de landpalen te helpen. Doch, in plaats van hem te 
helpen naar het Twiskland, zoo vluchtte zij zelve met hem over 
de Wesara en voorts naar den Magy. De Magy, die zijne 
•Fryaszonen behagen wilde, stelde haar aan als Moeder op 
Godaburgt in Schoonland; maar zij wilde meer, zij zeide hem 
dát, bij aldien hij Adela uit den weg ruimen konde , hij mees
ter zoude worden over geheel Fryas land. Zij was eene vij
andin van Adela, zeide zij, want door hare ranken was zij 
geene Moeder geworden. Bijaldien hij haar Texlaud wilde 
toezeggen, zoude haar bode zijne krijgslieden tot wegwijzer 
dienen. Al deze zaken heeft haar bode zelf beleden. 

HET TWEEDE GESCHRIFT. 

Vijftien maanden na deze laatste algemeene vergadering 
was het Viïendschaps- of Winnemaand. Iedereen gaf toe aan 

9 
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mery fru ånd bly , ånd nimman nêde diger than to âkane sina 
nocht. Thach Wr.alda wild vs wysa, thåt walsendom navt 
vrgamlath wrde ne mêi. To midne fon-et fèst fyrja kêm nê-
vil to hullande vsa wrda in thikke thjusternise Nocht runde 
wêi, tha wakendom nilde navt ne kèra. Tha strandwâkar 
wêron fon hjara nêd fjura hlâpen ånd vppa tha topâdum nas 
nênen to bisja. Thâ nêvil ewêi tâch, lokte svnne thrvch tha rêta 
thêra wolkum vp irtha. Alrek kêm wither ut to juwgande ånd to 
jolande, thet jungkfolktâch sjongandemithagürbâm(*) andthisse 
overfulde luft mith sina liaflika âdam. Men thahwila thêr alrek 
in nocht bâjada, was vrrêd land mith horsum ånd ridderunv 
Lik alle årga wêron hja helpen thrvch thjusternisse, ånd hinne 
glupath thrvch Linda waldis pâda. To fâra Adelas dure tagon 
twilif mangêrtne mith twilif låmkes ånd twilif knâpa mith twi-
lif hoklinga, en junge Saxmån birêd en wilde bufle thêr er 
selva fensen hêde ånd tåmad. Mifh allerlêja blomma wêron hja 
siarad, ånd tha linnen tohnekna thêra mangêrtne wêron om-
borad mith gold ut-er Rêne. 

Thâ Adela to hira hus ut vppet slecht kêm, fol en blomrêin 
del vppira hole, alle juwgade herde ånd tha tot-horne thêra 
knâpum gûldon boppa ella ut. Arme Adela, årm folk, ho 
kirt skil frü hir bydja. Thâ thju lônge skåre ut sjocht wêre 
kêm er en hloth mâgjára ridderum linrjucht to rinnande vp 
Adelas hêm. Hira tât ånd gade wêron jeta vppa sloppen-
benke sêten. Thju dure stond epen ånd thêr binna stand 
Adelbrost hira svna. As er sach ho sina eldra in frêse wê
ron , gripter sine bôge fon-ere wâch wêi ånd skât nêi tha 
foresta thêra râwarum; this swikt ånd trulde- vppet gårs 
del; overne twade ånd thride was en êlik lôt biskêren. In-
twiska hêdon sina eldra hjara wêpne fat, ånd tagon vn-
dyger to Jonis. Tha râwera skoldon hjam ring fensen 

(*) Gürbam. C. Niebuhr Eeize enz. I 174, eene zakpijp bij deEgypte-
naren Sumara elKurbe genoemd. 
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lustige vreugde en blijdschap, en niemand had zorg dan 
zijn vermaak na te jagen. Doch Wr.alda wilde ons aantoonen , 
dat de waakzaamheid niet mag verflaauwen. Te midden van het 
feestvieren kwam de nevel onze oorden in dichte duisternis hul
len. Het vermaak vlood, en de waakzaamheid wilde niet terug-
keeren. De strandwakers waren van hunne noodvurenweggeloo-
pen , en op de toegangen was niemand te zien. Toen de nevel op
trok , keek de zon door de reeten der wolken op aarde neder. 
Iedereen kwam weder uit om te juichen en te joelen , het 
jongvolk trok zingeade met de (zakpijp ?) , en deze vervulde 
de lucht me t haar lieffelijken adem. Maar, terwijl daar ieder
een zich in vreugde baadde, was verraad geland met paarden en 
ruiters; gelijk al het booze waren zij geholpen door de duis
ternis , en binnengeslopen door de paden van Lindaswoud. 
Voor de deur van Adela trokken twaalf meisjes met twaalf 
lammeren en twaalf knapen met twaalf hokkelingen, een 
jonge Saksman bereed een wilden buffel, dien hij zelf gevan
gen en getemd had. Met allerlei bloemen waren üij versierd, 
en de linnen jurken der meisjes waren omboord met goud 

uit den Rijn. v __ 
Toen Adela uit haar huis op de straat kwam viel een bloem-

regen op haar hoofd , allen juichten luide , en de toethoornen 
der knapen klonken boven alles uit. Arme Adela , arm volk, 
hoe kort zal de vreugde hier vertoeven ! Toen de lange 
schare uit het gezicht was, kwam een troep Magyaarsche 
ruiters lijnrecht aanrennen op Adelas erf. Haar vader en 
haar man waren nog gezeten op de stoepbank. De deur 
stond open en daar binnen stond Adelbrost haar zoon. Als 
hij zag hoe z'yne ouders in vrees waren, greep hij zijn boog 
van de wand, en schoot naar den voorste der roovers; deze 
wankelde en tuimelde op het gras neder; over den tweede 
en derde was een gehjk lot beschoren. Intusschen hadden 
zijne ouders hunne wapenen gegrepen en trokken langzaam 
naar Jons huis. De roovers zouden hen spoedig gevangen ge-

9* 
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ha, men Adela kêm , vppere burcb hêde hja alle wêpne to 
hantêra lêrad, sjugun irthfêt wêre hju long ånd hira gêrt 
sâ fêlo, thryja swikte hja tham or hjra hole ånd as er del 
kêm wêr en ridder gårsfallich. Follistar kêmon omme herne 
thêre lône wêi. Tha râwar wrdon fålath ånd fensen. Thach 
to lêt, en pil hêde hjra bosme trefth. Vrrêdelika Magy! In 
fenin was sin pint dipth ånd thêrof is hju sturven. 

THÊRE BTJRCHFAMS LOV. 

Jes ferhêmande âthe, thusande send al kumen ånd jet 
mâra send vp wêi. 

Wel , hja willath Adelas wisdom hêra. 
Sekur is hju forstine, hwand hju is immer thja forste west. 
O wach hwêrto skolde hja thjanja. Hira hemeth is linnen, 

hira tohnekka (*) wol, thåt hjv selva spon ånd wêvade. Hwêr-
mêi skolde hja hjra skênhêd hâga. Navt mith pårlum, hwand 
hjra tuskar send witter; navt mith gold, hwand hjra hêr is 
blikkander; navt mith stêna, wel send hjra âgon saft as 
lamkes âgon, thach to lik sa glander thåt mån thêr skrôm-
lik in sja ne mêi. 

Men hwat kalt ik fon skên. Frya wêre wis navt skêner. 
Ja âthe, Frya thêr sjugun skênhêde hêde, hwêrfon hjra 

toghâtera men êne elk hâchstens thria urven have. Men al 
wêre hju lêdlik, thach skolde hju vs" djura wèsa. 

Jef hju wygandlik sy. Hark âthe, Adela is thet enge bern 
vsar grêvetman. Sjugun jrthfet is hju hâch , jeta grâter then 
hjra licheme is hjra wishèd ånd hjra mod is lik bede to 
sêmine. 

Lok thêr, thêr wêre ênis en fênbrônd, thrju bern 
wêron vp jenske gråfstên sprongen. Wind blos fel. Al-
rek krêta ånd thju måm wêre rêdalâs. Thêr kvmt Adela: 
ho stêitst ånd têmethste hropth hju. tragd help to lê-

(*) To hnekka, eene Iiooge, tot aan de nek reikende, japon. 
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nomen hebben, maar Adela kwam (op de burgt had zij alle 
wapens leeren hanteeren, zeven aardvoet was zij lang, en 
haar zwaard even zoo * lang, dit zwaaide zij driemaal over 
haar hoofd en toen het nederkwam beet eln ridder in het gras. 

Helpers kwamen om den hoek van de laan weg. De roo-
vers werden geveld en gevangen. Doch te laat! een pijl 
had haar boezem getroffen. Verraderlijke Magy! De pijl-
spits was in vergif gedoopt en daaraan stierf zij. 

DE LOFSPRAAK DER BURGTMAAGD., ? 

Ja, ver wonende vriend, duizende zijn reeds gekomen en "" 
nog meerdere zijn op weg. 

Wel, zij willen Adelas wijsheid hooren. 
Zeker is zij eene vorstin, want zij is altijd de voorste geweest. 
O wee! waartoe zoude zij dienen. Haar hemd is van lin

nen , hare tunika van wol, die zij zelve spon en weefde. 
"Waarmede zoude zij hare schoonheid verhoogen? Niet met 
parelen, want hare tanden zijn witter; niet met goud, want 
hare lokken zijn blinkender; niet met edelgesteenten, wel 
zijn hare oogen zacht als die van een lam, doch te gelijk zoo 
vurig, dat men er bezwaarlijk in kan zien. Maar wat spreek 
ik van schoon? Frya was gewis niet schooner. Ja vriend, 
Frya die zeven schoonheden bezat, waarvan hare dochters elk 
maar eene, hoogstens drie geërfd hebben. Maar al was zij 
leelijk geweest, toch zoude zij ons dierbaar wezen. 

Of zij krijgshaftig is ? Luister vriend, Adela is het 
eenige kind van onzen grevetman. Zeven aard voet is zij hoog, 
hare wijsheid is nog grooter als haar ligchaam, en haar 
moed is gelijk beide te zamen. 

Zie hier, er was eens een veenbrand, drie kinderen waren 
op gindschen grafsteen gesprongen. De wind blies fel. Ieder
een schreeuwde en de moeder was radeloos. Daar komt 
Adela: Hoe staat en talmt gij, roept zij, tracht hu}p te ver-
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nande ánd Wr.alda skil jo krefta jáva. Thêr hipth hja 
nôi-t Krylwod, gript elsne trêjon, tragd en Lieg to makjande, 
nw helpath âk tha ôthera ånd tha bern send hred. 

Jèrlikes kêmon Cia bern hyr blomma ledsa. 
Thêr kêmon thrè Fonysjar skipljuda thêr hja wrêvela wilde, 

men Adela kêm, hju hêde hjara hwop (hrop) hêrad, in swim 
slêith hju tha lêtha ånd til thju hja selva jeehta skolde, thet 
hja vnwêrthelike manna wêron, bint hju alsêmen an en spin
rok fest. Tha férhêmanda hêra ï½mon hjara thjud askja. 
Tha hja s&gon ho skots hja misdên wêron, kêm torn vp, 
thach mån tellade lio-t berd was. 

Hwat hja forth dêdon, hja buwgdon to fâra Adela ånd ke-
ston thju slyp hyrar tohnekka. 

Kvm fêrhêmande âthe, tha wald füglon fljuchtath to fâra 
tha fêlo forsykar. Kvm âthe sâ mêist hjara wishêd hêra. 

By tha gråfstên hwer fon in tha lovsprêke meld wårth, is 
måm hira lik bigråven. Vppira gråfstên heth mån thissa 
worda hwryten. 

NE HL AP NAVT TO HASTIGH HWAND HYR LEID 
ADELA. 

Thju formlêre thêr is hwryten inutere wàch thêr burch-
toie, nis navt wither eskrêven in thåt bok thêra Adela folli-
star. Hwêrvmbe thet lêten is nêt ik navt to skriwand. Tha 
thit bok is" min ajn, thêrvmbe wil ik hja thêr inna setta to 
wille minra mågum. 

FORMLÊRE. 

Alle god minnanda Fryas bern sy held. Hwand thrvch tham 
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leenen, en Wralda zal u krachten geven. Daarop ijlt zij 
naar het Krijlwoud, grijpt elzentakken, tracht eene brug te 
maken; nu helpt ook de andere en de kinderen zijn gered. 

Jaarlijks komen de kinderen hier bloemen neerleggen. 
Er kwamen drie Phoenicische zeelieden, die de kinderen 

wilden mishandelen , maar nu kwam Adela , die hun geschrei 
hoorde, zij slaat de onverlaten in zwijm; en opdat zij zelve 
zouden getuigen, dat zij onwaardige mannen waren, bindt 
zij hen alle te zamen aan een spinrok vast. De uitheemsche 
heeren kwamen hunne lieden opeischen; toen zij zagen hoe 
raar zij waren mishandeld, kwam toorn bij hen op; doch 
men verhaalde hun, hoe het gebeurd was. 

Wat deden zij verder ? Zij bogen zich voor Adela en 
kusten de slip van haar kleed. Maar kom, verafwonende 
vriend. De woudvogelen vluchten voor de vele bezoekers. 
Kom, vriend, zoo moogt gij hare wijsheid hooren. 

Bij den grafsteen, waarvan in de lofspraak melding wordt 
gemaakt, is moeders lijk begraven. Op haren grafsteen heeft 
men deze woorden gegrift: 

LOOP NIET TE SCHIELIJK, WANT HIER LIGT ADELA. 

De oude leer, die gegrift is op de buitenwand des 
burgttorens, is niet geschreven in het boek van Adelas vol
gers. Waarom dit nagelaten is , weet ik niet te schrijven. 
Doch dit boek is mijn eigen , daarom wil ik die daarin zetten 
ter wille van mijne bloedverwanten. 

OUDSTE LEER. 

Alle het goede minnende Fryas kinderen zij heil! Daardoor 
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skil et sêlich wertha vp jrtha. Lêr ånd kêth to tha folkum. 
Wr.alda is thet alderaldesta jeftha overaldesta, hwand thet 
skop alla thinga. Wralda is ella in ella, hwand thet isévg 
ånd vnendlik. Wr.alda is overal ainwardich , men name to 
bisja, thêrvmbe wårth thet wêsa gást héten. Al hwat "wi fon 
him sja müge send tha skepsela thêr thrvch sin lêva kvme 
ånd wither henne ga, hwand inut Wr.alda kvmath alle thinga 
ånd kêrath alle thinga. Fon ut Wralda kvmth t anfang ånd 
et ende, alra thinga gêith in im vppa. Wr.alda is thet êne 
ella machtige wêsa, hwand alle ôre macht is fon him lênad 
ånd kêrath to him wither. In ut Wr.alda kvmath alle krefta 
ånd alle krefta kêrath to him wither. Thêrvmbe is hi alîêna 
theth skeppande wésa ånd thêr nis nawet eskêpen buta him. 

Wr.alda lêide êvge setma thet is êwa in al et skêpne, ånd 
thêr ne send nên gode setma jeftha hja moton thêrnêi tavlikt 
wêsa. Men afskên ella in Wralda sy, tha boshêd thêra månni-
ska nis navt fon him. Boshêd kvmth thrvcb lòmhêd vndiger-
hed ånd domhêd. Thêrvmbe kån hju "wel tha månniska skâda, 
Wr.alda nimmer. Wr.alda is thju wishêd, ånd tha êwa thêr 
hju tavlikt heth, send tha boka wêrût wy lêra müge, ånd 
thêr nis nêne wishêd to findande nerto garjande butatham. 
Tha månniska mûgon fêlo thinga sja, men Wr.alda sjath alle 
thinga. Tha månniska mügon fêlo thinga lêra, men Wr.alda 
wét alle thinga. Tha månniska mügon felo thinga vnt-
slûta, men to fâra Wr.alda is ella êpned. Tha mån
niska send månnalik ånd berlik, men Wi.alda skept 
bede. Tha månniska minnath ånd håtath, tha Wr.alda 
is allêna rjuchtfêrdich. Thêrvmbe is Wralda allêne god, 
ånd thêr ne send nêne goda bûta him. Mith thet Jol wande-
lath ånd wixlat allet eskêpne, men god is allêna vnforanderlik. 
Thruch that Wr.alda god is, alsa ne mei hiâk navt foranderja; 
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zal het zalig worden op aarde. Leer en verkondig aan de 
volken. "Wralda is het alleroudste of overoudste, want h¾j 
schiep alle dingen. Wralda is alles in alles, want hij is 
eeuwig en oneindig. Wralda is overal tegenwoordig, maar 
nergens te aanschouwen, daarom wordt dit wezen geest ge
noemd. Alles wat wij van hem zien kunnen, zijn de schep
selen die door zijn leven komen en weder heengaan, want 
uit Wralda komen alle dingen en keeren tot hem weder. 
Van uit Wralda komt de aanvang en het einde, alle dingen 
gaan in hem op. Wralda is het eenige almachtige wezen, 
want alle andere macht is van hem geleend en keert tot hem 
terug. Uit Wralda komen alle krachten en alle krachten 
keeren tot hem weder. Daarom is hij alleen het scheppende 
wezen, en niets is geschapen buiten hem. 

Wralda legde eeuwige inzettingen, dat is wetten in 
al het geschapene, en er zijn geene goede wetten, of 
zij moeten daarnaar ingericht zijn. Maar ofschoon alles 
in Wralda is , de boosheid der menschen is niet van hem. 
Boosheid komt door loomheid, zorgeloosheid of domheid. 
Daarom kan zij wel de menschen schaden, maar Wralda 
nimmer. Wralda is de wijsheid, en de wetten, die hij ge
maakt heeft, zijn de boeken, waaruit wij leeren kunnen , en 
er is geen wijsheid te vinden, noch te vergaderen buiten die. 
De menschen kunnen vele dingen zien; maar Wralda ziet 
alle dingen. De menschen kunnen vele dingen leeren, maar 
WTralda weet alle dingen. De menschen kunnen vele din
gen ontsluiten, maar voor Wralda is alles geopend. De 
menschen zijn mannelijk en vrouwelijk, maar Wralda 
schept beide. De menschen beminnen en haten, maar Wralda 
alleen is rechtvaardig. Daarom is Wralda alleen goed, en 
er zijn geene goeden buiten hem. Met het Juul verandert en 
wisselt al het geschapene, maar het goede is alleen onveran
derlijk. Omdat WTralda goed is, kan hij ook niet veranderen; 
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ånd thrvch thet er bilywath, thêrvmbe is hy allêna wêsaånd 
al et ora skin. 

THET OTHERA DÊL FONRE FORMLÊR. 

Emong Findas folk send wanwysa, thér thrvch hjara over-
findingrjkhêd alsa årg send, thåt hja hjara selva wis mâkja 
ånd tha inewida bitjuga , thåt hja thet besta dêl send fon 
"Wr.alda; thåt hjara gást thet beste dêl is fon Wr.aldas gást 
ånd thet Wr.alda allêna mei thåakja thrvch helpe hjaris 
bryn (*). 

Thåt aider skepsle en dêl is fon Wr.aldas vnendlik wêsa, 
thåt håvon hja fon vs gâbad. 

Men hjara falxe rêdne ånd hjara tåmlâse hâchfarenhêd heth 
ra vppen dwålwêi brocht. Wêre hjara gást Wr.aldas gast, 
sâ skolde Wr.alda êl dvm wêsa in stede fon licht and wis. 
Hwand hjara gást slâvth him selva immer of vmbe skêne 
bylda to mâkjande, thêr y åfternêi anbid. Men Findas folk 
is en årg folk, hwand afskên tha wanwysa thêra hjara selva 
wis mâkja thåt hja drochtne send, sa håvon hja to fâra tha 
vnewida falxa drochtne eskêpen, to kêthande allerwêikes, 
thåt thissa drochtne Wr.alda eskêpen have, mith al hwat 
thêr inne is; gyriga drochtne fvl nyd ånd torn, tham êrath 
ånd thjanath willath wêsa thrvch tha månniska, thêr blod 
ånd offer willa ånd skât askja. Men thi wanwisa falxa manna, 
tham hjara selva godis skalkajefthaprestera nòrna lêta, bürath 
ånd sâmnath ånd gethath aldam to fâra drochtne thêr er navt 
ne send, vmbet selva to bihaldande Aldam bidrywath hja 
mith en rum emod, thrvchdam hja hjara selva drochtne wâne, 
thêr an ninman andert skeldich ne send. Send thêr svme 
tham hjara renka froda ånd bàr måkja, alsa wrdon hja 
thrvch hjara rakkera fåt ånd vmbira laster vrbarnad, ella mith 
félo stâtska plêgum, hjara falxa drochtne to-n êre. Men in trvth, 

(*) Cf. Hegel a. h. 1. 
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en omdat hij blijft, daarom is hij alleen wezen, en al het 
andere schijn. 

HET TWEEDE DEEL VAN DE OUDSTE LEER. 

Onder Findas volk zijn wanwijzen, die door hunne over-
vindmgrijkheid zoo boos zijn geworden, dat zij zich zelven 
wijs maken en de ingewijden doen gelooven, dat zij het beste 
deel zijn van Wralda; dat hun geest het beste deel is van 
Wralda's geest, en dat Wralda alleen kan denken door hulp 
van hun brein. 

Dat ieder schepsel een deel is van Wralda's oneindig we
zen , dat hebben zij van ons gestolen. 

Maar hunne valsche redeneering en hunne toomelooze hoo-
vaardigheid heeft hen op een dwaalweg gebracht. Ware hun 
geest Wraldas geest , dan zoude Wralda heel dom wezen, 
in plaats van verstandig en wijs. Want hun geest slooft zich al
tijd af om schoone beelden te maken, die zij naderhand aan
bidden. Maar Findas volk is een boos volk, want ofschoon 
de wanwijzen onder hen zich zelven wijsmaken, dat zij goden 
zijn, zoo hebben zij voor de oningewijden valsche goden ge
schapen , en verkondigen allerwege dat deze afgoden de wereld 
geschapen hebben , met alles wat daar in is; gierige afgoden 
vol nijd en toorn, die gediend en geëerd willen wezen, door 
de menschen ; die bloed en offer willen en schatting eischen. 
Maar die wanwijze valsche mannen, die zich zelf godsdiena
ren of priesteren laten noemen , beuren en zamelen en verga
deren dat alles voor afgoden, die niet bestaan, om het zelf 
te behouden. Dat alles bedrijven zij met een ruim gemoed , 
naardien zij zich zelven goden wanen, die aan niemand ant
woord schuldig zijn. Zijn er sommigen die hunne ranken be
vroeden en openbaar maken, zoo worden zij door hunne 
rakkers gevat en om hunnen laster verbrand, alles met vele state
lijke plegtigheden ter eere der valsche goden. Maar in trouwe, 
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allána vmbe thât hja ra navt skâda ne skolde. Til thju vsa 
bern nw wêpned müge wêsa tojenst hjara drochtenlika lêre, 
alsa hâgon tha fâmna hjam fon buta to lêrande hwat hyr skil 
folgja. 

Wr.alda was êr alle thinga, ånd nêi alle thinga skil er 
wêsa. Wr.alda is alsa êvg ånd hi is vnendlik, thervmb nis 
thêr nawet buta him. Thrvch ut Wr.aldas lêva warth tid 
ånd alle thinga bern, ånd sin lêva nimth tid ånd alle thinga 
wêi. Thissa sêka moton klâr ånd bâr mâkad wrda by alle 
wisa, sâ thåt hja-t an ôthera bithjuta ánd biwisa müge. Is-t 
sâ fâr wnnen, sa sêith mån forther: Hwat fhus vsa ommefang 
treft, alsa send wy en del fon Wr.aldas vnendelik wêsa, alsa 
tha ommefang fon al et eskêpne , thach hwat angâ vsa dânte, 
vsa ainskipa , vsa gást ånd al vsa bithånkinga , thissa ne hêra 
navt to thet wêsa. Thit ella send fljuchtiga thinga tham 
thrvch Wr.aldas lêva forskina, thach thêr thrvch sin wishêd 
sâdâne ånd navt owers navt ne forskina. Men thrvchdam sin 
lêva stêdes forthga, alsa ne mêi thêr nawet vppa sin stêd 
navt bilywa. Thêrvmbe forwixlath alle eskêpne thinga fon 
stêd, fon dânte ånd âk fon thånkwisa. Thêrvmbe ne mêi 
irtha selva, ner eng skepsle ni sedsa: ik ben, men wel ik 
was. Ak ne mêi nên månniska navt ne sedsa ik thånk, men 
blât, ik thochte. Thi knap is grâter ånd owers as tha-r 
bern wêre. Hy heth ora gêrtne, tochta ånd thånkwisa. Thi 
man en tât is ånd thånkth owers as thâ-r knap wêre. Èvin 
tha alda fon dêgum. Thât wêt allera mannelik. Sâhwersa 
allera mannalik nw wêt ånd jechta mol, thåt hy alon wixlath, 
sâ mot hy âk bijechta, that er jahweder âgeblik wixlath, 
âk Ihahwila-r sêid: ik ben, ånd thåt sina thånk bylda wixle, 
tha hwile-r sêid: ik thånk. 

Instêde thåt wy tha årga Findas althus vnwérthlik after-
nêi snakka ånd kålta, ik ben, jeftha wel, ik ben thet 
beste dêï Wr.aldas, ja thrvch vs allêaa mêi-r thånkja , 
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alleen opdat zij hun niet schaden zouden. Opdat onze kin
deren gewapend mogen wezen tegen hunne afgodische leer, 
zoo behooren de maagden hen te doen van buiten leeren, 
wat hier zal volgen. 

Wralda was eerder dan alle dingen, en na alle dingen zal 
hij wezen. Wralda is alzoo eeuwig en hij is oneindig, daarom 
is er niets buiten hem. Door en uit Wraldas leven ontstond 
de tijd en werden alle dingen geboren; en zijn leven neemt 
den tijd en alle dingen weg. Deze zaken moeten klaar en 
openbaar gemaakt worden op alle wijzen, zoodat zij het aan 
anderen mogen beduiden en bewijzen. Is het zoo verre ge
wonnen , dan zegt men verder: Wat dus onzen omvang be
treft , zoo zijn wij een deel van Wraldas oneindig wezen als 
de omvang van al het geschapene. Doch wat onze gedaante 
aangaat, onze eigenschappen, onzen geest en al onze beden
kingen, deze behooren niet tot het wezen. ^ Dit alles zijn 
vluchtige dingen, die door Wraldas leven verschijnen; doch 
door zijne wijsheid zoodanig en niet anders verschijnen. Maar 
doordien zijn leven steeds voortgaat, zoo kan er ook niets op 
zijne plaats blijven. Daarom verwisselen alle geschapene 
dingen van plaats, van gedaante en ook van denkwijze. 
Daarom mag de aarde zelve, noch eenig schepsel zeggen-: ik 
ben, maar wel: ik was. Ook mag geen mensch zeggen: ik 
denk, maar bloot: ik dacht. De knaap is grooter en anders als 
toen hij een kind was. Hij heeft andere begeerten, neigingen 
en denkwijze. De man en vader is en denkt anders als toen 
hij knaap was. Even zoo de oude van dagen. Dal weet ie
dereen. Bijaldien nu iedereen weet, en moet erkennen, dat 
hij steeds wisselt, zoo moet hij ook bekennen, dat hij ieder 
oogenblik wisselt; ook terwijl hij zegt: ik ben; en dat zijne 
denkbeelden veranderen, terwijl hij zegt: ik denk. 

In plaats dus, van dat wij de boose Finda's op eene on
waardige wijze napraten en snappen, ik ben, of wel ik ben 
het beste deel Wraldas, ja door ons alleen mag hij denken, 
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sâ willath wy kátha wral ånd allerwêikes wêr et nêdlik sy: 
wy Fryas bern send forskinsla thrvch Wr.aldas lêva; [by-t 
anfang min ånd blât, thach immer wårthande ånd nâkande 
to fvlkvmenlikhêd, svnder â sa god to wrda as Wr.aldaselva. 
Vsa gást nis navt Wr.aldas gást, hi is thêrfon allêna en af-
skinsle. Tha Wr.alda vs skop, heth er vs in thrvch sine 
"wishèd-bryn-sintûga, hügia ånd fêlo goda ainskipa lênad. 
Hyrméi mugon wy sina êwa bitrachta. Thêrof mügon wy 
lêra ånd thárvr mügon wy rêda, ella ånd allêna to vs ain 
held. Hêde Wr.alda vs nêne sinna jêven , sa ne skolde wy 
narne of nêta ånd wy skolde jeta reddalasser as en sêkwale 
wêsa, thêr forthdryven wårth thrvch ebbe ånd thrvch flod. 

TH1T STAT VP SKRIVFILT SKRÊVEN. TAL AND 
ANDWORDE ORA FAMNA TO-N FORBYLD. 

En vnsels gyrich mån kêm to bârande by Trást thêr fâm wêre 
to Stavia. Hy sêide vnwêder hêde sin hus wêi brocht. Hy hêde to 
Wr.alda beden, men Wr.alda nêdim nêne helpe lênad. Bist en 
åfte Fryas, frêje Trást. Fon elder t elder, andere thene mån. 
Thån sêide hju wil ik åwet in thin mod sêja in bitrouwa , 
thåt et kyma groja ånd früchda jêva mèi. Forth sprêk hju 
ånde kêth. Thâ Frya bern was, stand vs moder naked ånd 
blât, vnbihod to jenst thastrêlumthêresvmae. Ninman macht 
hju frêja ånd thêr wêre ninman thêr hja help macht lêna. 
Thâ gvng Wr.alda to ånd wrochte in hjra mod nigung ånd liavde 
anggost ånd skrik. Hju sach rondomme, hjra nigung kâs thet 
beste ånd hju sochte skul vndera warande linda. Men rein kêm 
ånd t onhlest wêre thât hju wet wrde. Thach hju hêde sjan 
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zoo willen wij verkondigen overalen allerwege, waar het noodig 
is: wij Fryas kinderen zijn verschijnselen door Wraldas leven; 
bij den aanvang gering en bloot: doch altijd wordende en 
naderende tot volkomenheid, zonder ooit zoo goed te worden 
als Wralda zelf. Onze geest is niet Wralda's geest, hij is 
daarvan slechts een afschijnsel. Toen Wralda ons schiep, 
heeft hij ons in zijne wijsheid, brein, zintuigen, geheugen en 
vele goede eigenschappen geleend. Hiermede kunnen wij zijne 
schepselen en zijne wetten beschouwen. Daarvan kunnen wij 
leeren en daarover kunnen wij spreken, alles en alleen tot 
ons eigen heil. Had Wralda ons geene zintuigen gegeven, 
zoo zouden wij nergens van weten, en wij zouden nog rede-
lozer zijn, dan een zeekwal die voortgedreven wordt door 
ebbe en door vloed. 

DIT STAAT OP SCHRIJFFILT GESCHREVEN. TAAL 
EN ANTWOORD AAN ANDERE MAAGDEN 

TOT EEN VOORBEELD. 

Een ongezellig gierig man kwam klagende bij Troost, die 
Maagd was te Stavia. Hij zeide onweder had zijn huis ver
nield. Hij had tot Wralda gebeden, maar Wralda had hem 
geene hulp verleend. Zijt ge een echte Fries, vroeg Troost. 
Van ouder tot voorouder, antwoordde de man. Dan, zeide 
zij, wil ik iets in uw gemoed zaaijen in vertrouwen, dat het 
kiemen en groeijen en vruchten geven mag. Verder sprak 
zij en zeide: toen Frya geboren was, stond onze moeder 
naakt en bloot, onbehoed tegen de stralen der zon. Niemand 
kon zij vragen, en er was niemand, die haar hulp verleenen 
konde. Toen ging Wralda heen en wrocht in haar gemoed 
neiging en liefde, angst en schrik. Zij zag rondom zich; 
hare neiging koos het beste, en zij zocht eene schuilplaats 
onder de beschuttende lindeboom. Maar de regen kwam en 
het ongemak was, dat zij nat werd. Doch zij had gezien, 
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ho thet wéter to tha hellanda blådar of drupte. Nw mâkade 
hju en hrof mith hellanda sidum, vp stôka mâkade hju tham. 
Men stornewind kêm ånd blos rein thêr vnder. Nw hêdehja 
sjan thåt tha stam hly jef, åfter gong hja to ånd mâkade en 
wâch fon plàga ând sâdum, thet forma an êne syda ånd forth an 
alle syda. Storne wind kêm to bek jeta wodander as to fora ånd 
blos thju hrof ewêi. Men hju ne bàrade navt over Wr.alda ner to 
jenst Wr.alda. Men hja mâkade en reitne hrof ånd leide stêne 
thêr vppa. Bifvnden håvande ho sêr thet dvath vmb allêna 
to tobbande, alsa bithjude hju hira bern ho ånd hwêrvmbe 
hju alsa hêde dên. Thissa wrochton ånd tochton to sámine. A 
sadenera wise send wy an hûsa kêmen mith stoppenbånkum, 
en slecht ånd warande linda with tha svnnestrêlum. To tha 
lesta håvon hja en burch mâkad ånd forth alle ôthera. Nis 
thin hus thus navt sterk noch west, alsa mot i trachda vmbet 
ôre béter to mâkjande. Min hus wêre sterk enoch , sêider, 
men thet hâge wêter heth et vp bêrad ånd stornewind heth 
et ore dên. Hwêr stand thin hus thån , frêje Trást. Alingen 
thêre Rêne , andere thene man. Ne stand et thån navt vppen 
nol jeftha therp, frêje Trast. Nean sêider, min hus stand 
ênsum by tha overe, allêna håv ik et buwad, men ik ne 
macht thêr allêna nên therp to makare. Ik wist wel, sêide 
Trást, tha fàmna håv et my meld. Thv hest al thin lêva en 
gruwel had an tha månniska, ut frêse thåtste awetjêva jeftha 
dva moste to fara hjam. Thach thêr mitha ne méi mån navt 
fêr ne kvma. Hwand Wr alda thêr mild is, kêra'th him fona 
gyriga. Fåsta het vs reden ånd buppa tha dura fon alle 
burgum is t in sten ut wryten: bist årg bâfsjochtig sêide 
Fåsta, bihod thån jvwe nêsta, bithjod thån jvwe nêsta, 
help thån juwe nesta, sâ skilun hja t thi witherdva. Is i thina 
rêd navt god noch, ik nêt fâr thi nên bêtera. Skâmrâd wårth 
then mån ånd hi drupte stolkes hinne. 
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h"p het water bij de hellende bladeren neerdrupte. Nu maakte 
zij een afdak met hellende zijden, op staken maakte zij dat. 
Maar de stormwind kwam en blies de regen daaronder. Nu 
had zij gezien, dat de stam luwte gaf. Daarop ging zij heen 
en maakte eene wand van plaggen en zooden; eerst aan de 
eene zijde en vervolgens aan alle zijden. De stormwind kwam 
terug, woedender als te voren, en blies het dak weg. Maar 
zij klaagde niet over Wralda, noch tegen Wralda. Maar zij 
maakte een rieten dak en legde steenen daarop. Bevonden 
hebbende hoe zeer het doet, om alleen te tobben, zoo be
duidde zij hare kinderen, hoe en waarom zij zoo gedaan had. 
Deze handelden en dachten hetzelfde. Op zoodanige wijze 
zijn wij aan huizen gekomen met stoepbanken, eene straat, 
en eene beschuttende linde tegen de zonnestralen. Ten laatste 
hebben zij eene burgt gemaakt en vervolgens al het andere. 
Is uw huis dus niet sterk genoeg geweest, dan moet gij 
trachten het andere beter te maken. Mijn huis was sterk 
genoeg, zeide hij, maar het hooge water heeft het opge
beurd en de stormwind heeft het andere gedaan. Waar stond uw 
huis dan, vroeg Troost. Aan den oever van den Rijn, antwoordde 
de man. Stond het dan niet op eene nol (ronde hoogte) of terp, 
vroeg Troost. Neen, zeide de man, mijn huis stond eenzaam 
bij den oever'; alleen heb ik het gebouwd, maar ik kon daar 
alleen geen terp voor maken. Ik wist het wel, antwoordde 
Troost, de maagden hebben het mij gemeld. Gij hebt al uw 
leven een afkeer gehad van de menschen , uit vrees, dat gij 
iets geven of doen moest voor hun. Doch daarmede kan men 
niet verre komen. Want Wralda die mild is , keert hem af 
van de gierigen. Fåsta heeft ons geraden en boven de deu
ren van alle onze burgten is 't gegrift in steen: zijt ge erg 
baatzuchtig, zeide Fâsta , behoed van uwe naasten, onderricht 
dan uwe naasten, help dan uwe naasten, zoo zullen zij het 
u wederom doen. Is u deze raad niet goed genoeg, ik weet 
geene betere voor u. De man werd schaamrood en droop stil af. 

