NIEUWE FRIESCHE
I SPRAAKKUNST ï
IN OPDRACHT VAN HET
SELSKIP

FOR FRYSKE TAEL- EN

— BEWERKT DOOR

SKRIFTENKENNISSE

—

O. H. SYTSTRA EN J. J. HOF

UITGAVE VAN R. VAN DER VELDE • LEEUWARDEN

Si
wumkes.nl

wumkes.nl

NIEUWE ERÍESCHE SPRAAKKUNST

wumkes.nl

wumkes.nl

NIEUWE FRIE5CHE
I SPRAAKKUNST 1
IN OPDRACHT VAN HET
SELSK1P FOR FRYSKE TAEL- EN SKRIFTENKENNISSE
BEWERKT DOOR

O. H. SYTSTRA EN J. J. HOF

/

wumkes.nl

UITGAVE VAN R. VAN DER VELDE

-

LEEUWARDEN

wumkes.nl

Inhoud.
Voorwoord.
Inleiding

1

EERSTE AFDEELING: KLANKLEER.
A. Letter- en toonteekens
B. Enkelvoudige klinkers
Helderkorte en dofkorte a, helderlange a (ae), dofgerekte â
Helderkorte e, heldergerekte ê, helderlange e (ee, é)
Dofkorte i, helderkorte i (y), heldergerekte ì (ii)
Helderkorte en dofkorte o, heldergerekte ô, doflange o (oo)
Gerekte en korte oe
Doflange eu
Dofkorte u
Korte en gerekte û, helderkorte en heldergerekte
u (ú)
Toonzwakke klinkers
C. De twee- en drieklanken
aei (lang, dalend), ai (kort, dalend)
au (kort, dalend)
ei (kort, dalend)
eau (lang, dalend)
eo (lang, dalend)
ie (lang, dalend), ie of je (kort, stijgend)
. . .
ij (kort, dalend)
ieu (lang, dalend)
iuw (kort, stijgend)
oa (lang, dalend), oa (kort, stijgend)
oai (lang, dalend), oai (kort, stijgend)
. . . .
o e (lang, dalend), o e (kort, stijgend)
oei (lang, dalend), oei (kort, stijgend)
. . . .
ou (kort, dalend)
ou (lang, dalend)

wumkes.nl

5
8
10
14
17
19
21
22
23
23
25
29
30
31
34
35
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
43

VI
ú (lang, dalend), û (kort, stijgend)
ne (iang, dalend)
ui (kort, dalend)
Onvolkomen twee- en drieklanken
D. De medeklinkers
b—p
d—t
†—v—w
ch—g
h
I
k
l
•m, n
r
s—z
TWEEDE AFDEELING: DE REDEDEELEN.
I. Het lidwoord
§ 1. Het bepalend lidwoord
§ 2. Het lidwoord van onbepaaldheid . . . .
II. Het zelfstandig naamwoord
A. Vorming
§ 1. Afleiding door klank wijziging . . .
§ 2. Afleiding door voorvoegsels . . .
§ 3. Afleiding door achtervoegsels . . .
§ 4. Verkleinwoorden
§ 5. Samenstelling
B. Het geslacht der zelfstandige naamwoorden
C. De verbuiging der zelfstandige naamwoorden
§ 1. Zwakke verbuiging
§ 2. Sterke verbuiging
D. De vorming van het meervoud der zelfstandige naamwoorden
E. De buigingsvorm in het meervoud . . . .
III. Het bijvoegelijk naamwoord
A. Afleiding
§ 1. Door voorvoegsels
§ 2. Door achtervoegsels

wumkes.nl

43
44
44
44
46
47
48
53
54
56
57
57
58
59
61
63
65
65
68
69
69
70
70
72
75
76
77
80
81
84
85
88
88
89
89
90

VII
§ 3. Door samenstelling
B. De verbuigmgsvormen der bijvoegel. naamwoorden
C. De trappen van vergelijking
De telwoorden
A. Bepaalde telwoorden
B. Onbepaalde telwoorden
De voornaamwoorden
A. De persoonlijke voornaamwoorden en hunne
verbuiging
§ 1. Het gebruik van het voornaamwoord
van den tweeden persoon . . . .
§ 2. Het gebruik van het voornaamwoord
van den derden persoon
. . . .
§ 3. Bijzondere meervoudsaanduiding
.
§ 4. De w r ederkeerende persoonlijke voornaamwoorden
B. De bezittelijke voornaamwoorden
. . . .
C. De aanwijzende voornaamwoorden . . . .
D. De bepalingaankondigende voornaamwoorden
E. De vragende voornaamwoorden
F. De betrekkelijke voornaamwoorden . . . .
G. De onbepaalde voornaamwoorden . . . .
De werkwoorden
A. De afleiding der werkwoorden
a. van zelfstandige naamwoorden . . .
b. van bijvoegelijke naamwoorden . . .
c. van voornaamwoorden
d. van telwoorden
e. van bijwoorden
f. door samenvoeging van andere rededeelen
g. van of met behulp van een ander werkwoord:
§ 1. Door wijziging van den stamklinker
§ 2. Door aanhechting

wumkes.nl

93
94
98
100
100
102
105
105
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
120
120
120
121
121
121
121

121
125

VIII
§ 3. Door voorvoegsels
§ 4. Door samenstelling met andere
woorden
B. De vervoegingswijze der werkwoorden . .
De onbepaalde wijze en het gerundium .
De deelwoorden
De hulpwerkwoorden
De vervoegingswijze
§ 1. De sterke werkwoorden
. . .
§ 2. De zwakke werkwoorden . . .
De klankhoudende zwakke wwn.
De klankwijzigende zwakke wwn.
C. De werkwoorden naar hunne redekunstige
beteekenis
VII. De bijwoorden
§ 1. Vorming van bijwoorden
§ 2. Gebruik der bijwoorden .
VIII. De voorzetsels
IX. De voegwoorden
§ 1. Nevenschikkende voegwoorden
. . . .
§ 2. Onderschikkende voegwoorden
. . . .
X. De tusschenwerpsels
Idiomatische Woordenlijst

wumkes.nl

127
131
134
134
137
139
139
141
149
149
152
159
160
160
164
166
170
170
171
176
178