10 
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NW WIL IK SELVA SKRIWA ÊROST FON OVER MIN 
BURGH AND THAN OVER HVVAT IK HAV 

MUGE SJAN. 

* Min bureh leid an-t north-ende thêre Liudgârda, Thju toie 
heth sex syda. Thrya thrittich fêt is hju hâch. Flat fon 
boppa. En lyth huske thêr vppa, hwâna mân tha ståra bi-

. sjath. An aider syd thêre tore stat en hus, long thrya hond-
red, brêd thrya sjugun fêt, êlika hâch bihalva thju hrof, thêr 
rondlik is. Altham, fon hyrbakken sten, ånd fon buta ne 
send nèneti ôthera. Om tha burch is en hringdik , thêrom 
en gråft diap thrya sjugun fêt, wyd thrya twilif fêt. Siath 
hwa fonère tore del, sa siath hi thju dânte fon et Jol. Vppa 
grvnd twisk tha sûdlika hùsa thêre, send allerlêja krûda 
fon heinde ånd fêr, thêrof moton tha fâmna tha krefta lêra. 
Twisk tha nortlika hûsa is allêna fjeld. Tha thrju nortlika 
hùsa send fol keren ånd òther bihof. Twa sûdar send to fâra 
tha fâmkes vmbe to skola ånd to hêma Thet sûdlikoste hus 
is thêre Burchfâm his hètn. Inna tore hangt thju foddik. 
Tha wagar thêre tore send mith kestlika stêna smukad. In 
vppa thêre sûderwach is thène Tex wrytten. An tha fêre 
syde thêra finth mån thju fonnlêre; anna winstere syde tha 
èwa Tha ora sêka finth mån vppa òra thrja. Tojenst tha 
dik by-t hus thêr fâm stêt thju owne ånd thju molmâk thrvch 
fjuwer bufla kroden. Buta vsa burchwal is-t hêm , thêr vppa 
tha burchhêra ånda wêrar hême. Thju ringdik thêra is en 
stonde grât, nên sljurar, men svnna stonde, hwêrfon 
twya twilif vppen etmelde kvma. In vpper binnasyde 
fona dik is en flat, fif fêt vndera krûn. Thêr vppa 
send thrya hondred krânboga, todekt mith wod ånd lêther. 
Bihalva tha hûsa thêra inhêmar send thêr binna alingne tha 
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NU WIL IK ZELF SCHRIJVEN, EERST OVER MIJNE 
BURGT EN DAN OVER HETGENE IK 

HEB MOGEN ZIEN. 

Mijne burgt ligt aan 't noordeinde van de Liudgaarde. De 
toren heeft zes zijden. Driemaal dertig voet is hij hoog. Plat 
van boven. Een klein huisje daarop, waaruit men naar de 
sterren ziet. Aan iedere zijde van den toren staat een huis , 
lang drie honderd en breed driemaal zeven voet, en evenzoo 
hoog, behalve het dak, dat rondachtig is. Al deze van hard
gebakken steen , en van buiten zijn er geene andere. Om de 
burgt is een ringdijk, en daarom heen eene gracht diep drie 
maal zeven en breed driemaal twaalf voet. Ziet iemand boven 
van den toren naar beneden, dan ziet hij de gedaante van 
het Juul. Op den grond tusschen de zuidelijke huizen, daar 
zijn allerlei kruiden van heinde en verre, daarvan moeten de 
maagden de krachten leeren kennen. Tusschen de noordelijke 
huizen is alleen veld. De drie noordelijke huizen zijn vol 
koorn en andere benoodigdheden. Twee zuidelijke huizen zijn 
voor de maagden, om school te houden en te wonen. Het 
zuidelijkste huis is de woning der Burgtmaagd. In den toren 
hangt de lamp. De wanden van den toren zijn gesmukt met 
kostbare steenen. Op de zuiderwand is de Tex gegrift. Aan 
de rechterzijde van deze vindt men de formleer; aan de lin
kerzijde de wetten. De andere zaken vindt men op de drie 
andere zijden. Tegen den dijk aan bij het huis der burgt
maagd staat de oven en de meelmolen door vier buffels ge
kruid. Buiten onze burgtwal is de plaats, waarop de burgt-
heeren en de krijgers wonen. De ringdijk daaromheen is een 
uur groot, niet een zeemans, maar een zonne uur, waarvan 
tweemaal twaalf in een etmaal gaan. Aan de binnenzijde van 
den dijk is een plat, vijf voet beneden de kruin. Daarop 
zijn drie honderd kraanbogen, gedekt met hout en leder. 
Behalve de huizen der inwoners zijn daarbinnen langs den 

10* 
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dik jeta thrya twilif nëdhûsa to fâra tha omhêmar. Thet 
fjeld thjanath to kamp ånd to wede. Anna sûdsyde fon tha 
bûtenste hringdik is thju Liudgârde omtûnad thrvch thet 
grâte Lindawald. Hjra dânte is thrju hernich, thet brede 
buta, til thju svnne thêi in sia mêi. Hwand thêr send fêlo 
fêrlandeska thrêja ånd blommen thrvch tha stjurar mith 
brocht. Alsa thju dânte vsar burch is, send alle òthera; thach 
vs-is is thju grâteste; men thi fon Texland is tha aldergrâte-
ste. Thju tore fon Fryasburch is alsa hâch thât hju tha 
wolka torent, nêi thêre tore is al et òthera. 

By vs vppa burch ist alsa dêlad. Sjugun jonge fåmna wâ-
kath by thêre foddik. Aider wâk 'thrja stonda. In ha òre 
tid moton hja huswårk dva, lêra ånd slêpa. Send hja sjugun 
jêr wâkande wêsen, alsa send hja fry. Thàn mügon hja 
emong tha månniska gâ, vp-ra sêd to letane ånd red to jê-
vane. Is hwa thrju jêr fâm west, så mêi hju alto mei mith 
tha alda fâmna mith gâ. 

Thi skrywer mot tha fâmkes lêra lêsa, skrywa ånd rèken-
ja. Tha grysa jeftha grêva moton lêra hjam rjucht ånd 
plicht, sêdkunda, krûdkunda , hêlkunda , skêdnesa , tellinga 
ånd sanga, bijunka allerlêja thinga thêr hjam nêdlik send 
vmbe red to jêva. Thju Burchfåm mot lêra hjam ho hja 
thèrmith to wårk gâ mota by thå månniska. Êr en Burchfåm 
hjra slêd innimt, mot hju thrvch thet land fâra en fvl jêr. 
Thrê grêva burchhêra ånd thrja alda fâmna gan mith hiri 
mitha. Alsa is-t âk my gvngon. Min fârt is alingen thêre 
Béne west , thjus kà<l opward, alingen thêre ôre syde of-
ward. Ho hâger ik upkêm, to armer likte mi tha mån
niska. Wral inna Rêne hêde man utstekka makad. Thetsôn 
thåt thêr ain kêm, wrde mith wêter wr skêpfachta gaten 
vmbe gold to winnande. Men tha mångêrta ne dro-
gon thêr nêne golden krone fon. Êr wêron thêr 
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dijk nog drie maal twaalf noodhuizen voor'de omwoners. 
Het veld dient tot kamp en tot weide. Aan de zuidzijde van 
de buitenste ringdijk is de Liudgaarde omtuind door het 
groote Lindenwoud. Hare gedaante is driehoekig, met de 
breede zijde naar buiten, opdat de zon daarin mag zien. 
Want daar zijn vele buitenlandsche boomen en bloemen, door 
de zeevaarders medegebracht Gelijk de gedaante van onze 
burgt is , zoo zijn alle andere ; doch onze burgt is de grootste ; 
maar de allergrootste is die van Texland. De toren van 
Fryaburgt is zoo hoog, dat hij de wolken tornt, en in even
redigheid van den toren is al het overige. 

Bij ons op de burgt is het zoo verdeeld. Zeyen jonge 
maagden waken bij de lamp. Iedere waak is drie uren. In 
den overigen tijd moeten zij huiswerk doen, leeren en slapen. 
Zijn zij zeven jaar wakende geweest, dan zijn zij vrij. Dan 
mogen zij onder de menschen gaan , om op hunne zeden te 
letten en raad te geven. Is eene drie jaren maagd geweest, dan 
mag zij somtijds met de oude maagden mede gaan. 

De schrijver moet de meisjes leeren lezen, schrijven en 
rekenen. De grijsaards of greva moeten haar leeren recht en 
plicht, zedekunde, kruidkunde en heelkunde, geschiedenissen, 
vertellingen en zangen , benevens allerhande dingen die haar 
noodig zijn om raad te geven. De Burgtmaagd moet haar 
leeren, hoe zij daarmede te werk moeten gaan bij de men
schen. Voor dat eene Burgtmaagd hare plaats inneemt, 
moet zij door het land reizen een vol jaar. Drie grijze burgt-
heeren en drie oude maagden gaan met haar mede. Zoo is 
het ook mij gegaan. Mijne reis is langs den Rijn geweest, 
dezen oever opwaarts en langs den anderen oever beneden-
waarts. Hoe hooger ik opkwam, des te armer schenen mij 
de menschen. Overal in den Rijn had men uitstekken ge
maakt. Het zand dat daartegen kwam , werd met water over 
schapenvachten gegoten om goud te winnen. Maar de meisjes 
droegen daar geene gouden kroonen van. Voorheen waren 
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mar west, men sont wi Skênland miste, send hja nêi tha 
berga gvngon. Thor delvath hja yserirtha , thêr hja yser of 
mâkja. Boppa thêre Rêne twisk thet berchta, thêr håv ik 
Mârsåta sjan. Tha Màrsâta thåt send månniska thêr invppa 
mâra hêma. Hjara husa send vp pålum buwad. Thåt is 
vret wilde kwik ånda bose månniska. Thêr send wolva, 
bâra ånd swârte grislika lâwa (*). And hja send tha swetsar (†) 
jeftha pålingar fonda heinde Krêkalandar, thêra Kålta fol-
gar ånd tha vrwildere Twiskar, alle gyrich nêi râv åndbut. 
Tha Màrsâta helpath hjara selva mith fiska ånd jâga. Tha 
huda wrdat thrvch tha wiva tomâkad ånd birhet mith skors 
fon berkum. Tha litha huda saft lik fâmnafilt. Thju burch-
fâm et Fryasburch (§) sêide vs thåt hja gode ènfalde mån
niska weron. Thach hêd ik hja êr navt spreken hèred, ik 
skolde mênath have thåt hja nên Fryas wêre, men wilda, sâ 

ryst sâgon hja ut. Hjra fachta ånd kruda wrdon thrvch tha 
Rênhêmar vrwandelath ånd thrvch tha stjurar buta brocht. Alin-
gen thêre Rêne wêr et alen, til Lydasburch (**). Thêr was en 
grâte flyt (††). Invppa thisra flyt wêron âk månniska, thêr 
husa vp påla hêde. Men thåt nêr nên Fryas folk , men thåt 
wêron swarte ånd bruna månniska, thêr thjanath hêde to 
rojar vmbe tha butafàrar to honk to helpane. Hja moston 
thêr bilywa til thju thju flâte wither wêi brûda. 

To tha lersta kêmon wi to-t Alderga. By-t suderhâvahâved stêt 
thju Wâraburch , en stênhus, thêrin send allerlêja skulpa , 
hulka, wêpne ånd klathar wârad , fon fêre landum , thrvch 
tha stjurar mith brocht. En fjardêl dâna is-t Alderga. 
En grâte flyt omborad mith lothum, husa åad gârdum 
ella riklik sjarad. Invpper flyt lêi en grâte flâte 
rêd, mith fônon fon allerlêja farwa. Et Fryas dêi hon-
gon tha skilda omma tha borda to. Svme blikton 

(*) Leeuwen in Europa, Herodotus, V I I , 125. 
(†) Swetsar, Switsers. 
(§) Fryasburch , Freiburg. 

(**) Lydasburch, Leiden, de burcht, 
(t†) Flyt, jeftha mare , de Mare. 
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er meer geweest, maar sedert wij Schoonland misten, zijn zij 
naar de bergen gegaan. Daar delven zij ijzererts, waar zij 
ijzer van maken. Boven den Rijn tusschen het gebergte, 
daar heb ik Marsaten gezien. De Marsaten, dat zijn men-
schen, die op de meeren wonen. Hunne huizeimjn_op palen ',i t 

gebouwd. Dat is wegens het wild gedierte en booze men- , * 
schen. Daar zijn wolven, beeren én zwarte afgrijselijke 
leeuwen. En zij zijn de naburen of aangrenzenden van 
de heinde Krekalanden, der Kalta volgers en der verwil
derde Twiskar, alle begeerig naar roof en buit. De Marsaten 
generen zich met visschen en jagen. De huiden worden door 
de vrouwen toegemaakt en bereid met schors van berken. 
De kleine huiden zacht als vrouwenfilt. De burgtmaagd 
te Fryasburgt zeide ons, dat zij goede, eenvoudige 
menschen waren. Doch had ik haar niet vooraf hooren spre
ken, ik zoude gemeend hebben, dat zij geen Fryas volk wa
ren , maar wilden, zoo onbeschaamd zagen zij er uit. Hunne 
vachten en kruiden werden door de Rijnbewoners verhandeld 
en door de schippers buiten gebracht. Langs de (andere 
zijde van) den Rijn was het eveneens tot aan Lydasburcht. 
Daar was een groote vliet of mare. Op deze vliet 
waren ook menschen, die huizen op palen hadden. 
Doch dat was geen Fryas volk: maar dat waren zwar
te en bruine menschen, die gediend hadden als roeijers 
om de buitenvaarders naar huis te helpen. Zij moesten 
daar blijven, tot dat de vloot weder vertrok. 

Ten laatste kwamen wij teAlderga. Bij het zuiderhavenhoofd 
staat de Waraburgt, een steenhuis, daarin zijn allerlei schulpen, 
hoorns, wapenen en kleederen bewaard van verre landen, 
door de zeelieden medegebracht. Een kwartier daarvan daan 
is het Alderga. Een groote vliet omzoond met schuren, hui
zen en tuinen , alles rijk versierd. In die vliet lag eene groote 
vloot gereed, met banieren van allerlei verf. Op Fryasdag 
hingen de schilden om de boorden toe. Sommige blonken 
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lik svnna. Tha skilda thêr witking ånd thêra skolta bi tha 
nachtum wèron mith gold vmborad. Abefta thêre flyt was 
en gråft graven, to hlâpande dâna alingen thêre burch Fo-
râna (*) ånd forth mith en ênga muda (†) in sê. To fàra thêre 
flâte wêre thit tha utgvng ånd et Fly tha ingvng. A bede 
syda thêre gråft send skêne husa mith hel blikanda farwa 
mâlad. Tha gârdne send mit altid( grêne hâgvm omtunad. 
Ik håv thêr wiva sian, thêr filtne tohnekna drogon as t skriffl.lt 
wêre. Lik to Stavere wêron tha mångêrtne mith golden kro-
num vppira holum ånd mith hringum (§) om årmaåndfêt sja-
rad. Sudward fon Forâna leid Alkmârum. Alkmârum is en 
mare jefta flyt, thêrin leid en eland, vppa thåt eland moton 
tha swarte ånd bruna månniska hwila êvin as to Lydahis-
burch. Thju Burchfåm fon Forâna sêide my , thåt tha burch-
hêra dêistik to-râ gvngon vmb ra to lêrande, hwat åfte frydom 
sy, ånd ho tha månniska an thêre minne agon to lêvane 
•vmbe sêjen to winnande fon Wr.aldas gást. Was thêr hwa 
thêr hêra wilde ånd bigripa machte, sa wårth er halden, 
alont er fvl lêrad wêre. Thåt wrde den vmbe tha fêrhêmande 
folka wis to mâkane, ånd vmbe vral âtha to winnande. Êr hêd 
ik anda Sâxanamarka to thêr burch Månnagårda forda (**) west-
Thach thêr hêd ik mâr skâmelhêd sjan, as-k hyr rikdom 
sperde- Hju andere: sâ hwersa thêr an da Sâxanamarka en 
frêjar kvmath en mangêrte to bi frêjande,. alsa frêjath tha 
mångêrtne thêr, kanst thin hus fry wêra tojenst thabannane 
Twisklandar, håst nach nène fålad, ho fêlo bufie håst al 
fånsen ånd ho fêlo bâra ånd wolva huda håst al vppa thêre 
mark brocht ? Dâna ist kvmen thåt tha Saxmanna thju 
buw anda wiva vrlêten have. Thåt fon hvndred to sêmine 
nên êne lêsa mêi ner skriwa ne kån. Dâna is-t 
kvmen, thåt nimman nên sprêk vppa sin skild neth, men 
blât en mislikande dânte fon en diar, thåt er fålad 

(*) Forâna, Vroonea. 
(t; Engamuda, Egmond. 
(§) Diod. Sic. V 37 , van de Galliërs. 

(**) Mannagârdaforda, Munster. 

skriffl.lt
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gelijk de zon. De schilden van den zeekoning en den schout 
bij nacht waren met goud omboord. Van uit die vliet was 
eene gracht gegraven van daar voortloopende langs de burgt 
Forana en voorts met eene enge mond in zee. Voor de vloot 
was dit de uitgang en het Fly de ingang. Aan beide zijden 
der gracht zijn schoone huizen met helder blinkende verwen 
geschilderd. De tuinen zijn met altijd groene hagen omheind. Ik 
heb daar vrouwen gezien die viltene tunikas droegen, als 
of het schrijffilt was. Even als te Staveren waren de 
meisjes met gouden kroonen op hare hoofden en met ringen 
om de armen en voeten gesierd. Zuidwaarts van Forana ligt 
Alkmarum. Alkmarum is eene mare of vliet, daarin ligt 
een eiland, op dat eiland moeten de zwarte en bruine men-
schen verwijlen, even als te Lydasburgt. De Burgtmaagd 
van Forana zeide mij, dat de burgtheeren dagelijks tot hen 
gingen om hun te leeren , wat echte vrijheid is, en hoe de 
menschen in der minne behooren te leven om zegen te er
langen van Wraldas geest. Was er iemand die hooren wilde 
en begrijpen kon, zoo werd hij daar gehouden, tot dat hij 
volleerd was. Dat werd gedaan om de veraf wonende volken 
wijs te maken, en om overal vrienden te winnen. Weleer 
was ik in de Saxenmarken op de burgt Mannagardaforde 
geweest. Doch daar had ik meer armoede gezien, als ik hier 
rijkdom bespeurde. Zij antwoordde: zoo wanneer daar aan 
de Saxenmarken een vrijer een meisje komt bevrijen, dan 
vragen de meisjes daar, kunt gij uw huis vrijwaren tegen de 
verbannen Twisklanders? hebt gij er nog geen geveld? hoe
veel buffels hebt gij reeds gevangen en hoeveel beeren en 
wolvenhuiden hebt gij al op de markt gebracht? Daar van 
daan is 't gekomen, dat de Saxmannen den landbouw aan 
de vrouwen overgelaten hebben. Dat van honderd te zamen 
niet een lezen mag of schrijven kan. Daarvan daan is het 
gekomen, dat niemand eene spreuk op zijn schild heeft, maar 
bloot eene wanstaltige gedaante van een dier, dat hij geveld 
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heth. And åndlik, dâna is-t kvmen, thåt hja sèr wichandlik 
ewrden send, men to met êvin dvm send as et kwik, thåt 
hja fånsa, ånd êvin erm as tha Twisklândar, hwêr rnith hja 
orloge. To fâra Fryas folk is irtha ånd sê eskêpen. Al vsa 
rinstrâma runath vppa sè to. Thåt Lydas folk ånd thåt Fin
das folk skil ekkorum vrdelgja, ånd wy moton tha lêthoga 
landa bifolka. In-t fon ånd omme fâra leid vs held. Wilst 
nw thåt tha boppalânder dêl have an vsa, rikdom ånd wis
dom , sâ skil ik thi en rêd jêva. Let et tha mangártne to 
wênhêd wrde hjara frêjar to frêjande, êr hja ja segsa: hwêr 
håst al in wralda ommefâren , hwad kånst thin bern tella wra 
fêra landa ånd wra fêrhêmanda folka'? Dvath hja alsa, sâ 
skilun tha wichandlika knâpa to vs kvma. Hja skilun wiser 
wårtha ånd rikkâr ånd wi ne skilun nên bihof longer navt 
nåve an thåt wla thjud. Tha jongste thêr fâmna fon thêra 
thêr by mi wêron, kêm uta Saxsanamarka wêi. As wi nw 
to hongk kêmon, heth hju orlovi frêjad vmbe nêi hjra hus 
to gâne. Afternêi is hju thêr Burchfâm wrden , ånd dâna 
is-t kvmen thåt er hjudêga sâ felo Saxmånna by tha stjurar 
fâre. 

ENDK FON THET APOLLONIA BOK. 
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heeft. En eindelijk, daarvan daan is het gekomen, dat zij 
zeer oorlogzuchtig geworden zijn, maar Somtijds even dom 
zijn als het gedierte, dat zij vangen, en even arm als de 
Twisklanders, met welke zij oorlogen. Voor Fryasvolk is 
aarde en zee geschapen. Alle onze rivieren loopen in zee 
uit. Het Lydasvolk en het Findasvolk zullen elkander ver
delgen , en wij moeten de ledige landen bevolken. In het, 
heen en omvaren ligt ons heil. Wilt gij nu, dat de boven
landers deel hebben aan onzen rijkdom en wijsheid, zoo zal 
ik u een raad geven. Laat het de meisjes tot eene gewoonte 
worden om hare vrijers te vragen, eer zij ja zeggen: waar 
hebt gij al in de wereld rondgevaren ? wat kunt gij uwe 
kinderen vertellen van verre landen en over verwonende vol
ken ? Doet zij zoo, dan zullen de krijgshaftige knapen tot 
ons komen. Zij zullen wijzer worden en rijker en wij zullen 
geen behoefte langer hebben aan dat vuile volk. De jong
ste van de maagden , die bij mij waren, kwam uit de Saxen
marken weg. Toen wij nu te huis kwamen, heeft zij ver
lof gevraagd om naar huis te gaan. Naderhand is zij daar 
Burgtmaagt geworden, en daarvan daan is het gekomen, dat 
heden ten dage zoo vele Saxmannen bij onze zeelieden varen. 

EINDE VAN APOLLONIAS BOEK. 



THA. SKRIFTA FON FRETHORIK AND WILJOW. 

Min nòm is Frêthorik to nomath oera Linda, thåt wil segsa 
ovir fha Linda. To Ljudwardja bin ik to Asga keren. Ljud-
wardja is en ny thorp, binna thene ringdik fon thêr burch 
Ljudgarda, hwêrfon tha nôma an vnêr kvmen is. "Vnder 
mina tida is er fül bêred. Fül hêd ik thêr vr skrêven, men 
áfternái send mi âk fêlo thinga meld. Fon ên and ôther wil 
ik en skêdnese åfter thit bok skrywa, tha goda månniska 
to-n êre tha årga to vnêre. 

In min jüged hord ik grédwird alomme, årge tid kêm, 
årge tid was kvmen, Frya ltêd vs lêton, hjra wâkfâmkes 
hêde hju abefta halden, hwand drochten likande bylda wê-
ron binna vsa lândpåla fvnden. 

Ik brônde fon nysgyr vmbe thi bylda to bisjan. In vsa 
bûrt strompele en ôld fàmke to tha husa uta in, immer to 
kêthande vr årge tid. Ik gyrde hja ling syde. Hju strik mi 
omme kin to. Nw wrd ik drist ånd frêje jef hju mi årge tid 
ånd tha bylda reis wisa wilde. Hju lakte godlik ånd brocht 
mi vpper burch. En grêve mån irêje my jef ik al lêsa ånd 
skrywa kv. Nê sêid ik. Thån most êrost to ga ånd lêra, 
sêid-er owers ne mêi-t jow navt wysen wrde. Dystik gvng 
ik bi tha skriwer lêra. Acht jêr letter hêrd ik, vsa 
burchfâm hêde hordom bidryven ånd svme burchhêra 
hêdon vrrêd plêgad mith tha Magy, ånd fêlo månniska 
wèron vp hjara syde. Vral kêm twispalt. Thêr wêron 
bern, thêr vpstandon ajen hjara eldrum. Inna gluppa 



DE GESCHRIFTEN VAN FRÊTHORIK EN WILJOW. 

Mijn naam is Frêthorik toegenaamd oera Linda, dat wil 
zeggen over de Linden. Te Ljudwardia ben ik tot Asga ge
kozen. Ljudwardia is een nieuw dorp, binnen den ringdijk 
van de burgt Ljudgaarda, waarvan de naam in oneer geko
men is. Onder mijne tijden is veel gebeurd. Veel had ik 
daarover geschreven; maar naderhand zijn mij nog vele din
gen gemeld. Van een en ander wil ik eene geschiedenis 
achter dit boek schrijven, de goede menschen tot eere, de 
slechten tot oneer. 

In mijne jeugd hoorde ik klachten alomme: booze tijd 
kwam; booze tijd was gekomen; Frya had ons verlaten; 
zij had hare waakmeisjes terug gehouden; want gedrochtelijke 
(afgods)beelden waren binnen onze landpalen gevonden. 

Ik brande van nieuwsgierigheid om die beelden te zien. 
In onze buurt strompelde een oud vrouwtje de huizen uit en 
in, altijd roepende over de booze tijd. Ik draaide haar 
op zijde. Zij streek mij om de kin. Nu werd ik vrijmoedig 
en vroeg haar of zij mij de booze tijd en de beelden eens 
wilde toonen. Zij lachte goedaardig, en bragt mij op de burgt. 
Een grijsaard vroeg mij of ik al lezen en schrijven kon. Neen, 
zeide ik. Dan moet gij eerst heengaan en leeren, zeide hij, 
anders mag het u niet getoond worden. Dagelijks ging ik 
bij den schrijver leeren. Acht jaren later hoorde ik, dat onze 
burgtmaagd ontucht had bedreven en dat sommige burgtheeren 
verraad gepleegd hadden met- den Magy. En vele menschen 
waren op hunne zijde. Overal kwam tweespalt. Er waren 
kinderen, die opstonden tegen hunne ouders. In 't geheim 
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wrdon tha froda månniska morth. Thet al de fâmke, thêr ella 
bâr mâkade, wårth dâd fvnden in en grupe. Min tât, thêr 
rjuchter wêre, wilde hja wreken hâ. Nachtis wårth er in 
sin hus vrmorth. Thrju jêr letter wèr thene Mâgy bâs svn-
der strid. Tha Saxmånna wêron frome ånd frod bilywen. 
Nêi tham fljuchton alle gode månniska. Min måm bistvrv-et. 
Nw dêd ik lik tha òthera. Thi Mâgy bogade vppa sinra 
snôdhêd. Men Irtha skold im thâna, thåt hja nên Mâgy ner 
afgoda to lêta ne moehte to thêre hêlge skêta, hwêrut hju 
Frya bêrade. Évin sa thet wilde hors sina manna sked, nêi 
thåt thet sina ridder gersfallieh mâkad heth, êvin sâ skodde 
Irtha hjra walda ånd berga. Rinstrâma wrdon ovira fjelda 
sprêd. Sê kokade. Berga spydon nêi tha wolkum, ånd hwad 
hja spyth hêde, swikton tha wolka wither vp jrtha. By-t 
anfang there Arnemônath nigade jrtha northward , hju sêg 
del, ôl lêgor ånd lêgor. Anna Wolfamônath lêidon tha Dêne-
marka fon Fryas land vnder-ne sê bidobben. Tha walda thêr 
bylda in wêron, wrdon vphyvath ånd thêr windum spel. 
Thet jêr åiter kêm frost inna Herdemônath ånd leid ôld 
Fryas land vnder en plônke skul. In Sellamônath kêm storne-
wind ut et northa wèi, mith forande berga fon ise ånd stê-
num. Tha spring kêm, hyf jrtha hjra selva vp. Ise smolt wêi. 
Ebbe kêm ånd tha walda mith byldum drêvon nêi sê. Inner 
Winna jeftha Minnamônath gvng aider thurvar wither hém 
fâra. Ik kêm mith en fâm to thêre bureh Ljudgârda. Ho 
drove sach et ut. Tha walda thêra Lindawrda wêron mest 
wêi. Thêr tha Ljudgârde west hêde, was sê. Sin hef fê-
tei e thene hringdik. Ise hêde tha tore wê,i brocht ånd tha husa 
lêide in thrvch ekkôrum. Anna helde fonna dik fond ik en sten. 
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werden de brave menschen vermoord. Het oude vrouwtje , 
dat alles openbaar maakte, werd dood gevonden in een grup-
pel. Mijn vader, die rechter was, wilde haar gewroken 
hebben. Bij nacht werd hij in zijn huis vermoord. 
Drie jaren later was de Magy meester zonder strijd. De 
Saxmannen waren vroom en braaf gebleven. Naar hen vlucht
ten alle goede menschen. Mijne moeder bestierf het. Nu 
deed ik als de anderen. De Magy verhief zich op zijne slim
heid. Maar Irtha zoude hem toonen, dat zij geen Magy noch 
afgoden mocht toelaten tot de heilige schoot, waaruit zij Frya 
baarde. Even als het wilde ros zijne manen schudt, 
nadat het zijn berijder in het gras geworpen heeft, 
even zoo schudde Irtha hare wouden en bergen. Ri
vieren werden over de velden gespreid De zee kookte. 
Bergen spuwden vuur naar de wolken, en wat zij gespuwd 
hadden, slingerden de wolken weder op aarde. Bij den aan
vang van Arnemaand (oogstmaand) neigde de aarde noord
waarts en zeeg neder, al lager en lager. In de Wolven
maand (wintermaand) lagen de lage marken van Fryasland 
onder de zee bedolven. De wouden, daar beelden in waren, 
werden opgeheven en een spel der winden. Het jaar daarop 
kwam vorst in de Hardemaand (louwmaand) en legde oud 
Fryasland onder een plank (ijsveld) verscholen. In Selle-
maand (sprokkelmaand) kwam stormwind uit het noorden 
weg, mede voerende bergen van ijs en steenen. Toen spring
vloed kwam, hief de aarde zich op. Het ijs smolt weg. Ebbe 
kwam en de wouden met de beelden dreven naar zee. In 
de Winne of Minnemaand (bloeimaand) ging ieder, die durfde , 
weer naar huis varen. Ik kwam met eene maagd op de 
burgt Liudgaarde. Hoe droevig zag het er daar uit. De 
wouden der Lindaoorden waren meest weg. Waar de Liud
gaarde geweest was, was zee. De golfslag zweepte den ring
dijk. IJs had den toren vernield, 'en de huizen lagen door 
elkander. Aan de helling van den dijk vond ik een steen; 
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vsa skriver hêd er sin nôm inwryten, thåt wêre my en ba
ken. Öâ-t mith vsa burch gvngen was, was-t mith mitha ôra 
gvngon. Inna hâga lânda wêron hja thrvch jrtha, inna 
dêna landa thrvch wêter vrdên. Allêna Fryasburch to Tex-
land wårth vnedêrad fvnden. Men al et land thet northward 
leid hôde, wêre vnder sê. Noch nis-t navt boppa brocht. An 
thås kâd fon-t Flymâre wêron nèi meld wrde thrichtich sal-
ta mâra kvmen, vnstonden thrvch tha walda, thêr mith 
grvnd ånd al vrdrêven wêron. To Westflyland fiftich. Thi 
gråft thêr fon-t Alderga thweres to het land thrvchlâpen hêde, 
was vrsôndath ånd vrdên. Tha stjurar ånd ôr fârande folk, 
thêr to honk wêron, hêde hjara selva mith mâga ånd sibba 
vppira skepum hret. Men thåt swarte folk fon Lydasburch 
ånd Alikmarum hêde alen dên. Thawil tha swarta sùdward 
dryvon, hêdon hja fêlo mångêrtne hret, ånd nêidam nimman 
ne kêm to aska tham, hildon hja tham to hjara wiva. Tha 
månniska thêr to bek kêmon, gvngon alle binna tha hring-
dika thêra burgum hêma, thrvchdam et thêr buta al slyp 
ånd broklând wêre. Tha gamla husa wrde byên klust. Fona 
boppalândum kâpade mån ky ånd skêp, ånd inna tha grâte 
husa thêr to fâra tha fâmna sêten hêde, wrde nw léken ånd 
filt mâkad , vmbe thes lévens willa. Thåt skêd 1888 (*) jêr 
nêi thåt Atlând svnken was. 

In 282 jêr (†) nêdon wi nên Êremoder navt hat, ånd nw ella 
tomet vrlëren skinde, gvng mån êne kjasa. Thet hlot falde 
vp Gosa to nòmath Makonta. Hju wêre Burchfàm et Fryas
burch to Texlând. Hel ion hawed ånd klâr fon sin, êlle 
god, ånd thrvchdam hira burch allêna spârad was, sach 
alrik thêrut hira hropang. Tjan jêr lettere kêmon tha 
stjurar fon Forana ånd fon Lydas burch. Hja wildon tha 
swarta månniska mith wif ånd bern to thet land utdryva. 
Thêrwr wildon hja thêre Moder is rêd biwinna. Men Gosa 

(*) 2193—1888 = 305 voor Chl. 
(†) Sedert 587 voor Chr. Verg. pag. 110, 112. 
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onze schrijver had daar zijn naam ingegrift; dat was mij een 
baken. Gelijk het met onze burgt gegaan was, zoo was het 
ook met de andere gegaan. In de hooge landen waren zij 
door de aarde, en in de lage landen door het water vernield. 
Alleen Fryasburcht op Texland werd ongedeeld gevonden. 
Maar al het land dat noordwaarts gelegen had , was onder 
de zee; nog is het niet weer boven gebragt. Aan dezen oever 
van het Flymeer waren, naar gemeld werd , dertig zoute 
plassen gekomen , ontstaan door de wouden, die met grond en 
al weg gedreven waren. Te Westflyland vijftig. De gracht, 
die van het Alderga dwars door het land geloopen had, was 
verzand en vernield. De zeelieden en ander varensvolk, die 
te huis waren , hadden zich zelven gered met magen en bloed
verwanten op hunne schepen. Maar het zwarte volk van 
Lydasburgt en Alkmarum had eveneens gedaan. Terwijl 
de zwarten zuidwaarts dreven , hadden zij vele meisjes gered, 
en naardien niemand kwam om ze op te eischen , hielden zij 
haar tot hunne vrouwen. De menschen die terug kwamen, 
gingen alle binnen de ringdijken der burgten wonen, om
dat het daar buiten alles slib en broekland was. De oude 
huizen werden zamengeklust. Van de bovenlanden kocht men 
koeijen en schapen, en in de groofe huizen, daar te voren de ". 
maagden gevestigd waren , werd nu laken en filt gemaakt, 
om des levens wille. Dit geschiedde 1888 jaren nadat Atland ; ~ i , 
verzonken was. 

In 282 jai en hadden wij geene Eeremoeder gehad en nu alles 
misschien verloren scheen, ging men eene kiezen. Het lot 
viel op Gosa toegenaamd Makonta. Zij was Burgtmaagd op 
Fryasburgt te Texland. Helder van hoofd en klaar van zin, 
heel goed, en omdat hare burgt alleen gespaard was, zag 
iedereen daaruit hare roeping. Tien jaren later kwamen 
de zeelieden van Forana en van Lydasburgt. Zij wilden de 
zwarte mannen met vrouw en kinderen uit het land drijven. 
Daarover wilden zij de raad der Moeder inwinnen Maar Gosa 
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frêje, kånst ên ånd ôr to bek fora nêi hjra" lândum, thån 
âchste spod to mâkjande, owers ne skilun hja hjara mâga 
navt wither ne finda. Nô sêide hja. Thâ sêide Gosa : Hja 
håvon thin salt provad ånd thin bråd éten. Hjará lif ånd 
lêva håvon hja vnder jow hod stålad. I moste jow ajne hirta 
bisêka. Men ik wil thi en rêd jeva. Hald hjam alond jow 
wåldich biste vm ra wither honk to fora Men hald hjam bi 
jow burgum thêr bûta. Wâk ovir hjara sêd ånd lêr hjam 
as jef hja Fryas svna wêre. Hjra wiva send hyr tha steriksta. 
As rêk skil hjara blod vrfljuchta, til er tha lesta navt owers 
as Fryas blod in hjara åfterkvmande skil bilywa. Sâ send 
hja hyr bilêwen. Nw winst ik wel thåt mina åfterkvmande 
thêr vp letta, ho fèr Gosa wêrhéd sprek. Thâ vsa lânda 
wither to bigana wêr, kêmon thêr banda erma Saxmanna 
ånd wiva nêi tha vvrdum fon Stavere ånd thåt Alderga, vmbe 
golden ånd ôra sjarhêd to sêkane fon ut tha wasige bodeme. 
Thach tha stjurar nildon hja navt to lêta. Tha gvngon hja 
tha lêthoga thorpa bihêma to West Flyland, vmbe ra lif to 
bihaldane. 

NW WIL IK SKRIWA HO THA GÊRTMANNA AND 
FÊLO HÊLÊNJA FOLGAR TOBEK. KÊMON. 

Twa jêr nêi thåt Gosa Moder wrde (*), kêm er en flâte to 
thet Flymara in fala. Thet folk hropte ho.n sêen. Hja foron 
til Stavere, thêr hropton hja jela réis. Tha fôna wêron an 
top ånd thes nachtes skâton hja barnpila(†) anda loft. ,Thâ 
dêirèd wêre rojadon svme mith en snâke to thêre hava in. 
Hja hropton wither ho.n. sêen. Thâ hja landa hipte-n jong 
kerdel wal vp. In sina handa hêdi-n skild , thêrvp was bråd 
ånd salt leid. Afterdam kêm en grêva, hi sêide wi kvmath fona 

(*) 303 v. Chr. 

(†) Barnpila. De falariça by Livius XXI. 8. 
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vroeg: kunt gij een en ander terug voeren naar hunne lan
den , dan behoort gij spoed te maken, anders zullen zij 
hunne bloedverwanten niet weder vinden. Neen, zeiden zij. 
Toen zeide Gosa : Zij hebben uw zout geproefd en uw brood 
gegeten. Hun lijf en leven hebben zij onder uwe hoede ge
steld. Gij moet uw eigen hart onderzoeken. Maar ik wil u 
een raad geven. Houdt hen tot dat gij in staat zijt om hen 
weder naar huis" te voeren. Maar houdt hen bij uwe burg
ten daar buiten. Waakt over hunne zeden, en onderwijs hen 
alsof zij Fryas zonen waien. Hunne vrouwen zijn hier de 
sterkste. Als rook zal hun bloed vervliegen, tot er ten laat-
sten niets anders dan Fryas bloed in hunne nakomelingen zal 
overblijven. Zoo zyn zij hier gebleven. Nu wenschte ik wel dat 
mijne nakomelingen daar op letten , in hoeverre Gosa waar
heid sprak. — Toen onze landen weder te begaan waren , 
kwamen er benden arme Saxmannen en vrouwen naar de 
oorden van Staveren en het Alderga , om gouden en andere 
sieraden te zoeken uit de drassige bodem. Doch de zeelie
den wilden hen niet toelaten. Toen gingen zij de ledige dor
pen bewonen te West Flyland, om hun lijf te behouden. 

Nü WIL IK SCHRIJVEN HOE DE GEERTMANNEN 
EN VELE VOLGELINGEN VAN HELENIA 

TERUG KWAMEN. 

Twee jaren nadat Gosa moeder werd , kwam er eene vloot het 
Flymeer in vallen. Het volk riep ho.n.sêen. (welk een ze
gen !) Zij voeren naar Staveren, daar riepen zij nog een
maal. De banieren waren in top en des nachts schoten zij 
brandpijlen in de lucht. Toen het dageraad was , roeiden 
sommige met eene snik de haven in, zij riepen weder hoe
zee. Toen zij landden, wipte een jong kerel op den wal. In 
zijne handen had hij een schild, daarop was brood en zout 
gelegd. Na hem kwam een grijze; hij zeide wij komen van 
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fere Krêkalandum wêi, vmb vsa sêd to warjande, nw 
winstath wi i skolde alsa mild wêsa vs alsa fül land to jêvane 
thåt wi thêrvp müge hêma. Hi telade-n èle skêdnese thêr ik åf-
ter betre skryva wil. Tha grêva niston navthwat to dvande, hja 
sandon bodon allerwêikes, âk to my. Ik gvng to ånd sêide: 
nw wi-n Moder have agon wi hjra rêd to frêjande. Ik selva 
gvng mitha. Thju Moder, thêr ella wiste, sêide, lêt hja kvme, 
sà mügon hja vs land helpa bihalda: men lêt hjam navt vp 
êne stêd ne bilyva, til thju hja navt waldich ne wrde ovir vs. 
"Wi dêdon as hju sêid hêde, That wêre êl nêi hjra hèi. 
Fryso reste mith sinâ Ijudum to Stavere, that hja wither to 
êne sêstêde mâkade, sa god hja machte. Wichhirte gvng 
mith sinum Ijudum astward nêi there Emude. Svme thêra 
Johnjar, thêr mende thåt hja font Alderga folk sproten wêre, 
gvngen thêr hinne. En lyth dêl thêr wande thåt hjara êthla 
fon tha sjugon êlanda wei kêmon, gvngon hinne ånd setton 
hjara selva binna tha hringdik fon thère burch Walhallagâra 
del. Ljudgêrt thene skolte bi nachte fon Wichhirte wårth 
min åthe åfternêi min frjund. Fon ut sin dêibok håv ik thju 
skêdnese thêr hir åfter skil folgja. 

Nei thât wi 12 mei 100 ånd twia 42 jèr bi thafifwêtrum 
sêten hêde, thahwila vsa sêkåmpar alle sêa bifàren hêde 
thêr to findane, kêm Alexandre (*) tham kêning mith en wel-
dich hêr fon boppa allingen 'thêr stram vsa thorpa bifâra. 
Kimman ne macht im wither worda. Thach wi stjurar thêr 
by tha sê sâton, wi skêpt vs mith al vsa tilbêre hava in 
ånd brûda hinna. Tha Alexandre fornom thåt im så ne 
gràte flâte vntfâra was', wårth er wodinlik, to swêrande hi 
skolde alle thorpa an logha offerja jef wi navt to bek kvma nil-
de. Wichhirte lêide siak to bedde. Thâ Alexandre thåt fornom 
heth er wacht alont er beter wêre. Afternêi kêm er 
to him sêr kindlyk snakkande, thach hi thrjvchde lik 

(*) Alexaniier aan den Indus 327 v. Chr. 827 † 1224 = 1551 v. Chr. 
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de verre Krekalanden weg, om onze zeden te bewaren. Nu 
wenschten wij, dat gij zoo vriendelijk zoùdt wezen, om ons 
zoo veel land te geven, dat wij daarop mogen wonen. Hij 
vertelde eene heele geschiedenis, die ik hierna beter beschrij
ven wil. De grijzen wisten niet wat te doen, zij zonden boden 
allerwege, ook tot mij. Ik ging heen en zeide: nu wij eene 
Moeder hebben, behooren wij haar raad te vragen. Ik zelf 
ging mede. De Moeder, die alles reeds wist, zeide : laat 
hen komen, zoo mogen zij ons iand heipen behouden: maar 
laat hen niet op ééne plek blijven, opdat zij niet machtig 
worden over ons. Wij deden gelijk zij gezegd had. Dat was 
heel naar hun zin. Fryso bleef met zijne lieden te Staveren 
dat zij weder tot eene zeestad maakten, zoo goed zij konden. 
Wichhirte ging met zijne lieden oostwaarts naar de Emude. 
Sommige der Joniers , die meenden dat zij van het Alderga 
volk gesproten waren, gingen daarheen. Een klein 
deel, die waanden, dat hunne voorvaderen van de Zeven 
eilanden weg kwamen, gingen heen en zetten zich neder 
binnen den ringdijk van de burgt Walhallagara. Liudgert de 
schout bij nacht van Wichhirte werd mijn makker en nader
hand mijn vriend. Uit zijn dagboek heb ik de geschiedenis 
die hier achter zal volgen. 

Nadat wij 12 maal 100 en tweemaal 12 jaren bijde Vijf wateren 
gezeten waren, terwijl onze zeestrijders alle zeeën bevoeren , die 
er te vinden waren, kwam Alexander de koning met een geweldig 
heir van boven langs den stroom naar onze dorpen varen. Niemand 
kon hem wederstaan. -Doch wij zeelieden, die bij de zee woonden, 
wij scheepten ons met al onze have in en vertrokken. Toen 
Alexander vernam dat zulk eene groote vloot hem ontvaren 
was , werd hij als woedend , zweerende dat hij alle dorpen aan 
de vlam zoude offeren, zoo wij niet wilden terug komen. 
Wichhirte lag ziek te bed. Toen Alexander dat vernam, 
heeft hij gewacht, tot dat hij beter was. Daarna kwam hij 
tot hem, zeer minzaam sprekende; doch hij bedroog gelijk 
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hi êr dèn hêde. Wichhirte andere thêr åfter, o aldergrâteste 
thêra kêiiingar. Wi stjurar kvmath allerwêikes j wi haven 
fon jow grâte dêdun hêred. Thêrvmbe send wi fvl êrbi-
denese to fara jowa wèpne, tha jet mar vr thina witskip. 
Men wi ôthera wy send frybern Fryas bern. Wy ne 
mügon nêne slâfona navt ne wrde. Jef ik wilde, tha ôra 
skolde reder sterva willa, hwand alsa ist thrvch vsa êwa bi-
fôlen. Alexandre sêide: ik wil thin land navt ne mâkja to 
min bût, ner thin folk to mina slâfona. Ik wil blât thåt ste 
my thjanja skolste vmb lân. Thêrvr wil ik swêra by vs bê-
dar godum, thåt nimman vr my wrQgja skil. Tha Alexan
dre åfternei bråd ånd salt mith im dêlade, heth Wichhirte 
that wiste dêl kåsen. Hi lêt tha skêpa hala thrvch sin svne. 
Tha thi- alle tobek wéron, heth Alexandre thi alle hêred. 
Thêr mitha wilde hi sin folk nêi tha heige Gônga 
fâra, thêr hi to land navt hêde müge nâka. Nw gvng 
er to ånd kâs altham ut sin folk ånd ut sina salt-atha 
thêr wenath wêron vvr-ne sê to fârane. Wichhirte was 
wither siak wrden, thêrvmbe gvng ik allêna mitha ånd 
Nearchus fon thes keningis wêga. Thi tocht hlip svnder 
fardêl to-n-ende, uthâvede tha Johnjar immerthe an vnmin 
wêron with tha Phonisjar, alsa Nearchus thêr selva nên bâs 
ovir bilywe ne kv. Intwiska hêde tham kêning navt stile 
nest. Hi hêde sina salt-atha bâma kapja lêta ånd to planka 
mâkja. Thrvch help vsar timberljud hêder thêr of skêpa 
mâkad. Nw wilder selva sêkêning wertha, ånd mith êl sin 
hêr thju Gonga1 vpfâra. Thach tha salt-atha thêr fon thet 
bergland kémon, wêron ang to fara sê. As hja hêradon 
thåt hja mith moste, stakon hja tha timberhlotha anebrônd. 
Thêr thrvch wrde vs êle thorp anda aska leid. Thet forma 
wande wy thåt Alexandre thåt bifalen hêde ånd jahwêder 
stand rêd vmb sê to kjasane. Men Alexander ware wodin , hi 
wilde tha salt-atha thrvch sin ajn folk ombrensa lêta. Men Nêar-
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hij vroeger gedaan had. Wichhirte antwoordde: o aller
grootste der koningen. Wij zeelieden komen allerwege, wij 
hebben van uwe groote daden gehoord. Daarom zijn wij vol 
eerbied jegens uwe wapenen, maar nog meer voor uwe we
tenschap Maar wij anderen, wij zijn vrijgeboren Fryas kin
deren , wij mogen uwe slaven niét worden. En al wilde ik 
het, de anderen zouden liever willen sterven, want zoo is 
het door onze wetten bevolen. Alexander zeide: ik wil uw 
land niet maken tot mijne buit, noch uw volk tot mijne slaven. 
Ik wil alleen dat gij mij zult dienen voor loon. Daarop wil 
ik «weeren bij ons beider goden, dat niemand over mij onte
vreden zal zijn. Toen Alexander naderhand brood en zout 
met hem deelde, heeft Wichhirte het wijste deel gekozen. 
Hij liet de schepen halen door zijn zoon. Toen zij alle terug 
waren, heeft Alexander die alle gehuurd. Daarmede wilde 
hij zijn volk naar den heiligen Ganges voeren, dien hij te 
land niet had kunnen genaken. Nu ging hij toe en koos al 
degene uit zijn volk en zijne soldaten, die-gewoon waren over 
zee te varen. Wichhirte was weder ziek geworden, daarom 
ging ik alleen mede en Nearchus van des konings wege. De 
tocht liep zonder voordeel ten einde, uithoofde de Joniers 
altijd in onmin waren tegen de Pheniciers, zoodat Nearchus 
zelf er geen meester over blijven kon. Intusschen had de 
koning niet stil gezeten. Hij had zijne soldaten hoornen laten 
kappen en tot planken maken. Met hulp van onze timmer
lieden had hij daar scheppn van gemaakt. Nu wilde hij zelf 
zeekoning worden, en met zijn geheele heir den Ganges op
varen. Doch de soldaten die uit het bergland kwamen, 
waren bang voor de zee. Toen zij hoorden, dat zij moesten, 
staken zij de timmerschuren in den brand. Daardoor werd 
ons geheele dorp in asch gelegd. In het eerst waanden wij 
dat Alexander het bevolen had, en ieder stond gereed om 
zee te kiezen. Maar Alexander was woedend; hij wilde de 
soldaten door zijn eigen volk laten ombrengen. Maar Near-
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chus tham na\t allêna sin êroste forst men ak sin frjund ware, 
rede him owers to dvande. Nw bêrad er as wen der la-
vade thet vnlak et dén hêde. Tha hi ne thvrade sin tocht 
navt vrfata. Nw wild er to bek kêra, thach èr hi thåt 
dêde, lêt hi thet forma bisêka hwa-r skeldich wê-
ron. Dry-r. thåt wiste lêt er altham svnder wêpne bilywa , 
vmb en ny thorp to mâkjande. Fon sin ajn folk lêt er wepned 
vmbe tha ôra to tåmma, ånd vmbe êne burch to bvwande. 
Wy moston wiv ånd bern mith nimma. Kômon wi anda mu-
da thêre Euphrat, sa machton wi thêr en stêd kiasa jeftha 
omkêra, vs làn skold vs êvin blyd to dêlath wrde. An tha 
nya skêpa , thêr tha Lrônd vntkvma wêron, let-er Johniar 
ånd Krêkalandar gå. Hi selva gvng mith sin ôra folk allin-
gen thêre kâd thrvch tha dona wostêna , thåt is thrvch et land 
thåt Irtha vphêid hêde uta sê, tha bju thju strête after vsa 
êthela vphêide as hja inna Rade sê kêmon. 

Tha wy to ny Gêrtmanja kêmon (ny Gêrtmanja is en hâva thêr 
wi selva makad hede, vmbe thêr to wêterja) mêton wi Alexandre 
mith sin hêr. Nêarchus gvng wal vp ånd beide thrja dêga. 
Tha gvng et wither forth. Tha wi bi thêre Euphrat kêmon, 
gvng Nêarchus mith sina salt-atha ånd fêlo ton sin folk wal 
vp. Tha hi kêm hring wither. Hi sêide , thi kêning lêt jow 
bidda, i skille jet en lithge tocht to sinra wille dvan, alont 
et ende fona Rade sê. Thêrnêi skil jawehder sâ fùl gold 
krêja as er bêra mêi. Tha wi thêr kêmon, lêt er vs wysa 
hwêr thju strête êr west hêde. Thêr nêi wylader ên andthri-
tich dêga, alan ut sjande vvra wostêne. 

Tho tha lesta kêm er en hloth månniska mith fo-
rande twa hondred êleplianta thvsend kêmlun tolêden 
mith woden balkum, râpum ånd allerlèja ark vmbe vsa 
flâte nêi tha Middelsê to tyande. Thåt bisâwd-vs, ånd likt 
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chus, die niet alleen zijn eerste vorst, maar ook zijn vriend 
was, raadde hem anders te doen. Nu hield hij zich als of 
hij geloofde, dat het bij ongeluk geschied was. Doch hij durfde 
zijn tocht niet hervatten. Nu wilde hij terugkeeren; doch 
eer hij dat deed, liet hij eerst onderzoeken wie er schuldig 
waren. Zoodra hij dat wist, liet hij die allen zonder wape
nen blijven, om een nieuw dorp te maken. Van zijn eigen 
volk liet hij gewapenden, om de anderen te temmen en om eene 
burgt te bouwen. Wij moesten vrouwen en kinderen mede 
nemen. Als wij aan den mond van den Euphraat kwamen, 
dan mochten wij daar eene plaats kiezen, of terug keeren, 
ons loon zoude ons even gaarne toegedeeld worden. Op 
de nieuwe schepen, die den brand ontkomen waren, liet hij 
Joniers en Krekalanders gaan. Hij zelf ging met zijn ander 
volk langs de kust door de dorre woestijn, dat is door het 
land, dat Irtha opgeheven had, uit de zee, toen zij de straat 
achter onze voorvaderen had opgehoogd, zoodra zij in de 
roode zee kwamen. 

Toen wij te Nieuw Geertmania kwamen (Nieuw Geertmania is 
eene haven, die wij zelve gemaakt hadden om daar waler in te 
nemen), ontmoetten wij Alexander met zijn leger. Nearchus ging 
aan wal en vertoefde drie dagen. Toen ging het weder verder. 
Toen wij bij den Euphraat kwamen, ging Nearchus met de solda
ten en vele van zijn volk den wal op. Doch hij kwam spoe
dig weder. Hij zeide , de koning laat u verzoeken, gij zoudt 
nog eene kleine tocht om zijnentwil doen, tot aan het einde 
van de Roode zee. Daarna zal ieder zooveel goud krijgen, 
als hij tillen kan. Toen wij daar kwamen, liet hij ons aan
wijzen, waar de straat vroeger geweest was Daarna vertoefde 
hij eenendertig dagen steeds uitziende naar de woestijn. 
Ten laatste kwam er een troep menschen, medevoerende 200 
olifanten, 1000 kameelen, met houten balken, roopen 
(touwen) en allerlei gereedschap om onze vloot naar de 
Middellandsche zee te slepen. Dat verbaasde ons, en leek 
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vs bal to, men Nèarchus teld vs , sin kêning wilde tha ôthera 
kêninggar tâna that i weldiger wêre, sâ tha kêninggar fon 
Thyris êr wêsen hêde. Wi skoldon men mith helpa, sêkur 
skolde vs thåt nên skâda navt dva. Wi moston wel swika, 
ånd Nèarchus wiste ella sâ pront to birjuchte Jthåt wi inna 
Middelsê lêide êr thrja mônatha forby wêron, Tha Alex-
andre fornom ho-t mith sinra onwerp ofkvmen was, wårth 
er sa vrmêten thåt er tha drage strête utdiapa wilde Irtha 
to-n spot. Men Wr.alda lêt sine sêle lâs, thêrvmbe vrdronk 
er inna win ánd in sina ovirmodichhéd, êr thåt er bijinna 
kvste. After sin dâd wrde thet rik dêlad thrvch sina forst a. 
Ilja skolde alrek en dêl to fara sina svnum wârja, thach hja 
wêron vnmênis. Elk wilde sin dêl bihalda ånd selva formâra. 
Tha kêm orloch ånd wi ne kvste navt omme kêra. Nèarchus 
wilde nw, ,wi skolde vs del setta an Phonisi nis kâd, men 
thåt nilde niinman navt ne dva. Wi sêide, reder willath 
wi wâga nêi Fryasland to gâna. Tha brocht-er vs nei thêre 
nya hàva ton Athenia, hwêr alle åfte Fryas bern formels hin 
têin wêron. Forth gvngon wi salt-âtha hftochta ånd wêpne 
fâra. Among tha fêlo forsta hêde Nèarchus en frjund mith 
nôme Antigonus. Thisse strêdon bede vmb ên dol, sâ hja 
sêidon as follistar to fâra-t kêninglike slachte ånd forth vmbe 
alle Krêkalanda hjara alda frydom wither to jêvane. Antigo
nus hêde among fêlo ôtherum ênnen svn , thi héte Demêtrius, 
åfter tonômad thene stêda winner. Thisse gvng ênis vpper 
stede Salâmis of. Nêi thåt er thêr en slùt mêi stiêden 
hêde most er mith thêre flâte strida fon Ptholemeus. 
Ptholemêus, alsa héte thene forst thêr welda ovir Êgipta-
land. Demêtrius wn thêre kêse, tha navt thrvch sina salt-
âtha , men thrvch dam wy him helpen hêde. Thit hêde wi 
dên thrvch athskip to fâra Nèarchus, hwand wi him far bas-
terd blod bikånde thrvch sin friska hûd ånd blâwa âgon mith 

/ 
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ons raar toe; maar Nearchus verhaalde ons, dat zijn koning 
aan de andere koningen toonen wilde, dat hij machtiger was, 
als de koningen van Tyrus vroeger geweest waren. Wij zouden 
maar medehelpen , dat zoude ons voorzeker geen schade doen. 
Wij moesten wel zwichten, en Nearchus wist alles zoo juist 
te regelen, dat wij in de Middellandsche zee lagen, eer drie 
maanden verloopen waren. Toen Alexander vernam hoe het 
met zijn ontwerp afgeloopen was, werd hij zoo vermetel, 
dat hij de drooge straat wilde uitdiepen, Irtha ten spot Maar 
Wralda liet zijne ziel los, daarom verdronk hij in den wijn 
en in zijn overmoed, eer hij daarmede beginnen konde. Na 
zijn dood, werd het rijk gedeeld door zijne vorsten. Zij zou
den elkeen deel voor zijne zonen bewaren, doch het washun geen 
meenen. Elk wilde zijn deel behouden en zelfs vermeerderen. 
Toen kwam er oorlog en wij konden niet terug keeren. Ne
archus wilde nu, dat wij ons zouden nederzetten aan de kust 
van Phenicie , maar dat wilde niemand doen. Wij zeiden 
het liever te willen wagen om naar Fryasland te gaan. Toen 
bracht hij ons naar de nieuwe haven van Athene, waar alle 
echte Fryaskinderen voormaals heen getogen waren. Voorts 
gingen wij soldaten , leeftocht en wapenen voeren. Onder de 
vele vorsten had Nearchus een vriend met name Antigonus. 
Deze streden beide om één doel, gelijk zij zeiden, als hel
pers , voor het koninklijk geslacht, en voorts om alle Griek-
sche landen hunne oude vrijheid terug te geven. Antigonus 
had onder vele anderen een zoon, die heette Demetrius, later 
bijgenaamd de stedewinner. Deze ging eens op de stad 
Salamis af; nadat hij daar een geheele poos mede gestreden 
had, moest hij strijden met de vloot van Ptolemeus. Ptole-
meus zoo heette de vorst , die heerschte over Egyptenland. 
Demetrius won den strijd , doch niet door zijne soldaten, maar 
door dat wij hem geholpen hadden. Dit hadden wij gedaan uit 
vriendschap voor Nearchus, want wij kenden hem voor een 
basterd bloed , door zijne blanke huid met blauwe oogen en 
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•wit hêr. After nêi gvng Dêmêtrius lâs vp Hrodus (*) thêr hinne 
brochton wi sina salt-âtha ând liftochta wr. Thâ wi tha 
leste réis to Hrodus kêmon, was orloch vrtyan. Dêmêtrius 
was nêi Athenia fâren. Tha vs kêning thåt vnderstande, lêd-er 
vs tobek. Tha wi anda have kêmon, wêre êl et 'thorp in 
row bidobben. Friso thêr kêning wêr ovir-a flåte, hêde en 
syn ånd en toghater tûs, sâ bjustre fres, as jef hja pâs ut 
Fryasland wêi kvmen weren, ånd sâ wonderskên as nimman 
mocht hügja. Thjv hrop thêrvr gvng vvr alle Krêkalanda 
ånd kêm in tha âra fon Dêmêtri-us. Dêmêtrius wêre vvl ånd 
vnsêdlik, ånd hi thogte thåt-im ella fry stvnde, Hi lêt thju 
toghater avbêr skàkja. Thju moder ne thvrade hjra joi (†) 
navt wachtja, joi nomath tha stjurar wiva hira mâna, thåt 
is blideskip, ak segsath hja swêthirte. Tha stjurar hêton 
hjra wiva trást, ånd fro jefta frow thåt is frü âk frolik , thåt is 
élik an frü. Thrvehdam hju hjra man navt wachtja thurade, 
gvng hju mith hjra svne nêi Dêmêtrius ånd bad, hi skolde 
hja hjra toghater wither jêva. Men as Dêmêtrius hira svn 
sa, lêt-er tham nêi sinra hove lora, ånd dêde alen mith him, 
as-er mith tham his suster dên hêde, Anda moder sand hi 
en buda gold, thach hju stirl-et in sê. As hju thùs kêm, 
warth hju wansinnich, allerwêikes run hju vvra strête: nåst 
min kindar navt sjan, o wach, lêt mi to jow skul sêka, wand 
min joi wil mi dêja for tha-k sina kindar wêi brocht håv. Tha 
Dêmêtrius fornom, thåt Friso to honk wêre, sand-i en bodja 
to him segsande, thåt hi sina bern to him nomen hêde wmbe 
ra to fora to-n hâge stat vmbe to lânja him to fàra sina 
thjanesta. Men Friso thêr stolte ånd heidfochtich wêre, 
sand en bodja mith en breve nêi sinum bern tha, thêrin 
mande hi hjam, hja skolde Dêmêtrius to willa wêsa, vrmithis 
tham hjara lukjêrde. Thach thene bodja hêde jeta-n ora breve 
mith fenin, thêrmêi bifâl-er hja ¾kolde thåt innimma, hwand 

(*) 305 voor Chr, 
(†) Joi en trást. Te Scheveningen hoort men nog: joei en troos. Joi , 

Fransch joye. 
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wit haar. Naderhand ging Demetrius los op Rhodus, daar
heen brachten wij zijne soldaten in leeftocht over. Toen wij 
de laatste reis te Rhodus kwamen, was de oorlog voorbij
gegaan. Demetrius was naar Athene gevaren. Toen wij in 
de haven kwamen, was het geheele dorp in rouw gedompeld. 
Friso , die koning was over de vloot, had een zoon en eene 
dochter thuis, zoo bijster frisch alsof zij pas uit Fryasland 
gekomen waren, en zoo wonderschoon als niemand heugen 
mocht. De roep daarvan ging over alle Krekalanden en kwam 
in de ooren van Demetrius. Demetrius was vuil en onzede
lijk , en hij dacht dat hem alles vrij stond. Hij liet de doch
ter openlijk schaken. De moeder durfde haar joi niet wach
ten , joi noemen de schippers vrouwen hare mannen, dat is 
blijdschap, ook zeggen zij zoethart. De schippers noe
men hunne wijven troost en fro of frow , dat is vreugde , 
en frolik dat is aan vreugde gelijk. Omdat zij haren man 
niet durfde opwachten, ging zij met haren zoon naar Demetrius, 
en smeekte, dat hij haar hare dochter weer zoude geven. 
Maar als Demetrius haren zoon zag, liet hij hem naar zijn 
hof voeren, en deed met hem eveneens, als hij met zijne 
zuster gedaan had. Aan de moeder zond hij een zak vol 
goud, doch zij smeet het in zee. Toen zij thuis kwam werd 
zij waanzinnig , allerwege liep zij over straat: (roepende) hebt 
gij mijne kinderen niet gezien, o wee ! laat mij bij u eene 
schuilplaats zoeken , want mijn man wil mij dooden, omdat 
ik zijne kinderen verloren heb. Toen Demetrius vernam, dat 
Friso weer thuis was , zond hij een bode tot hem zeggende, 
dat hij zijne kinderen tot zich genomen had om hen te voeren 
tot eene hoogen staat, en om hem te beloonen voor zijne 
diensten. Maar Friso , die trotsch en hartstochtig was, zond 
een bode met een brief naar zijne kinderen , daarin vermaande 
hij hen, zij zouden Demetrius te wille zijn, vermits deze hun 
geluk begeerde. Doch de bode had nog een anderen brief, 
met vergif, daarbij beval hij hen dit in te nemen; want, 
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sêid-er-vnwillinglik is thin lif bivvllad, thåt ne skil JQW navt 
to rêkned ni wrde, thach sâhwersa jow jcrwe sêle bivvlath 
sa ne skil jow nimmerthe to Walhalla ne kvma, jow sêle 
skil thån ovir irtha ornmewâra, svnder å thet ljucht sja to 
mugande, lik tha flâramusa ånd nachtuia skilstv alra dystik 
in thina hola skula, Ihes nachtis utkvma, then vp vsa gråva 
grâja åndhûla, thahwila Frya hjra haved fon jow ofwenda mot. 
Tha bern dêde lik-ra bifâlen warth. Dêmêtrius let ra likka 
in sê werpa ånd to tha månniska wrde sêid, thåt hja fljucht 
wêron. Nw wilde Friso mith alleman nêi Fryasland fåra, 
thêr-i er west hêde, men tha mest nilde thåt navt ne dva. Nw 
gvng Friso to ånd skàt thet thorp mith-a kêninglika fârrêd-
skûrum anda brônd. Hjud ne kv ni thvrade ninman ne bi-
lywa, ånd alle wêron blyde, that hja bûta wère, bihalva 
wif ånd bern hêdon wi ella abefta lêten, thach wi wêron to 
leden mith liftochtum ånd orlochtuch. 

Friso nêde nach nên fretho. Tha wi by tha alda have 
kêmon gvnger mith sina drista Ijudum to ånd skât vnwar-
linga tha brônd inna skêpa, thêr-i mith sina pilum bigâna 
kv. After sex dêgum sâgon wi tha orlochflâte fon Dêmêtrius 
vp vs to kvma. Friso bifål vs, wi moston tha liihste skêpa 
åfterhâde in êrie brede line, tha stora mith wif ånd bern 
fârut. Forth bâd er wi skoldcn tha krânboga fon for nimma 
ånd anda åftestêweri fåstigja, hwand sêid er, wi achon 
al fijuchtande to fjuchtane. Nimman ne mêi him formêta 
vmb en enkeldera fyand to forfolgjande, alsa sêid-er is 
min bislut. Tha hwila wi thêrmitha al dvande wêron, 
kêm winti vs vppa kop , to thêra låfa ånd thêra wi'va skrik , 
thrvchdam wi nêne slâvona navt nêde as thêra thêr vs 
bi ajn willa folgan wêre. Wi ne machton hja thus navt thruch 
roja ni vntkvma. Men Wralda wiste wel, hwêrvmb-er 

\ 
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zeide hij, tegen uwen wil is uw ligchaam verontreinigd, dat 
zal u niet toegerekend worden, doch indien gij uwe ziel ver
ontreinigt, zult gij nimmer in Walhalla komen; uwe zielen 
zullen dan over de aarde omwaren, zonder het licht te mo
gen zien; gelijk de vleermuizen en nachtuilen zult gij steeds 
bij dag in uwe holen schuilen en des nachts uitkomen, en 
dan op onze graven schreijen en huilen , dewijl Frya haar 
hoofd van u moet afwenden. De kinderen deden gelijk hun 
vader hun bevolen had. De bode liet hunne lijken in de zee 
werpen, en aan de menschen werd gezegd, dat zij gevlucht 
waren. Nu 'wilde Friso met alle mannen naar Fryasland 
varen, waar hij vroeger geweest was; maar de meesten wil
den dat niet doen. Nu ging Friso heen en schoot het dorp 
met de koninklijke voorraadschuren in brand. Nu kon en 
durfde niemand blijven, en allen waren blijde, dat zij bui
ten waren; behalve vrouwen en kinderen hadden wij alles 
achtergelaten, doch wij waren geladen met leeftocht en oor
logsgereedschap. 

Friso had nog geen vrede. Toen wij bij de oude haven 
kwamen, ging hij met zijne stoutmoedige manschappen heen 
en schoot onverhoeds brand in de schepen, die hij met zijne 
pijlen bereiken konde. Na zes dagen zagen wij de oorlogs
vloot van Demetrius op ons toekomen. Friso beval ons dat 
wij de kleinste schepen moesten achteruit houden in eene 
breede linie; de groote met vrouwen en kinderen vooruit. 
Voorts gebood hij, dat wij de kraanbogen van voren moesten 
wegnemen en aan den achtersteven bevestigen, want zeide 
hij , wij behooren al vluchtende te vechten. Niemand mag 
zich vermeten, om een enkelden vijand te vervolgen, alzoo, 
zeide hij, is mijn besluit. Terwijl wij daarmede reeds bezig 
waren, kwam de wind ons voor de boeg tot schrik van de lafaards 
en der vrouwen, omdat wij geene slaven badden, dan die ons 
vrijwillig gevolgd waren. Wij konden den vijand dus niet 
door roeijen ontkomen. Maar Wralda wist wel, waarom hij 
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så dêde, ånd Friso thêr-et fata, lêt tha barnpila ring inna 
krånboga lidsa. To lik bâd-er thåt nimman skiata ne 
machte, êr hy skaten hêde. Forth sêid er thåt wi alle nêi 
thåt midloste skip skiata moste, is thåt dol god biracht 
sêid-er, sâ skilun tha ôra him to helpane kvma ånd thån 
mot alrik skiata sa-r alderbesta mêi. As wi nw arhalf ket
ting fon-ra of wêre, bigoston tha Phonisiar to skiata. Men 
Friso n-andere navt bi fåra tha êroste pil del falde a sex 
fadema fon sin skip. Nw skât-er. Tha ôra folgade, thet likte 
en fjurrêin ånd thrvchdam vsa pila mith wind mêi gvngon, 
bilêvon hja alle an brônd, ånd nâkade selva tha thridde lage. 
Allera månnelik gyradon ånd jûwgade. Men tha krêta vsar 
witherlâgum wêron sa herde, thet-et vs thet hirte binêpen 
warth. As Friso mende thåt et to koste, lêt-er ofhalde ånd 
wi spode hinne. Thach nêi that wi twa dêga forth pilath 
hêde, kêm thér en ôre flâte ant sjocht, fon thrittich skêpun, 
thêr vs stêdis in wnne. Friso lêt vs wither rêd makja. Men 
tha ôthera sandon en lichte snâka fvl rojar forut, tha bodon 
thêra bâdon ut alera nôma jef hja mith fâra machte. Hja 
wêron Johniar, thrvch Dêmêtrius wêron hja wåldantlik nèi 
there al da hàvë skikad. Thêr hêdon hja fon thêre kêse hê-
rad ånd nw hêdon hja thet stolta swêrd antjan, ånd wêion 
vs folgad. Friso thêr fül mitha Johnjar faren hêde sêide jå , 
men Wichhirte vsa kêning sêide nê, Tha Johnjar send afgoda 
thjanjar sêid-er, ik selva håv hêrad , ho hja thi an hropte. 
Friso sêide thet kvmath thrvch tha wandel mith tha åfta 
Krêkalandar. Thåt håv ik vâken'selva dên. Thach ben ik 
alsa herde Fryas as tha finste fon jow. Iriso wêre thene 
mån thêr vs to Fryasland wisa moste. Thus gvngon tha 
Johnjar mith. Ak likt-et nei Wr.aldas hêi, hwand êr thrja mò-
nathe om hlâpen wêron, gvngon wi allingen Biitannja, ånd 
thrja dêga lêter machton wi ho.n sèen hropa. 