Voorwoord.
In 1889 verscheen de „Beknopte Friesche Spraakkunst" van
Mr. Ph. v. Blom, uitgegeven door het Selskip for Fryske taelen skriftenkennisse.
Velen, die zich met de Friesche taal eenigszins nader op de
hoogte wilden stellen, hebben van dit werkje een dankbaar
gebruik gemaakt, en tot op den laatsten tijd bleek het in een
behoefte te voorzien, zoodat de heer R. v. d. Velde zich wendde
tot het Hoofdbestuur van het Selskip met het verzoek om een
herdruk te mogen uitgeven, daar de eerste druk zoo goed als
uitverkocht was.
Dit verzoek werd gaarne ingewilligd. Weliswaar bestaat
thans de „Lytse Fryske Spraekleare" van G. Postma en P. de
Clercq, waarvan, als zijnde in de taal zelf geschreven, het gebruik verplichtend is gesteld, voor wie een diploma voor het
geven van onderwijs in het Friesch verlangen, maar voor eenvoudig belangstellenden in de taal levert dit werkje eigenaardige moeilijkheden op, vooral voor hen, die niet gewoon zijn
aan grammaticale studie.
Toen ons door het Hoofdbestuur van het Selskip werd
opgedragen de bewerking van Van Blom's spraakleer te bezorgen, hebben wij ernstig overwogen op welk standpunt wij ons
zouden hebben te plaatsen.
Van Blom begint met de behandeling van spelling en klankleer. Hij heeft blijkbaar vooropgesteld, dat hij voor den niet
met de spelling vertrouwden lezer een verklaring van de waarde
der letterteekens en verbindingen had te geven. Wij meenden
echter, dat het toch wenschelijk was uit te gaan van het gesproken woord en de aandacht te vestigen op de verschillende
klanken in de taal voorkomende, om daarna aan te geven door
welke teekens die worden afgebeeld, om te beter begrip te
kunnen bijbrengen van het spellingsysteem, dat door de Commissie van 1876 is voorgesteld en aangenomen. Deze overweging maakte een geheel nieuwe bewerking van de eerste afdeeling noodzakelijk.
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Bij de tweede afdeeling was dit het geval met het hoofdstuk
„Werkwoorden", en ook de overige hoofdstukken of gedeelten
daarvan ondergingen, hoewel wij ons zooveel doenlijk aan Van
Blom hielden, zooveel verandering, dat wij tenslotte wel het
geheele werk op onze verantwoording dienden te nemen.
Wij oordeelden het niet noodig, een afzonderlijke afdeeling
over zinsbouw te schrijven; in zooverre de bouw van den
Frieschen zin afwijkt van het Nederlandsche taaieigen, kon dit
bij de behandeling der rededeelen duidelijk gemaakt worden,
o.a. door het geven van talrijke voorbeelden.
Evenwel werden we er ons onder de bewerking van het
boekje meer en meer van bewust, dat het van groot nut zou
kunnen zijn, er een Idiomatische Woordenlijst aan toe te voegen, en hiertoe is ten slotte overgegaan. De vorm moest natuurlijk beknopt blijven; bedoeld werd ook alleen, Friesch schrijvenden, die zich nog niet te vast in den zadel voelen, de
behulpzame hand te bieden. De lijst kreeg echter langzamerhand een zoodanige uitbreiding, dat zij dienst kan doen als een
wel beknopt, doch nog tamelijk volledig Woordenboek.
Leeuwarden, 1925.
O. H. SIJTSTRA.
J. J. HOF.
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Inleiding.
In het Friesch, dat ons is bewaard gebleven uit de 12de tot
de 15de eeuw, blijkt, dat er toen ter tijd geen vaste spelling
bestond, niet alleen, maar ook dat in den loop der eeuwen nog
al vrijwat verandering is gekomen in de taal. Vooral de buigingsvormen zijn in de spreektaal verloren gegaan, terwijl vele
oude woorden zijn verdwenen. Toch is in het tegenwoordig
gesproken Friesch de oude taal nog zeer goed te herkennen.
Wat de spelling betreft, deze was in de oude stukken zoodanig,
dat men op liet eerste oog daarmee wel eenige moeilijkheid
ondervindt. Voor lange zoowel als voor korte klanken werd
het enkelvoudig letterteeken gebruikt, terwijl zeker enkele teekens ook een eenigszins andere waarde hadden dan tegenwoordig.
Toen in de 17de eeuw dus Gyshert Jacobsz. het Friesch weer
als schrijftaal invoerde, nadat het in ruim anderhalve eeuw niet
of weinig was gebruikt, had hij, om voor zijn lezers verstaanbaar te zijn, een spellingstelsel te bedenken, dat de verschillende klanken, in zoovele opzichten afwijkend van het Nederlandsen, kon uitbeelden. Dit stelsel was vrij ingewikkeld en
geheel afwijkend van het oorspronkelijke oud-Friesch. Toen
dan ook in het begin der 19de eeuw de belangstelling in de
eigen taal begon te herleven, was het geen wonder, dat men
behoefte gevoelde aan een eenvoudiger spelling. J. C. P. Salverda hield zich eerst nog wel aan die van zijn 17de eeuwschen
stadgenoot, maar de gebroeders Halbertsma trachtten al spoedig
een doelmatiger spelling-systeem in te voeren. De geleerde
J. H. Halbertsma gaf in het Friesch Jierboeckjen, de uitgave
van het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, een verhandeling, waarin hij de gronden voor zijn
schrijfwijze van het Friesch uiteen zette. Toch bleef er nog
groote verwarring bestaan, doordat niet ieder zich gemakkelijk
in het stelsel van Halbertsma inwerkte en velen nog vasthielden
aan de bij Gysbert Jacobs gevolgde spelling, terwijl anderen
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het zich gemakkelijk maakten door een soort spelling te bezigen
die nauw aansloot bij het Nederlandsch.
Dit alles gaf aanleiding aan Harmen Sytstra (1817—1862),
om op te komen voor een spelling, die meer rekening hield met
de waarde der letters in de oude taal, zoodat haar eigen karakter bewaard zou blijven, waardoor tevens de meening zou worden bestreden, dat het Friesch als een dialect van het Hollandsch moest worden beschouwd. Hij trachtte tegelijkertijd
vele afgesleten en verouderde buigingsvormen weder in te
voeren. Een en ander maakte vooral het zuiver schrijven van
de taal te moeilijk, vooral voor ongeletterden, zooals er zoovelen zich in de volkstaal uitten. Al hoe groot zijn gezag bij een
aanzienlijk deel der belangstellenden in de eigen taal ook was,
zijn volgers zelf hadden te veel moeite met het goed toepassen
van zijn taal- en spelregels. Dit maakte, dat na zijn dood in
1862 langzamerhand haast zooveel spellingen als schrijvers
ontstonden,
Terecht zag het Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse
het groote nadeel hiervan in, en daarom benoemde het eene
commissie, om een spellingstelsel te ontwerpen dat tot eenheid
kon voeren.
Deze commissie stelde als beginselen vast:
Ie. Het geschreven woord dient zooveel mogelijk het beeld
te zijn van het gesprokene.
2e. Alleen Friesche letters en letterverbindingen, met de
waarde, die ze in de Friesche taal hebben, worden daarbij
gebezigd.
3e. Het oorspronkelijk karakter der schrijftaal wordt met
inachtneming der wijziging en ontwikkeling van vormen en
klanken, zooveel mogelijk gehandhaafd.
4e. Waar de uitspraak het toelaat, wordt de oorspronkelijke
vorm der woorden, voorzooverre dit met den algemeenen spelregel strookt, behouden en de afleiding der woorden in acht
genomen.
Het werk der Commissie is goedgekeurd, en de invoering
dezer „Selskips-stavering" is zeer zeker de Friesche letterkunde
en daardoor de taal ten goede gekomen.
Toch blijft er nog veel te wenschen over. Al begint langzaam
aan het besef door te dringen dat iemand, die zich in eigen
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taal wil uiten, de regelen van die taal in acht dient te nemen,
en met de spelling daarvan vertrouwd moet zijn, nog te vaak
komt het voor, dat schrijvers de geringe moeite, om zich op de
hoogte te stellen van de wijze, waarop in het Friesch de klanken worden afgebeeld, te veel achten. Ook te weinig worden
de nuanceeringen van de beteekenissen der woorden in acht
genomen en te vaak let men niet genoeg op de wijze waarop
woorden en zinnen worden gevormd. Het is wel waar, dat in
vele opzichten de woordvorming en de zinsbouw met die in
het Nederlandsch overeenkomen, maar dit moest juist een reden
zijn om met te meer zorg te waken voor het behoud van die
woorden, uitdrukkingen en zinswendingen, die als idiomatisch
ïMesch zijn te beschouwen.
Door de gesproken taal te bestudeeren, en door de lectuur
van oudere schrijvers, die de taal van het volk nauwkeurig
hebben beluisterd en weergegeven, kan in dezen veel worden
bereikt.
Het zal wel waar zijn, dat ook in de laatste jaren veel op weg
is om te loor te gaan, maar wat niet geheel is verdwenen, moet
zoo mogelijk bewaard blijven.
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Eerste Aîdeeling: Klankleer.
Hoewel men het Westerlauwersche Friesch, zooals het thans
gesproken wordt, in tamelijk engen zin als een en dezelfde taal
kan beschouwen, klinken toch betrekkelijk weinig woorden
over het geheeie gebied gelijk. Er zijn aanmerkelijke klankverschillen, en daar bijna alle onderdialecten mede bijgedragen
hebben en nog dagelijks mede bijdragen tot de vorming der
schrijftaal, vinden vele dezer verschillen uitdrukking daarin.
In deze afdeeling worden de meeste verschillen besproken
en niet voorbeelden toegelicht. Over 't geheel zijn alleen die
woordvormen ter vergelijking naast elkaar gegeven, die, bij
onderscheid van klank, dezelfde of ongeveer dezelfde beteekenis hebben, en waarbij men niet te doen heeft met z.g. „afleiding door klankwijziging". Echter bleek het soms wel noodig,
woorden van gelijken oorsprong en geheel of ongeveer dezelfde
beteekenis, doch niet tot dezelfde grammaticale klasse behoorende, naast elkaar te plaatsen.