• 
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zoo deed. En Friso, die het vatte, liet spoedig de brand-
pijlen op de kraanbogen leggen. Tevens gebood hij dat nie
mand schieten mogt, voor dat hij geschoten had. Daarop 
zeide hy , dat wij alle naar het middelste schip moesten schie
ten. Is dat doel goed bereikt, zeide hij , dan zullen de andere 
hem te hulp komen, dan moet ieder schieten, zoo hij best 
kan. Toen wij nu ander half ketting (kabelslengte) van hen 
af waren, begonnen de Pheniciers te schieten, maar Friso 
beantwoordde dat niet voor dat de eerste pijl op zes vade
men van zijn schip neer viel Nu schoot hij, de anderen 
volgden, het geleek wel een vuurregen, en omdat onze 
pijlen met den wind medegingen, bleven zij alle aan den brand 
en raakten zelfs de derde laag. Alle mannen gierden en 
juichten, maar de kreten onzer tegenstanders waren zoo luide, 
dat ons het hart benepen werd. Toen Friso meende, dat 
het wel toe konde , liet hij afhouden en wij spoedden ons weg. 
Doch na dat wij twee dagen voort gesukkeld hadden, kwam 
er eene andere vloot in 't gezicht van dertig schepen, die ons 
steeds inwon. Friso liet ons weer klaar maken; maar de 
anderen zonden eene lichte snik met roeijers bemand vooruit. 
Hunne boden baden uit aller naam, of zij met ons mede va
ren mogten. Zij waren Joniers. Door Demelrius waren 
zij gewelddadig naar de oude haven gestuurd; daar hadden 
zij van dit gevecht gehoord; nu hadden zij het stoute zwaard 
aangegord, en waren ons gevolgd. Friso, die veel met Jo
niers gevaren had, zeide ja ; maar Wichirte onze koning 
zeide neen. De Joniers zijn afgoden-dienaren, zeide hij, ik 
zelf heb gehoord hoe zij die aanriepen. Friso zeide, dat komt 
door den omgang met de echte Rrekalanders. Dat heb ik vaak 
zelf gedaan, en toch ben is zoo Fryas als de vroomste van 
u. Friso was de man, die ons naar Friesland moest wijzen, 
dus gingen de Joniers mede. Ook scheen het naar Wraldas genoe
gen , want eer drie maanden verloopen waren, gingen wij langs 
Brittania, en drie dagen later mochten wij hoezee roepen. 

12 
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THIT SKRIFT IS MIJ OWER NORTLAND JEFTHA 
SKÊNLAND JÊVEN. 

Vndera tida thåt vs land del sêg , wêre ik to Skênland. 
Thêr gvng et alsa to. Thêr wêron giâte mâra , thêr fon tha 
bodeme lik en blêse vt setta, then spliton hja vt-én. Utaièta 
kêm stof as-t gliande yser wêre. Thêr wêron berga thêr tha 
krunna of swikte. Thesse truldon nêther ånd brochton walda 
ånd thorpa wêi. Ik self sâ thåt en berch fon tha ôra of to
rent wftle. Linrjucht sêg er del. As ik afternèi sjan gvng , 
was thêr en mare kvmen. Tha irtha bêterad was , kêm er 
en hèrtoga fon Lindasburch wêi, mit sin folk ånd en fàm , thju 
fârn kêthe allomme: Thene Mâgy is skeldich an al-eth lêt thåt wi 
leden have. Hja tâgon immer forth en thet hêr wåith al grâter. 
Thene Mâgy fluchte hinne, mån fand sin lik, hi hêde sin self 
vrdên. Tha wrdon tha Finna vrdrêven nêi ênre stêd, thêr 
machton hja lêva. Thêr wêron fon basterde blode. Thissa 
machton biliwa, thach fêlo gvngon mith tha Fmna mêi .Thi 
hêrtoga warth to kêning keren. Tha kårka thêr êl bilêven 
•wêron wrde vrdên. Sont komath tha gode Northljud vâken 
to Texland vmb there Moder-is rêd. Thâ wi ne ïnügath hjam 
for nêne rjuchta Fryas mar ne halde. Inna Dênamarka ist 
sèkur as bi vs gvngon. Tha stjurar, thani hjara self thêr 
stoltelika sêkåmpar hêton, send vppira skêpa gvngon, ånd 
åfternêi sind hja to bek gvngon. 

H e l d ! 

Hwersa thene Kroder en tid forth kroden heth, thån skilun 
tha åfterkomanda wâna thåt tha lêka and brèka, thêr tha Brok-
mannamith brocht have, åjen were an hjara êthla. Thêr vr wil 
ik wâka ånd thus sà fül vr hjåra plêga skriva as ik sjan hå. Vr tha 
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DIT GESCHRIFT IS MIJ OVER NOORDLAND OF 
SCHOONLAND GEGEVEN. 

Ten tijde dat ons land neder zonk, was ik in Schoonland. 
Daar ging het zoo toe. Er waren groote meeren, die van 
den bodem als een blaas uitzetten , dan spleten zij vaneen, 
uit de scheuren kwam eene stof, alsof het gloeijend ijzer was. 
Er waren bergen , wier kruinen aftuimelden , deze stortten ne
der en vernielden wouden en dorpen. Ik zelf zag, dat 
een berg van een ander werd afgerukt. Lijnrecht zeeg hij 
neder. Toen ik naderhand ging zien, was er een meer ont
staan. Toen de aarde hersteld was, kwam er een hertog van 
Lindasburgt met zijn volk en eene maagd, die alom uit
riep : de Magy is schuldig aan al het leed, dat wij geleden 
hebben. Zij trokken steeds voorrt en het heer werd al groo-
ter. De Magy vluchtte weg, men vond zijn lijk, hij had zich 
zelf omgebracht. Toen werden de Finnen verdreven naar 
ééne plaats, daar mochten zij leven. Er waren ook • an ge
mengd bloed, deze mochten blijven, doch velen gingen met 
de Finnen mede. De hertog werd tot koning gekozen. De 
kerken, die heel gebleven waren , werden vernield. Sedert dien 
tijd komen de goede Noormannen dikwijls op Texland om raad 
van de Moeder. Doch wij kunnen hen niet voor rechte Friezen 
meer houden. In de üennemarken is het zeker gegaan, als bij ons. 
De zeelieden, die zich zelven stoutehjk zeekampers noemen, zijn op 
hunne schepen gegaan, en naderhand zijn zij terug getrokken. 

HEIL! 

Wanneer* de Kroder een tijd heeft voortgekruid, dan zullen 
de nakomelingen wanen, dat de leken en gebreken, die de 
Brokmannen medegebracht hebben, eigen waren aan hunne 
voorvaderen. Daarvoor wil ik waken en dus zoo veel over 
hunne gewoonten schrijven, als ik gezien heb. Over de 

12* 
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Gêrtmanua kán ik rëd hinne stappa. Ik náv navt fül mith-
ra omme gvngen. Tha sâ fêr ik sjan hå send hja thåt mast 
bi tâl ånd sêd bilêwen. Thåt ne mêi ik navt segsa fon tha 
ôthera. Thêr ion.a Krêkalânda wêi kvme, send kwâd ther 
tâl ånd vppira sêd ne mêi mån êl navt boga. Fêlo håvath 
brûna âgon ånd hér. Hja send nidich ånd drist ånd ång 
thrvch overbilâwichhêd. Hwêrsa hja sprêka, sâ nômath hja 
the worda fâr vppa thêr lerst kvma mosta. Ajen ald segath 
hja âd , åjeu salt sâd, må forr mån, sel fori skil, sode fori 
skolde, to fül vmb to nomande. Ak forath hja mest vrdva-
liske ånd bikirte nôma, hwêran mån nên sin an hefta ne 
mêi. Tha Johniar sprêkath betre, thach hja swygath thi h 
ånd hwêri navt nêsa mot, wårth er ûtekêth. Hwersa imman 
en byld mâkath åfter ênnen vrstvrven ånd thet likt, sâ lâwath 
hja, thåt thene gást thes vrsturvene thêr inne fârath. Thêrvr 
håvath hja alle bylda vrburgen fon Frya, Fåsta, Mêdêa, Thjan-
j a , Hellênja ånd fêlo ôthera. Hwerth thêr en bern ebern, 
sâ kvmath tha sibba et sêmne ånd biddath an Frya thåt hju 
hjara' fâmkes mêi kvma lêta thåt bern to sêenande. Håvon 
hja beden sa ne mêi nimman him rora ni hêra lêta. Kvmt 
et bern to gråjande ånd halt thit en stvnde an, alsa is 
thåt en kwâd teken ånd man is an formoda , thåt thju måm 
hordom dên heth. Thêrvr håv ik al årge thinga sjan. Kvmt 
et bern to slêpande, sâ is thåt en teken , thåt tha fâmkes 
vr-et kvmen send. Lakt et inna slêp, sâ håvon tha fâmkes 
thåt bern luk to sèit. Olon lâwath hja an bosa gâsta, hex-
na, kolla, aldermankes ånd elfun, as jef hja fon tha Finna 
wei kêmen. Hyrmitha wil ik enda ånd nw mên ik tha-k 
mår skrêven hå, as ên minra êthla. Frêthorik. 

Frêthorik min gâd is 63 jêr wrden. Sont 100 ånd 
8 jêr is hi thene êroste fon sin folk, thêr frêdsum 



181 

Geertmannen kan ik gereedelijk heenstappen. Ik heb niet 
veel met hen omgegaan. Doch zoo veel ik gezien heb, zijn zij 
het meest bij hunne taal en zeden gebleven. Dat kan ik niet 
zeggen van de anderen. Die van de Krekalanden weg komen, zijn 
kwaad ter taal, en op hunne zeden valt niet te roemen. Velen 
hebben bruine oogen en haar. Zij zijn nijdig en vrijpostig 
en bang door bijgeloovigheid. Wanneer zij spreken, noemen 
zij de woorden voorop, die het laatst komen moesten. Tegen 
â l d zeggen zij à d, tegen s â l t , s â t , ma voor m a n , 
s o l voor s k i 1, s o d e voor s k o 1 d e , te veel om te noe
men. Ook voeren zij meest zonderlinge en verkorte namen , 
waaraan men geene beteekenis hechten kan. De Joniers 
spreken beter, doch zij verzwijgen de h, en waar die niet 
wezen moet, wordt zij uitgesproken. Wanneer iemand een 
beeld maakt naar een afgestorvene en het gelijkt, dan ge-
looven zij, dat de geest des overledene daarin vaart. Daar
om hebben zij alle beelden verborgen van Frya, Fâsta, 
Medea, Thiania, Hellenia en vele andere. Wordt er een 
kind geboren, dan komen de nabestaanden te zamen , en 
bidden tot Frya, dat zij hare dienaressen mag laten komen , 
om het kind te zegenen. Als zij gebeden hebben, mag nie
mand zich verroeren noch laten hooren. Begint hel kind te 
schreijen en houdt dat eene poos aan, dan is dat een kwaad 
teeken, en men is in vermoeden, dat de moeder overspel 
bedreven heeft. Daarvan heb ik al erge dingen gezien. Be
gint het kind te slapen, dan is dat een teeken , dat de die
naressen gekomen zijn. Lacht het in den slaap, dan hebben 
de dienaressen het kind geluk toegezegd. Vervolgens gelooven 
zij aan booze geesten, heksen, kollen, aardmannetjes en elfen, 
alsof zij van de Finnen afstammen. Hiermede wil ik eindigen 
en nu meen ik, dat ik meer geschreven heb, als een mijner 
voorvaderen. Frethorik. 

Frethorik mijn echtgenoot is drieenzestig jaren oud geworden. 
Sints honderd en acht jaren is hij de eerste van zijn geslacht, 
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sturven is , alle ôthera send vndera slêga swikt, thêrvr thåt 
alle kåmpade with ajn ånd fêrhêmande vmb rjucht ånd plicht. 

Min nôm is Wil-jo , ik bin tha fâm thêr mith him fona Saxa-
namarka to honk for. Thrvch tâl ànd ommegang kêm et ut, 
thåt wi alle bede fon Adela his folk wêron, thâ kêm Ijafde 
ånd åfternêi send wi man ånd wif wrden. Hi heth mi fyf 
bern lêten, 2 suna ånd thrju toghatera. Konerêd alsa hêt 
min forma, Hâchgâna min ôthera, mine aldeste toghater 
hêth Adela, thju ôthera Frulik ånd tha jongeste Nocht. 
Thâ-k nêi tha Saxanamarka for, håv ik thrju boka hret. 
Thet bok thêra sanga, thêra tellinga, ånd thet Hêlênja bok. 
Ik skrif thit til thju mån navt thånka ne mêi thåt hja fon 
Apollânja send; ik håv thêr fül lèt vr had ând wil thus àk 
thju êre hå. Ak håv ik mâr dên, tha Gosa-Makonta fallen 
is, hwames godhêd ånd klàrsjanhêd to en sprêkword is wr
den , thâ ben ik allêna nêi Texland gvngen vmbe tha skrifta 
vr to skrivane, thêr hju åfter laten heth , ånd thâ tha lerste 
wille fonden is fon Fràna ånd tha nêilêtne skrifta fon Adela 
jefta Hellênja, håv ik thåt jelta réis dên. Thit send tha 
skrifta Hellênjas. Ik set hjam fâr vppa vmbe thåt hja tha 
aldesta send. 

ALLE AFTA FRYAS HELD. 

In êra tida niston tha Slâvona folkar nawet fon fryhêd. Lik 
oxa wrdon hja vnder et juk brocht. In irthas wand wrdon 
hja jâgath vmbe mêtal to delvane ånd ut-a herde bergum mos-
ton hja hûsa hâwa to forst ånd presterums hêm. Bi al hwat 
hja dêdon, thêr nas nawet to fâra hjara selva, men ella moste 
thjanja vmbe tha forsta ånd prestera jeta riker ånd weldiger to 
mâkjane hjara selva to sådene. Vnder thesse arbêd wrdon hja 



J83 

die vreedzaam gestorven is; alle anderen zijn onder de slagen 
bezweken, daarom dat allen kampten met eigen volk en 
vreemden om recht en plicht. 

Mijn naam is Wiljo, ik ben de maagd, die met hem uit de 
Saksenmarken naar huis voer. Door taal en omgang kwam het 
uit, dat wij alle beide van Adelas geslacht waren; toen ont
stond liefde en daarna zijn wij man en vrouw geworden. Hij 
heeft mij vijf kinderen nagelaten , twee zonen en drie doch
ters. Konereed, zoo heet mijne oudste, Hachgana mijn 
tweede, mijne oudste dochter heet Adela, de tweede Frulik 
en de jongste Nocht. Toen ik naar de Saksenmarken voer, 
heb ik drie boeken gered, het boek der zangen, het boek der 
verhalen en het Helenia boek. Ik schrijf dit, opdat men niet 
moge denken , dat zij van Apollonia zijn; ik heb daar veel 
verdriet over gehad, nu wil dus de eere ook hebben. Ook 
heb ik meer gedaan; toen Gosa-Makonta gestorven is, wier 
goedheid en helderziendheid tot een spreekwoord geworden 
is, toen ben ik alleen naar Texland gegaan , om de schriften 
over te schrijven, die zij nagelaten had, en toen de laalsle 
wil gevonden is van Frana, en de nagelaten schriften van 
Adela of Hellenia heb ik dat nog eens gedaan. Dit zijn de 
schriften van Hellenia. Ik heb ze voorop geplaatst, omdat 
zij de alleroudsten zijn. , 

ALLE ECHTE FRIESEN HEIL! 

In oude tijden wisten de Slavonische volken niet van vrij
heid. Gelijk ossen werden zij onder het juk gebracht. Zij 
werden in de ingewanden der aarde gejaagd om metaal te 
delven , en uit de harde bergen moesten zij huizen houwen, 
tot woningen voor vorsten en priesters. Bij alles wat zij 
deden was niets voor hun zelven, maar alles moest dienen, 
om de vorsten en priesteren nog rijker en geweldiger te ma
ken, om zich te verzadigen. Onder dezen arbeid werden zij 
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grôv ånd stram êr hja jêrich wêion, ånd sturvon svnder nochta 
afskên irtha tham overflodlik fvl jêf to bâta al hjara bern. 
Men vsa britna kêmon ånd vsa bânnalinga thrvch tha Twisk-
lânda vr in hjara marka fâra ånd vsa stjurar kêmon 
in hjara hâvna. Fon hjam hèradon hja kålta vr êlika 
frydom ånd rjucht ånd overa êwa, hwêr bûta nimman 
omme ne rnêi. Altham wrde vpsugon thrvch tha drova 
månniska lik dâwa thrvch tha dorra fjelde. As hju fvl wê-
ron bijonnon tha alderdrista månniska to klippane mith hjara 
kêdne , alsa-t tha forsta wê dêde. Tha forste send stolte ånd 
wichandlik, thêrvmbe is thêr âk noch düged in hjara hirta, 
hja birêdon et sêmine ând javon awet fon hjara overflodalik-
hêd. Men tha låfa skin frâna prestara ne machton thåt navt 
ne lyda, emong hjara forsinde godum hèdon hja âk wrang-
wråda drochtne eskêpen. Pest kêm inovera lânda. Nw sêidon hja, 
tha drochtna send tornich overa overhêrichhêd thêra bosa. Tha 
wrdon tha alderdrista månniska mith hjara kêdne wirgad. 
Irtha heth hjara blod dronken, mith thåt blod fode hju 
früchda ånd nochta , ånd alle tham thêr of êton wrdon wis. 

16 wâra 100 jêr leden (*) is Atland svnken, ånd to thêra 
tidum bêrade thêr awat hwêr vppa nimman rêkned nêde. 
In-t hirte fon Findas land vppet berchta leid en del, thêr is 
kêthen Kasamyr (†), thet is sjeldsum. Thêr werth en bern e-
bern, sin måm wêre thju toghater enis kêning ånd sin tât 
wêre-n hâvedprester. Vmb skòm to vnkvma mosten hja hjara 
åjen blod vnkvma. Thêrvmbe wårth er bûta thêre stede 
brocht bi årma månniska. In twiska was-t im navt forhélad 
ne wrden , thêr vmbe dêd er ella vmbe wisdom to gêtane ånd 
gârane. Sin forslân wêre sâ grât thåt er ella forstânde hwat er sâ 
ånd hêrade. Thåt folk skowde him mit êrbêdenese and tha pres-
tera wrdon ang vrsina frêga. Thå-r jêrich wrde gvnger nêi siuum 

(*) 2193 — 1600 — 593 v. Chr. 
(†) Kasamyr, Kashmir, 
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grijs en stram eer zij oud waren en stierven zonder genot, 
ofschoon de aarde dat overvloedig veel geeft ter bate van al 
hare kinderen. Maar onze weggeloopenen en ballingen kwamen 
door Twiskland over in hunne marken trekken, en onze zeelie
den kwamen in hunne havens. Van deze hoorden zij spreken over 
gelijke vrijheid en recht en over wetten, waar niemand bui
ten kan. Dit alles werd door de droeve menschen ingezogen 
als dauw door de dorre velden. Toen zij vol daar van waren, 
begonnen de stoutmoedigsten te klippen met hunne ketenen, 
zoodat het den vorsten wee deed. De vorsten zijn trotsch en 
krijgshaftig, daarom is er ook nog deugd in hunne harten, 
zij raadpleegden te zamen, en deelden iets mede van hun
nen overvloed. Maar de laffe schijnvrome priesters konden 
dat niet dulden, onder hunne verdichte goden hadden zij ook 
booze wreede gedrochten geschapen. De pest kwam over het 
land, toen zeiden zij dat de goden toornig waren over de 
overheersching der boozen. Toen werden de stoutmoedigste 
menschen met hunne ketenen gewurgd De aarde heeft hun 
bloed gedronken, met dat bloed voedde zij vruchten en koorn 
en al die daarvan aten werden wijs. 

Zestien honderd jaren geleden is Atland gezonken, en te 
dier tijde gebeurde er iets, waar niemand op gerekend had» 

In het hart van Findasland op het gebergte ligt eene 
vlakte die geheeten is Kasamyr, dat is, zeldzaam. Aldaar 
werd een kind geboren, zijne moeder was de dochter eens 
konings en zijn vader was een opperpriester. Om de schaamte 
te ontkomen moesten zij hun eigen bloed verzaken. Daarom 
werd het buiten de stad gebracht bij arme menseben. In-
tusschen was den knaap (toen hij grooter werd) niets ver
heeld geworden; daarom deed hij alles om wijsheid te ver
zamelen en te vergaderen. Zijn verstand was zoo groot, dat 
hij alles begreep , wat hij zag en hoorde. Het volk beschouwde 
hem met eerbied, en de priesters werden beangst voor zijne 
vragen. Toen hij meerderjarig werd, ging hij naar zijne 
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aldrum. Hja mosfon herda Ihinga hêra, vmb-im kwit lo 
werthane javon hja him vrflod fon kestlika stênum; men hja 
ne Ihvradon him navt avbêr bikânnâ as hjara åjneblod. Mith 
drovenese in vrdelven overa falxe skôm sinra aldrum gvng-
er ommedwâla. Al forth fàrande mête hi en Fryas stjurar 
thêr as slâv thjanade, 'fon tham lêrd-i vsa sêd ånd plêgum. 
Hi kâpade him fry, ånd to ther dâd send hjafrjundabilêwen. 
Alomme hwêr er forth hinne tâch , lêrd-i an tha ljuda thåt 
hja nêne rika ner prestera †olêta moston , thåt hja hjara selva 
hode moston åjen falxe skôm, ther allerwèikes kvad dvat an 
tha Ijavde. Irtha sêiå-er skånkath hjara jéva nêi mêta men 
hjara hûd klâwat, thåt mån thêrin âch to delvane to êrane 
ånd to sêjane, sâ mån thêrof skêra wil Thach sêid-er nimman 
hovat thit to dvande fori ennen ôthera hit ne sy , thåt et bi 
mêne -wille jef ut ljavade skêd. Hi lêrde thåt nimman in 
hjara wand machte frota vmbe gold her silver ner kestlika 
stêna, hwêr nid an klywath ånd Ijavde fon fljuchth. Vmbejow 
mangrhêrta ånd wiva f o sjarane¾, sêid-er , jêvath hjara rin 
stiâma ênoch Nimman sêid-er is weldich alle månniska 
mêtrik ånd êlika luk to jån Tha thåt it alra månniska 
plicht vmbe tha månniska alsa mêlrik to mâkjane ånd sa 
fêlo nocht to jân, as to binâka is. Nêne witskip seid-er ne 
mêi mån minachtja, thach êhka dêla is tha grâteste witskip, 
thêr tid vs lêra mêi. Thêrvmbe thåt hjv argenese fon irtha wê-
rath ånd Ijavde ieth. 

Sin forme nôm wêre Jes-us (*), thach tha prestera thêr-im 
sêralik håton hêton him Fo thåt is falx, thåt folk hete him 
Kris-en thåt is herder , ånd sin Fryaske frjund hêta him Bûda, 
vmbe that hi in sin hâvad en skåt fou wisdom hêde ånd in 
sin hirt en skåt fon Ijavde. 

To tha lersta most-er fluchta vr tha wrêka thêra prestera, 
men vral hwêr er kêm was sine lêre him fàrut gvngen 

(*) Jes-us, evenmin te verwarren met Jezus , als Krisen (Krishna) met 
Christus. 
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ouders Zij moesten harde dingen hooren ; om hem kwijt 
te worden, gaven zij hem een overvloed van edelgesteenten ; 
maar zij durfden hem niet openlijk erkennen als hun eigen 
bloed. Met droefenis overstelpt over de valsche schaamte 
zijner ouders ging hij omdwalen. Al voort reizende ont
moette hij een Fryas zeevaarder, die als slaaf diende, van 
dezen leerde hij onze zeden en gewoonten. Hij kocht hem vrij, 
en tot den dood toe zijn zij vrienden gebleven. Alom waar 
hij voorts henen trok, leerde hij aan de menschen dat zij 
noch rijken noch priesters moesten toelaten; dat zij zich 
moesten hoeden tegen de vaîsche schaamte, die allerwegen 
kwaad doet aan de liefde. De aarde , zeide hij, schenkt bare 
gaven naarmate men hare huid krabt, dat men daarin be
hoort te delven, te ploegen en te zaaijen, zoo men daarvan 
maatjen wil. Doch, zeide hij, niemand behoeft iets te doen 
voor een ander, zoo het niet met gemeene wil of uit liefde 
geschiedt. Hij leerde dat niemand in hare ingewanden mocht 
wroeten om goud of zilver of edelgesteenten, waar nijd aan 
kleeft en liefde van vliedt. Om uwe meisjes en vrouwen 
te sieren , zeide hij, geeft haar de rivier water genoeg. Nie
mand, zeide hij, is machtig alle menschen tevens rijkdom en 
gelijk geluk te geven; doch het is aller menschen plicht 
om de ½enschen alzoo tevens rijk te maken en zooveel ge-
genoegen te geven als te bereiken is. Geene wetenschap, 
zeide hij, mag men minachten, doch rechtvaardigheid, is de 
grootste wetenschap , die de tijd ons leeren mag. Daarom, 
dat zij ergernis van de aarde weert, en de liefde voedt. • 

Zijn eerste naam was Jessos , doch de priesters,- die hem 
zeer haatten, heetten hem Fo, dat is valsch, het volk heette 
hem Krishna, dat is herder , en zijn Friesche vriend noemde 
hem Buddha (buidel), omdat hij in zijn hoofd een schat van 
wijsheid had en in zijn hart een schat van liefde. 

Ten laatste moest hij vluchten om de wraak der priesteren, 
maar overal waar hij kwam was zijne leer hem vooruitge
gaan , en overal waar hij ging volgden hem zijne, vijanden 



188 

ånd vral hwêr-er gvng folgadon him sina Iètha lik sine 
skâde nêi. Thâ Jes-vs alsa twilif jér om fâren hêde , 
sturv-er, men sina frjunda wàradon sine lêre ånd kêthon 
hwêr-et àron fvnde. 

Hwat mênst nw thåt tha prestera dêdon, thåt mot ik jo 
melde, âk mot-i thêr sêralik acht vp jån, forth mot-i over 
hjara bidryv ånd renka wâka mith alle kråftum, thêr Wralda 
in jo leid heth. Thahwila Jes-us lêre vr irtha for, gvngon tha 
falxe prestera nêi-t land sinra berta sin dâd avbêra, hja 
sêidon thåt hja fon sinum frjundum wêron, hja bêradon grâte 
rowa , torennande hjara klâthar to flardum ånd to skêrande 
hjara hola kâl. Inna hola thêra berga gvngon hja háma, 
thach thêrin hêdon hja hjara skåt brocht, thêr binna mâkadon 
hja byldon åfter Jes-us, thessa byldon jâvon hja antha vnårg 
thånkanda ljuda, to longa lersta sêidon hja thåt Jes-us en 
drochten wêre, thåt-i thåt selva an hjam bilêden hêde , ånd 
thåt alle thêr an him ånd an sina lêra lâwa wilde , nêimels 
in sin kêningkrik kvme skolde, hwèr frü is ånd nochta send. 
Vrmites hja wiston thåt Jes-us åjen tha rika to fjelda tâgen 
hêde, sâ kêthon hja allerwêikes, that årmode hâ ând ênfald 
sâ thju dure wêre vmbe in sin rik to kvmane, thåt thêra 
thêr hyr vp irtha thåt mâste leden hêde, nêimels tha mâsta 
nochta håva skolde. Thahwila hja wiston thåt Jes-us lêrad 
hêde thåt mån sina tochta welda ånd bistjura moste, sâ lêrdon 
hja thåt mån alle sina tochta dêja moste, ånd thåt tha fvl-
kvminhêd thêra månniska thêrin bhtande thåt er êvin vnlbr-
storen wrde sâ thåt kalde sten. Vmbe thåt folk nw wis to 
mâkjande thåt hja alsa dêdon, alsa bêradon hja årmode overa 
strêta ånd vmb forth to biwisane thåt hja al hjara tochta dâd 
hêde, nâmon hja nène wiwa. Thach sahwêrsa en toghater 
en misstap hêde, sâ wårth hja that ring forjân, tha 
wrakka sêidon hja most mån helpa and vmbe sin åjn 
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als zijne schaduw. Toen Jessos zoo twaalf jaren rondgereisd 
had, stierf hij, maar zijne vrienden bewaarden zijne leer en 
verkondigden die, waar zij ooren vond. 

Wat meent gij nu dat de. priesters deden ? dat moet ik u 
melden; ook moet gij er zeer acht op geven, voorts moet 
gij waken voor hun bedrijf en ranken met alle krachten, die 
Wralda in u gelegd heeft. Terwijl de leer van Jessos 
over de aarde zich uitbreidde , gingen de valsche priesters 
naar het land zijner geboorte, om zijn dood bekend te 
maken; zij zeiden dat zij van zijne vrienden waren, zij 
veinsden eene groote droefheid door hunne kleederen in 
stukken te scheuren en hun hoofd kaal te scheeren. Zij gin
gen in de holen der bergen wonen , doch hierin hadden zij 
hunne schatten gebracht, daar binnen maakten zij beelden 
van Jessos. Deze beelden gaven ze aan de onergdenkende 
lieden; ten langen laatste- zeiden zij dat Jessos een godheid 
was, dat hij zelf dit aan hun had beleden, en dat allen die 
aan hem en zijne leer gelooven wilden, hiernamaals in zijn 
koningrijk zouden komen, waar vreugde is en genietingen 
zijn. Vermits zij wisten dat Jessos tegen de rijken was te 
velde getrokken, verkondigden zij allerwegen, dat armoede 
lijden en eenvoudig zijn de deur was om in zijn rijk te ko
men , dat degene die op aarde het meeste geleden hadden , hier 
namaals de meeste vreugde hebben zouden. Ofschoon zij wis
ten, dat Jessos geleerd had, dat men zijne hartstochten over
meesteren en besturen moest, zoo leerden zij dat men alle zijne 
hartstochten dooden moest en dal de volkomenheid des menschen 
daarin bestond, dat hij even gevoelloos werd als de koude steen. 
Ten einde nu het volk wijs te maken, dat zij zelve zoo de
den, veinsden zij armoede op straat, en om voorts te bewij
zen , dat zij al hunne zinnelijke lusten gedood hadden, namen 
zij geene vrouwen. Doch zoo ergens eene jonge dochter een 
misstap gedaan had, werd haar dat spoedig vergeven; de 
zwakken, zeiden zij, moest men helpen, en om zijne eigene 
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sêle to bihaldane most mån fül anda cherke jân. Thus to-
dvande hède hja wiv ånd bern svader hûshalden ånd wrdon 
hja rik svnder werka, men that folk wårth fül armer ånd 
mar èlåndich as â to fâra. Thas lêre hwêrbi tha presteia 
nên òre -witskip hova as drochtlik rêda, frâna skin ånd vn-
rjuchta plêga, brád hiri selva ut fon-t âsta to-t westa ånd 
skil âk vr vsa landa kvma 

Men astha prestera skilun wâna, that hja allet Ijucht fon 
Frya ånd fon Jes-us lêre vtdâvath håva, sâ skilum thêr in 
alle vvrda månniska vpstonda, tham wêrhêd in stilnise among 
ekkorum wârath ånd to fâra tha prestera forborgen have. 
Thissa skilun wêsa ut forsta blod, fon presterum blod, fon 
Slâvonum blod, ånd fon Fryas blod. Tham skilun hjara 
foddikum ånd thåt Ijucht bûta bringa, sâ thåt allera mannalik 
wêrhêd mêi sjan; hja skilun wê hropa overa dêda thêra pre
stera ånd forsta. Tha forsta thêr wêrhêd minna ånd rjucht 
tham skilun fon tha prestera wika, blod skil strâma, men 
thêrut skil-et folk nye kråfta gâra. Findas folk skil sina 
fmdingrikhêd to mêna nitha wenda, thåt Lydas folk sina 
kråfta ånd wi vsa wisdom. Tha skilun tha falxa prestera 
wêi fâgath wertha fon irtha. Wralda his gást skil alomme 
ånd allerwêikes êratli ånd bihropa wertha. Tha êwa thêr 
Wralda bi-t anfang in vs mod lêide, skilun allêna hêrad wer
tha , thêr ne skilun nêne òia mâsteia, noch forsta, nerbâsa 
navt nêsa, as thêra thêr bi mêna wille keren send. Thån skil 
Frya juwgja ånd Irtha skil hira jêva allêna skånka an tha 
werkande månnisk. Altham skil anfanga fjuwer thusand 
jêr nêi Atland svnken is ånd thusand jêr lêter skil thêr lon-
ger nên prester ner tvang vp irtha sa. 

Dela tonômath Hellênja, wâk ! 



191 

ziel te behouden, moest men veel aan de kerk geven. 

Dusdoende hadden zij vrouw en kinderen zonder huishouding, 

en werden zij rijk zonder werken; maar het volk werd veel 

armer en meer ellendig als ooit te voren. Deze leer, waarbij 

de priesters geen andere wetenschap noodig hebben, als bedrie-

gelijk te redeneren , een vrome schijn en ongerechtigheden, 

breidde zich zelve van 't oosten naar het westen, en zal 

ook over ons land komen. 

Maar als de priesters zullen wanen, dat zij al het licht van 

Frya en van Jessos leer uitgedoofd hebben, dan zullen er in 

alle oorden menschen opstaan, die de waarheid in stilte on

der elkander bewaard en voor de priesters verborgen heb

ben. Deze zullen wezen uit vorstelijk bloed, van priesterlijk 

bloed, van Slavonisch bloed en van Fryas bloed. Deze zullen 

hunne fakkels en het licht buiten brengen , zoodat alle man 

de waarheid moge zien ; zij zullen wee roepen over de daden der 

priesters en vorsten. De vorsten, die de waarheid-liefhebben en 

het recht, die zullen van de priesters afwijken; het 'bloed 

zal stroomen, maar daaruit zal het volk nieuwe krachten 

vergaderen. Findas volk zal zijne vindingrijkheid ten gemee-

nen nutte aanwenden , eu Lydas volk zijne krachten, en wij 

onze wijsheid. Dan zullen de valsche priesters weggevaagd 

worden van de aarde; Wraldas geest zal alom en allerwege 

geëerd en aangeroepen worden; de wetten die Wralda bij 

den aanvang in ons gemoed legde, zullen alleen gehoord 

worden; daar zullen geene andere meesters, noch vorsten , ', 

noch bazen wezen , als die welke bij algemeene wil gekozen '' 

zijn; dan zal Frya juichen, en de Irhta zal hare gaven alleen 

schenken aan den werkenden mensch. Dit alles zal aanvangen 

vierduizend jaren nadat Atland verzonken is, en duizend jaren 

later zal er langer geen priester noch dwang op aarde zijn. 

Dela toegenaamd Hellenia, waak! 
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Sâ lûda Frânas ùtroste wille. Alle welle Fryas held. An 
tha nôme Wraldas , fon Frya, ånd thêre fryhêd grête ik jo , 
ånd bidde jo, sahwersa ik falla machte ôr ik en folgster 
nômath hêde, sâ bifèl ik jo Tüntja thêr Burchfâm is to thêre 
burch Mêdêasblik, til hjud dêgum is hja tha besta. 

Thet heth Gôsa nêi lêten. Alle månniska held. Ik nåv nêne 
êremoder binomad thrvchdam ik nêne niste, ånd et is jo 
béter nêne Moder to håvande as êne hwêr vp-i jo navt for-
lêta ne mêi. Arge tid is forbi fâren, men thêr kvmt en ô-
there. Irtha heth hja navt ne bårad ånd Wralda heth hja 
navt ne skéren. Hju kvmt ut et âsta ut-a bosma thëra pre-
stera wêi. Sâ fêlo lêd skil hju broda, thåt Irtha-t blod al-
gâdvr navt drinka ne kån fon hira vrslêjana bernum. Thju-
strenesse skil hju in overne gást thêra månniska sprêda, lik 
tongar-is wolka oviret svnneljucht. Alom ånd allerwêikes 
skil lest ånd drochten bidryf with fryhêd kâmpa ånd rjucht. 
Rjucht ånd fryhêd skilun swika ånd wi mith tham. Men 
thesse winst skil hjara vrlias wrochta. Fon thrju worda 
skilun vsa åfterkvmande an hjara Ijuda ånd slâvona tha 
bithjutnesse lêra. Hja send mêna Ijavde, fryhêd ånd 
rjucht. Thåt forma skilun hja glora, åfternêi with thjustre-
nesse kåmpa al ont et hel ånd klår in hjawlikes hirt ånd holle 
wårth. Tbån skil tvang fon irtha fàgad wertha, lik tongars-
wolka thrvch stornewind, ånd alle drochten bidryv ne skil 
thêr åjen nawet navt ne formüga. Gôsa. 
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Zoo luidde Franas uiterste wil. Alle edele Friesen, heil! 
In den naam van Wralda, van Frya en der vrijheid groet ik 
u , en bid u zoo ik sterven mocht, eer ik eene opvolgster 
benoemd heb, dan beveel ik u Teuntja aan, die Burgtmaagd 
is op de burgt Medeasblik, tot op heden is zij de beste. 

Dit heeft Gôsa nagelaten. Alle menschen heil. Ik heb 
geene Eeremoeder benoemd, omdat ik geene wist, en omdat 
het u beter is geene Moeder te hebben , dan eene waarop gij u 
niet verlaten kunt. Een booze tijd is voorbijgegaan, maar 
daar komt nog een andere. Irtha heeft hem niet gebaard, 
en Wralda heeft hem niet beschoren.^ Hij komt uit het oosten, 
uit den boezem der priesteren weg. Zoo veel leed zal hij 
broeden, dat Irtha het bloed niet zal kunnen drinken van 
hare verslagene kinderen. Duisternis zal hij over den geest 
der menschen spreiden, gelijk onweerswolken over het zon
nelicht. Alom en allerwege zullen list en bedrog met 
vrijheid en recht kampen. Vrijheid en recht zuilen bezwij
ken en wij met haar. Maar deze winst zal haar ver
lies uitwerken. Van drie woorden zullen onze nakomelin
gen aan hunne lieden en slaven de beteekenis leeren. Zij ; 
zijn a l g e m e e n e l i e f d e , v r i j h e i d en r e c h t . In het 
eerst zullen zij schitteren, daarna met duisternis kampen, 
totdat het helder en klaar wordt in ieders hart en hoofd. 
Dan zal de dwang van de aarde geveegd worden, gelijk 
de donderwolken door den stormwind, en alle bedrog zal 
niets meer daar tegen vermogen. Gôsa. 

13 



THET SKR1FT FON KONERÊD. 

Min êthla håvon in åfter thit bok skrêven. Thit wil ik 
boppa ella dva, vmbe thåt er in min stat nên burch ovir is , 
hwêrin tha bêrtnesa vp skrêven wrde lik to fâra. Min nôme 
is Konerèd, min tât-his nôme was Frêthorik, min mem his 
nôme Wiljow. After tât his dâd ben ik to sina folgar keren, 
ånd tha-k fiftich jêr tålde kâs men mij to vrste grêvetmån. 
Min tât heth skrêven ho tha Linda-wrda ånd tha Ljudgârdne 
vrdilgen send. Lindahêm is jeta wêi, tha Linda-wrda 
far en dêl, tha northlikka Ljudgârdne send thrvch thene salta 
sê bidelven. That brûwsende hef slikt an tha hringdik thêre 
burch. Lik tât melth heth, sâ send thahâvalâsamånniskato 
gvngen ånd hâvon hûskes bvwad binna tha hringdik thêra 
burch. Thárvmbe is thåt ronddêl nw Ljvdwerd héten. Tha 
stjurar segath Ljvwrd, men thåt is wansprêke. Bi mina 
jüged was-t ôre land, thåt bûta tha hringdik leid, al pol ånd 
brok. Men Fryas folk is diger ånd flitich, hja wrdon mod ner 
wirg, thrvchdam hjara dol to tha besta lêide. Thrvch slâta 
to delvane ånd kâdika to mâkjane fon tha grvnd thêr ût-a 
slåta kêm, alsa håvon wi wither en gode hêm bûta tha 
hringdik, thêr thju dânte het fon en hof, thrê pêla âstwarth, 
thrê .pêla sùdwarth ånd thrê pêla wêstwarth méten. Hjud 
dêgum send wi to dvande å-pêla to hêjande, vmb êne have 
to winnande ånd mith ên vmb-vsa hringdik to biskirmande. 
Jef et werk fêd sy, så skilun wi stjurar utlvka. Bi min 
jüged stand-et hyr bjûstre om-to, men hjud send tha hûskes 



HET GESCHRIFT VAN KONERÊD. 

Mijne voorouders hebben achtereenvolgens dit boek ge
schreven. Dit wil ik bovenal doen, omdat in mijne staat 
geene burgt overig is , waarin de gebeurtenissen opgeschre
ven worden gelijk te voren. Mijn naam is Konereed (Koen-
raad) , mijn vaders naam was Frethorik, mijne moeders naam 
was Wiliow. Na mijn vaders dood ben ik tot zijn opvolger 
gekozen. Toen ik vijftig jaren telde, koos men mij tot 
opperste Grevetman. Mijn vader heeft geschreven, hoe de 
Lindaoorden en de Liudgaarden verwoest zijn. Lindahem is 
nog weg , de Lindaoorden voor een'deel, de noordelijke Liud
gaarden zijn door de zoute zee bedolven. Het bruissende 
zeewater slikt aan den ringdijk der burgt. Gelijk mijn vader 
vermeld heeft , zijn de van have beroofde menschen heenge
gaan en hebben huisjes gebouwd binnen den ringdijk der 
burgt, daarom is dat ronddeel nu Liudwerd geheeten. De zee
lieden zeggen Liuwerd, maar dat is wanspraak. In mijne 
jeugd was het andere land, dat buiten den ringdijk ligt, alles 
poel en broek. Maar Fryas volk is wakker en vlijtig, zij wer
den moede noch mat, omdat hun doel ten beste geleidde. 
Door slooten te delven en kadijken te maken van de aarde 
die uit de slooten kwam , hebben wij weder een goede hemrik 
buiten den ringdijk, die de gedaante heeft van een hoef, drie 
palen oostwaarts, drie palen zuidwaarts en drie palen westwaarts 
gemeten. Heden ten dage zijn wij bezig waterpalen te heijen 
om eene haven te maken en meteen om onzen ringdijk te 
beschermen. Als het werk gereed is , zullen wij zeelieden 
uitlokken. In mijne jeugd stond het er hier raar voor, maar 
tegenwoordig zijn de huisjes reeds huizen die in reijen staan. 

13* 
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al hûsa thêr an rája stân. And lek ând brek thér mith er-
mode hir in glupt wêron, send thrvch flit a-buta dreven, 
Fon hir ut mêi allera mánnalik lêra, thát Wr.alda vsa Alfo-
der, al sina skepsela fot, mits thåt hja mod halde ånd mån-
lik ôtherum helpa wille. 

NV WIL IK VR FRISO SKRIVA. 

Friso thêr al weldich wère thrvch sin Ijud, wårth âk to 
vrste grêve keren thrvch Staverens ommelandar. Hi spot 
mith vsa wisa fon lând-wêr ånd sêkåmpa, thêrvmbe heth-er 
en skol stift hwêr in fha knâpa fjuchta léra nêi Krêkalandar 
wysa. Tbån ik lâv thåt i thåt dên heth vmb thåt jongk-folk 
an sin snor to bindane. Ik håv min brother thêr âk hin 
skikt, tha-s nv thjan jêr leden. Hwand tocht ik nv wi nêne 
Moder lônger navt nåve, vmbe tha énen ájen tha ôre to bi 
skirmaflde, âch ik dubbel to wâkane thåt hi vs nèn mâster 
ne wårth. 

Gosa neth vs nêne folgstere nômeth, thêr vr nil ik nên 
ordêl ne fella, men thêr send jeta alda årg thenkande mån-
niska, thêr mêne thåt hju t thêr-vr mith Friso ênis wrden 
is. Thâ Gosa fallen was, thâ wildon tha ljud fon alle wrda 
êne ôthere Moder kjasa. Men Friso thêr to dvande wêre 
vmb-en rik to fara him selva to mâkjane, Friso ne garde nèn 
rêd ner bodo fon Texland. As tha bodon thêra Landsâtum 
to him kêmon, sprek-i ånde kêth. Gosa sêid-er was fêrsjande 
west ånd wiser as alle grêva êtsêmne ând thach nêde hju 
nên Ijucht nêr klârhêd in thjuse sêke ne fvnden , thêrvmbe nêde 
hju nêne mod hån vmb êne folgstere tokjasane,ånd vmbène folgs
tere to kjasane thêr tvyvelik wêre, thêr heth hju bald in sjan, thêr-
\pnbe heth hja in hjara ûtroste wille skrêven, thát is jow betre nêne 
Moder to håvande as êne hwêr vpp-i jo selva navt forlêta ne 
mêi, Fi'iso hêde fül sjan, bi orloch was er vpbrocht, ånd fon 
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Leken en gebreken, die met de armoede waren ingeslopen, 
zijn door vlijt uitgedreven Hier uit kan iedereen leeren, dat 
Wralda, onze Alvader, alle zijne schepselen voedt, mits dat 
zij moed houden en eikanderen willen helpen. 

Nü WIL IK OVER FRISO SCHRIJVEN. 

Friso die reeds machtig was door zijne manschappen, werd 
ook tot opperste Grevétman gekozen door Staverens omme
landen. Hij spotte met onze wijze van landverdediging 
en zeestrijden. Daarom heeft hij eene school gesticht, waarin 
de knapen leeren vechten naar de wijze der Krekalanders. 
Doch ik geloof, dat hij dat gedaan heeft om het jongvolk aan 
zijn snoer te binden. Ik heb mijn broeder ook daar heen 
gezonden, dat is nu tien jaren geleden. Want dacht ik , nu 
wij geene Moeder langer hebben, om den een tegen den ander 
te beschermen, behoor ik dubbel te waken, opdat hij niet 
meester over ons wordt. 

Gosa heeft ons geene opvolgster benoemd, daarover 
wil ik geen oordeel vellen; maar hier zijn nog oude ergden-
kende menschen, die meenen, dat zij het daarover met Friso 
eens geworden is. Toen Gosa gestorven was, wilden de 
menschen van alle oorden een andere Moeder kiezen. Maar 
Friso, die bezig was-orn een rijk voor zich zei ven te maken, 
Friso begeerde geen raad noch bode van Texland. Toen de 
boden der Landsaten tot hem kwamen, sprak hij en zeide, 
Gosa , zeide hij, was verziende geweest en wijzer als alle Graven 
te zamen, en toch had zij geen licht noch helderheid in deze zaak 
gevonden; daarom had zij geen moed gehad om eene opvolgster te 
kiezen , en om een opvolgster te kiezen die twijfelachtig was daar 
heeft zij kwaad ingezien: daarom heeft zij in hare uiterste 
wil geschreven , het is u beter geene Moeder te hebben als 
eene, op welke gij u niet verlaten kunt, Friso bad veel ge
zien, hij was bij den oorlog opgevoed, en van de ranken en. 
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tha hrerikum ånd lestum thêra Golum ånd forstum hêder 
krek sa fül lêred ånd geth, as-er nêdich hêde vmbe tha ôra 
grêva to wêiande hwêr hi hjam wilde. Sjan hir ho-r thêr-
mith to gvngen is. 

Friso hêde hir-ne ôther wif nimth, thju toghater fon 
Wil-frêthe, bi sin léve was-er vrste Grêva to Staveren west. 
Thêr bi hêder twen svna wnnen ånd twa toghatera. Thrvch 
sin bilêid is Kornêlja sin jongste toghater mith min brother 
mant. Kornêlja is wan Fryas and mot Kornhêlja skrêven 
wrde. Wêmod sin aldeste heth er an Kavch bonden. Kavch thêr 
âk bi him to skole gvng is thi svnv fon Wichhirte thene 
Gêrtmanna kåning. Men Kavch is âk wan Fryas ånd mot Kâp 
wêsa. Men kvade tâle håvon hja mar mithbrocht as gode sêda. 

Nw mot ik mith mine skádnese a-befta kêra. 
Aftre grâte flod hwêr vr min tât skrêven heth, wêron 

fêlo Juttar ånd Lêtne mith ebbe uta Balda jefta kvade sê (*) fo-
red. Bi Kât his gat drêvon hja in hjara kâna mith yse vppa 
tha Dênemarka fåst ånd thêr vp send hja sitten bilêwen 
Thêr nêron narne nên månniska an-t sjocht Thêrvmbe hå
von hja thåt land int, nêi hjara nôme håvon hja thåt land 
Juttarland héten. Afternêi kêmon wel fêlo Denemarker to bek 
fon tha hâga landum, men thissa setton hjara selva sùdliker 
del. And as tha stjurar to bek kêmon thêr navt vrgvngen 
navt nêron , gvng thi êna mith tha ôthera nei tha sê jefta 
êlandum. (†) Thrvch thisse skikking mochton tha Juttar thåt 
land halda, hwêr-vppa Wr.alda ra wêjad hêde. ThaSêlandar 
stjurar tham hjara selva mith blåte fisk navt helpa ner nêra 
nilde , ånd thêr en årge grins hêde an tha Gola, tham gvngon 
dåna tha Phonisjar skêpa birâwa. An tha sûdwester herne fon 
Skênland, thêr leid Lindasburcht tonômath Lindasnôse, thrvch vsa 
Apol stift, alsa in thit bok (§) biskrêwen stat. Alle kâdhêmar ånd 

(*) Balda jefta kvada sê, de Baltische zee. Juttarland, Jutland. 

(†) Zeeland , de Deensehe Eilanden. 

(§) Zie bl. 124. 
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listen der Golen en vorsten had hij juist zoo veel geleerd 
en vergaard, als hij noodig had om de andere Graven te voe
ren, waarheen hij wilde. Zie hier hoe hij daarmede is te 
werk gegaan. 

Friso had hier eene andere vrouw genomen, eene 
dochter van Wilfréthe, die bij zijn leven opperste Graaf 
te Stavoren geweest was. Bij deze had hij twee zonen ge
wonnen en twee dochteren. Door zijn beleid is Kornelia, zijne 
jongste dochter, aan mijn broeder uitgehuwelijkt. Kornelia 
is geen goed Friesch, en moet Korn-helia geschreven worden. 
"Weemoed zijne oudste heeft hij aan Kauch verbonden. Kauch, 
die ook bij hem ter school ging, is de zoon van Wichhirte 
den koning der Geertmannen. Maar Kauch is ook geen goed 
Friesch en moet Kaap (koop) wezen. Doch slechte taal 
hebben zij meer medegebracht, als goede zeden. 

Nu moet ik met mijne geschiedenis terugkeeren. 
Na de groote vloed, waarover mijn vader geschreven heeft, 

waren vele Jutten en Letten met de ebbe uit de Balda of 
kwade zee geveerd Bij Kathisgat dreven zij in hunne booten 
met het ijs op de Denemarker kust, en zijn daar op blijven 
zitten. Daar waren nergens geen menschen in het gezicht. 
Daarom hebben zij het land in bezit genomen; naar hunnen 
naam hebben zij het land Jutland geheeten. Naderhand kwa
men wel vele Denemarkers terug van de hooge landen, maar 
deze zetten zich zuidelijker neder. En als de zeelieden terug 
keerden die niet vergaan waren, ging de een met den 
anderen naar de Zee of Eilanden. Door deze schikking mochten de 
Jutten het land behouden, waarop Wralda hen*gevoerd had. 
De Zeelander schippers die zich niet wilden behelpen of ge
neeren met visch alleen, en die een grooten afkeer hadden 
van de Golen, die gingen toen de Phenicische schepen beroo-
ven. Aan de zuidwestelijke hoek van Schoonland, aldaar 
ligt Lindasburgt, toegenaamd Lindasneus, door onzen Apol 
gesticht, gelijk in dit boek geschreven staat. Alle kustbewo-
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ommelandar dâna wêron eft Fryas bilêven, men thrvch tha 
lust thêre wrêke åjen tha Golum ånd ájen tha Kåltana folgar 
gvngon hja mitha Sêlandar sâma dvan, men that sâma dva 
neth nen stek navt ne halden. Hwand tha Sêlandar hêde felo mis-
lika plêga ånd wenhêde ovir nommen fon tha vvla Mâgjarum, 
Fryas folk to-n spot. Forth gvng ek to fara him selva râwa, 
thach jef et to pase kêm thån standon hja månlik ôtherum trv-
lik by. Thach to tha lesta bijondon tha Sêlandar brek to 
krêjande an goda skêpa. Hjara skipmàkar weron omkvmen 
ånd hjaia -walda wêron mith grvnd ånd al fon-tlandoffâged. 
Nw kêmon thêr vnwarlingen thry skêpa by tha ringdik fon 
vsa burch mêra. Thrvch tha inbrêka vsra landum wêron hja 
vrdvaled ånd tha Flymvda misfaren. Thi kàpmon thêr mith 
gvngen was, wilde fon vs nya skêpa hå, thêrto hêdon hja 
mithbrocht allerlêja kestlika wêra, thêr hja râwed hêdon fon 
tha Kâltanarlandum ånd fon tha Phonisjar (*) skêpum. Nêidam 
wy selva nêne skêpa navt n-êde, jêf ik hjam flingka horsa 
ånd fjvwer wêpende rinbodon mith nei Friso. Hwand to 
Staveren ånd allingen thåt Aldergâ thêr wrdon tha besta 
wêrskêpa maked fon herde eken wod thêr nimmerthe nên 
rot an ne kvmth. Thahwila tha sêkâmpar by my byde, wêron 
svme Juttar nêi Texland fåren ånd dânà wêron hja nêi Friso 
wêsen. Tha Sêlandar hêdon felo fon hjara sloreste knâpum 
râwed, thi moston vppa hjara benka roja, ånd fon hjara 
storeste toghtera vmb thêr by bern to têjande. Tha stora 
Juttar ne mochton et navt to wêrane, thrvchdam hja nêne 
gode wêpne navt nêde. Thâ hja hjara lêth telad hêde ånd 
thêrvr fêlo wordon wixlad wêron , frêje Friso to tha lesta 
jef hja nêne gode have in hjara gà navt n-êde. O-jes, an
deren hja, êne besta ên, êne thrvch Wr.alda skêpen. Hju is 
net krek lik jow bjarkrûk thêr, hira hals is eng, thâ in hira 
balg kånnath wel thvsanda grâte kâna lidsa, men wi nâvath 
nèna burch ner burchwêpne, vmbe tha râwskêpa thêr ut 

(*) Phonisiar, hier Pimiers, Carthagers. 
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ners en ommelanders waren daar echt Friesch gebleven, maar 
door de lust tot wraak tegen de Golen en tegen de Kaltana 
volgers, gingen zij met de Zeelanders zamen doen; maar dat 
zamen doen heeft geen stek gehouden. Want de Zeelanders 
hadden vele verderfelijke zeden en gewoonten overgenomen 
van de booze Magyaren, Fryas volk ten spot. Vervolgens ging 
elk voor zich zelven rooven, maar als het te pas kwam, dan 
stonden zij malkander getrouwelijk bij. Doch ten laatste begon
nen de Zeelanders gebrek te krijgen aan goede schepen. 
Hunne scheepmakers waren omgekomen, en hunne wouden 
waren met grond en al van het land weggevaagd. Nu kwa
men er onverwacht drie schepen bij den ringdijk van onze 
burgt voor anker. Door de inbraken van onze landen waren 
zij verdwaald en den Flymond misgevaren. De koopman die 
mede gegaan was, wilde van ons nieuwe schepen hebben, 
daartoe hadden zij allerlei kostelijke waren medegebracht, 
die zij geroofd hadden van de Kaltanarlanden en van de Phe-
niciers schepen. Nadien wij zelve geene schepen hadden, gaf 
ik hun flinke paarden en vier gewapende renboden mede naar 
Friso. Want te Staveren en langs het Alderga, daar wer
den de beste oorlogschepen gemaakt van hard eiken hout, 
daar nimmer verrotting in komt. Terwijl de zeekampers bij 
mij vertoefden, waren sommigen Jutten naar Texland gevaren en 
vandaar waren zij naar Friso gewezen. De Zeelanders hadden 
vele van hunne grootste knapen geroofd, die moesten op 
hunne banken roeyen, en van hunne grootste dochters, om 
bij deze kinderen te verwekken. De groote Jutten vermoch
ten het niet te weren, doordien zij geene goede wapenen 
hadden. Toen zij hun leed verteld hadden, en daarover vele 
woorden gewisseld waren, vroeg Friso ten laatste, of zij niet 
een goede haven in hun land hadden. O j a , antwoordden 
zij, eene beste, eene door Wralda geschapen. Zij is juist ge
lijk uwe bierkruik daar, haar hals is naauw , doch in haar buik 
kunnen wel duizend groote booten liggen ; maar wij hebben 
geene burgt, noch burgtwapenen, om de roofschepen er uit 
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to haldane. Thån mosten jow gvnst mâkja sêide Friso. God reden 
anderon tha Juttar, men wi n-åvath nêne ambachtisljud ner 
bvwark, wi alle send fiskar ånd juttar. Tha ora send vrdrvn-
ken jefta nêi tha hâga landum fljucht. Midlar hwila hja thus 
kålta, kêmon mina bodon mitha Sêlandar hêra et sina hove. 
Hir most nw letta ho Friso alle to bidobbe wiste to nocht fon 
bede partja ånd to bate fon sin åjn dol. Tha Sêlandar sêi-
der to , hja skoldon jêrlikes ûftech skêpa have, nêi iâsta rnê-
tum ånd néi fåsta jeldum , to hrêd mith ysere kèdne ånd 
krânbogum ånd mith fvlle tjuch alsa far wêrskêpa hof ånd 
nêdlik sy, men tha Juttar skoldon hja thån mith frêthe lêta, 
ånd all-et folk thåt to Fryasbern hêred. Jâ hi wilde mar 
dva, hi wilde al vsa sêkåmpar utnêda thåt hja skolde mith 
fjuchta ånd râwa. Thâ tha Sêlandar wêi brit wêron, thâ 
lêt er fjuwertich alda skêpa to laja mith burchwêpne , wod, 
hirbaken sten, timberljud, mirtselêra ånd smêda vmbe thêr 
mith burga to bvwande. Witto, that is witte sin svn, sand 
hi mith vmb to to sjanande. Hwat thêr al fâr f allen is, n-is 
my navt ni meld, men sa fül is mi bâr wrden, an byde sida 
thêre haves mvde is êne withburch bvwed, thêr in is folk 
leid that Friso uta Saxanamarka tâch. Witto heth Sjuchthirte 
bifrêjad ånd to sin wiv nomen. Wilhem alsa héte hira tat, 
hi was vreste Aldermån thêra Juttar, that is vrste Grêvet-
man jefta Grêve. Wilhem is kirt after slurven ånd Witto is 
in sin stèd koren. 

HO FRISO FORTHER DÊDE. 

Fon sin êrosta wif hêder twen sviaringa bihalda, thêr sêr 
klok wêron. Iletto , that is héte, thene jongste skikt er as 
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te houden. Dan moest gij er eene maken, zeide Friso. Goed 
geraden, antwoordden de Jutten; maar wij hebben geene 
ambachtslieden, noch bouwgereedschap; wij alle zijn visschers 
en jutters. De anderen zijn verdronken of naar de hooge 
landen gevlucht. Middelerwijl zij dus praatten, kwamen mijne 
boden met de Zeelander heeren aan zijn hof. Hier moet gij 
nu opletten, hoe Friso allen wist te bedotten, tot genoegen 
van beide partijen en ten bate van zijn eigen doel. Aan de 
Zeelanders beloofde hij, zij zouden jaarlijks vijftig schepen 
hebben naar vaste afmetingen en voor vaste gelden, toege
rust met ijzeren ketenen en kraanbogen en met volle tuig , 
gelijk het voor krijgsschepen noodig en nuttig is; maar de 
Jutten zouden zij dan met vrede laten, en al het volk, dat 
tot Fryaskinderen behoorde. Ja , hij wilde meer doen ; hij 
wilde al onze zeekampers uitnoodigen, dat zij mede zouden 
vechten en rooven. Toen de Zeelanders vertrokken waren, 
liet hij veertig oude schepen beladen met burgtwapenen, hout, 
hardgebakken steenen , timmerlieden , metselaren , en smeden 
om daarmede burgten te bouwen. Witto, dat is w i t t e , zijn 
zoon, zond hij mede om toe te zien. Wat er al is voorge
vallen , is mij niet gemeld, maar zoo veel is mij duidelijk 
geworden, dat aan beide zijden van den havenmond eene ver
sterkte burgt gebouwd is, en daarin is volk gelegd, dat 
Friso uit de Saksenmarken trok. Witto heeft Siuchthirte be
vrijd en tot zijne vrouw genomen. Wilhem, zoo heette haar 
vader, hij was opperste Olderman der Jutten , dat is opperste 
Grevetman of Graaf. Wilhem is kort daarna gestorven, en 
Witto is in zijne plaats gekozen. 

WAT FRISO VERDER DEED. 

Van zijn eerste vrouw had hij twee zwagers overge
houden , die zeer kloek waren. Hetto , dat is h e e t e , 
den jongste zond hij als zendbode naar Kattaburgt, 
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senda boda nêi Kattaburch thåt djap inna Saxanamarka leid. 
Hi hêde fon Friso mith krêjen sjugon horsa buta sin åjn, to 
leden mith kestlika sêkum, thrvch tha sêkåmpar râwëd. Bi 
jahweder hors wêron twen jonga sêkåmpar ånd twen jonga 
hrutar mith rika klâdarum klâth ånd jeld in hiara bûdar. 
Êvin as er Hetto nêi Kattaburch skikte, skikter Bruno, thåt is 
brûne, thene ôthera svjaring nêi Mannagårda wrda, Manna-
gårda wrda is fâr in thit bok (*) Mannagårda forda skrêven, men 
thât is misdên. Alle rikdoma thêr hja mith hede wrdon 
nêi omstand wêi skånkt an tha forsta and forstene ånd an 
tha utforkêrne mangêrtne. Kêmon thâ sine knapa vppathêre 
meid vmbe thêr mith et jongkfolk to dônsjaue, sa lêton hja 
kvra mith krûdkok kvma ånd bårgum jeftha tonnum fon tha 
besta bjar. After thissa bodon lêt-er immer jongkfolk over 
tha Saxanarmarka fâra, thêr alle jeld inna budar hêde ånd 
alle mêida jeftha skånkadja mith brochton, ånd vppa thêre 
meid têradon hja alon vnkvmmerlik wêi. Jef-t nv berde 
thåt tha Saxana knâpa thêr nydich nêi utsâgon, thån lakton 
hja godlik ånd sêidon, aste thvrath thene mêna fyand to bi-
kåmpane, sâ kånst thin breid jet fül riker mêida jân ånd 
jet forstelik têra. Al bêda sviaringa fon Friso send bostigjad 
mith toghaterum thêra romriksta forstum, ånd åfkernêi kê
mon tha Saxanar knâpa ånd mangêrtne by álle keddum nêi 
thåt Flymar del. 

Tha burchfâmna ånd tha alda fâmna thêr jeta fon hjar 
êre grâthêd wiste, nygadon navt vr nêi Frisos bedriv, 
thêrvmbe ne kêthon hja nên god fon him. Men Friso sno
der as hja lêt-ra snâka. Men tha jonga fâmna spônd-er 
mith goldne fingrum an sina sèk. Hja sêidon alomme 
wy nåvath longer nên Moder mâr, men thåt kvmth dâna 
thåt wit jêroch send. Jvd past vs ne kâning, til thju wi vsa 
landa wither winna, thêr tha Modera vrlêren have thrvch hjara 

O Zie bl. i l . 
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dat diep in de Saksenmarken ligt. Hij had van Friso 
medegekregen zeven paaiden, behalve zijn eigen, bela
den met kostbare zaken door de zeekampers geroofd. Bij 
ieder paard waren twee jonge zeekampers en twee jonge 
ruiters met rijke kleederen gekleed, en met geld in hunne 
buidels. Gelijk hij Hetto naar Kattenburgt zond, zoo zond hij 
Bruno, dat is b r u i n e, den anderen zwager naar Manna-
garda oord; Mannagarda oord is vroeger in dit boek Manna-
garda forda geschreven, maar dat is fout. Alle rijkdommen, 
die zij mede hadden, werden naar omstandigheden weg
geschonken aan vorsten en vorstinnen en aan uitverkorene 
meisjes. Kwamen dan zijne knapen op de gelagkamer om 
daar met het jongvolk te dansen, dan lieten zij korven met 
kruidkoek en bargen of tonnen van het beste bier komen. 
Na deze boden liet hij gedurig jongvolk over de Saksenmar
ken trekken, die alle geld in de buidels hadden en alle giften 
of geschenken medebrachten, en op de gelagkamer teerden zij 
steeds onbekommerd voort. Als het nu gebeurde dat de 
Saksen knapen daar afgunstig op zagen, dan lachten zij 
goedelijk en zeiden: als gij den algemeenen vijand durft be
strijden , dan kunt gij uw bruid nog veel rijker geschenken geven 
en dan nog vorstelijker vertering maken. Alle beide zwagers van 
Friso zijn getrouwd met dochters van de aanzienlijkste vor
sten , en naderhand kwamen de Saksische jongelingen en 
meisjes bij geheele troepen naar het Flymeer afzakken. De 
Burgtmaagden en oude maagden, die nog van hare vroe
gere grootheid wisten, helden niet over tot Frisos bedrijf; 
daarom spraken zij geen goed van hem. Maar Friso, slim
mer als zij, liet haar babbelen. Maar de jonge maagden 
verknochte hij met gouden vingeren aan zijne zaak. Zij zei
den allomme: wij hebben langer geene Moeder meer, maar 
dat komt daar van daan dat wij meerderjarig zijn. Tegen
woordig past ons een koning, opdat wij onze landen terug 
winnen, die de Moeders verloren hebben door hare onvoor-
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vndigerhêd. Forth kôthon hja, alrek Fryasbern is frydom 
jêven, sin stem hêra to látane bi fara thêr bisloten wårth bi t 
kjasa ênre forste, men ast alsa wyd kvma machte thåt i jo 
wither ne kåning kjasa, sâ wil ik àk min mêne segse. Nêi 
al hwat ik skoja mêi, sâ is Friso thêr to thrvch Wr.alda 
keren, hwand hi heth im wonderlik hir hinne wêiad. Friso 
wêt tha hrenka thêra Golum, hwam his tâle hi sprêkt, hi 
kån thus åjen hjara lestum wåka. Thånis thêr jeta awettosko-
jande, hok Grêva skolde mån to kåning kjasa svnder that tha ôra 
thêr nidich vr wêron. Aldulkera tâlum wårth thrvch tha jonga 
fâmnn kethen, men tha alde fâmma afskên fê an tal, tapadonhjara 
rèdne ut en ôthera bårg. Hja kêthon allerwêikes ånd to alla man-
nalik : Friso kêthon hja dvath sâ tha spinna dvan, thes nachtis 
spônth-i netta nêi alle sidum ånd thes dèis vrskalkth-i thêr sina 
vnåftertochtlika frjunda in. Friso sêith that-er nêneprestera 
ner poppa forsta lyde ne mêi, men ik seg, hi ne mêi nimman 
lyda as him selva. Thêrvmbe nil hi navt ne dâja thåt thju 
burch Stavia wither vp hêjath warth. Thêrvmbe wil 
hi nêne Moder wêr hå. Jud is Friso jow rêd jêvar, men 
morne wil hi jow kåning wertha, til thju hi over jo alle 
rjuchta mei. Inna bosm thes folk-is antstondon nw twa par-
tyja. Tha alda ånd årma wildon wither êne Moder hâ, men 
thåt jongkfolk, thåt fvl strêdlust wêre wilde ne tât jeftha kå
ning hâ. Tha êrosta hêton hjara selva moder his svna ånd 
tha òthera hêton hjara selva tât his svna, men tha Moder his, 
svna ne wrde wrde navt ni meld, hwand thrvchdam thêr fêlo 
skêpa roâked wrde, was thêr ovirflod to fâra skipmâkar, 
smêda, sylmâkar, rêpmâkar ånd to fâra alle ôra ambachtis-
ljud. Thêr to boppa brochton tha sêkåmpar allerlêja syr-
hêda mith. Thêr fon hêdon tha wiva nocht, tha fâmna nocht, 
tha mangêrtne nocht, ånd thêrof hêdon al hjara mêgum nocht 
ånd al hjara frjundum ånd âthum. 
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zichtigheid. Verder spraken zij: Aan ieder Fryaskind is 
vrijheid gegeven, zijne stem te laten hooren, voor dat er 
besloten wordt bij het kiezen van een vorst, maar als het 
zoover komen mogt, dat gij u weder een koning kiest, dan 
wil ik ook mijne meening zeggen Naar al wat ik beschou
wen kan , is Friso daartoe door Wralda gekozen : want hij 
heeft hem wonderlijk hier heen geleid. Friso kent de ranken 
der Golen, wier taal hij spreekt, hij kan dus tegen hunne 
listen waken. Dan is er nog iets in het oog te houden: 
welken graaf zoude men tot koning kiezen, zonder dat de 
anderen daar wangunstig over waren. Al zulke praatjes wer
den door de jonge maagden gehouden, maar de oude maagden , 
ofschoon weinig in getal, tapten hunne redenen uit een an
der vat. Zij spraken allerwegen en tot iedereen: Friso, 
zoo spraken zij, doet, gelijk de spinnen doen, des nachts 
spant hij zijne netten naar alle zijden en des daags verschalkt 
hij daarin zijne onergdenkende vrienden. Friso zegt dat hij 
geene priesteren noch vreemde vorsten lijden mag, maar ik 
zeg j hij mag niemand lijden dan hem zelven. Daarom wil 
hij niet gedogen, dat de burgt Sta via weder opgericht wordt. 
Daarom wil hij geene Moeder weer hebben. Vandaag is Friso uw 
raadgever, maar morgen wil hij uw koning worden , opdat hij 
over u allen rechten mag. In den boezem des volks ont
stonden nu twee partijen. De ouden en armen wilden nu 
weder eene Moeder hebben, maar het jongvolk, dat vol 
strijdlust was, wilde een Vader of koning hebben. De 
eersten noemden zich Moederszonen, en de anderen noemden 
zich Vaderszonen ; maar de Moederszonen werden niet geteld ; 
want omdat er vete schepen gemaakt werden , was hier over
vloed voor de scheepmakers , smeden, zeilmakers, reepmakers 
en voor alle andere ambachtslieden. Daarenboven brachten 
de zeekampers allerhande sieraden mede. Daarvan hadden 
de vrouwen genoegen, de maagden genoegen, de meisjes ge
noegen , en daarva n hadden alle hunne bloedverwanten ge
noegen , en alle hunne goede kennissen en vrienden. 
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Tha Friso bi fjuwertich jêr et Staveren hushalden hède 
sturf-er. (*) Thrvch sin bijelda hêde-r fêlo stâta wither to 
manlik ôtherum brocht, thach jef wi thêr thrvch béter wrde 
thvr ik navt bijechta. Fon alle Grôva thêr bifâra him wê-
ron n-as thêr nimman sâ bifâmed lik Friso west. Tha så 
as-k èr sêide, tha jonge fâmna kèthon sina love, thahwila 
tha alda fâmna ella dêdon vmb-im to achtjane ånd hâtlik to 
måkjane bi alle månniska. Nw ne machton tha alda fâmna 
him thêr mitha wel navt ne stôra in sina bijeldinga, men 
hja håvon mith hjara bâra thach alsa fül utrjucht thåt-er 
sturven is svnder thåt er kåning wêre. 