A. Letter* en toonteekens.
De bij de spelling van het Friesch in gebruik zijnde letterteekens hebben, behoudens hieronder en bij de afzonderlijke
bespreking der klanken te vermelden uitzonderingen, dezelfde
waarde als in het Nederlandsch.
Zij zijn: a, b, d, e, †, g—ch, h, i—y, j , k, l, m, n, o, p, r, s,
t, u, v, w, z.
De c, de q en de x worden voor de afbeelding van Friesche
woorden niet aangewend. Slechts is het tot op heden gewoonte
gebleven, de c te schrijven in het ww. stille en de afleidingen
daarvan, waarin deze letter oudtijds de fc-klank afbeeldde. Gehoord wordt echter in dit woord deze medeklinker sinds lang
niet meer, en in ons tegenwoordig spellingstelsel behoort c voor
k trouwens ook niet thuis.
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De f wordt, behalve ter aanduiding van den harden vloeier
aan het begin van woorden (†oet) en van den harden vloeier
als tusschen-medeklinker, (ni†elje, raf†elje,) ook steeds aan het
einde van woorden geschreven, hoewel deze slotmedeklinker
na gerekte en lange klinkers gewoonlijk verzacht is tot v (skaef,
reef, wii†, rea†, äô†).
De ch, als één letterteeken beschouwd, wordt alleen gebruikt
om den harden glijder in woorden als kiche, kachel, snichel
weer te geven, alsook aan het einde van woorden, hoewel daar
de betrokken medeklinker na gerekte en lange klanken n eestal
zacht glijdend is (fiich, dooch, sûch) en na korte soms g> heel
of nagenoeg verzwegen wordt (sjuch, ik doch, noch). Overig ms
beeldt men den zachten glijder aî met g (deugd), terwijl voo, ts
de g gebruikt wordt ter aanduiding van den, in het Nederlansc...
niet voorkomenden, zachten ploffer aan het begin van woorden
(goed) en van den tusschen-medeklinker, die het midden houdt
tusschen den zachten glijder en den zachten ploffer (ãrage,
flagge, sûge, slagje). Ter aanduiding van den slotmedeklinker
van een woord wordt de g alleen gebruikt in de onvoltooid
verleden tijdsvormen van enkele sterke ww. (ik birg).
De y wisselt naar nader aan te geven regel met de i, ter
aanduiding van denzelfden (helderkorten) klank (skyn, skine).
Voorts komt dit teeken, met het oog op de afleiding, voor als
afbeelding van den aanvangsmedeklmker van woorden als yen,
yeske, yet, yester (melkplaats).
De verbinding van i en j (ij) wordt niet als afzonderlijk letterteeken beschouwd. In woorden als lij e, maetskippijen (afgebroken: lij-e, maetskippij-en) wordt er een tweeklank mede
aangeduid, waarover hierachter nader. Na op i uitgaande grondwoorden wordt bij verlenging met een toonzwakken uitgang
een j tusschengevoegd: aei—aeije, bei—beijen, moai—moaije,
brui—bruije. Deze j stelt een halven klinker voor. Op dezelfde
wijze wordt, wanneer een op au, eau, ieu, ou uitgaand woord
met een toonzwakken uitgang verlengd wordt, een halfklinker
w tusschengevoegd: dau—dauwe, leau—leauwe,
kieu—kieuwen, bon—bouwe.
De j en de w stellen dus, behalve de desbetreffende medeklinkers, ook de respectievelijk tusschen den klinker i en den
medeklinker j , en tusschen den klinker û (oe) en den mede-
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klinker w liggende halve klinkers voor (bjist, rûzje, kreauwe).
De zachtvloeiende medeklinker v wordt nooit gehoord en
geschreven aan het begin van een woord. Het teeken v wordt
alleen gebruikt ter aanduiding van den tusschen-medeklinker,
als deze klinkt evenals in het Nederlandsch, dus in woorden
als skroeve, drave, dôvje, toevje.
Aan het begin van een woord wTordt nooit een z gehoord of
geschreven, omdat de desbetreffende medeklinker steeds hard
is, en dus met s dient te worden afgebeeld (sê†t, sunich). Ook
aan het eind van een woord wordt steeds een s geschreven
(behoudens een paar te gelegener plaatse aan te duiden uitzonderingen), hoewel deze slotmedeklinker na gerekte en lange
klinkers gewoonlijk verzacht is tot z. Als tusschenmedeklinker
schrijft men s of z, al naar de af te beelden medeklinker hard
of zacht is: moassich, hoazzen, misse, lizze, hise, rize, hysje,
riizje. Wanneer een op s uitgaand grondwoord verlengd wordt
met een vollen medeklinker of een daarmede aanvangenden
uitgang, blijft men s schrijven, ook als de voor te stellen klank
zacht is of wordt: bkviisber, hy wiisäe, forkieslik, glânsgje.
Niet steeds worden de klinkers, en ook enkele medeklinkers,
afgebeeld met het teeken, dat daarvoor, gelet op de klankwaarde die het op zichzelf beschouwd vertegenwoordigt, het
eerst in aanmerking zou komen. Moge het den schijn hebben,
dat in de hier bedoelde gevallen meer rekening gehouden wordt
met de afleiding, dan dienstig is voor het weergeven eener
gesproken taal, meestal zijn ook andere redenen dan de afleiding aan te voeren voor deze spelwijze. Men heeft b.v. te letten
op het feit, dat de bedoelde klanken toch niet overal gelijk
gehoord worden; voorts op bevordering van gelijkvormigheid
en duidelijkheid.
Ter nadere aanduiding van sommige klinkers maakt men
gebruik van de toonteekens ( ' ) en ( * ). Het gebruik er van
is van tweeërlei aard. Zij dienen bij â, ô, ê, é om zoowel den
klank als ook de lengte van den klinker, bij ú en ú daarentegen alleen om den klank te bepalen van den klinker, die kort
of gerekt kan zijn, zonder dat dit nader aangegeven wordt.
Voorts wordt, om aan te duiden dat twee naast elkaar geschreven klinkers niet tot dezelfde lettergreep behooren, het
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trema (" ) gebruikt, aldus: séën, of ook wel het koppelteeken,
aldus: sé-en.
Voor bijzonderheden omtrent de letter- en toonteekens, die
eigenlijk meer den geuiten klank dan het geschreven teeken
betreffen, wordt verwezen naar de bespreking van eiken klank
op zichzelf.