NW WIL IK SKRIWA VR ADEL SIN SVNV. 

Friso thêr vsa skidnese lêred hêde ut-et bok thêra Adellinga, 
hêde ella dên vmbe hjara frjundskip to winnande. Sin êroste 
svnv thêr hi hir won by Swéthirte sin wif, heth-er bi stonda 
Adel héten. And afskôn hi kåmpade mith alle sin weid, 
vmbe nêne burga to forstålaue ner wither vp to bvwande, 
thach sand hi Adel nêi thêre burch et Texland til thju hi 
diger bi diger kvd wertha machta, mith ella hwat to vsa 
êwa, tâle ånd sedum hêreth. Tha Adel twintich jêr tålde 
lêt Friso him to sin åjn skol kvma, ånd as er thêr utlêred 
was, lét-er him thrvch ovir alle stâta fâra. Adel was-ne 
miulika skalk , bi sin fâra heth-er fêlo âtha wrmen. Dâna 
is-t kvmen thåt et'folk him A tha-rik héten heth, awet hwat 
him åfternêi sa wel to pase kêm, hwand as sin tât fallen was, 
bilêv er in sin stêd svnder that er vr-etkjasa ener ôthera Grêva 
sprêka kêm. 

Thahwila Adel to Texland inna lêre wêre, was thêr tefta 
en êlle ljawe fâm in vpper burch. Hju kêm fon ut tha Sa-
xanàmarkum wêi, fon ut-êre stâtha thêr is kêthen Svôbaland 
thêr thrvch wårth hju to Texland Svôbene (†) héten, afskên 

(*) 263 v. Chr. 
(†) Hamconius. p . 8. Suobinna. 
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Toen Friso bij de veertig jaren te Staveren had huis ge
houden, stierf hij. Door zijne bemoeijing had hij vele staten 
weder tot malkander gebracht, maar of wij daardoor beter 
werden, durf ik niet bevestigen. Van alle Graven , die voor 
hem waren, was er niemand zoo befaamd als Friso geweest. 
Doch zoo als ik vroeger zeide, de jonge maagden spraken 
zijn lof, terwijl de oude vrouwen alles deden om hem te 
laken en hatelijk te maken bij alle menschen. Daarmede nu 
konden de oude vrouwen hem wel niet verstoren in zijne 
bemoeijingen, maar zij hadden met haar misbaar toch zooveel 
uitgewerkt, dat hij gestorven is zonder dat hij koning was. 

NU WIL IK SCHRIJVEN OVER ZIJN ZOON ADEL. 

Friso die onze geschiedenis had leeren kennen uit het boek 
der Adelingen, had alles gedaan om hunne vriendschap te 
winnen. Zijn eersten zoon, dien hij hier won bij zijne vrouw 
Swethirte heeft hij terstond Adel genoemd. En ofschoon hij 
kampte met al zijne macht, om geene burgten te herstellen 
noch op te bouwen, zond hij toch Adel naar de burgt te Tex-
land, opdat hij hoe eer hoe beter bekend worden mocht met 
alles wat tot onze wetten, taal en zeden behoort. Toen Adel 
twintig jaren telde, liet Friso hem naar" zijn eigen school 
komen, en toen hij daar volleerd was , liet hij hem door alle 
staten reizen. Adel was een beminnenswaardigè jongman; op 
zijne reizen heeft hij vele vrienden gewonnen, daardoor is 
het gekomen, dat het volk hem Atharik (vriendenrijk) ge
noemd heeft, iets dat hem naderhand zoo wel te pas is 
gekomen, want toen zijn vader gestorven was, bleef hij in 
zijne plaats, zonder dat er over het kiezen van een anderen 
Graaf sprake kwam. Terwijl Adel te Texland in de leer 
was, bevond zich aldaar tevens eene heel lieve maagd 
op de burgt. Zij kwam uit de Saksenmarken weg, uit de 
staat die genoemd is Suobaland, daarom werd zij te Texland 

14 
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hjra nôme Ifkja wêre. Adel hède hja ljaf krêjen ånd hju 
héde Adel ljaf, men sin tåt béd-im hi skolde jet wachtja. 
Adel was hêrich, men alsa ring sin tât falie n was ånd hi 
sêten, sand hi bistonda bodon nei Berth-hdlda hira tât hin, 
as-er sine toghter to wif háva machte. Bertholda wêr-ne forste 
fon vnforbastere sêd, hi hède Ifkja nêi Texland inna, lêre 
svnden inner hâpe that hja ênis to burchfâm kêre wrde 
skolde in sine åjn land. Thach hi hôde hjara bêder gêrte 
kanna lêred, thêrvmbe gvng-er to ånd jef hjam sina sêjen. 
Ifkja wêr-ne kante Fryas. Far sa fêre ik hja håv kanna lê
red, heth hju alôn wrocht ånd wrot til thju Fryasbern wither 
kvma machte vndera selva êwa ånd vnder énen bon. Vmbe 
tha månniska vppa hira syd to krèjande, was hju mith hira 
frjudelf fon of hira tât thrvch alle Saxanamarka fâren and 
forth nêi Gêrtmånnja. Gêrtmannja alsa hêdon tha Gêrt-
manna hjara stat héten , thêr hja thrvch Gosa hira bijeidinga 
krêjen hêde. Dâna gvngen hja nei tha Dênemarka. Fon tha 
Dênemarka gvngon hja skip nei Texland. Fon Texland gvn
gon hja nêi Westflyland en sa allingen tha sê nêi Wal-
hallagâra hin. Fon Walhallagâra brûdon hja allingen thêra 
sûder Hrênum al ont hja mith grâta frêse boppa thêre Rêne v 

bi tha Marsâta kêmon (*) hwêrfon vsa Apollânja skrêven heth. 
Tho hja thêr en stut west hêde, gvngon hja wither nêi tha 
delta (†) As hja nw en tid long nêi tha delta offâren wêron al 
ont hja inna strek fon thêre alda burch Aken (§) kêmon , sind 
thêr vnwarlinga fjuwer skalka morth and naked uteklât. Hja 
wêron en lith åfter an kvmeu. Min brother thêr vral by was 
hêde hja oiten vrbêden, thach hja nêde navt ne hêred. 
Tha bônar thêr thåt dên hêde wêron Twisklândar thêr 
juddêga drist wêi ovira Hrêna kvma to morda and to râ-
wande. Tha Twislåndar thåt sind bannane ånd wêi britne Fryas-

(*) Zie H. 130. 
(†) Delte nog in N. Holland in gebruik, laagte. 

(§) Aken, Aken. 
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Suobene genoemd, ofschoon haar naam Ifkja was. Adel had 
haar lief gekregen, en zij had Adel lief; maar zijn vader 
verzocht hem, dat hij nog wat wachten zoude. Adel was ge
hoorzaam, maar zoodra zijn vader gestorven was en hij ge
zeten , zond hij terstond boden naar Berthold haren vader 
(met verzoek) of hij zijne dochter tot vrouw mogt hebben. 
Berthold was een vorst van onverbasterde zeden, hij had 
Ifkja naar Texland in de leer gezonden in de hoop, dat zij 
eens tot burgimaagd zoude gekozen worden in zijn land. 
Doch hij had hun beider begeerte leeren kennen, daarom 
ging hij heen en gaf hun zijnen zegen. Ifkja was eene flinke) 
Friesin. Voor zoo verre ik haar heb leeren kennen, heeft' 
zij steeds gewerkt en gewroet, opdat Fryaskinderen weder 
mochten komen onder dezelfde wet en onder eenen bond. 
Om de menschen op hare zijde te krijgen, was zij met haren 
echtgenoot van haren vader door alle Saksenmarken gereisd 
en voorts naar Geertmannia. Geertmannia, zoo hadden de 
Geertmannen hunne staat geheeten, die zij door Gosas be-
moeijing gekregen hadden. Daarop gingen zij naar de De
nemarken. Van de Denemarken gingen zij te scheep naar 
Texland. Van Texland gingen zij naar Westflyland en zoo 
langs de zee naar Walhallagara. Van Walhallagara vertrokken 
zij langs den Zuiderrijn (de Waal), totdat zij met groote vrees bo
ven den Rijn bij de Marsaten kwamen, waarvan onze Apollonia 
geschreven heeft. Toen zij hier eene wijle geweest waren, 
gingen zij weer naar de laagte. Als zij nu een tijdlang naar 
de laagte afgevaren waren, totdat zij in de streek van de oude 
burgt Aken kwamen, zijn er onverhoeds vier knechten ver
moord en naakt uitgekleed. Zij waren een weinig achter
aan gekomen. Mijn broeder , die overal bij was , had hun vaak 
verboden, doch zij hadden niet geluisterd. De moordenaars 
die dat gedaan hadden, waren Twisklanders, die heden ten 
dage stoutweg over den Rijn komen te moorden en te rooven. 
De Twisklanders, dat zijn gebannen en weggeloopen Fryas-

14* 
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bern, men hjara wiva håvath hja fon tha Tartarum râwet. Tha 
Tartara is en brûn Findas folk, althus héten thrvchdam hja 
alle folka to strida uttarta. Hja send al hrutar ånd râwar. 
Thêr fon send tha Twisklândar alsa blod thorstich wrden. 
Tha Twisklândar tham thju årgnise dên hêde, hêton hjara 
selvà Frya j'eftha Franka. Ther wêron sêide min brother 
râda bruna ånd wita mong. Thêre thêr râd jeftha brun wê
ron biton hjara hêre mith 'sjalkwêter (*) wit. Nêidam hjara 
ônthlita thêr brun by wêr, alsa wrdon hja thesto lêdliker thêr 
thrvch. Êvin as Apollânja biskojadon hja åfternêi Lydasburch 
ånd et Aldergâ. Dâna tâgon hju in over Stâverens wrde b y 
hjara ljuda rond. Alsa minlik hêdon hja hjara selva anstå-
led that tha månniska ra allerwêikes halda wilde. Thrê mô-
natha forther sand, Adel bodon nêi alle âthum thêr hi bi-
wnnen hêde ånd lêt tham bidda, hja skoldon inna Minna 
niônath lichta ljuda to him senda. (†) 

(*) Diod Sic. V. 28. 

(†) Hier heeft de afschrijver Hiddo oera Linda een blad te veel omgesla
gen, en daardoor twee bladzijden overgeslagen. 
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kinderen, maar hunne vrouwen hebben zij van de Tartaren 
geroofd. De Tartaren zijn een bruin Findasvolk, aldus ge
noemd , omdat zij alle volken ten strijde uittarten. Zij zijn 
allen ruiters en roovers. Daar van daan zijn de Twisklanders 
evenzoo bloeddorstig geworden. De Twisklanders, welke die 
boosheid bedreven hadden, noemden zich zelven Frijen of 
Franken. Er waren, zeide mijn broeder, roode, bruine 
en witte onder. Die, welke rood of bruin waren, beten 
hun haar met kalkwater wit. Naardien echter hunne aangezich
ten bruin bleven, werden zij des te leelijkerdaardoor. Even 
als Apollonia beschouwden zij naderhand Lydasburgt en het Al-
derga. Daarna trokken zij over Staverens oorden bij hunne 
lieden rond. Zij hadden zich zoo beminnelijk aangesteld, dat 
de menschen hen allerwege houden wilden. Drie maanden 
later zond Adel boden naar alle vrienden die hij gewonnen 
had en liet hun verzoeken, dat zij in de Minnemaand wijze 
lieden tot hem zouden zenden. 
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sin wif sêid er thêr fâm west hède to Texlând, hêde dâna 
en ovirskrift krêjen. To Texland warthat jeta'fêlo ekrifta 
fvnden, thêr navt in-t bok thêra Adelinga vrskrêven send. 
Fon thissa skriftum hède Gosa ên bi hira utroste wille leid, 
thêr thrvch tha aldeste fâm Albêthe avbêr mákt wertha most, 
alsa ringen Friso fallen was. 

HYR IS THAT SKRIFT MITH GOSAS RÊD. 

Tha Wralda bern jêf an tha modera fon thåt månniskelik 
slachte, thâ leid er êne tâle in aller tonga ånd vp aller lippa. 
Thjus mêide hêde Wralda an tha månniska jêven, til thju 
hja månlik ôthera thêrrnith machte kånbêr mâkja , hwat mån 
formyde mot ând hwat mån bijagja mot vmbe sêlighêd to 
findane ånd sêlighêd to haldane in al êvghêd. Wralda is wis 
ând god ånd al fårsjande. Nêidam er nw wist, thåt luk ånd 
sêlighêd fon irtha flya mot, jef boshêd düged bidroga mêi, 
alsa heth er an thju ,tàl êne rjuchtfêrdige åjendomlikhêd fåst 
bonden. Thjus åjendomlikhêd is thêr an légen, thåt mån 
thêr mith nên lêjen sêge , ner bidroglika worda sprêka ne 
mêi svnder stem lêth noch svnder skâmrâd , thrvch hvam mån 
tha bosa fon hirte bistonda vrkånna mêi. Nêidam vsa tâle 
thus to luk ånd to sêlighêd wêjath , ånd thus mith wâkt åjen 
tha bosa nygonga, thêrvmbe is hju mith alle rjucht godis tâle 
héten, ånd alle tha jèna hwam hja an êre halda hâvath thêr gôme 
fon. Tha hwat is bêrth. Alsa ring thêr mong vsa halfsusterum 
ånd halfbrotharum bidrogar vpkêmon, tham hjara selva fori godis 
skalkum utjavon, also ring is thåt owers wrden. Tha bidroglika 
prestera ånd tha wrangwrêja forsta thêr immer sêmin hêladon, 
wildon nêi wilkêr lêva ånd buta god-is êwa dvan. In hjara 
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zijne vrouw, zeide hij, die maagd geweest was te Tex-
land had daarvan een afschrift gekregen. Te Texland, 
worden nog vele geschriften gevonden, die niet in het boek 
der Adelingen overgeschreven zijn. Van-deze schriften had 
Gosa een bij haar uiterste wil gelegd, 't welk door de oudste 
maagd Albetha openbaar gemaakt moest worden, zoodra Friso 
gestorven was. 

HIER IS DIT GESCHRIFT MET GOSAS RAAD. 

Toen Wralda kinderen gaf aan de moeders van het men-
schelijk geslacht, toen legde hij ééne taal in aller tongen en 
op aller lippen. Dit geschenk had Wralda aan de menschen 
gegeven, opdat zij elkander daarmede mochten kenbaar maken, 
wat men vermijden moet en wat men najagen moet om zalig
heid te vinden en zaligheid te houden in alle eeuwigheid. 
Wralda is wijs en goed en alles voorziende. Naardien hij nu 
wist, dat geluk en zaligheid van de aarde moet vlieden, als 
de boosheid de deugd bedriegen kan, zoo heeft hij aan de 
taal eene regtvaardige eigenschap verbonden. Deze eigen
schap is hierin gelegen, dat men daarmede geen leugen zeg
gen , noch bedriegelijke woorden spreken kan zonder sta
melen , noch zonder blozen, waardoor men de boozen van 
harte terstond onderkennen kan. Naardien dus onze taal tot 
geluk en zaligheid den weg baant, en dus mede waakt tegen 
de booze neigingen, daarom is zij met alle recht godestaal 
(de taal des goeds) genoemd, en alle degene, die haar in 
eere houden, hebben daar eere van. Doch wat is er 
gebeurd. Zoodra er onder onze halfzusteren en halfbroederen 
bedriegers opkwamen, die zich zelf voor dienaren des goeds 
uitgaven, is dat weldra anders geworden. De bedriegelijke 
priesters en de boosaardige vorsten, die altijd te zamen 
heulden, wilden naar willekeur leven en buiten de wetten 
des goeds handelen. In hunne ondeugendheid zijn zij heen 
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tsjodishêd send hja to gvngen ånd håvon ôthera tâla forsvn-
nen, til thju hja hêmlik machte sprêka in åjenwårtha fon 
alrek ôtherum, vr alle bosa thinga ånd vr alle vnwêrthlika 
thinga svnder thåt steœlêth hjam vrrêda mocht nach skâm-
râd hjara gelat vrderva. Men hwat is thêrut bern. Êvin 
blyd as-t sêd thêra goda krûdum fon vnder ne grvnd ut vnt-

• kêmth , thåt avbêr sêjed is thrvch goda Ijuda by helle dêi, 
even blyd brength tyd tha skâdlika krûrîa an-t Ijucht, thêr 
sêjed send thrvch bosa ljuda in-t forborgne ånd by thjust-
renesse. 

Tha lodderiga mangertne ánd tha vnmånlika knâpa thêr 
mitha vvla presterum ånd forstum horadon vntlvkadon tha nya 
tâla an hjara bola, thêrwisa send hja forth kvmen èmong 
tha folkrum, til thju hja go:l-is tâle glad vrjetten have. Wilst 
nw wêfa hwat thêr of wrden is ? Nv stemlêth ner gelat 
hjara bosa tochta navt longer mar vrrêdon , nv is düged fon 
ut hjara midden weken, wisdom is folgth ånd frydomismith 
gvngen, êndracht is sok râkt ånd twispalt heth sin stêd in-
nommen, Ijafde is fljucht ånd hordom sith mith nyd an téfel, 
ånd thêr èr rjuchtfêrdichhêd welde, welth nv thåt swèrd. 
Alle send slâvona wrden, tha ljuda fon hjara hêra, fon nyd, 
bosa lusta ånd bigyrlikhêd. Hêde hja nvmâr êne tâleforsvn-
nen, rnüglik was-t thån jet en lith god gvngen Men hja 
håvon alsa fêlo tâla utfonden as thêr stâta send. Thêrthrvch 
mêi thåt êne tolk thåt òre folk êvin min forstån as thju kv 
thene hvnd ånd thi wolf thåt skêp. Thit mügath tha stjurar 
bitjuga. Thach dânâ is-t nv wêi kvmen, thåt alle slâvona 
folkar rnånlik ôthara lik ôra månniska biskoja ånd thåt hja 
to straffe hjarar vndigerhêd ånd fon hjara vrmêtenhêd, rnån
lik ôthera alsa long biorloge ånd bikampa moton til thju alle 
vrdilgad send. 
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gegaan en hebben andere talen verzonnen, opdat zij heime
lijk konden spreken in tegenwoordigheid van ieder ander 
over alle booze dingen en over alle onwaardige zaken, zonder 
dat stamelen hen zoude verraden, noch blozen hun gelaat 
ontsieren. Maar wat is daaruit geboren ? Even gemakkelijk 
als het zaad van goede kruiden van onder den grond weg 
ontkiemt, dat in 't openbaar gezaaid is door goede menschen 
bij lichten dag, even gemakkelijk brengt de tijd de schadelijke 
kruiden aan hel licht, die gezaaid zijn door booze menschen 
in het verborgene en bij duisternis. 

De wulpsche meisjes en verwijfde knapen, die met de onze
delijke priesters en vorsten boeleerden, ontlokten die nieuwe 
talen aan hunne boelen, derwijze zijn zij verspreid onder de 
volken , tot dat zij godestaal glad vergeten hebben. Wilt gij 
nu weten, wat daarvan geworden is? Nu het stamelen en 
de gelaatskleur hunne booze driften niet meer verrieden, is 
de deugd van uit haar midden geweken, de wijsheid is ge
volgd en de vrijheid is medegegaan; de eendracht is te zoek 
geraakt, en tweespalt heeft hare plaats ingenomen; de liefde 
is gevlucht, en de ontucht zit met nijd aan tafel; en 
waar vroeger rechtvaardigheid heerschte, heerscht nu het 
zwaard. Allen zijn slaven, de lieden van hunne heeren 
van nijd, booze lusten en begeerlijkheid. Hadden zij nu maar 
ééne taal uitgevonden, mogelijk was het dan nog eene wijle 
goed gegaan. Maar zij hebben zoo vele talen uitgevonden 
als er staten zijn. Daardoor kan het eene volk het andere 
volk even min verstaan als de koe den hond of de wolf-het 
schaap. Dit kunnen de zeelieden betuigen. Doch daar van 
daan is het nu gekomen, dat alle slavenvolken elkander als 
andere menschen beschouwen, en dat zij tot straf van hunne 
onbezonnenheid en vermetelheid elkander zoo lang moeten 
beoorlogen en bestrijden tot dat zij alle verdelgd zijn. 



218 

HYR IS NV MIN RÊD. 

Bist thv alsa gyrich that f hu irtha aîlêna erva wilste, aîsa 
achst thv nimmer mare nên ore tâle ovir thina wêra ni kvma 
to lêtane as god-is tâle, ånd thån achst thv to njodane, til 
thju thin åjn tâle fry fon uthêmeda klinka bilyweth. Wilst 
thv thåt er svme fon Lydas bern ånd fon Findas bern resta, 
sâ dvath stv êvin alsa. Thju tâle thêra Ast Skênlandar is 
thrvch tha wla Mâgjara vrbrûd; thju tâle thora Kaltana fol-
gar is thrvch tha smûgrige Gole vrderven. Nv send wi alsa 
mild west vmbe tha witherkvmande Hellêna folgar wither in 
vs midden to nêmande, men ik skrom ånd ben sêrelik ange, 
thåt hja vs mild-sa vrjelda skilun mith vrbrûding vsra rêne 
tâle. 

Fül håvon wi witherfâren, men fon alle burgum, thér 
thrvch arge tyd vrhomlath send ånd vrdiligad, heth Irtha 
Fiyasbnrch vnforleth bihalden ; åk mêi ik thêr by melda thåt 
Fryas jeftha god-is tâle hir evin vnforleth bihalden is. 

Hyr to Texland most mån thus skola stifta, fon alle stâ-
tum thêr et mitha alda sêdum halda, most-et jongk folk hyr 
hinne senden wrde, åfterdam mochton thêra utlêred wêre 
tha ôra helpa thêr to honk vrbêide. Willath tha ôra folkar 
ysre wêron fon thi sella ênd thêrvr mith thi sprêka ånd thinga, 
sâ moton hja to god-istâle wither kêra. Lêrath hja god-is-
tâle sâ skilun tha worda fry-sâ ånd rjucht-hâ to hjara in-
kvma, in hjara brein skilet thån bijina to glimmande ånd 
to glorande til thju ella to-ne logha warth. Thissa logha skil 
alle balda forsta vrtêra ånd alle skinfrâna ånd smûgriga prestera. 

Tha heinde ånd fèrhêmande sendabodon hêdon nocht fon 
vr thåt skrift, thach thêr ne kêmon nêne skola. Thå stilte 
Adel selva skola , åfter him dêdon tha ôra forsta lik hy. Jêr-
likis gvngon Adel ånd Ifkja tha skola skoja. Fandon hja thån 
êmong tha inhêmar ånd uthêmar seliga thêr ekkorum 
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HIER IS NU MIJN RAAD. 

Zijtgij aîzoo begeerig, dat gij de aarde alleen wilt beërven, 
zoo behoort gij nimmer meer eene andere taal over uwe lip
pen te laten komen als godestaal, en dan behoort gij te zor
gen, dat uw eigen taal vrij blijft van uitheemsche klanken. «•' 
Wilt gij nu dat er sommige van Lydas kinderen en van Fin
das kinderen blijven, dan doet gij even zoo. De taal der Oost 
Schoonlanders is door de vuile Magyaren verdraaid; de taal 
der Keltana volgers is door de smerige Golen verdorven. Nu 
zijn wij zoo mild geweest om de terugkeerende Hellenia vol
gers weder in ons midden te nemen, maar ik schroom en ben 
zeer bezorgd, dat zij onze mildheid zullen vergelden met ver
ontreiniging van onze zuivere taal. 

Veel hebben wij wedervaren , maar van alle burgten die door 
de booze tijd verstoord en verdelgd zijn, heeft Irtha Fryasburgt 
onverlet behouden; ook mag ik daar bij vermelden dat Fryas 
of Gods taal hier even ongeschonden behouden is. 

Hier op Texland moest men dus scholen stichten; van alle 
staten, die bet met de oude zeden houden, moest het jong 
volk hier heen gezonden worden; daarna mochten zij die vol
leerd waren, de anderen helpen die te huis verbeiden. Wil
len de andere volken ijzerwaren van u koopen en daarover 
met u spreken en dingen, dan moeten zij tot godestaal terug-
keeren. Leeren zij Godstaai, dan zullen de woorden vrij zijn 
en recht hebben tot hen inkomen, in hun brein zal het dan 
beginnen te glimmen en te gloren tot dat alles tot eene vlam 
wordt. Deze vlam zal alle slechte vorsten verteeren en alle 
schijnvrome en smerige priesters. 

De inlandsche en uitlandsche zendboden hadden genoegen 
van dat geschrift, doch er kwamen geene scholen. Toen 
stichtte Adel zelf scholen, na hem deden de andere vorsten 
hetzelfde. Jaarlijks gingen Adel en Ifkja de scholen in oogen-
schouw nemen. Bevonden zij dan onder de inlanders of bui-
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frjundskip bâradon, sâ lêfon bede grâte blidskip blika. Hêdon sv-
me seliga ekkorum frjundskip sworen, alsa lêton hja alra manna-
lik to manlik ôrum kvma , mith grâte stat lèton hja thån hjara 
nôma in en bok skriva, thrvch hjam thål bok thêra frjund
skip %hêten, åfter dam warth fêrst halden. Al thissa plèga 
wrde dên vmbe tha asvndergana twyga fon Fryas stam wi-
ther et sêmene to snôrane. Men tha famna thêr Adel ånd 
Ifkja nydich wêron, sêidon that hja-t niwerth ôre vr dêdon as 
vmb en gode hrop, ånd vmb bi grâdum to weldana in ovir 
ênis ôther man his stat. 

By min têâ, sinra skriftum háv ik énen bréf funden, ski ê-
vin thrvch Ljudgêrth thene Gêrtmån (*) , bihalva svmlika sêka 
thêr min tât allôna jelde, jêf ik hyr thåt ôtherato thåt besta. 

Pang-ab, thåt is fyf wåtera ånd hwêr neffen wi wech 
kvme, is-ne runstrâme fon afsvnderhka skênhêd, ånd 
fif wåtera héten vmb thet fjuwer ôra runstrama thrvch 
sine mvnd in sê floja. Êl f ei e âstwarth is noch ne 
grâte runstrâme thêr heiige jeftha frâna Gong-ga héten. 
Twisk thysum runstrâmne is-t lônd thêra Hindos. Bêda 
runstrama runath fon tha hâga bergum nêi tha delta 
del. Tha berga hwanâ se del strâme sind alsa hâch thet se 
to tha himel låja. Thêrvmbe wårth-et berchta Himellâja 
berchta héten. Vnder tha Hindos ånd ôthera ut-a lôndum sind 
welka ljuda mank thêr an stilnise by malkorum kvma. Se 
gelâvath thet se vnforbastere bern Findas sind. Se gelâvath 
thet Finda fon ut-et Himmellåja berchta bern is, hvanâ se 
mith hjara bern nêi tha delta jeftha lêgte togen is. Welke 
vnder tham gelâvath thet se mith hjra bern vppet skum thêr 
heiige Gongga del gonggen is Thêrvmbe skolde thi run
strâme heiige Gongga hêta. Mâr tha prestera thêr ut en ôr 
lônd wech kvma lêton thi ljuda vpspêra ånd vrbarna, thêrvmbe 

(*) Zie bl. 164. 
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tenlanders zoodanige, die elkander vriendschap toedroegen, 
dan lieten zij beide groote blijdschap blijken. Hadden som
mige zoodanige elkander vriendschap gezworen, dan lieten 
zij alle menschen bij elkander komen, en met groote staaisie 
lieten zij dan hunne namen in een boek schrijven , door hun 
het boek der vriendschap genoemd : daarna werd feest gevierd. 
Al deze gebruiken werden onderhouden om de afzonderlijke 
takken vaa Fryas stam weder te zamen te snoeren. Doch 
de maagden die op Adel en Ifkja afgunstig Waren zeiden , dat 
zij het nergens anders om deden, dan om een goeden roep 
en om allengs te heerschen over een anders staat. 

Bij mijn vaders schriften heb ik een brief gevonden ge
schreven door Luidgert den Geertman, behalve sommige zaken 
die mijn vader alleen aangaan, geef ik hier het andere ten 
beste. 

Pangab, dat is vijf wateren, en waar nevens wij weg 
komen, is eene rivier van bijzondere schoonheid, en vijf wa
teren genoemd, omdat vier andere rivieren door zijn mond in 
zee stroomen. Heel verre oostwaarts is nog eene groote rivier, de 
heilige of vrome Ganges geheeten. Tusschen deze beide rivie
ren is het land der Hindos. De beide rivieren loopen van 
de hooge bergen naar de laagte neer. Die bergen, waar zij 
van afstroomen, zijn zoo hoog, dat zij tot den hemel reiken 
(laia), daarom wordt het gebergte Himmellaia gebergte ge
noemd. Onder de Hindos en andere uit die landen zijn er 
sommige 'lieden die in stilte bij elkander komen. Zij geloo-
ven dat zij onverbasterde kinderen van Finda zijn. Zij geloo-
ven dat Finda van uit het Himmellaia gebergte geboren is , 
van waar zij met hare kinderen naar de delte of de laagte 
getrokken is. Sommigen onder hen gelooven, dat zij met 
hare kinderen op het schuim van de heilige Ganges naar be
neden gegaan is. Daarom zoude die,rivier de heilige Ganges 
heeten. Maar de priesters die uit een ander land weg komen 
lieten die menschen opsporen en verbranden; daarom durven 
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ne thurvath se far hjara sêk nit ôpentlik ut ni kvma. In 
thet lônd sind ôlle prestera tjok ånd rik. In hjara chårka 
werthat ôllerlêja drochtenlika byldon fvnden, thêr vndersind 
fêlo golden mank. Biwesta Pangab thêr sind tha Yrajeftha 
wranga, tha Gedrostne jeftha britne , ånd tha Orjettenjeftha 
vrjetne. 01 thisa nôma sind-ar thrvch tha nydige prestera 
jôven, thrvchdam hja fon ar fljuchte , vmb sêda ånd gelâv. 
bi hjara kvmste hêdon vsa êthla hjara selva âk an tha âst-
lika ower fon Pangab del set, men vmb thêra prestera 
wille sind se âk nêi thêr wester ower fâren. Thêrthrvch hå-
von wi tha Yra ánd tha ófhera kenna lêrth. Tha Yra ne sind 
nêne yra mâr gôda minska thêr nêna byldon to lêta nach 
ônbidda, âk willath se nêna chårka nach prestar doga, ånd 
êvin als wi-t frâna ljucht fon Fåsta vpholda, èvin sâ holdon 
se ôllerwechs fjur in hjara hûsa vp. Kvmth môn efter êl 
westlik, ôlsâ kvmth môn by tha Gedrostne. Fon tha Ge
drostne. Thisa sind mith òra folkrum bastered ånd sprèkath 
ôlle afsvnderlika tâla. Thisa minska sind wêrentlik yra bo-
nar, thêr ammer mith hjara horsa vp overa fjelda dwâla, thêr 
ammer jâgja ånd râwa ånd thêr hjara selva als salt-âtha for-
hêra an tha omhêmmande forsta, ther wille hwam se alles 
nither hâwa hwat se birêka müge. 