B. De enkelvoudige klinkers.
Onder enkelvoudige klinkers verstaat men die, welke geuit
worden zonder dat de mondstand tijdens de uiting verandering
ondergaat.
Zij kunnen onderscheiden worden in korte, gerekte, en
lange: de korte in helderkorte (staf, let, îyn, lof, tún) en
dofkorte (man, mis, folk, nut); de gerekte in heldergerekte
(bed, biis, pölle, swver) en dofgerekte (hén); de lange
in helderlange (baen, skerf) en doflange (knoop, ãeun). Voorts
zijn er nog de korte oe en û (hoeke, titk) en de gerekte oe en -û (skoech, más).
De gerekte klinkers verschillen in hun meestgerekte uitspraak niet van de lange in lengte, en zouden derhalve ook als
lange aangeduid kunnen worden, ware het niet dat een paar
kenmerkende verschillen daarmede hunne afzonderlijke benaming noodig maken.
Deze verschillen zijn:
a. dat, terwijl de lange klinkers over het geheele taalgebied
volkomen lang klinken, zoodat een ook maar eenigszins geoefend oor ze duidelijk van de korte te onderscheiden weet,
de gerekte daarentegen níet overal even gerekt gesproken worden, en zelfs niet overal denzelfden klank hebben, waardoor
het soms vrij moeielijk is, ze van de korte te onderscheiden;
b. dat de lange klinkers in den regel, behoudens de hierna
te vermelden uitzonderingen, bij verlenging van het grondwoord, op hoedanige wijze deze ook plaats heeft, lang blijven
(baen—banen—baentsje, reef—reven—ree†ke, stoof—stoven—
stoofke, beun— beunen—beuntsje,) terwijl het bij gerekte klinkers, ook weer behoudens hierna te vermelden uitzonderingen,
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regel is dat zij bij sommige verlengingen teruggaan tot den
korten klank (lân—lamien—lantsie,
bêd—bedden—bedtsje,
bits—bizen—byske, hô†—hoven—hofke, drú†—druven—drúfke,
kopke—koekje,
mûs—muzen—mûske).
Lang niet altijd kunnen klank en lengte van een enkelvoudigen klinker door de woordbeelden juist bepaald wrorden. Zoo
worden gelijk geschreven de helder- en de dofkorte a: pakke,
panne: de helder- en de dofkorte o: toppe, skoppe.
'•
De heldergerekte ú, en de gerekte oe en û worden met hetzelfde teeken afgebeeld als de helderkorte ú, en de korte oe
en û. Dat in tún en drú†, hoek en broek, bûs en mûs de klinket s onderling van lengte verschillen, wordt de lezer geacht
te weten.
Op de volgende wijzen komt men nog zooveel doenlijk aan
klinker-onderscheiding tegemoet:
Wordt een woord met korten klinker verlengd met een toonzwakken uitgang, dan wordt de slotmedeklinker, tusschenmedeklinker wordende, verdubbeld: pak—pakke, rek—rekke, sit—
sitte, spot—spotte, nut—nutte. Na oe en û (afbeeldingen van
denzelfden klank, doch verschillend in afleiding) is dit uiteraard niet noodig: men schrijft hoeke, tûme (Woudfr. voor
tomme). Voorts wordt nooit de ch verdubbeld: rach—rache,
kich—kiche, poch—poche; natuurlijk wel de g, als deze voor
ch in de plaats treedt: mich—miggen.
Verdubbeling van den slotmedeklinker bij verlenging van
het grondwoord met een toonzwakken uitgang wordt ook toegepast na de gerekte «, e en ö, indien deze wisselen met een
korten klinker, hetgeen meestal het geval is. Men schrijft dus:
rânne, glêdde, pôlle; daarentegen skâden, wijl skâd naast skaed,
en †ôle (veulen), omdat dit naast †oalle voorkomt, en ook het
bv. nw. een tweeklank heeft (†oal, drachtig).
Van de hier bedoelde verdubbeling zijn echter g, v en z uitgesloten. Dus: brêge, loge, hoven, steven, wêze.
De lange a, e en o worden in open lettergrepen aldus geschreven: kape, †rede, knope; in geslotene: kaep, †reed, knoop.
Aan het eind van een woord wordt de lange e aldus afgebeeld:
sé, ré, pré; ook in open lettergrepen, waarin een e zonder meer
tot verwarring zou leiden: grouwélich.
De helderkorte i wordt in open lettergrepen met i, in geslo-
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tene en aan het einde van woorden met y afgebeeld: mines—
myn, party (sommigen), hy; de heldergerekte in open lettergrepen met i, in gesloten met ii: tsizen—tsiis.
De helderkorte u wordt in open lettergrepen u, in gesloten
ú geschreven: nuten—nút.
Helderkorte en doîkorte a, helderlange a (ae),
dofgerekte â.
De korte a is helder voor b, †, ch—g, k, m, p, r en w, dus
in woorden als krab, staf, tcach, baggelje, bak, tam, hap, bar,
hawioe. Voorts aan het eind van eenige kleine woorden: sa,
ta, ba, hja, ha(ivwe). Zij is iets helderder dan de korte a in
het Nederlandsch.
Waar zij voorkomt voor d, l, n, s en t, dus in woorden als
klad, tal, wan, kas, spat, heeft de oudtijds waarschijnlijk helderkorte a zich over verreweg het grootste deel der provincie verdoît tot een klank, die het midden houdt tusschen de korte a
en de korte o in het Nederlandsch en van de helderkorte o in
het Friesch dikwijls niet te onderscheiden is, zoodat b.v. latten
(latten) en lotten (loten) over een groot deel van het taalgebied
voor het gehoor denzelfden klinker hebben.
In den Zuidhoek wordt hier en daar, vooral in den Zuidwesthoek (Hem. Oldeph. en Nw.) de korte a nog in alle woorden helder gehoord. In enkele woorden (dan, dat, hwat,) ook
in de z.g. Bjirmen (Barradeel).
Voorts wordt in enkele woorden, waarin de lange a onder
invloed van s—z of t verkort is, deze korte klinker over de
geheele provincie helder gesproken: master, hast, hastich
(waarnaast nog haest, haestich,) hazze, hat (heeft).
Ook voor n onderging de ae enkele malen deze verkorting.
In mannich en swan (naast welk laatste ook een vorm met dofkorte a) wordt dit in de spelling uitgedrukt.
De helderlange klank, die de a in vele woorden heeft, klinkt
iets helderder dan, of althans ruim zoo helder als de Nederlandsche a (aa).
Woorden waarin zij voorkomt, hebben veelvuldig bijvormen
met korte a, vooral indien aan den woordstam een uitgang gehecht is. Zoo bestaan naast elkaar: skraebje—skrabje, ta†eltsje
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—taffeltsje, †lage—†lagge, aker—akker, aekster—akster, aelst—
alst, daetn—dam, skaemte—skamte, raemt—ramt, amer—ammer, (dit laatste vooral in samenstellingen: ammer†ol,) binamen
— bìnammen, haem—ham, †are—farre', bare—barre, (van bar
= hevig,) bidaerje—bidarje, kaerdzje—kardzje, baerne—barne,
baerch—bargen—barchje—bargje, apel—appel, aep—appe (het
laatste verouderd,) bilaepje—bilapje.
Bij uitgang van den woordstam op m is het zelfs regel, dat
over het geheele taalgebied bij aanhechting van een uitgang
of bij samenstelling deze verkorting intreedt: daem—dammen—
damje, †aem—†ammen—†amke, kaem—kammen—kamke,
raem
—rammen, laem—lammen—lamje. Toch zijn er uitzonderingen:
raem (harde duw)— rame (hard duwen).
In een paar Zuidhoekster tongvallen bestaan ook nog naastelkaar laekje en lakje, waaruit de meer algemeene vormen
laeitsje en laitsje ontstaan zijn.
Een paar woorden met helderlange a hebben bijvormen met
de dof gerekte â: waed—wâd, skaed—skâd.
Al deze klankwijzigingen vinden wel toepassing in de schrijfwijze, naar keuze van den schrijver. Dit is echter niet het geval
als, een enkele maal voor n, de helderlange a over een deel
van Friesland iets verkort wordt, zooals in dwaen en jaen; ook
niet bij de verbogen vormen van het telw. ttva, waarin die verkorting over het geheele gebied plaats heeft: men schrijft
twaed, twade, twaris,
In hoogst enkele woorden (skâd, wâd, wâdzje, mâd, sâdde,)
komt voor d, en in een vrij groot aantal (als: wâl, mâl, stâlle,
hâlde, kâld, lân, bân,) komt voor l en n een gerekte klank
voor, die met â geschreven wordt, en over een groot deel
van het taalgebied ongeveer gelijkluidend is met die van
woorden met heldergerekte ô, (hierna te bespreken,) en met
den klinker in Engelsch tall, lawn. In den Zuidwesthoek
wordt in deze woorden een halfheldere, halflange a gehoord,
in andere streken is de klank bijna gelijk aan de dofkorte a,
terwijl hij ook hier en daar den tweeklank in moal (meel) nabijkomt. Den Zwh. buiten aanmerking gelaten, nuanceert de klank
dus, naar gelang van het plaatselijk dialect, tusschen de dofkorte a en den langen tweeklank oa.
Een afzonderlijke groep vormen hierbij eenige woorden,
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waarin oudtijds op den klinker de verbinding ld of It volgde,
doch waaruit thans, behalve te Hindeloopen en in enkele verouderde of samengestelde vormen (skald, kal(ä)broer,) de ï
verdwenen is, hoewel ze nog altijd daarin geschreven wordt
(áìd, holde, kâïd, kâttsje, wáld, sâlt, biwâlä, wrâìä).
Indien bij verlenging van het grondwoord, of bij samenstelling
deze doigerekte â verkort wordt tot de dofkorte a, hetgeen in
veie gevallen plaats heeft (echter nimmer in de woordstammen
waarin ld of U na den klinker geschreven wordt,) vindt dit uitdrukking in de schrijfwijze (lân—Jannen—lantsje; hân—hannen
—hanneï; wál—wallen—waAisje; fetrokâld; iválliovX). Men ga
hierbij geheel op zijn gehoor af; een regel is er niet voor aan
te geven. Wel zal gewoonlijk toevoeging van een harden medeklinker dezen invloed hebben, doch zeker is ook dit niet. Zoo
komt zelfs van een woord met dofkorte a, panne, naast het verkleinwoord pantsje ook een verkleinwoord pântsje voor. Meervouden ais lannen, stramien kunnen soms in den mond van
iemand, die gewoon is ze met de dofkorte a te doen hooren,
met doigerekte â klinken, indien zijn gedachtengang daartoe
aanleiding geeft, en kunnen dan natuurlijk ook zoo worden
geschreven.
Indien de voor een n gesproken dofkorte a bij samenstelling
onder den invloed eener l komt, klinkt zij dikwijls zoo gerekt,
dat sommigen haar met â afbeelden: mânlfue naast manljue,
icánlje naast waníje.
De over bijna 't geheele taalgebied met een korte a gehoorde
woorden dan, dat, hwat, kwant, hwanear, fan hebben bijvormen
met helderkorte e: den, dei, Invet, hicent, hwennear, f en, die
in de spreektaal of in 't geheel niet meer voorkomen, of nog
slechts in een klein deel van den Zwh., doch nog dikwijls worden geschreven.
Sommige woorden met korte a hebben bijvormen met de
korte of gerekte e, als: rak—rek, fak—†ek, äamme of damje—
ãemme, achter of after—echter of e†ter, kracht of kra†t—krecht
of kre†t of krêft, graft—grê†t, †atsje—†etsje, gasp—gesp, sacht—
séft, sachts—séfís. Oudtijds was dit veel meer algemeen. De
meeste vormen met e verouderen thans, hoewel zij in de schrijftaal nog in volle gebruik zijn.
Verder komen naast elkaar voor: blaksem—bliksem, plas—
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plìs, slanter—slinter, haspel—hispel, slabje—slobberje, gabje—
gobje, happe—hoppe (kinderwoord voor paard), bats—bots,
bras—bros (ontstemd, kwaad), †ladze—†loäze (lap vel), flats—
†lots, stâlìe—stelle, älve—elf, swang—swong, gang—gong, lang je
—Ung(i)e, gram—grom—grim, mâd—mêd, smachel—smichel—
smycht, wrachtich—wrychtich, wrakseìje—wrakseìje,
blaksum
—bliksum.
In woorden, waarin in het oudfr. een heìderlange a voorkomt, heeft deze zich vaak gewijzigd tot den tweeklank ea.
Naast sommige dier woorden met ea staan nog bijvormen met
a (ae), als b.v. waerde—ivearcle, flaech—fleach, waer—wear,
(dit over bijna het gelieele gebied in wearljacht, wearlamke),
stael—steal, naet—neaí, flaelje—flealje, ga{e)rje—gearje, kael
—keal (kaal), kaets—keats, prael—preal, Maert—Meart, sage—
seage (zaag), waech—weach (waag, ook: wand, doch dan alleen
weach of weech), swager—sweager, saed—sead(de),
saedsum
—seadsum (meest: sêdsum), skaemte—skeamte,
stapel—steapel (-gek, -dronken), waen—wean, garich—gearich (van onregelmatig liggend land).
Onder den invloed van het Ned. hebben zelfs enkele vormen
met a (ae) die met ea reeds weer uit de spreektaal verdrongen, hoewel ze in de schrijftaal nog wel eens gebruikt worden:
dagen—deagen, laech—leach, haegje—heagje,
blaker—bleaker,
ska(e)mte—skeamte,
tael-teal(e).
In het oudfr. hadden woorden met ae soms bijvormen met ee.
Deze laatste hebben thans meest ie, waardoor sommige woorden met «e bijvormen hebben met dezen tweeklank: aes—ies,
baer—bier, blaze—blieze, skrael—skriel, prael—priel, jaer—
jier (jadder), strael—striel, daed—died. Zoo ook kieme (kammen) naast kaem (kam), gewier, miswier en wierje naast waer,
time (in twiebak, hojilling) naast twa.
Naast enkele woorden met lange a staan bijvormen met ê:
nagel—négel, sage—sêge (sage).
Waar in oudfr. woorden de lange a wisselde met o, is zij
gewoonlijk thans ea. Echter staat nog, in beperkte beteekenis,
rave naast rove.
In de schrijftaal staat voorts nog sillich (uit selich) naast
salich, genede naast genade, greve naast grae†.
De lange ae kan ontstaan uit -ag-: baelder—baggelder.
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Naast f et of fat (houvast) komt nog †aet voor.
Opmerkelijk is naast het ww. bine het zelfst. nw. ban; een
zelfst. nw. bine bestaat echter ook nog, in zeer beperkte beteekenis (bindtouw voor een wagenvracht hooi). Voorts de afleiding heine naast hân; lìng(j)e en longerje naast lang; neame
naast namme.
Voor wie de dofkorte a en de helderkorte o (bal, bol) alsook
de dofgerekte á en de heldergerekte ô (stal, pôlle) op 't gehoor
af niet weten te onderscheiden, kan als regel gelden dat met
a of â wordt geschreven, indien in het Stadfriesch, het Zuidwesthoeksch, het Nederlandsch of een andere verwante taal een
der schakeeringen van a gehoord wordt.
Helderkorte e, heldergerekte ê, helderlange e (ee, é).
De helderkorte e, die gehoord wordt in woorden als hebbich,
wedzje, lef, lech, bek, hel, mem, en, rep, voer, les, pet, klinkt
geheel als de helderkorte e in Nederlandsche woorden.
In woorden als hjerst, kjel (waarnaast kei), stjerre, strjemje,
Ijeãder, is zij eigenlijk deel van den korten tweeklank ea (zie
daarbij).
Voor een r, ook als deze thans niet meer gehoord wordt,
klinkt zij in sommige woorden (bern, tsjerne, herne, tsjerke,)
over een groot deel van het taalgebied iets gerekter dan gewoonlijk. Dit wijzigt echter de schrijfwijze niet. Hiermede moet
niet verward worden een woord als gêrs, waarin de ê wisselt
met den tweeklank ea (gears), en trouwens ook overal, waar
zij er in voorkomt, gerekt gehoord wordt.
De heldergerekte ê klinkt ongeveer als die in Eng. there,
where, en komt voor in woorden als krêbbe, bêd, grêf, rêch,
brêge, gêrs, rest, wêze.
Voor k, l, m en n wordt zij zelden, voor p en t nooit gehoord;
voor f steeds zeldzamer.
Zij is vaak een verlenging van de helderkorte e, doch ook
wel uit de helderlange a ontstaan. Zie over het laatste bij de
bespreking van den tweeklank ea.
De helderlange e (ee, é) voorkomende in woorden als sé,
reed—reden, reef—reven, feech—fegen, teek—teken, deel—
delen, speen—spenen, reep—repe, feest, freze, speet—speten,
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klinkt geheel als in het Nederlandsch. Voor b en m wordt zij
in oorspronkelijk Friesche woorden niet gehoord.
De helderkorte e is, vooral voor n en m, vaak verloopen tot
een dofkorte ì, in welke gevallen de klank natuurlijk ook met
dit teeken geschreven wordt. Van woorden waarin deze klankwijziging zich nog niet over het geheele taalgebied voltrokken
heeft, zijn ook in de schrijftaal gewoonlijk twee vormen in gebruik, b.v. stemme slimme,
swemme—swimme,
biäemme—
bidimme, men—min, skreppe—skrippe, blebbe—bübbe, †ekke
—†ikke, gek—gik, greppel—grippel, penje—pinje,
klente—
klinte, bregge (meest: brêge)—brigge, rich (uit verdwenen
rech, nu meest rêch). Een enkele maal is deze i echter ontstaan
uit ea, zooals bij ek—ik (ook).
Oudtijds hadden heel wat woorden waarin de helderkorte e
gehoord werd, een bijvorm naast zich met (nu soms tot korte
oa geworden) korte o. Daarvan zijn nog eenige bewaard gebleven, vooral in de Zuidhoekster tongvallen. In de spreektaal
komen o.a. nog naast elkaar voor: sinne—sonne, rinne—ronne,
del—dol, net—not (vischnet), hel—hol, bril—brol, telle—tolle,
helpe—holpe, stil—stol, knette(l) — knotte, berste—boarste, bern
— bom, herne—hoarne, sivemme—swomme. Bij Gysbert Japiks
en te Hindeloopen nog bod voor bêd. De vormen met
e (c.q. i) hebben die met o (c.q. oa) grootendeels verdreven;
slechts enkele malen is ook het tegenovergestelde voorgekomen, b.v. bij dolle, oudtijds ook delva; folie (veel), oudtijds ook
†ela, en misschien bij holle, indien dit hetzelfde woord is als
oudfr. heli, hele, heila, hal (de hersenen).
Voor r heeft de helderkorte e zich vaak gewijzigd tot een
helderkorte a. Van de hierdoor ontstane vormen hebben vele
die met e geheel verdrongen uit de spreektaal. Naast elkaar
bestaan o.a. nog: hert—hart, smerte—smarte,
berste—barste,
herberge—harbarge, bern—barn, herne—harne, merke—marke,
bergje—bargje, †ersk—†arsk, †erve—†arve, perk—park, perse
—parse, berm—barm, swerm—swarm. Verdwenen zijn o.a.
herkje, ber, ker, per, wer, nu overal harkje, bar (beurt), kar
(keur), par (peer), war.
Woorden met heldergerekte ê hebben nog al eens bijvormen
met helderkorte e, b.v. best—best, mês—mes, †lêsk—†lesk (echter meest †leis), léste—leste (lusten). In den Zuidhoek worden