Thet lônd twisk Pangab ånd ther Gongga is like fiet as 
Fryaslônd an tha sê, afwixlath mith fjeldum ånd waldum, 
fruchtbâr an alle dêlum, mâr thet mach nit vrletta that thêr 
bi hwila thûsanda by thûsanda thrvch honger biswike. Thisa 
hongernêde mach thérvmbe nit an Wr.alda nach an Irtha 
wyten nit wertha, mâr allêna an tha forsta and prestera. Tha 
Hindos sind ivin blode ånd forfêred from hjara forstum, als 
tha hindne from tha wolva sind. Thérvmbe håvon tha Yra 
ånd òra ra Hindos héten, thêt hindne bitjoth. Mâr fon hjara 
blodhêd wårth afgrislika misbruk mâkth. Kvmat thêr fêrhêman-
de kâpljud vmb keren to kåpjande, alsa warth alles to jeldum 
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zij voor hunne zaak niet openlijk uitkomen. In dit land zijn 
alle priesters dik en rijk. In hunne kerken worden allerlei 
gedrôcMêlijke beelden gevonden, daaronder zijn vele van goud. 
Bewesten Pangab zijn de Yren (Iraniers) of wrangen (Drangi-
anen), de Gedrosten (Gedrosiers) of weggeloopenen, en de 
Urgetten of vergetenen. Al deze namen zijn hun 
door de nijdige priesters gegeven, omdat zij hen ontvlieden 
wegens de zeden en het geloof. Bij hunne komst hadden onze 
voorouders zich ook aan den oostelijken oever van den Pangab 
neergezet, maar om der priest¾ren wille zijn zij ook naar den 
westelijken oever gevaren. Daardoor hebben wij de Yren en 
anderen leeren kennen. De Yren zijn geen wilden, maar 
goede menschen, die geen beelden toelaten noch aanbidden: 
ook willen ze geen kerken noch priesteren dulden, en even 
als wij het heilige licht van Fasta aanhouden, zoo houden zij 
allerwege vuur in hunne huizen brandende. Komt men later 
heel westelijk, zoo komt men bij de Gedrosten. Van de Ge-
drosten : deze zijn met andere volken verbasterd, en spreken 
alle afzonderlijke talen. Deze menschen zijn wezenlijk wilde 
moordenaren, die altijd met hunne paarden over de 
velden dwalen, die altijd jagen en rooven, en die zich als sol
daten verhuren aan de omwonende vorsten, ter wier wille zij 
alles neder houwen, wat zij kunnen bereiken. Het land tus-
schen den Pangab en de Ganges is even vlak als Friesland 
aan de zee , afgewisseld met velden en wouden , vruchtbaar in 
alle deelen; maar dit kan niet beletten dat daar bijwijlen duizen
den bij duizenden van honger bezwijken. Deze hongersnood mag 
daarom noch aan Wralda, noch aan Irtha geweten worden : 
maar alleen aan de vorsten en priesters. De Hindos zijn even 
bloode en vervaard voor hunne vorsten als de hinden voor de 
wolven zijn. Daarom hebben de Yren en anderen hen Hindos 
genoemd, dat hinden beteekent. Maar van hunne blooheid 
wordt afschuwelijk misbruik gemaakt. Komen er uitheemsche 
kooplieden om koren te koopen, dan wordt alles te gelde 
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måkth. Thrvch tha prestera ni warth et nit wêrth, hwand 
thisa noch snoder ånd jyriger als alle forsta to samene, wy-
tath êl god, thet al-et jeld endlik in hjara bûdar kvmth. 
Buta ånd bihalva thet tha Ijuda thêr fül fon hjara forsta lyda, 
moton hja âk noch fül fon thet fenynige ånd wilde kwik 
lyda. Thêr send store elefante thêr by êle keddum hlâpa, 
thêr bihwyla êle fjelda keren vrtrappe ånd êle thorpa. Thêr 
sind bonte ånd swarte katta, tigrum héten, thêr sâ gråt als 
grâte kalvar sind, thêr minsk ånd djar vrslynne. Bûta fêlo 
ôra wriggum sind thêr snâka fon af tha grâte ener wyrme 
âl to tha grâte ener bâm. Tha grâteste kennath en êle kv 
vrslynna, mâr tha lythste sind noch frêsliker als tham. Se 
holdon hjara selva twisk blom ând fruchta skul vmb tha 
minska to bigâna tham thêr of plokja wille. Is môn thêr fon 
byten, sâ mot môn stårva, hwand åjen hjara fenyn heth 
Irlha nêna krûda jêven, ôlsånâka tha minska hjara selva 
håvon skildich mákt an afgodie. Forth sind thêr ôllerlêja 
slacht fon hâchdiska nyndiska ånd adiska, ôl thisa diska sind 
yvin als tha snâka fon of ne wyrme til-ne båmstame grât, 
nêi that hja grât jof frêslik sind, sind hjara nôma, thêr 
ik alle nit noma ni ken, tha aldergràtesta adiska sind 
algåttar héten, thrvchdam se yvin grûsick bitte an thet rotte 
kwik, that uüth-a stràma fon boppa nêi tha delta dryweth 
as an thet lêvande kwik, that se bigâna müge. An tha 
westsyde fon Pangab, wåaâ wi wech kvme ånd hwer ik bern 
ben, thêr blojath ånd waxath tha selva frûchta ånd nochta as 
an tha âstsyde. To fâra wrdon er âk tha selva wrigga fonden, 
niår vsa êthla havon alle krylwalda vrbårnath ånd alsânâka åfter 
et wilde kwik jâged, that ther fê mår resta. Kvmth man 
êl westlik fon Pangab, then finth man neffen fette etta âk 
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gemaakt, en door de priesters wordt het niet geweerd, want 
deze nog listiger en hebzuchtiger als alle vorsten te zamen, 
weten heel goed, dat al het geld eindelijk in hunne buidels 
komt. Buiten en behalve dat de menschen daar veel van 
hunne vorsten lijden, moeten zij ook nog veel van het vergif
tige en wilde gedierte lijden. Daar zijn groote olifanten, 
die bij geheele kudden loopen, die sorns geheele koornvel-
den vertrappen en geheele dorpen. Daar zijn bonte en 
zwarte katten , tijgers geheeten, die zoo groot als groote 
kalveren zijn, die mensch en dier verslinden. Buiten vele 
andere kruipende dieren zijn er slangen van de grootte van 
een worm af tot de grootte van een boom. De grootste 
kunnen eene geheele koe verslinden, maar-de kleinste zijn 
nog vreeselijker als die. Zij houden zich tusschen bloemen en 
vruchten verscholen om de menschen te overrompelen, die ze 
willen afplukken. Is men daardoor gebeten zoo moet men 
sterven, want tegen haar vergif heeft Irtha geene kruiden ge
geven , alzoo dat de menschen zich hebben schuldig gemaakt aan 
afgoderij. Voorts zijn daar allerlei soort van hagedissen, schild
padden en krokodillen ; al deze disken zijn evenals de slan
gen van een worm tot een boomstam groot; naar dat zij groot 
of vreeselijk zijn, zijn hunne namen, die ik alle niet noe
men kan, de allergrootste adisken heeten alligators omdat 
zij even gretig bijten in het .verrotte vee, dat met de stroom 
van boven naar de laagte drijft, als in het levende gedierte, 
dat zij kunnen overrompelen. Aan de westzijde van Pangab, 
waar wij van daan komen, en waar ik geboren ben, bloeijen 
en groeijen dezelfde vruchten en granen als aan de oostzijde. 
Te voren werden er ook dezelfde kruipende dieren gevon
den , maar onze voorvaderen hebben alle kreupelbosschen 
verbrand, en al zoo vaak achter het wilde gedierte gejaagd, 
dat er slechts weinige meer over zijn. Komt men heel wes
telijk van Pangab, dan vindt men nevens vetten kleigrond ook 

15 
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dorra gêstlanda thêr vnendlik skina, bihwila ofwixlatb mith 
ljaflika strêka, hwáran thet âg forbonden bilywet, Vnder 
tha fruchta fon min land sind félo slachta mank, thêr ik 
hyr nit fvnden håv. Vnder allerlêja keren is er âk golden 
mank , åk goldgêle aple, hwêrfon welke sâ swêt as hûning 
sind, ånd welka sa wrang as êk. By vs werthat nochta ton
den lik bern-hâveda sâ grât, thêr sit tsys ånd melok in, 
werthat se ald så mákt man ther ôlja fon, fon tha bastum 
makt mån tâw ånd fon tha kernum mâktmån chelka ånd òr ge-
râd. Hyr inna walda hâv ik krup ånd stâkbéja sjan. By vs 
sind bêibâma als jow lindabâma , hwêrfon tha bêja fül swêter 
ånd thrêwâra grâter as stâkbéja sind. Hwersa thadêgavppa 
sin olderlôngste sind ånd thju svnne fon top skinth, then 
skinth se linrjucht vppa jow hole del. Is mån then mith sin 
skip êl fêr sûdlik faren, ånd mån thes middêis mith sin ge
lat r.êi-t asten kêred, sâ skinth svnne åjen thine winstere 
syde lik se òwers åjen thine fêre syde dvath. Hyrmitha wil 
ik enda, mâr after min skrywe skil-et thi licht nog falla, 
vmb tha lêjenaftiga teltjas to müge skiftane fon tha wara 
tellinga. Jow Ljudgêrt. 

THET SKRIFT FON BEDEN. 

Mine nôm is Beden, Hachgâna his svn. Konerêd min êm 
is nimmer bostigjath ånd alsa bernlâs sturven. My heth mån 
in sin stêd koren. Adel Ihene thredde kåning fon thjuse nò-
me heth thju kèse godkêrth, mites ik him as mina måstre 
bikenna wilde. Buta thåt fvlle erv minre êm heth-er mi en 
êle plek grvnd jêven thåt an mina erva pålade, vnder iâr-
wêrde that ik thêrvp skolde månniska stâlla ther sina ljuda 
nimmerthe skolde (*). 

(*> Hier ontbreken in het H . S. twintig bladzijden (misschien meer, 
waarin Beeden geschreven heeft over dien koning Adel I I I . (Bij onze kronijk 
schrijvers Ubbo genoemd), 
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dorre geestlanden, die eindeloos schijnen, bij wijlen afgewis
seld met liefelijke streken, waaraan het oog geboeid blijft. 
Onder de vruchten van het land zijn er vele, die ik hier niet 
gevonden heb. Onder allerlei koorn is er ook goudgeel; ook 
goudgeele appelen, van welke sommige zoet zijn als honing, 
en andere zoo wrang als azijn. Bij ons worden noten ge
vonden zoo groot als kinderhoofden; daar zit kaas en melk in; 
worden ze oud dan maakt men er olie van; van de bast 
maakt men touw, en van de kernen maakt men kelken en 
ander huisraad. Hier in de wouden heb ik kruip- en steek-
bessen gezien.. Bij ons zijn bessenboomen zoo groot als uwe 
lindeboomen, waarvan de bessen veel zoeter en driewerf 
grooter zijn als uwe doornbessen zijn. Wanneer de dagen 
op het langste zijn en de zon uit het toppunt schijnt, dan 
schijnt ze lijnrecht op uw hoofd neder. Is men dan met zijn 
schip heel ver zuidelijk gevaren, en men des middags met 
zijn gelaat naar het oosten gekeerd, zoo schijnt de zon tegen 
uwe linkerzijde , gelijk zij anders aan uwe rechterzijde doet. 
Hiermede wil ik eindigen, maar na mijn schrijven zal het u 
licht genoeg vallen, om de leugenachtige verhalen te kun
nen schiften van de ware berichten. Uw Liudgert. 

HET GESCHRIFT VAN BEEDEN. 

Mijn naam is Beeden, zoon van Hachgane. Konereed mijn 
oom is nooit getrouwd geweest en alzoo kinderloos gestor
ven. Mij heeft men in zijne plaats gekozen. Adel, de derde 
koning van dezen naam , heeft die keuze goedgekeurd , mits 
ik hem als mijn meester erkennen wilde. Behalve het volle 
erf van mijn oom, heeft hij mij eene plek gronds gegeven, 
die aan mijn erf paalde, onder voorwaarde , dat ik daarop 
menschen zoude stellen, die zijne lieden nimmer zouden . . . 

15* 
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thêrvmbe wil ik thet hir-ne sted forjune. 

BRÊF FON RIKA THJU ALDFAM, VPSEID TO STA
VEREN BY-T JOLFÊRSTE. 

Jy alle hwam his êthla mith Friso hir kêmon, min êrbyd-
nesse to jo. Alsa jy mêne, send jy vnskeldich an afgodie. 
Thár nil ik jvd navt vr sprêka, men jvd wil ik jo vppen brek 
wysa, thåt fê betre sy. Jy wêtath jeftha jy nêtath navt, 
ho Wralda thusand glornôma heth, fhaeh thåt wêtath jy alle 
thåt hy warth Alfêder héten, ut êrsêke thåt alles in ut him 
warth ånd waxth to fêding sinra skepsela. T-is wêr, thåt 
Irtha warth bihwyla àk Alfêdstre héten , thrvchdam hju alle 
frúchd ånd nochta bêrth, hwermitha månnisk ånd djar hjara 
selva fêde. Thach ne skolde hju nêne früchd ner nocht navt 
ne bôra, bydam Wralda hja nêne krefta ne jêf. Ak wiva 
ther hjara bern mama lêta an hjara brosta, werthat fêdstra 
héten. Thâ ne jêf Wralda thêr nên melok in, sa ne skoldon 
tha bern thêr nêne bate by fmda. Sâ thåt by slot fon rek-
nong Wralda allêna fêder bilywet. Thåt Irtha bihwyla warth 
Alfêdstre heten, ånd êne måm fêdstre, kån jeta thrvch-ne 
wende , men thåt-ne mån him lêt fêder héte vmbe thåt er 
tât sy, thåt strid with-åjen alle rêdnum. Thâ ik wêt wånât 
thjus dwêshêd wêi kvmth. Hark hyr, se kvmth fon vsa lê-
tha, ånd sâhwersa thi folgaih werthe, sâ skilunjy thêrthrvch 
slâvona wertha to sniert fon Frya ånd jowe hâgmod to.ne 
straf. Ik skil jo melda ho-t by tha slâvona folkar to gvngen 
is , thêr åfter môi jy lêra. Tha poppa kaningar tham nêi 
wilkêr lêva, stêkath Wralda nêi thêre krône, ut nyd that 
Wralda Alfêder hêt, sa wildon hja fêdrum thêra folkar hêta. 
Nw wêt allera mannalik thåt-ne kêning navt ovir-ne-waxdom 
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daarom wil ik dit hier eene plaats vergunnen. 

BRIEF VAN RIKA DE OUDMAAGD , VOORGELEZEN 
TE STAVEREN BIJ HET JUULFEEST. 

Gij allen wier voorvaderen met Friso hier kwamen, mijne 
eerbiedenis tot u. Gelijk gij meent, zijt gij niet schuldig 
aan afgoderij. Daar wil ik heden niet over spreken, maar 
heden wil ik u op een gebrek wijzen, dat weinig beter is. 
Gij weet het of gij weet het niet, hoe Wralda duizend eer
namen heeft. Doch dat weet gij allen, dat hij Alvoeder wordt 
genoemd, uit oorzaak dat alles uit hem wordt en wast tot 
voeding van zijne schepselen. Het is waar, dat Irtha bijwij-
len ook Alvoedster genoemd wordt, omdat zij alle vruchten 
en granen baart, waarmede mensen en dier zich voeden. 
Doch zij zoude geene vruchten en granen baren, bijaldien 
Wralda haar geene krachten gaf. Ook vrouwen, die hare 
kinderen zogen aan hare borsten, worden voedsters genoemd. 
Doch gaf Wralda daar geene melk in, zoo zouden de kin
deren daar geen baat bij vinden. Zoodat bij slot van reke
ning Wralda alleen de voeder blijft. Dat Irtha bijwij
len Alvoedster geheeten wordt, en eene m e rii (moeder) 
v o e d s t e r , kan nog door eene wending (overdrachte
lijke spreekwijze): maar dat een t a a l (vader) zich voe
d e r laat noemen, omdat hij taat is, strijdt tegen alle reden. 

Doch ik weet, waar deze dwaasheid van daan komt. Hoor 
hier, zij komt van onze vijanden (lëtha) en wanneer die ge
volgd worden, zoo zult. gij daardoor slaven worden lot smart 
van Frya en tot straf van uwen hoogmoed. Ik zal u melden, 
hoe het bij de slavenvolken toegegaan is, daaruit moogt gij 
leeren. De vreemde koningen, die naar willekeur le
ven , steken Wralda naar de kroon; uit nijd dat Wralda 
Alvader heet wilden zij ook vaderen der volken genoemd 
worden. Nu weet iedereen dat een koning niet over den 
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ne welth, ånd thåt im sin fêding thrvch thåt folk brocht 
warth, men thach wildon hja fvlherdja by hjara formêten-
hêd. Til thju hja to-ra dol kvma machte , alsa hâvon hja 
thet forma navt fvldên west mith tha frya jefta, men håvon 
hja thåt folk éne tins vplêid. Fori thene skåt , tham thêrof 
kám, hêradon hja vrlandiska salt-âtha, tham hja in-om hjara 
hova lêidon. Forth namon" hja alsa fêlo wiva, as-ra luste, 
ånd tha lithiga forsla ånd hêra dêdon alen. As twist ånd 
tvyspalt åfternêi inna hûshaldne glupte ånd thêr-vr klâchta 
kêmon, thâ håvon hja sêid , ja-hweder mån is thêne fêder 
fon sin hûshalden, thêrvmbe skil-er thêr âk bâs ånd rjuchter 
ovir wësa. Thâ kêm wilkêr ånd évin as tham mitha mán-
num in ovir tha hûshaldne welde, gvng er mit tha kåningar 
in ovir hjara stat ånd folkar dvan. Thâ tha kåningar et alsa 
wyd brocht hêdon, thåt hja fêderum thêra folkar héte, thâ 
gvngon hja to ånd lêton byldon âfter hjara dântne mâkja , 
thissa byldon lêton hja inna tha cherka stalla nest tha 
byldon thêra drochtne ånd thi jena tham thêr navt far 
bûgja nilde, warth ombracht jefîha an kêdne dên. Jow êthla 
ånd tha Twisklandar håvon mitha poppa forsta ommegvngen, 
dàna håvon hja thjuse dwêshêd lêred. Tha navt allêna thåt 
svme jower mån hjara selva skeldich mâkja an glornôma 
râw, âk mot ik my vr fêlo jower wiva biklâgja. Werthat 
by jo mån fvnden, tham mith Wralda an ên lin wille, thêr 
wei that by jo wiva fvnden, thêr et mêi Frya wille. Vinbe 
thåt hja bern bêred have , lêtath hja hjara selva moda,r hêta. 
Tha hja vrjettath, that Frya bern berde svnder jengong ánis 
mån. Jå navt allêna thåt hja Frya ånd tha êremodai fon 
hjara glor-iika nòma biràwa wille , hwêran hja navt nâka 
ne müge, hja dvath alen mitha glornôma fon hjara 
nêbta. Thêr send wiva thêr hjara selva lètath frovva hêta, 
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•wasdom heerscht, en dat hem zijne voeding door het volk 
gebracht wordt \ maar toch wilden zij volharden bij hunne 
vermetelheid. Opdat zij tot hun doel mochten komen, zoo 
zijn zij in het eerst niet voldaan geweest met de vrije giften, 
maar hebben het volk eene schatting opgelegd. Voor 
de schat, die daarvan kwam, huurden zij buitenlandsche 
soldaten, die zij rondom hunne hoven legden. Vervolgens 
namen zij zoo vele vrouwen, als hun lustte, en de kleine 
vorsten en heeren deden eveneens. Toen naderhand twist 
en tweespalt in de huishouding sloop , en daarover klachten 
kwamen , hebben zij gezegd: ieder man is de vader (voeder) 
van zijn huisgezin, daarom zal hij ook meester en rechter 
daarover wezen. Toen kwam de willekeur, en even als die 
met de mannen over het huisgezin heerschte, ging zij ook 
met de koningen over de volken doen. Toen de koningen 
het zoo ver gebracht hadden, dat zij vaderen der volken 
heetten, gingen zij heen en lieten beelden naar hunne ge
daante maken; deze beelden lieten zij in de kerken stel
len naast de beelden der afgoden, en degene die daar 
niet voor buigen wilde", werd omgebracht of in ketenen 
gedaan. Uwe voorvaderen en de Twisklanders hebben 
met de vreemde koningen omgegaan, daarvan hebben zij 
deze dwaasheid geleerd. Doch niet alleen dat sommige uwer 
mannen zich schuldig maken aan roof van eernamen, ook 
moet ik mij over vele uwer wijven beklagen. Worden bij u 
mannen gevonden , die zich met Wralda op eene lijn willen 
stellen, er worden bij u ook wijven gevonden, die dit met 
Frya willen doen. Omdat zij kinderen gebaard hebben, laten zij 
zich m o e d e r noemen, üoch zij vergeten, dat Frya kin
deren baarde zonder toegang eens mans. Ja, niet alleen 
hebben zij Frya en de Eeremoeders van hare eervolle namen 
willen beroove.i, met welke zij toch niet zirh gelijk kunnen 
stellen ; zij doen het even zoo met de eernamen van hare 
naasten. Er zijn wijven, die zich v r o u w e laten noemen, 
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afsken hja wête thåt thjuse nóme allêna lo forsta wiva hê-
reth. Ak lêtath hja hjara toghatera fâmna hêta, vntankeshja 
wête, thåt nêne mangêrt alsa hêta ne mêi, wâra hju to 
ène burch hêrth. Jy alle wânath thåt jy thruch thåt nôm râwa 
betre werthe, thach jy vrjeltath thåt nyd thêr an klywetånd 
thåt elk kwâd sine tuchtrode sêjath. Kêrath jy navt ne wi-
ther, sâ skil tid thêr waxdom an jêva, alsa stêrik thåt mån 
et ende thêr of navt bisjâ ne mêi. Jow åfterkvmanda ski
lun thêr mith fêterath wertha, hja ne skilun navt 
ne bigripa hwânat thi slâga -wêi kvme. Men afskên 
jy tha fâmna nêne burch bvwe ånd an lot vrlête, thach 
skilun thêr bilywa, hja skilun fon ut wald ånd holum kvma, 
hja skilun jow åfterkvmande biwysa thåt jy thêr willens 
skildech an send. Thån skil mån jo vrdema, jow skina ski
lun vrfêrth fon ut-a grêvum rysa, hja skilun Wralda, hja ski
lun Frya ånd hjara fâmna anhropa, thâ nimman skil-er 
åwet an bêtra ne müge, bifâre thåt Jol in op en ore hlâp-
hring trêth, men thåt skil êrist bêra as thrê thûsand jêr 
vrhlâpen send åfter thisse êw. 

ENDE FON RIKAS BRÈF. 

(*) Hier eindigde het schrijven van Beeáen. In het Et. S ontbreken twee 
bladzijden volgens de paginatuur. Maar zonder twijfel ontbreekt er meer. De 
afgebroken aanhef van het volgende wijst aan, dat de aanvang van het vol
gende geschrift verloren gegaan is en daarmede ook de aanduiding van den 
naam des schrijvers, die een zoon of kleinzoon van Beeden kan geweest zijn. 
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ofschoon zij weten, dat deze naam alleen aan vrouwen van 
vorsten toebehoort. Ook laten zij hare dochters m a a g d e n 
noemen, ondanks zij weten, dat geene jonge dochter zoo 
heeten mag, tenzij zij tot eene burgt behoort. Gij allen waant, 
dat gij door dat naam stelen beter wordt, doch gij vergeet, 
dat er afgunst aankleeft, en dat elk kwaad zijne tuchtroede 
zaait. Keert gij niet terug, zoo zal de tijd daar wasdom aan
geven , zoo sterk, dat men er het eind niet van kan zien. 
Uwe nakomelingen zullen daarmede gegeeseld worden; zij 
zullen niet begrijpen, waar die slagen van daan komen. Maar 
ofschoon gij de maagden geene burgfen bouwt en aan het 
lot overlaat, toch zullen er blijven, zij zullen uit wouden en 
holen komen, zij zullen uwe nakomelingen bewijzen , dat gij 
daar moedwillig schuldig aan zijt. Dan zal men u verdoe
men , uwe schimmen zullen vervaard uit hunne graven op
rijzen , zij zullen Wraláa , zij zullen P'rya en hare maagden 
aanroepen, doch niemand zal er iets aan kunnen verbeteren, 
bevorens het Juul een anderen loopkring intreedt, maar dat 
zal eerst gebeuren als drie duizend jaren verloopen zijn na 
deze eeuw. 

EINDE VAN RIKAS BRIEF. 
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thêrvmbe wil ik thåt forma vr swarte Adel skriva. Swarte 
Adel wêre thene fjurde kening åfter Friso. Bi sin jüged 
heth-er to Texland lêied, åfternêi heth-er to Staveren lèred, 
ånd forth heth-er thrvch ovir alle stâta fâren. Thâ thåt er 
fjuwer ånd tvintich jêr wère, heth sin tât mâked thåt-er to 
Asega-âskar keren is. Thâ-er ánmel âskar wêre , âskte hi 
altid in -t fârdêl thêra årma. ïha rika, sêd-er, plêgath ênoch 
vnrjuchta thinga thrvch middel fon hjara jeld, thêrvmbe 
âgon wi to njvdane thåt tha årma nêi vs omme sjan. Thrvch 
thâ-s ånd ôra rêdne wêr-i thene frjund thêra årma ånd thêra 
rika skrik. Alsa årg is-t kvmen thåt sin tât him nêi tha 
âgum sach. Thâ sin tât fallen was, ând hy vppa thain-his 
sêtel klywed, thâ wild-er êvin god sin ambt bihalda, lik as 
tha keningar fon-t àsta plêgath. Tha rika nildon thåt navt ne dâja, 
men nw hlip allet ôra folk to hâpe, ånd tha rika wêron blyde that 
hja hêl-hûd-is fon thêre acht ofkêmon. Fon to ne hêrade 
mån nimmar mâra ovir êlika rjucht petârja. Hi dumde tha 
rika ånd hi strykte tha årma, mith hwam his helpe hi alle 
sêkum âskte, thèr-er histek vp héde. Kening Askar lik-er 
immer heten warth , wêre by sjugun irthfêt lônge, sâ giât 
sin tòl wêr, wêron âk sina krefta. Hi hêde-n hel forstân, 
sâ thåt-er alles forstânde , hwêrwr that spreken warth, thach 
in sin dvan ne macht mån nêne wisdom spêra. Bi-n skán 
ônhlite hêd-er êne glade tonge, men jeta swarter as sin hér 
is sine sêle fvnden. Thâ that-er êu jêr kemng wêre, nêd-
sêkte hi alle knâpa fon sin stat, hja skoldon jerlikis vppet 
kamp kvma ånd thêr skin-orloch màkja. In-t êrost hêde-r 
thêr spul mith , men to tha lersta warth-eî sâ menérlik, that 
ald ånd jong ut alle wrdum wêi kêmon to fiêjaude jef hja 
machte mith dva. Thâ hi-t alsa fêre brocht hêde, lêt-er 
wêrskola stifta. Tha rika kêmon to bârane ånd sèidon, that 
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daarom wil ik eerst over zwarte Adel schrijven. Zwarte 
Adel was de vierde koning na Friso. In zijne jeugd 
heeft hij op Texland geleerd, naderhand heeft hij te Stave
ren geleerd, en vervolgens heeft hij door alle staten gereisd. 
Toen hij vier en twintig jaar oud was, heeft zijn vader ge
maakt dat hij tot Asega Asker gekozen is. Toen hij eenmaal 
Asker was, eischte bij altijd in het voordeel van de armen. De 
rijken, zeide hij, plegen genoeg ongerechte dingen door mid
del van hun geld, daarom behooren wij te zorgen, dat de 
armen naar ons omzien. Door deze en andere redeneringen, was 
hij de vriend der armen en de schrik der rijken. Het is zoo 
erg gekomen, dat zijn vader hem naar de oogen zag. 
Toen zijn vader gestorven was, heeft hij diens zetel 
beklommen, toen wilde hij even goed zijn ambt behouden 
gelijk de koningen van het oosten plegen te doen. De rij
ken wilden dat niet dulden, maar nu liep al het andere 
volk te hoop, en de rijken waren blijde dat zij heelhuids van 
de vergadering afkwamen. Van toen aan hoorde men nim
mer meer over gelijkheid van recht praten. Hij veroordeelde 
de rijken en hij vleide de armen, met wier hulp hij alle za
ken eischte, daar hij bestek op had. Koning Askar, gelijk 
hij altijd genoemd werd, was bij de zeven aardvoet lang , en 
zoo groot zijne gestalte was, waren ook zijne krachten. Hij 
had een helder verstand , zoodat hij alles verstond, waarover 
gesproken werd, doch in zijn doen kon men geene wijsheid 
bespeuren. Bij een schoon gelaat had hij eene gladde tong, 
maar nog zwarter als zijn haar is zijne ziel bevonden. Toen 
hij een jaar koning was, noodzaakte hij alle jongelingen uit 
zijn staat, om jaarlijks in het kamp te komen en daar een 
schijnoorlog te maken. In het eerst had hij daar moeite 
mede, maar ten laatste werd het zoo manierlijk, dat ouden 
jong uit alle oorden weg kwamen, om te vragen , of zij moch
ten mede doen. Toen hij het zoo ver gebracht had liet hij 
kiijgscholen stichten. De rijken kwamen te klagen en 
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hjara bern nw nên lêsa nach skryva navt ne lôrade. Askar 
ne melde-t navt, men as thêr kirt åfter wither skin-orloch 
halden warth , gvng-er vppen vpstal stonda, ånd kêtha hlûd. 
Tha rika sind to my kvmen to bârana, thåt hjara knâpa nên 
lêsa nach skryva noch lêra, ik n.åv thêr nawet vp sêith , 
thach hir wil ik mine mênong sedsa , ånd an tha mêna acht 
bithinga lêta. Thâ alrek nw nêisgyrich nêi him vpsach, 
sêid-er forther, nêi min bigrip mot mån hjud thåt lêsa ånd 
skriva tha fâmna ånd alda lichta vrlêta. Ik n-il nên kwâd 
sprêka vr vsa êthla, ik wil allêna sega, vndera tyda hwêrvp 
thrvch svme sâ herde bogath warth , båvon tha burchfâmna 
twyspalt inovir vsa lânda brocht, ånd tha Modera für ånd 
nêi ne kvndôn twyspalt navt wither to-t land ut ne dryva. 
Jeta årger, thahwila hja kålta ånd petårade vr nâdelâsa plèga, 
send tha Gok kvmen ånd hâvon al vsa skêna sûdarlanda 
râweth. Hêmisdêga send hja rnith vsa vrbrûda brotharum 
ånd hjara salt-âthum al overa Skelda kvmen, vs rest thus to 
kjasane twisk-et bêra fon juk jef swêrd. Willath wi fry 
bilywâ, alsa âgon tha knâpa thåt lêsa ånd skryva fârhôndis 
åfterwêi-n to lêtane ånd in stede that hja invppa mêide hwip 
ånd swik spêle, moton hja mith swêrd ånd sper spêla. Send 
wi in alle dêla ofned ånd tha knâpa stor enoch vmb heimet 
ånd skild to bêrane ånd tha wêpne to hôntêrane, then skil 
ik my mith jower helpa vppa thene fjand werpa. Tha Gola 
mêieath then tha nitherlêga fon hjara heipar ånd salt-âthum 
vppa vsa ijeldum skryva mith-et blod, thåt ût hjara wndum 
drjupth. Håvon wi thene fyand ên mei far vs ût dreven, alsa 
moton wi thêrmith forth gvnga, alhwenne thêr nên Gola 
ner Slâvona nach Tartara mâia ion Fryas erv to vrdryvane 
send. Tha-s rjucht, hrypon tha mâsta ånd tha rika ne 
thvradon hjara mvla navt epen ne dva. Thjus tosprêke hèd 
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zeiden, dat hunne kinderen geen lezen of schrijven meer 
leerden, Askar sloeg er geen acht op, maar toen er kort 
daarop weer schijnoorlog gehouden werd, ging hij op een 
gestoelte staan en sprak luidde. De rijken zijn tot mij ge
komen te klagen, dat hunne knapen geen lezen of schrijven 
genoeg leeren ; ik heb daar niets op gezegd; doch hier wil ik 
mijne meening zeggen, en de algemeene vergadering laten 
beslissen. Toen elk nu nieuwsgierig tot hem op zag zeide 
hij verder: Naar mijn begrip moet men tegenwoordig 
hel lezen en schrijven aan de maagden en wijze lieden over
laten. Ik wit geen kwaad spreken van onze voorvaderen , ik 
wil alleen zeggen, in die tijden, waarop door sommigen zoo 
hoog geroemd wordt, hebben de Burgtmaagden tweespalt 
over onze landen gebracht en de Moeders voor en na konden 
de tweespalt niet weder uit het land drijven. Nog erger, 
terwijl zij praatten en keuvelden over noodelooze gewoonten, zijn 
de Golen gekomen en hebben al onze schoone zuiderlanden 
geroofd. Heden ten dage zijn zij met onze verbasterde broe
ders en hunne soldaten reeds over de Schelde gekomen, er 
schiet ons dus over te kiezen tusschen het dragen van een 
juk of een zwaard. Willen wij vrij zijn en vrij blijven, zoo 
behooren de jongelieden het lezen en schrijven voorhands 
achterwege te laten , en in stede dat zij op hun gezelschap
pen wip en zwik spelen, moeten zij met zwaard en speer 
spelen. Zijn wij in allen deele geoefend, en de knapen groot 
genoeg om helm en schild te dragen en de wapenen te han-
teeren, dan zal ik mij met uwe hulp op de vijanden 
werpen. De Golen mogen dan de nederlagen van hunne hel
pers en soldaten op onze velden schrijven met het bloed dat 
uit hunne wonden druipt. Hebben wij den vijand eenmaal 
voor ons uitgedreven, zoo moeten wij daarmede voortgaan , 
tot dat er geen Golen, noch Slaven, noch Tartaren meer van 
Fryas erf te verdrijven zijn. — Dat is recht, riepen de 
meesten, en de rijken durfden hunne monden niet open doen. 
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er sekur to fara forsonnen ånd vrskriva lèten, hwand s-
ôwendis fon thêre selvare dêi wêron tha ofskriftum thêra 
hwel in twintieh hônda ånd thi alle wêion ênishlûdende. 
Afternêi bifel-er tha skipmanna, hja skoldon dubbele fârstê-
wene mâkja lèta, hwêran mån ène stelen krânboga macht 
fåstigja. Thêra thêr åfterwêi bilêv warth bibot, kvn imman 
swêra that-er nêne midle navt nêde, alsa moston tha rika 
foa sin gå-t bitalja. Hjud skil mån sjan hwêr vppa al thåt 
bå hêi ûthlâpea is. An-t north-ende fon Biitanja thåt fvl 
mith hâga bergum is, thêr sit en Skots folk, vr-et mâradêl 
ùt Fryas blod sproten, vr-a áne helte send hja ût Kåltana-
folgar, vr-et ôra dêl ût Britne ánd bannane, thêr by grâdnm 
mith tyd fon-ût-a tinlônum thêr hinna fljuchte. Thêr ut-a 
tinlôna kêmon, håvath algadur vrlandiska wiva jeftha fon 
vrlandis tuk. Thi alle send vnder-et weid thêra Golum, 
hjara wêpne send woden boga ånd spryta mith pintum fon 
herthis-hornum âk fon flintum. Hjara hûsa send fon sådum 
ånd strê ánd svme hêmath inna hola thêra bergum. Skêpon 
thêr hja râwed have, is hjara enge skåt. Mong tha åfter-
kvmanda thêra Kåltanafolgar håvath svme jeta ysera wêpne, 
thêr hja fon hjara êthlum urven have. Vmbe nw god for-
stân to werthande, môt ik min telling vr thåt Skotse folk 
resta lêta, ånd êwet fon tha hêinda Krêkalanda skriva. Tha 
hêinda Krêkalanda håvon vs to fara allêna to hêrath, men 
sunt vnhüglika tidum håvon ra thêr âk åfterkvmanda fon 
Lyda ånd fon Finda nitherset, fon tha lersta kêmon to tha 
lersta en êle hâpe fon Tiôje. Trôje alsa heth éne stede hé
ten , thêr et folk fon tha fêre Krêkalanda innomth ånd vr-
hoaielt heth. Thà tha Tròjana to tha hêinda Krêkalandum 
nestled wêron, tha håvon hja thêr mith lid ånd flit ène 
sterke stèd mith wâlla ånd burgum bvwed, Rome, that is 
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Deze toespraak had hij zeker te voren bedacht en laten over
schrijven , want des avonds van dien zelfden dag waren de 
afschriften daarvan in wel twintig handen; en die alle waren 
eensluidend. Naderhand beval hij de scheepslieden , zij moesten 
dubbele voorstevens maken, waaraan men eene stalen kraan-
boog kon bevestigen. Die hierin achterwege bleef werd be
boet; kon iemand zweeren, dat hij geene middelen bezat, 
dan moesten de rijken van het dorp het betalen. Nu zal men 
zien, waarop al dat boha uitgeloopen is. Aan het noord
einde van Brittannia dat vol met hooge bergen is, daar zit 
een Schotsch volk, voor het meerendeel uit Fryas bloed ge
sproten ; voor het eene deel zijn zij uit de Keltana-volgers , 
voor het ander gedeelte uit Britten en vluchtelingen, die 
allengs met der tijd uit'de tinlanden derwaarts vluchtten. Die 
uit de tinlanden kwamen, hebben al te gader buitenlandsche 
vrouwen of van buitenlandsch ras. Zij zijn alle onder de 
heerschappij der Golen, hunne wapenen zijn houten bogen 
en sprieten met punten van hertshoornen , of ook van flinten. 
Hunne buizen zijn van zoden en stroo, en sommigen wonen 
in de holen der bergen. Schapen, die zij geroofd hebben, 
is hun eenige schat. Onder de afstammelingen van de Kelta-
navolgers hebben sommigen nog ijzeren wapenen, die zij 
van hunne voorvaderen geërfd hebben. Om nu goed verstaan 
te worden, moet ik mijn verhaal over het Schotsche volk 
laten rusten, en iets van de heinde Krekalanden (Italië) 
schrijven. De heinde Krekalanden hebben te voren ons 
alleen toebehoord, maar sedert onheugelijke tijden heb
ben zich daar ook nakomelingen van Lyda en Finda 
nedergezet, van deze laatsten kwamen eindelijk een heele 
hoop van Troje. Troja alzoo heeft eene stad geheeten, die 
het volk van de verre Krekalanden (Griekenland) heeft inge
nomen en verwoest. Toen de Trojanen in de heinde Kreka
landen genesteld waren , toen hebben zij daar met tijd en vlijt 
eene sterke stad met wallen en burgten gebouwd, Rome, dat 
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Rum, 'heten. Thâ thåt dán was, heth thåt folk him selva 
thrvch lest ånd weid fon thåt êle land mâster màked. Thåt 
folk thåt anda sûdside thêre Middelsê hêmth, is fâr-et mâra 
dêl fon Fhonysja wêi kvmen. Tha Fhonysjar (*) send en bast-
red folk, hja send fon Fryas blod ånd fon Findas blod ånd fon 
Lyda his blod. Thåt folk fon Lyda send thêr as slâvona, 
men thrvch tha vntucht thêr wyva håvon thissa swarte mån-
niska al-et ôra folk bastered ånd brun vrfårvet- Thit folk 
ånd tham fon Rome kåmpath ôlân vmb-et mâsterskip fon 
tha Middelsê. Forth lêvath tham fon Roma an fjandskip 
with tha Fonysjar , ånd hjara prestera thêr-et rik aüèna welda 
wille wr irtha, ne mügon tha Gola navt ne sjan. Thåt for
ma håvon hja tha Fphonysjar Mis-selja ofnomen, dânâ alle 
landa, thêr sûdward, westward ånd northward lidsa, âk et 
sûdardêl fon Britanja, ånd allerwêikes håvon hja tha Fonys
jar prestera, that hêlh tha Gola vrjâgeth, dânå sind thu-
sanda Gola nêi north Brittanja brit. Kirt vrlêden was thêr 
tha vreste thêra Golum sêten vppa thêre burch, thêr is kê-
then Kêrenåk that is herne, hwanath hi sin bifêla jef an alle 
ôra Gola. Ak was thêr al hjara gold togadur brocht. Keren 
herne jeftha Kêrenåk is êne stenen burch, thêr êr an Kålia 
hêrde. Thêrvmbe wildon tha fâmna fon tha åfterkvmande 
thêra Kåltana-folgar tha burch wither hâ. Alsa was thrvch 
tha fyanskip thêra fâmna ånd thêra Golum faithe ånd 
twist in ovir thåt Berchland kvmen mith morth ånd 
brônd. Vsa stjûrar kêmon th.êr faken wol hâlja, thåt hja 
sellade fori tobirêde hûdum ånd linne. Askar was often mith 
west, an stilnesse hêd-er mith tha fâmna ånd mith svme for-
stum àtskip sloten, ånd him selva forbonden vmbe tha Gola to 
vrjâgane ût Kêrenåk. As-er thêrnêi wither kêmjêfhi tha forsta 
ånd wigandliksta manna ysere helma ånd stêla boga. Orloch 
was mith kvmen ånd kirt åfter flojadon strâma blod by 