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zeer vele woorden waarin elders de heldergerekte ê voorkomt,
met helderkorte e gehoord. De heldergerekte è gaat trouwens,
wanneer het grondwoord verlengd wordt, onder den invloed
van een nakomenden harden medeklinker vaak over in een
helderkorte e, waarmede dan rekening gehouden wordt in de
spel wijze: krêbbe—krebke, bêd—bedtsje, rêch—rechje, brêge—
brechje, gêrs—gerske, nest—nestke. Een regel is hiervoor echter niet te geven. Zoo wordt over bijna geheel Friesland het
met het achtervoegsel -ich uit lést afgeleide bv. nw. als lestìch
gehoord, en dus ook zoo geschreven, doch over 't zelfde gebied
hoort men steeds rêstieh, van rest. Men ga dus hierbij op 't
gehoor af.
Eenige van wwn. afgeleide zelfst. nwn. met de lange e hebben bijvormen met de helderkorte ì: smeet—smite, fleet—†lite,
sleet—slyt, beet—byí, greep—gryp, kneep—knyp.
Sommige woorden met helderlange e hebben bijvormen met
dofkorte i: skele—sküïe, beest—bist, bleek—blikke, (bleekveld)
eker—ikker, reedlik—ridlik, kweke—kwikke,
ledich—liddich,
weten—witten (van weit). Deze dofkorte i is soms een verkorting van de helderlange e, soms echter ook een afleiding uit
bijvormen met ie, zooals b.v. bij ridlik, waarnaast nog rpdlik,
witten waarnaast nog wjitten.
In enkele woorden, die thans bijna of in 't geheel niet meer
met lange e voorkomen, heeft in sommige streken de dofkorte
i nog iets gerekts, dat aan haar afleiding herinnert, b.v. in
dizze, lizze, sizze, rikke (reiken); naast het laatste trouwens ook
nog wel reke.
Ook met heldergerekte ì (ii) hebben sommige woorden met
de helderlange e bijvormen: bleek—bliik (bleekveld), beker—
bìker, reek—riik, kreek—kriik, eken—iken, evels—ivels, teek
—Hik.
Naast seel staat sile, meest met verschil van beteekenis, naast
dek staat, in beperkte beteekenis, deek.
Onder den invloed van nakomende medeklinkers werden de
helderkorte, de gerekte en de helderlange e wel tot ei. Ook zijn
er woorden, zooals teken—telken, waarvan reeds in het oudfriesch, waarschijnlijk door ongelijke afleiding uit ai, vormen
met de lange e en de ei naast elkaar voorkwamen. Naast
elkaar staan thans: steech—steich, teken—teiken,
gemeente—
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gsmeinte, egen— eigen—ein, segen—seine, betel—beitel, dele—
ãeílje, ('t laatste met de beperkte beteekenis van twisten,) grenen—greinen, weet—weit, flêsk—f leis, ein (eend), weine (weenen), steger—steiger, penje—peinje, Grins—Greins, finster—
feìnster, flenje—fleinje (flanel), tivintich—tweintich. Zie voorts
loeìne—weindzje (wenden), skeine (schenden), seine (zenden),
ein (eind).
Bij verlenging van het grondwoord gaat de lange ee soms
over in een dofkorte i: heech—hichte, leech—lichte, breed—
bridte, reek—rikje, leech—lichlân (ook nog vaak leechlân).
Over 't voorkomen van schakeeringen van e naast de tweeklanken ea en ie zie men onder de bespreking daarvan.
Doîkorte i, helderkorte i (y), heldergerekte i (ii).
De dofkorte i klinkt als in het Nederlandsch (rib, lid, grif,
mich, sigge, stik, stil, slim, wip, mis, sit, lizze).
Vóór de verbindingen rd en rt, waarin de r thans niet meer
gehoord doch steeds geschreven wordt, en voor de verbindingen rf—rv, rch—rg, rk, rl en rp, dus in woorden als wird, stirt,
ik wirf—hab wirven, wirch—wirge, wirk, gir(d)le, wirp (worp),
is vrijwel over het geheele taalgebied (uitgezonderd is alleen,
en dan nog slechts voor sommige dier woorden, als b.v. hird,
de Zwh.,) de dofkorte i overgegaan in een dofkorte u.
Verder is zulks òf over de geheele uitgestrektheid of over
verschillende deelen der provincie het geval in sommige woorden waarin zij voorkomt voor d, f, g, l, m, n, s en t, b.v. in nidle,
skrift, rift, rìgje, mil, Mik, stimper, kinde, jìster, sister, britsen.
Wijl zich deze klankwijziging nog slechts voor twee bepaalde
groepen van woorden, n.1. voor die waarin de klinker voorkomt voor r -f" medeklinker, en voor de verl. dlwn. britsen,
ïitsen, ditsen enz. en verder voor enkele op zichzelf staande
woorden als spil, t(w)isken, over nagenoeg het geheele taalgebied voltrokken heeft, en geen der vele overige woorden
waarin zij hier en daar plaats heeft, nader te groepeeren zouden zijn volgens hun vorm, of naar het gedeelte van Friesland
waarin zij voorkomen, wordt er tot nog toe in de schrijfwijze
weinig of geen rekening mede gehouden. Slechts enkele malen,
als de vorm met i nagenoeg onbekend is, en het woord in het
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Nederlandsch u heeft, zoodat het beeld i zeer vreemd aandoet,
gebruikt men u, b.v. in stumper, punt, munt. Naast dit laatste
hoort men echter over de geheele provincie nog mint, in de
vergelijking: sa . . . . (meest: †alsk) as de mint.
In woorden als hjir, bjist, tsjiì, stjit, waarin de dofkorte i
eigenlijk deel is van den korten tweeklank ie, ondergaat de i
deze klankwijziging nimmer. Waar dit zoo schijnt, als b.v. in
sjutte naast sjitte, is ju uit ouder iu naast ie.
Over het grootste deel der provincie heeft in sommige woorden de dofkorte i (of de helderkorte e waaruit zij ontstond,)
voor ns(i); in welke verbinding de n zeer onvolkomen geuit
wordt, den klank aangenomen van een helderlange e (é, ee).
Zulke woorden zijn: Uns, minske, winsk, brinsgje, klinsgje,
iorinsgje, winst, minst. In slechts een kleiner gedeelte wordt
hierin de dofkorte i gehoord.
In enkele andere dergelijke woorden, (ginst, kinst, minster,)
waarin men in het Westerlauwersch oudfriesch o of u schreef,
terwijl G. J. ze met een dofkorte u of i afbeeldde, wordt thans
ook wel algemeen een dofkorte * geschreven, doch men hoort
ze daarmede nergens. In het daareven bedoelde grootste deel
van het taalgebied spreekt men ze met de doflange eu, in het
kleiner met dofkorte u.
De klank der helderkorte ì (y) komt vrijwel overeen met
die welke thans in Nederlandsche woorden met ie wordt voorgesteld. Zij komt voor in woorden als side, ïyfke, stychje, dyk
—diken, bylje, büe, rym—rime, myn—mines, stryps, stripe,
lyster, hise, byt—bite.
De pers. vnwn. hy, sy, dy, wy, my en het vz. by worden alleen
in een bepaald gedeelte der Wouden met helderkorte i gehoord;
overal elders met den tweeklank ij, hetgeen echter nog geen
verandering heeft gebracht in de schrijfwijze. Zoo ook wordt
het aanw. en betr. vnw. dy hier en daar, vooral in den Zuidhoek, met ij gehoord.
Bij deze klasse van woorden behoorde tot voor betrekkelijk
korten tijd ook het pers. vnw. jy, dat thans echter nog alleen in
de schrijftaal gebruikt wordt; in de spreektaal is het vervangen
door jo.
De klank der heldergerekte i (ii) is ongeveer gelijk aan den
klinker in Eng. to tease, cheese.
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Zij komt voor voor b, d, f—v, ch—g, k, p, s—z, dus in woorden als: bibeì, wiid—wide, stii†—stive, †iich—†igen, iik—iken,
piip—pipe, tsiis—tsizen—tsiizje. Voor b en k vrij zeldzaam en
over slechts een deel der provincie.
Sommige woorden met helderkorte i hebben bijvormen met,
meestal uit de lange e afgeleide, dofkorte i: wite—witte (weten), lyst—list, byt—bit, grym—grim, gripe—grippe, himeì—
himmel, hympe—hímpe, blyk—blik. Enkele andere hebben bijvormen met ie: byld—Meld, brinich—brienich, fym—fiem, trime
—triemme, rym(e)—riem(me),
trimich—triem(m)ich.
De heldergerekte i (ii) gaat bij verlenging van het grondwoord met een uitgang die met een medeklinker aanvangt, en
in samenstellingen, vaak over in een helderkorte i (y), hetgeen
zoo mogelijk uitgedrukt wordt in de schrijfwijze (tiid—tydlik,
altyd, biis—bys†eint, bliid—blydskip, wiif—wy†ke, stiich—
stychje, piip—pypke, gerii†—gery†lik, tsiis—tsyske.
In siik je (zoeken) wordt de ii over steeds grooter gebied ook
kort, hetgeen aanleiding geeft om sykje te schrijven. In to siik
blijft zij echter over 't geheele gebied behouden.
Enkele woorden waarin zij voorkomt hebben bijvormen met
ie: tize—tìeze, mizel—miezel, Mis—lies (lisch), en de onvolt.
verL tijdsvormen bliik—bliek, stiik—stiek, enz.
Omtrent de wijziging der heldergerekte i (ii) tot ij zie men
bij de bespreking van dien tweeklank.
Opmerkenswaardige bijvormen van woorden met een der
schakeeringen van i zijn voorts nog: krippe—krûpe, driigje—
drouwe, divel—duvel— deale, kringe—krongje,
krinkel—kronkel, sims—soms, sint—sont—sûnt, like—lekke,
grim—grom,
hympe—hompe, brimstich—bromstich, skinke—skonk (met verschil van bet.). De wisseling tusschen i en o treedt vooral op
voor m en n. Voorts dippe nog naast dope, welk Hollandisme
alleen voorkomt in de beteekenis van: het sacrament van den
doop verrichten.
Helder- en doîkorte o, heldergerekte ô, doîlange o (oo).
De helderkorte o klinkt in 't Friesch ruim zoo helder als
in 't Nederlandsch, zoo b.v. in Friesch hol, Ned. hol. Zij komt
alleen voor voor d, †, ch—g, k, l, p, s en t, dus in woorden als
bod, lof, och, rogge, fok, hol, top, kost, lot.
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De dofkorte o, geheel gelijk aan die in Ned. kom, komt voor
in woorden als krob, gnod, slof (soort schoeisel), poche, pogge,
lok (geluk), brol, kom, bont, op, bos, bot, dus niet voor r, v en z.
De heldergerekte ö klinkt ongeveer als de klinker in Eng.
tall, lawn. Zij komt voor in woorden als dobber, bôd, dô†—dôve,
nóch, loge, rak, krôkje, †ôle, pope (slaperig), pôt. Voor b wordt
zij uiterst zelden, voor m, n, r, s en s nooit gehoord.
De doflange o (oo), ongeveer gelijk aan die in het Nederlandsch, komt voor in woorden als roof—rove, dooch—doge,
smook—smoke, tolef—toolve (meest nog toalve geschreven,)
romer, loom, droop, hope. Voor b, d, n, s—z en t wordt zij níet
gehoord.
De bijw. ho en do worden thans overal met korte oe gehoord;
zoo ook het tusschenwerpsel tol Overigens klinkt to als Ned. te.
Sommige woorden, b.v. slof (slordig), bol (gebold), post, los,
rogge, drok worden in het eene deel van Friesland met helder-,
in het andere met dofkorte o gehoord.
De met helderkorte o gesproken voegwn. of en oft (in welk
laatste de f doorgaans niet gehoord wordt,) hebben de bijvormen e† en e†t, die in de spreektaal echter nergens meer voorkomen.
Het woord fol, (vol) met dofkorte o, wordt in den Zh. met
doflange o (oo) gehoord, doch nimmer zoo geschreven.
Vele woorden waarin de heldergerekte ô voorkomt, hebben
bijvormen met helder- of dofkorte o, b.v. dobber—dobber, bod
—bod, stok—stok, rok—rok, krôkje—krokje,
môlke—molke,
rôlje—rolje, pôt—pot.
Sommige woorden met d voor f (als slotmedeklinker na gerekte en lange klinkers als v gesproken,) hebben bijvormen
met den helderen tweeklank ou: ôf—ou (in ôf wordt trouwens
bijna nergens meer de slotmedeklinker gehoord), hôf—hou,
drô†—drou, dôfhûdich—douhûdich.
Ook uit de verbinding ôg is wel ou ontstaan, waardoor b.v.
naast elkaar voorkomen: skôgje—skouwe, kôgje—kouje, fôgd—
f oud (in fôgd wordt de g niet meer gehoord).
In het Middelfr. hadden vele woorden nog oa, die thans meest
met ô gehoord worden. Naast elkaar komen nog voor: pôt—poat,
nôt—noat, grót—groat, rôt—roat, fôle—foalle, waarnaast foal
(drachtig), hôl (nu meest hol)—hoale; voorts, door assimilatie
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van g met j', of palataliseering der k: kôgje—koaije, tôgje—toaije,
skôgje—(lek)skoaije, lôkje—loaitsje, kokje—koaitsje, plakje—
ploaitsje. In dit verband moeten nog genoemd worden als van
dezelfde afleiding: droaìje (dobbelen), troaije (leiden, eig. meetrekken), ôftroggelje.
Indien, bij meervoudsvorming, of aanhechting van een uitgang aan het grondwoord, de heldergerekte ö onder den invloed van een harden medeklinker blijft of komt, wijzigt zij
zich meestal tot een helderkorte o: hof—hoven—ho†ke, stok—
stokken, pôlle—pollen—poltsje, pot—potten—potsje.
Enkele woorden met gerekte of lange o hebben bijvormen
met de gerekte oe: drôvich—ärovich—droevich,
(waarnaast
bidroe†d, in welk woord doorgaans de f niet gehoord wordt,)
ìoom—loem, tòvje—toevje, genôch naast binoege. Naast mogelik
en mooglik staat mûg(e)lik, ook verkort tot mûlk.
Sommige oudfr. woorden met o hadden bijvormen met e of
i; onder i zijn hiervan reeds eenige bewaard gebleven voorbeelden gegeven. Opmerkelijk is nog naast het bijv. nw. krom, het
ww. krieme (een bocht maken, b.v. van een wagen gezegd);
naast het zelfst. nw. grom, waarnaast trouwens grim, het ww.
grieme; naast stome nog stieme, stymje, uitwazemen; naast
iepen stond nog wel in het middelfr. open; bij G. J. vindt men
nog iem voor om(m)e, nu meest omke.
Over het voorkomen der dofkorte o naast de dofkorte u en
de korte û, alsook over het ontstaan van de doflange o (oo) uit
oa, zie men bij de bespreking dier klinkers.
Gerekte en korte oe.
In sommige woorden, waarvan de klinker in de oudste Westerlauwersch-Friesche stukken met o, in latere ook wel met
oe geschreven werd, heeft deze thans een gerekten klank, gelijk aan de gerekte û, en aan den klinker in Eng. room, goose, of
wel een korten klank als de klinker in Nederlandsch hoek.
Hij komt, gerekt, voor in woorden als loef—loeve, skoech,
ploege, doek, broek, koeke, doem, kroep (onv. verl. t. van
krûpe). Vele dezer woorden hebben bijvormen met korte oe,
terwijl voorts de gerekte klinker bij verlenging van het grondwoord of bij samenstelling vaak overgaat in een korte (skoech—
skoechje, ploege—ploechje, koekmoal).
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Voor b, d, l, n, r, s—z en t worden de gerekte en de korte
oe nooit gehoord.
Slechts in enkele woorden, als hoek(e), hoep, is de klinker
over het geheele taalgebied kort.
De hier besproken klinker wordt gewoonlijk met oe geschreven, indien de overeenkomstige woorden in 't Nederlandsch
o of oe hebben. Hierop zijn echter nog al uitzonderingen, b.v.
†ûgel, rûs, bûter.
Dof lange eu.
De doflange eu, uit eene o ontstaan, wordt gehoord in woorden als smeudich, gleuf, preuvelje, heuch (hoog), heuch—heuge
(geheugen, heugen,) meuke, streule, deun, sneupe, steure, reus,
teutsjemoei.
Vormen met oa (uit oudfr. o,) komen of kwamen tot voor
kort, nog naast die met eu voor: dreune—droane, kreune—
kroane, beul—boal, reulje—roalje, keuning—koaning, reultsjer
—roaltsjer. Met doflange o (oo): deugd—dooch, mooglik naast
meuch en almeugend, streupe—strope. Met heldergerekte 6 en
uit ôg ontstane korte, dalende ou:
(reid)teugel—tôgel—touwel.
De woorden die in het oudfr. met o geschreven en thans wel
met eu gehoord worden, hadden ook bijvormen met u (û), die
later soms tot helderkorte u (ú) werd. Naast elkaar komen
daardoor nog voor: heuge—hûgje—húgje, heune—hune, meun
—mime (soort visch,) deunsk—dúnsk,
(reid)teugel—tûgel,
treure—trure.
Naast de vormen met o stonden in het oudfr. ook wel vormen met a, die later tot ea of e (ee) werden. Vandaar thans
naast elkaar: heuch—heech (hoog,) keuning—kening (dit laatste nog alleen in de schrijftaal,) smeudich—smedich, beusich—
bezich, smeule—smele, heul—heel,
kreupel—krepel.
Enkele malen is onder invloed van een nakomenden medeklinker de eu tot dofkorte u geworden. Vandaar vormen als
tutte, tutsjemoei, naast teut(sjemoei), hunnich (uit niet meer
voorkomend heunich) naast hunich, plunje (uit verdwenen
pleunje, pleuninge,) naast ploanje, plonje, huchte (uit heuch)
naast hichte (uit heech,) rulje naast reulje, rultsjer naast reultsjer (plompstok bij het visschen).
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Voor r (treure, steure, seure, fleur) is de eu eigenlijk een
tweeklank.
De woordvormen met eu zijn waarschijnlijk geen van alle
van Frieschen oorsprong, doch uit de Saksische dialecten,
enkele ook uit de Nederlandsche schrijftaal, overgenomen.
Doîkorte u.
De dofkorte u, in klank overeenkomende met de Nederlandlandsche in nut, komt voor in woorden als skud, suf, pluch—
pïugge, kruk, bult, stumper, punt, skur†, dus, put, ju.
Vele woorden met de dofkorte u hebben in het Friesch, (ook
reeds in het Westerlauwersche oudfriesch) steeds vormen met
de dofkorte o naast zich gehad. Ook thans is dit bij vele nog het
geval, b.v.: skud—skod, (kûpers)kluft oî -klucht—klo†t, lûdru†tich—lûäroftich, juk—jok. Sommige vormen met u (b.v. hukke,
sukke, (ge)luk,) komen in de schrijftaal nooit meer voor, hoewel ze in enkele Zuidhoekster tongvallen nog wel gehoord worden. Naast dus gebruikt men in de schrijftaal nog vaak dos,
hoewel dit nergens meer voorkomt.
In woorden waarin de dofkorte u (c.q. ook de haar vervangende dofkorte o of korte û) volgt op een j , zonder dat met
deze het woord aanvangt, (pjut, sjuch, tsjok, tsjûk,) is zij eigenlijk deel van een tweeklank. Zie hierover onder „Onvolkomen
twee- en drieklanken."
Korte en gerekte û, helderkorte en heldergerekte u (ú).
De korte en de gerekte û hebben resp. geheel denzelfden
klank als de hiervoor besproken korte en gerekte oe; zij zijn
alleen van anderen oorsprong.
De korte û komt voor in woorden als dûbeld, bûde, tû††e,