(*) ïhonysiar, Carthagers. 
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is Ruim, geheeten. Toen dat gedaan was, heeft het volk 
zich door list en geweld van het geheele land meester ge
maakt. Het volk , dat aan de zuidzijde der Middellandsche 
zee huist, is voor het meerendeel uit Phoenicie weg geko
men. De Phoeniciers (Puniers) zijn een basterd volk, zij zijn 
van Fryas bloed en van Findas bloed en van Lydas bloed. Het 
volk van Lyda is daar als slaven, maar door de ontucht der 
vrouwen hebben deze zwarte menschen al het andere volk 
verbasterd en bruin geverfd. Dit volk en die van Rome kampen 
gestadig om het meesterschap van de Middellandsche Zee. 
Voorts leven die van Rome in vijandschap met de Phoeni
ciers. En hunne priesteren , die het rijk alleen beheerschen 
willen over de aarde, mogen de Golen niet zien. Eerst heb
ben zij den Phoeniciers Missellia afgenomen, daarna alle landen 
die zuidwaarts, westwaarts en noordwaarts liggen, ook het 
zuiderdeel van Brittannia, en allerwege hebben zij de Phoeni-
cische priesters, dat is de Golen, verjaagd; daarop zijn dui-
zende Golen naar Noordbrittannia getogen. Kort verleden 
was daar de opperste der Golen gezeten op de burgt, die 
geheeten is Kerenak, dat is hoek, van waar hij zijne bevelen 
gaf aan alle Golen. Ook was daar al hun goud te zamen ge
bracht. Keeren herne (uitverkoren hoek) of Kerenak is eene 
steenen burgt, die aan Kalta behoorde. Daarom wilden de 
Maagden van de nakomelingen der Kaltana-volgers de burgt 
weder hebben. Alzoo was door de vijandschap der Maag
den en der Golen veete en twist over het Bergland gekomen 
met moord en brand. Onze zeelieden kwamen daar dikwijls 
wol halen, die zij kochten voor bereide huiden en linnen. 
Askar was dikwijls mede geweest; in stilte had hij met de 
Maagden en met sommige vorsten vriendschap gesloten, en 
zich verbonden, om de Golen te verjagen uit Kerenak. Toen 
hij daarna weder terug kwam, gaf hij de vorsten en krijgs-
haftigste mannen ijzeren helmen en stalen bogen. De oorlog 
was mede gekomen en kort daarna vloeiden stroomen bloed bij 
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tha bellinga thêra bergum del. Thâ Askar mende that kans him 
tolâkte, gvng-er mith fjuwertich skêpum hin ånd nam Kê-
renåk ånd thene vreste thêra Golum mith al sine gold. Thål 
folk wêrmith hi with tha saltâthum thera Golum kåmped 
hêde, hôd-er ût-a Saxanamarkum lvkt mith lofte fon grâte 
hêra-råve ånd but. Thus warth tha Gola nêwet lêten. Af-
ternêi nam-er twâ êlanda to berch far sinum skêpum, ånd 
hwânath hi lêter ûtgvng vmb alle Fonysjar skêpa ånd stêda 
to biråwane thêr hi bigâna kv. Tha er tobek kêm brocht-i 
tomet sexhvndred thêra storeste knàpum fon thåt Skotse 
berchfolk mith. Hi sêide that hja him to borgum jêven we
ren , til thju hi sêkur wêsa machte thåt tha eldra him skolde 
trow bilywa, men-t was jok, hi hild ra as lifwère et sina 
hova, thêr hja alléra distik les krêjon in-t ryda ånd in-t 
hôndtêra fon allerlêja wêpne. Tha Denamarkar tham hjara 
selva sunt long boppa alle òra stjûrar stoltlike sêkåmpar 
héte, hêdon så ringe navt fon Askar sina glorrika dêdum 
navt ne hêred, jef hja wrdon nydich thêr vr, thêrmête, that 
hja wilde orloch brensa over-ne sê ånd over sina landa. Sjan 
hyr , ho hi orloch formithji machte. Twisk tha bvwfala thêre vr-
homelde burch Stavja was jeta éne snode burchfâm mith 
svme fàmna sêten. Hjra nôme was Rêintja ånd thêr gvng 
en grâte hrop fon hira wishêd ût. Thjus fâm båd an Askar 
hjra helpe vnder bithing, that Askar skolde tha burch Stavja 
wither vpbvwa lête. As-er him thêr to forbonden hêde, gvng 
Rêintja mith thrim fâmna nêi Hals, (*) nachtis gvng hju rêisa ånd 
thes dêis kêthe hju vppa alle markum ånd binna alle mêidum. 
Wralda sêide hju hêde hja thrvch thongar tohropa lêta thåt 
allet Fryas folk moston frjunda wertha, lik sustar ånd brothar 
tâmed, owers skolde Findas folk kyma ånd ra alle fon 
irtha vrdilligja. Nêi thongar wêron Fryas sjvgun wâk-
fâmkes hja anda drâme forskinnen, sjvgun nachta åfter ekkò-

(*; Hals, Holstein. 
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de hellingen der bergen neder. Toen Askar meende, dat 
de kans hem toelachte, ging hij met veertig schepen heen, 
en nam Kerenak en den opperste der Golen met al zijn goud. 
Het volk waarmede hij tegen de soldaten der Golen had ge
streden , had hij uit de Saksenmarken gelokt met beloften 
van grooten krijgsbuit en roof. Dus werd den Golen niets 
gelaten. Nadeihand nam hij twee eilanden tot bergplaats 
voor zijne schepen, en vanwaar hij later uitging, om alle 
Phoenicische schepen en steden te berooven , die hij beloopen 
konde. Toen hij terug kwam bracht hij bijna zeshonderd der 
grootste knapen van het Schotsche bergvolk mede. Hij zeide, 
dat zij hem tot borgen gegeven waren, opdat hij zeker wezen 
mocht, dat de ouders hem getrouw zouden blijven; doch dat 
was onwaar, hij hield die als eene lijfwacht aan zijn hof, waar zij 
dagelijks les kregen in het rijden en in het hanteeren van allerlei 
wapenen. De Dennemarkers, die zich sinds lang boven alle 
andere zeelieden , trotschelijk zeekampers noemen, hadden zoo
dra niet van Askars glorierijke daden gehoord, of zij werden 
daarop afgunstig, dermate dat zij oorlog wilden brengen over 
de zee en over zijne landen. Zie hier, hoe hij een oorlog 
konde vermijden. Tusschen de bouwvallen van de verwoeste 
burgt Stavia was nog een schandere Burgtmaagd met eenige 
Maagden gevestigd. Haar naam was Reintja en er ging een 
groote roep van hare wijsheid uit. Deze Maagd bood Askar 
hare hulp aan, onder beding, dat Askar de burgt Stavia 
weder zoude laten opbouwen. Toen hij zich hiertoe verbon
den had, ging Reintja met drie Maagden, naar Hals ; 's nachts 
ging zij reizen, en bij dag sprak zij op alle markten en in 
alle gezelschappen. Wralda, zeide zij, had haar door don
der laten toeroepen, dat al het Fryas volk vrienden moest 
worden, als zusters en broeders vereenigd; anders zoude 
Findas volk komen en hen alle van de aarde verdelgen. Na 
dien donder waren Fryas zeven waakmaagden haai' in den 
droom verschenen, zeven nachten achtereen; zij hadden ge-
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rum. Hja hêde seith boppa Fryas landum swabbert ramp mith juk 
ând kêdne omme. Thôrvmbe moton alle folkar thêr ût Frya 
sproten send hjara tonôma wêi werpa ånd hjara selva allêna Fry
as bern jeftha folk hêta. Forth moton alle vpstonda ånd et 
Findas folk fon Fryas erv dryva. Nillath hja thåt navt ne 
dva, alsa skilun hja slâvona benda vmbe hjara halsa krêja, 
alsa skilun tha vrlandaska hêra hjara bern misbruka ånd 
frytra lôta , til thju thåt blod sygath inna jowre grêva. Thån 
skilun tha skinna jowre êthla jo kvma wekja ånd jo bikyvja 
vr jo lefhêd ånd vndigerhêd. Thåt dvme folk, thåt 
thrvch todvan thêra Mâgyara al an sa fül dwêshêd wenth 
was, låvadon alles hwat hju sêide ånd tha mamma klim-
don hjara bern åjen hjára brosta an. Thâ Rêintja thene 
kening fon Hals ånd alle ôthera manniska to êndracht 
vrwrocht hede, sand hju bodon nêi Askar ånd tâg selva alin-
gen thene Balda sê. Dânâ gvng hju by tha Hlith-hâwar, 
althus héten vmbe that hja hjara fyanda immer nêi thet ôn-
hlite hâwe. Tha Hlithhâwar send britne ånd bannene fon vs 
åjn folk thåt inna tha Twisklanda sit ånd omme dwarelt. 
Hjara wyva hâvon hja mest algadur fon tha Tartara râwed. 
Tha Tartara sênd en dêl fon Findas slachte ånd althus thrvch 
tha Twisklandar héten vmbe thåt hja nimmerthe nên frêtho 
wille, men tha manniska alti ût tarta to strydande. Forth 
gvng hju åftera Saxnamarka tweres thrvch tha ôra Twisk
landa hin, allerwèikes thåt selva ûtkêtha. Nêi twam jêr 
om wêron , kém hju allingen thêre Rêne to honk. By tha 
Twisklandar hede hju hjara selva as Moder ûtjân ånd sêid 
thåt hja mochton as fry ånd franka manniska wither kvma , 
men thån mosten hja ovir tha Rêne gvngga ånd tha Gola 
folgar ût Fryas sûdarlandum jâgja. As hja thåt dêde, sa 
skolde hjra kêning Askar overa Skelda gvngga ând thêr thåt 
land ofwinna. By tha Twisklandar send fêlo tjoda plêga fon 
tha Tartarum ånd Mâgjara binna glupt, men âk fül send 
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zegd: boven Fryas landen zwabbert rampmet juk enketenen. 
Daarom moeten alle volken, die uit Fryas bloed gesproten 
zijn, hunne toenamen wegwerpen en zich alleen Fryaskinde-
ren of Fryas volk noemen. Voorts moeten allen opstaan en 
Findas volk van Fryas erf verdrijven. Willen ze dat niet 
doen, zoo zullen zij slavenbanden om hunne halzen krijgen; 
zoo zullen de buitenlandsche heeren hunne kinderen misbrui
ken en laten geesselen, totdat het bloed zijgt in uwe graven. 
Dan zullen de schimmen uwer voorvaderen u komen wekken 
en u bekijven over uwe lafheid en onbezonnenheid. Het 
domme voik , dat door ioeåoen der Magyaren reeds aan zoo 
veel dwaasheid gewend was, geloofde alles wat zij zeide, en de 
moeders klemden hare kinderen tegen hare borsten aan. Toen 
Reintja den koning van Hals en alle andere menschen tot 
eendracht had overgehaald, zond zij boden naar Askar en 
toog zelve langs de Baltische zee; van daar ging zij bij de Li-
thauers, alzoo genoemd omdat zij hunne vijanden altijd naar 
het aangezicht houwen. De Lithauwers zijn voortvluchligen 
en verbannenen van ons eigen volk, dat in de Twisklanden 
zit en omdwaalt. Hunne vrouwen hebben zij meest alle van 
de Tartaren geroofd. De Tartaren zijn een deel van Findas 
geslacht, en aldus door de Twisklanders genoemd, omdat 
zij nimmer geen vrede willen, maar de menschen altijd uit-
tarten tot strijden. Voorts ging zij achter de Saksenmarken, 
dwars door de andere Twisklanden heen, om allerwege dat 
zelfde te verkondigen. Nadat twee jaren om waren, kwam 
zij langs den Rijn te huis. Bij de Twisklanders had zij zich 
zelve voor Moeder uitgegeven, en gezegd, dat zij mochten 
als vrije en franke menschen terugkomen; maar dan moesten 
zij over den Rijn gaan, en de Gola volgers uit Fryas zuiderlan-
den verjagen. Als zij dat deden, dan zoude haar koning Askar 
over de Schelde gaan en daar het land afwinnen. B'y de 
Twisklanders zijn vele kwade gewoonten van de Tartaren en 
Magyaren binnengeslopen, maar er zijn ook vele van onze 
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thêr fon vsa sêdum bilêwen. Thêr thrvchhåvath hjajeta fâmna 
thêr tha bern lêra ånd tha alda rèd je va. Bit-anfang wêron 
hja Reintja nydich, men to tha lesta wårth hju thrvch hjam 
folgath ånd thjanjath ånd allerwêikes bogath, hwêr-el nette 
ånd nêdlik wêre. 

Alsa ringen Askar fon Rêintja lîjra bodon fornom ho tha 
Juttar nygath wêron, sand hi bistonda bodon fon sinant we-
gum nêi tha kåning fon Hals. Thåt skip, wêrmith tha bodon 
gvngon, was fvl leden mith fâmna syrhédum ånd thêr by 
wêr en golden skild, hwôrvppa Askar his dânte kunstalik 
was utebyld. Thissa bodon mosten. frêja jèf Askar thes kå
ning his toghter Frêthogunsta to sin wif have machte. Frêtho-
gunsta kêm en jêr lêter to Staveren, bi hjara folgar wêre âk 
énen Mâgy, hwand tha Juttar wêron sunt long vrbrud. Kirt 
åfter that Askar mith Frêthogunsta bostigjath was, wårth 
thêr to Staveren éne scherke bvwad , inna thju scherke wrdon 
tjoda drochten lykanda byldon stålthmith gold trvch wrochtne 
klâthar. Ak is er biwéraththat Askar thêr nachtis ånd vntydis 
mith Frêthogunsta fàr nitherbuwgade. Men sâ fül is sêkur 
thju burch Stavia ne wårth navt wither vpebvwed. Rêintja 
was al to bek kvmen , ånd gvng nydich nêi Prontlik thju Mo-
der et Texland bârja. Prontlik gvng to ånd sand allerwêikes 
bodon thêr ûtkôlhon, Askar is vrjêven an afgodie. Askar 
dêde as murk-i-t navt, men vnwarlingen kêm thêr éne flâte 
ût Hals. Nachtis wrdon tha fâmna ût-êre burch drywen, 
ånd ogtins kvn mán fon thêre burch allêna éne glandere hâpe 
sjan. Prontlik ånd Rêintja kêmon to my vmb skul. Thå ik 
thêr åtternêi vr nêi tochte, lêk it my to, that it kwâdlik fâr 
min stat bidêja kvste. Thêrvmbe håvon wi to sômne ene 
lest forsonnen, thêr vs alle bâta most. Sjan hyr ho wi to 
gvngen send. Middel in-t Krylwald biasten Ljvwerde lêith 
vsa fly jeftha wêra, thêr mån allêna thrvch dwarl-
pâda inêi nâka. In vppa thjus burch hêd ik sunt lônge 
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zeden gebleven. Daardoor hebben zij ook nog Maagden , die 
de kinderen onderwijzen en de ouden raad geven. In den 
beginne waren zij Reintja vijandig , maar ten' laatste werd zij 
door haar gevolgd en gediend en allerwege geprezen, waar 
het nuttig en noodig was. Zoodra Askar van Reintjas boden 
vernam, hoe de Jutten gezind waren, zond hij terstond bo
den van zijnentwege naar den koning van Hals. Het schip, 
waarmede de boden gingen, was vol geladen met vrouwen 
sieraden, en daarbij was een gouden schild, waarop Askars 
gedaante kunstig was afgebeeld. Deze boden moesten vragen 
of Askar des konings dochter Frethogunsta tot zijne vrouw 
mocht hebben. Frethogunsta kwam een jaar later te Stave
ren ; bij haar gevolg was ook een Magy, want de Jutten wa
ren sedert lang verdorven. Kort nadat Askar met Fretho
gunsta getrouwd was, werd er te Staveren eene kerk ge
bouwd ; in de kerk werden booze gedrochtelijke beelden ge-
gesteld , met goud doorwevene kleederen. Ook is er beweerd 
dat Askar bij nacht en bij ontijde met Frethogunsta zich daar 
voor nederboog. Maar zooveel is zeker , de burgt Stavia werd 
niet weder opgebouwd. 

Reintja was reeds teruggekomen , en ging nijdig naar Pront-
lik de Moeder te Texland zich beklagen. Prontlik ging heen 
en zond allerwege boden, die verkondigden : Askar is over
geven aan afgoderij. Askar deed alsof hij het niet merkte, maar 
onverwacht kwam er een vloot uit Hals. Des nachts werden 
de Maagden uit de burgt gedreven, en des ochtens konde 
men van de burgt slechts eene gloeijende puinhoop zien. 
Prontlik en Reintja kwamen bij mij om eene schuilplaats; 
toen ik daar later over nadacht, scheen het mij toe dat het kwaad 
voor mijne staat bedijen konde. Daarom hebben wij te zamen 
eene list verzonnen, die ons allen moest baten. Zie hier hoe 
wij te werk gegaan zijn. Midden in het Krijlwoud beoosten 
Liudwerd ligt onze vlied of weerburg, die men alleen langs 
doolpaden kan genaken. Op deze burgt had ik sints langen 
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jonga wâkar stald, thêr alle éne grins an Askar hêde , 
ånd alle ôra månniska dânath halden. Nv wast bi vs âk al 
sa wyd kvmen, thåt fêlo wyva ând âk manna al patárade vr 
spoka, •witte wyva ånd uldermankes, lik tha Dênamarkar. 
Askar hêde al thissa dwâshêde to sin bâta anwenth ånd thåt 
wildon wi nv âk to vsa bâta dva. Bi-ne thjustre nacht brocht 
ik tha fâmna nèi thêre burch ånd dânâ gongen hia mith 
hjara fâmna in thrvch tha dwarl-påda spokka in wttta klâ-
thar huled, sà that thêr afternêi nên månnisk mâra kvma ne 
thvrade. Tha Askar mende thåt-er thu hônda rum hêde , 
lêt-i tha Mâgjara vnder allerlêja nòma thrvch ovir sina stâta 
fâra ând bûta Grênegâ ând bûta mina stat ne wrdon hja 
nårne navt ne wêrath. Nêi that Askar alsa mith tha Juttar 
ånd tha ôra Dênamarkar forbonden was, gvngon hja alsêmina 
râwa; thach that neth nêne gode früchda bâred. Hja broeh-
ton allerlêja vrlandiska skáta to honk. Men just thêr thrvch 
nildon thåt jong folk nên ambacht lêra , nach vppa tha fjelduna 
navt ne werka, sâ that hi to tha lersta wel slâvona nimma 
moste. Men thit was êl al åjen Wralda his wille ånd åjen 
Fryas rêd. Thêrvmbe kv straf navt åfterwêga ne bilywa. 
Sjan hyr ho straffe kvmen is. Ênis hêdon hja to sêmine êne 
êle fiàte wnnen, hju kêm fon ûta Middelsê. Thjus fiâtewas 
to leden mith purpera klâthar ånd ôra kostelikhêd, thêr alle 
fon of Phonisja kêmon. Thåt wraka folk thêre flâte wårth 
bisûda thêre Sêjene an wal set, men thåt stora folk wårth 
halden. Tbåt most ra as slâvona thianja. Tha skáneste 
wrdon halden vmbe vppet land to bilywane ånd tha lêdlik-
sta ånd swartste wrdon an bord halden vmbe vppa tha benka 
to rojande. An-t Fly wårth tha bode! dêlath , men svnder 
hjara wêta wårth âk hjara straf dêlath. Fon tha månniska 
thêr vppa tha vrlandiska skepum stalt wêron , wèron sex thrvch 
bukpin felth. Mån tochte thåt et eta ånd drinka vrjéven wêre , 



249 

tijd jonge wachters gesteld , die alle een afschuw van Askar 
hadden en alle andere menschen daar vandaan hielden. Nu 
was het bij ons al zoo ver gekomen, dat vele vrouwen en 
ook mannen al praatten over spoken, witte wijven en kabou
ter mannekes even als de Denemarkers. Askar had al deze 
dwaasheden tot zijn voordeel aangewend, en dat wilden wij nu 
ook tot ons voordeel doen. Bij eene duistere nacht bragtikde 
Maagden naar de burgt en daarna gingen zij met hare diena
ressen langs de doolpaden spoken in witte kleederen gehuld, 
zoo dat er naderhand geen mensch meer durfde komen. 
Toen Askar meende dat hij de handen ruim had, liet hij de 
Magjaren onder allerlei namea door zijne staten reizen en 
behalve mijne staat werden zij nergens geweerd. Nadat Askar 
alzoo met de Jutten en de andere Denemarkers was verbon
den gingen zij alle te zamen rooven ; doch dat heeft geene 
goede vruchten gebaard. Zij brachten allerhande buitenland-
sche schatten te huis. Maar juist daardoor wilden de jonge 
mannen geen ambacht leeren , noch op het veld arbeiden ; 
zoodat hij ten laatste wel slaven nemen moest. Maar dat was 
geheel tegen Wraldas wil en tegen Fryas raad. Daarom konde de 
straf niet achterwege blijven. Zie hier hoe de straf gekomen 
is. Eens hadden zij te zamen eene geheele vloot gewonnen , 
deze kwam uit de Middellandsche zee. Deze vloot was gela
den met purperen kleederen en andere kostbaarheden , die 
uit Phoenicie kwamen. Het zwakke volk der vloot werd be
zuiden de Seine aan wal gezet, maar het sterke volk werd 
gehouden. Dat moest hun als slaven dienen. De schoonsten wer
den gehouden om op het land te blijven, en de leelijkste en 
zwartste werden aan boord gehouden om op de banken te 
roeijen. In het Fly werd de boedel gedeeld, maar zonder 
hun weten werd ook de straf gedeeld. Van de menschen, 
die op de buitenlandsche schepen gesteld waren, werden 
zes door buikpijn gedood. Men dacht dat het eten en 
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' thêrvmbe wårth alles ovir borá jompth. Men bûkpin reste 
ånd allerwêikes, hwêr slâvona jeftha god kêm, kêmâk bûk
pin binna. Tha Saxmanna brochten hju ovir hjara marka, 
mith tha Juttar for hju nêi Skênland ånd alingen thêre kâd 
fon tha Balda-sê, mith Askar his stjùrar for hju nêi Britan-
ja. Wi ånd tham fon Grênegâ ne lôton nên god ner min-
niska ovir vsa pâla navt ne kvma, ånd thêrvmbe bilêwon wi 
fon tha bûkpin fry. Ho fêlo manniska bûkpin wêirâpth heth, 
nét ik navt to skrywane, men Prontlik thêr et åfternêi fon 
tha ôra fâmna hêrde, heth my meld, thåt Askar thûsandmel 
mâra frya manniska ût sina stâtum hulpen heth, as er vvla 
slâvona inbrochte. Thâ pest far god wyken was , tha kêmon 
tha fri wrden Twisklandar nêi thêre Rêne , men Askarâ nilde 
mith tha forstum fon thåt vvla vrbasterde folk navt an êne 
lyne navt ne stonda. Hi nilde navt ne dâja, that hja skol-
don hjara selva Fryas bern hêta, lik Rêintja biboden hêde, 
men hi vrjet thêrbi that-i aelva swarte hêra hêde. Emong 
tha Twisklandar wèron thêr twâ folkar, thêr hjara selva nêne 
Twisklandar hêton'. Thåt'êne folk kêm êl fêr ût-et sûd-âsten 
wêi, hja hêton hjara selva Allemanna. Thissa nôma hêdon 
hja hjara selva jêven , thâ hja jeta svnder wiva inna tha 
walda as bannane ommedwarelde. Lètar håvon hja fon-et 
slâvona folk wiva râvath, êvin sa tha Hlithâwar, men hja 
håvon hjara nôme bihalden. Thåt ôra folk, thåt mâra 
heinde ommedwarelde, hêton hjara selva Franka, navt vmbe 
that hja fry wêron, men Frank alsa hêde thene erosie kåning 
heten, tham him selva mith hulpe fon tha vrbrùda fâmna 
to ervlik kåning ovir sin folk mâkad hêde. Tha folkar tham 
an him pâladon, hêton hjara selva Thjoth-his svna, that is 
folk-his svna, hja wêron frya manniska bilêwen, nêidam 
hja nimmer énen kåning ner forste nach mâster bi-
kånnna nilde, as thene jenge tham by mêna wil-
la was keren vppa thêre mêna acht. Askar hêde 
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drinken vergiftigd waren, daarom werd alles over boord ge
gooid. Doch de buikpijn bleef en allerwege, waar slaven of 
goederen kwamen, kwam ook de buikpijn binnen. De Saks-
mannen brachten ze over hunne marken; met de Jutten voer 
zij naar Schoonland en langs de kusten van de Baltische zee; 
met Askar zijne zeelieden voer zij naar Brittannia. Wij en 
die van Grenega lieten geene goederen noch menschen over 
onze landpalen komen, en daarom bleven wij van de buik
pijn bevrijd. Hoevele menschen de buikpijn heeft weggeraapt, 
weet ik niet te schrijven , maar Prontlik die het naderhand 
van de andere Maagden hoorde heeft mij gemeld, dat Askar 
duizendmaal meer vrije menschen uit zijne staten geholpen 
heeft, als hij er vuile slaven in bracht. Toen de pest voor 
goed geweken was, kwamen de vrij geworden Twisklanders 
naar den Rijn, maar Askar wilde met de vorsten van dat 
vuile verbasterde volk niet op eene lijn staan. Hij wilde niet 
dulden dat zij zich Fryas kinderen zouden noemen, gelijk 
Reintja aangeboden had; maar hij vergat daarbij dat hij zelf 
zwart haar had. Onder de Twisklanders waren er twee vol
ken , die zich zelve geen Twisklanders noemden. Het eene 
volk kwam heel ver uit het zuidoosten weg, ze noemden zich 
Allemannen. Dezen naam hadden zij zich gegeven , toen zij 
nog zonder vrouwen in de wouden als bannelingen omdwaal-
den. Later hebben zij van het Slavenvolk vrouwen geroofd, 
evenals de Lithauwers, maar zij hebben hun naam behouden. 
Het andere volk, dat meer in de nabijheid omdwaalde, 
noemde zich Franken, niet omdat zij vrij waren , maar Frank 
zoo had de eerste koning geheeten, die zich zelf met hulp 
van de ontaarde Maagden tot erflijk koning over zijn volk 
gemaakt had. De volken, die aan hem grensden, noemden 
zich Thioth-his zonen dat is volkszonen, zij waren vrije men
schen gebleven, naardien zij nimmer een koning, noch vorst, 
noch meester erkennen wilden, als dengene die bij algemeene 
wil gekozen was op de algemeene vergadering. Askar had 
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al fon Rêintja fornommen, that tha Twisklandar forsta mest 
alti in fiandskip and faitha wêron. Nw stald-i hjani to 
fâra, hjâ skolde énen hêrtoga fon sin folk kjasa vmbe that-
er ang wêre seid-er that hja skolde mit manlik ôtherum 
skoldon twisla ovir-et mâsterskip. Ak sêid-er kvndon sina 
forsta mith-a Golum sprêka. Thai sêid-er wêre âk Moder 
his mêne. Thå kêmon tha forsta thêra Twislandar to ekkôrum 
and nêi thrija sjugun etmelde kêron hja Alrik to-ra hertoga ut. 
Alrik wêre Askar his nêva , hi jef him twen hvndred skotse 
ânda hvndred thêra storosta Saxmanna mith to lifwêra. Tha 
forsta moston thrija sjvgun fon hjara svnum nêi Staveren 
senda to borg hjarar trow. To nv was alles nêi winsk gvn-
gen, men thâ mån ovire Rêne fara skolde, nildon thene kå-
ning thêra Franka navt vnder Alrikis bifêla navt ne stonda. 
Thèrthrvch lip alles an tha tys. Askar thêr mende thåt alles 
god gvng, lande mith sina skêpa anna tha ôre syde thêre 
Skelda, men thêr was was man long fon sin kvmste to ljucht 
ånd vppa sin hod. Hja moston alsa ring fijuchta as hja kv-
men wêron, åud Askar wrde selva fath. Tha Gola niston navt 
hwa hja fensen hêde, ånd alsa warth hi âfternêi ûtwixlath 
fori ênnen hâge Gol, thêr Askar his folk mith forath hêde. 
Thawila thåt-et alles bêrade, hlipon tha Mâgjara jeta dryster 
as to fâra ovir vsa bûra ra landa hinna. By Egmvda hwêr to 
fâra tha burch Forâna stån hêde, lêton hja êne cherka 
bvwa jeta grâter ånd rikar as Askar to Staveren dên hêde. 
Afternêi sêidon hja that Askar thjü kåse vrlêren hêde with 
tha Gola, thrvchdam et folk navt làwa navt nilde, that 
Wodin hjam helpa kvste, ånd that hja him thêr vmbe navt 
anbidda nilde. Forth gvngon hja to ånd skâkton jonga bern 
tham hja by ra hildon ånd vpbrochten in tha hemnissa fon 
hjara vrbruda lêre. Wêron thêr månniska tham 

Het overige ontbreekt. 
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reeds van Reintja vernomen, dat de Twisklander vorsten meest 
altijd met elkander in vijandschap en veete waren. Nu stelde 
hij hun voor, dat zij één hertog van zijn volk zouden kiezen, 
omdat hij bang was , gelijk hij zeide , dat zij met elkander zou
den twisten om het meesterschap. Ook zeide hij dat zijne vorsten 
met de Golen konden spreken. Dat zeide hij was ook de meening 
der Moeder. Toen kwamen de voisten der Twisklanders bij elkan
der , en na driemalen zeven etmalen kozen zij Alrik tot hertog. 
Alrik was Askars neef, hij gaf hem tweehonderd Schotten en 
honderd van de grootste Saksmannen mede tot eene lijfwacht. De 
vorsten moesten driemaal zeven van hunne zonen naar Sta
veren zenden tot borg van hunne trouw. Tot nu toe was 
alles naar zijn wensch gegaan, maar toen men over den Rijn 
zoude varen, wilde de koning der Franken niet onder Alriks 
bevelen staan. Daardoor liep alles in de war. Askar, die 
meende, dat alles goed ging, landde met zijne schepen aan 
de overkant der Schelde, maar daar was men reeds van zijne 
komst ingelicht en op zijne hoede. Zij moesten even haastig 
vluchten als zij gekomen waren, en Askar werd zelf gevan
gen genomen. De Golen wisten niet, wien zij gevangen 
hadden, en zoo werd hij naderhand uitgewisseld voor een 
aanzienlijken Gole, dien Askars volk had medegevoerd. Ter
wijl dit alles gebeurde, liepen de Magyaren nog stoutmoedi
ger over de landen onzer naburen heen. Bij Egmuda, waar te 
voren de burgt Forana gestaan had, lieten zij eene kerk 
bouwen nog grooter en rijker als Askar te Staveren gedaan 
had. Naderhand zeiden zij , dat Askar den strijd had verloren 
tegen de Golen, omdat het volk niet wilde gelooven, dat 
Wodan hen konde helpen, en dat zij hem daarom niet wilden 
aanbidden. Voorts gingen zij heen en schaakten jonge kin
deren, die zij bij zich hielden en opvoedden in de geheimenis
sen van hunne verfoeijelijke leer. Waren er menschen, die 
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» 112 reg. 18, m ü g a n lees m ü g o n. 
» 150 reg. 16 , r y s t lees d r y s t. 
» 160 reg. 12 v. o., l é k e n å n d f i l t . Verg. Mr. J. 

Dirks, de koophandel der Friesen, bl. 137. 
» 173 reg. 2 , in lees en ; reg. 5 v. o,, h a r t s t och t i g 

lees h a r d v o c h t i g . 
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bl. 175 reg. 9 , De b o d e lees D e m e t r i u s . . 
» 177 reg. 5 v. o., i s lees i k. 
» 485 reg. 47, o v e r h e e r s c h i n g lees o n g e h o o r 

z a a m h e i d . 
» 494 reg. 9 , n o r t h l i k k a lees n o r t h 1 ika . 
» 204 reg. 2 , w i t lees w i. 
» 206 reg. 14, f â m n n lees i â m n a . 
» » reg. 7 v. o., w r d e w r d e lees w r d e . 
» 210 reg. 7 , k ê r e lees k e r e n . 
» 223 reg. 6 , U r g e t t e n lees O r g e t t e n ( O r i t e n ) . 
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