rûch—rûge, dûk, fûl, nûmer, nûn, rûp, bûse, bût; de gerekte in
woorden als lûd, slûf—slûven, sûch—sûgen, rûs—rûzje—rûzich,
Mis, mûs, tút, tûzen. De korte beantwoordt gewoonlijk aan korte
klinkers in de verwante talen; zoo niet, dan is zij als een verkorting van de gerekte te beschouwen. De gerekte komt meest
voor in woorden, die in het Hoogduìtsch au of eu hebben.
De woorden waarin de korte û voorkomt voor m en n, en
enkele woorden waarin zij voorkomt voor fc, hebben bijvormen
met de dofkorte o. Zoo hoort men in Ferwerderadeel, de Don-
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geradeelen en een groot deel der Wouden in een aantal woorden, waarin meestal in 't Ned. de tweeklank ui voorkomt, oî bij
uitzondering o, voor de m een korte û: skûm, (môlk)kûm, prûm,
tûme, krûm (kruimel,) tûmelje, krûm (krom,) doch in het overige deel der provincie de dofkorte o: skom, kom, prom, tomme,
krom, tommeìje, krom. Daarentegen hoort men noordelijk vaak
nommer, zuidelijker (en over 't grootste gebied) nûmer. In vele
woorden, waarin zuidelijk en over 't grootste gebied een korte
û voorkomt, hoort men noordelijker een dofkorte o. Zoo staan
naast elkaar: bûnt—bont, ûnder—onder, wûnder—wonder, de
voorvoegsels ûn- en ûnt- naast on- en ont-. Voorts staat tokke
naast tûke, en stond vroeger bokke naast bûke, hukken (wisselvorm van hokken) naast hûken (knie-oksels).
In sommige woorden, die oudtijds zonder twijfel met gerekte û gehoord werden, als bût, slûch, is deze thans kort.
Voorts ondergaat de gerekte û, bij verlenging van het grondwoord en bij samenstelling soms verkorting tot de korte û:
mûs—muzen—mûske, sûch—sûchje.
In vele woorden met korte û is deze tot een helderkorte u (ú)
geworden. Woorden waarin dit reeds over de geheele provincie
heeft plaats gehad, zijn b.v. út, túch (vuil), húl, Mm, tún, thús,
sprút—sprute, ús—uzes. Van andere worden vormen met û en
ú naast elkaar gehoord: kruk—kruk, bút—bút, strûk—strúk,
pûk—púk, tû†fe—túf(fe),
rûde—rude.
Ook in woorden die vroeger een gerekte û hadden, heeft deze
klankwijziging wel plaats gehad, waarbij dan de klinker tot
heldergerekte u (ú) werd: drú†—druven, túch (tuigage), suver.
Ook deze heldergerekte u (ú) wordt vaak weer tot de helderkorte u verkort, zooals in. drúfke, slú†ke, †artúch, nuver, huverje.
Sommige woorden, waarin de heldere, c.q. gerekte û voorkomt, vooral voor l, s en t, hebben over kleine, niet steeds
dezelfde deelen van het taalgebied bijvormen met den langen,
dalenden, c.q. ook met den korten, stijgenden tweeklank oe,
hetgeen bij enkele woorden wel eens in de schrijftaal uitdrukking vindt: rûs—roes, skútje—skoelje (schuilen), rúpelje—roepeìje, smûzje—smoezje (smoezen), tûtsje—toetsje. Zelfs hûs,
lús, mûs, brûs, hoort men hier en daar met dien langen tweeklank, en in Ferwerderadeel woorden als bûter, buten, bûse,
mûle, met den korten.
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In den Zuidhoek worden alle woorden die elders met gerekte
û gehoord worden, met heldergerekte u (á) gesproken; voorts
hoort men daar vele woorden, die elders de helderkorte û hebben, met helderkorte u (ú).
Die woorden met helderkorte û evenwel, die bijvormen met
dofkorte o hebben, zooals bûnt, ûnder, ondergaan nergens deze
klankwijziging.
Regels voor al deze schakeeringen zijn overigens niet te
geven, naar de woordgroepen zoo min als naar het gebied waarover de verschillende vormen voorkomen. De wijzigingen hebben schijnbaar zonder eenigen regel plaats. Zoo zijn b.v. in de
woorden rnûs en hûs de klinkers gerekt, en van gelijken oorsprong, doch terwijl het meervoud van het eerste woord en het
verkleinwoord er van (muzen, mûske,) over het geheele gebied,
uitgezonderd den Zuidhoek, met korte û gehoord worden, is
in die van het tweede (kazen, húske,) de klinker over bijna het
geheele gebied een helderkorte u (w); slechts in een deel der
Wouden wordt gehoord hûzen, hûske, met korte û. Ook komt
over een streek waar mûs gezegd wordt, het andere woord voor
met helderkorte u («). Bij vele andere woordgroepen is de
onregelmatigheid nog sterker, waarbij komt, dat de korte û en
de helderkorte u (û), voor zoover afgeleid uit de gerekte û, nog
hier en daar iets gerekts behielden, dat ze onderscheidt van
andere. Zoo is er in sommige dialecten nog onderscheid te
hooren tusschen de klinkers van lûke (trekken) en tûke (tak),
tusschen die van thús en ûs.
Enkele malen wisselt û met doffe of helderkorte i: krûpe—
krippe, rûp—ryp (rups), rûpelje—ripelje.
Toonzwakke klinkers.
De in woorduitgangen door e voorgestelde klinkers zijn ongeveer even toonzwak als die in overeenkomstige Nederlandsche uitgangen. Voorts is dit het geval met
den klinker in er, den enclitischen vorm van het vnw. hy,
en met dien in de vnwn. we, se, je, enclitische vormen van wy,
sy, jy, die echter ook proclitisch voorkomen. Het vnw. my wordt
zelden met toonzwakken klinker gehoord;
dien in den 3den en 4den nv.-vorm van hy: Mm, als dit on-
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betoond gezegd wordt, in welk geval meestal ook de h verzwegen wordt;
dien in den onbetoond-enclitìschen vorm van het vnw. dou
of dû, welk vnw., enclitisch voorkomende, zoowel in zijn betoonden als in zijn onbetoonden vorm gewoonlijk aan het voorgaande woord gehecht wordt, met weglating der d (meistou—
meiste) of wel zich geheel daarmede vereenzelvigt, indien het
niet betoond wordt (meist');
dien in het lidw. de, en zijn enclitischen vorm 'e, en de in
bepaalde uitdrukkingen nog voorkomende 3de en 4de naamvalsvormen daarvan ('er, 'en, b.v. in: mei-'er-tiid, op 'en baen);
dien in het bìjw. der (er), dat ook wel, doch alleen als het
enclitisch gebruikt wordt, gesproken en soms geschreven wordt
als er;
dien in de voorvoegsels ge-, bi-, †or-, to-, waarbij opgemerkt
dient te worden, dat bi- nog in enkele Wouddorpen met helderkorte i gehoord wordt en van †or- ook de r verzwegen wordt
behalve voor een klinker (†oroarje) en voor h (†orheard), en
in sommige woorden die (of: als ze) met zeer sterken nadruk
gesproken worden (†orjaenmy, †orgemy, †orgrieme, †oräikke);
dien in het bijw. en voorz. to (te);
dien in het vnw. men of min, indien dit niet betoond wordt,
alsook dien in den slechts onbetoond voorkomenden en verouderden bijvorm me van dit woord;
dien van het ontkennend bijw. net, indien dit woord niet betoond wordt. Het eigenaardige hierbij is, dat de toonzwakke
klinker dan gehoord wordt vóór de n, evenals bij Eng. n't voor
not in didn't, wouìdn't. Op schrift tracht men het toonzwakke
net wel aan te geven met n't, hetgeen echter verkeerd is, daar
het woord immers een klinker houdt, en een zelfstandige lettergreep blijft. Ook de spelling 'nt, door enkelen toegepast, is om
die reden niet zuiver; men zou eigenlijk ent dienen te schrijven: dat Me 'k ent tocht.
Iets minder toonzwak, zweemende naar de dofkorte i, wordt
gehoord de klinker in het lidw. in, het lidw. en vnw. it, het
wederk. vnw. yen als het niet betoond wordt, en het achtervoegsel -ris van telwoorden (ienris, twaris, enz.) 't welk ook
als zelfstandig bijwoord voorkomt als verkorting van ienris, in
de beteekenis van 't Ned. eens.
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Het lidwoord in komt, enclitisch, ook nog aangehecht voor,
en dan als en of 'n, al naar gelang het al of niet meer een
afzonderlijke lettergreep vertegenwoordigt: sa'nen, (zoo een,
lett. zoo een een,) ho'nen, sokken (b.v. sokken ding wit ik net
f en,) mennigen, (b.v.: mennigen ûre hab ik by Mm wekke).
Nog minder toonzwak, meer naar de dofkorte i zweemende,
ís de klinker ín de achtervoegsels -ich, -lik (-lyk, met volwaardige helderkorte i, komt ook nog voor,) -ing, -ling.
De klinker in het achtervoegsel -sum is even toonzwak als
die welke in uitgangen door e voorgesteld wordt, doch daarnaast wordt hier en daar nog -som gehoord, met dofkorte o.
Gevolg hiervan is dat bij woordverlenging de slotmedeklinker
van -sum niet verdubbeld wordt, en die van -som wel (iensumens, iensommens).
De tweeklank in het achtervoegsel -heid varieert naar gelang van den woordstam waarachter het gebruikt wordt en de
plaatsing in den zin, van volwaardige tot volstrekt toonzwakke
uitspraak. Slechts een enkele maal, in niget, uit niichheid, nieuwigheid, wordt dit laatste wel in de schrijfwijze uitgedrukt.
De klinker in het vnw. ik wordt, indien dit woord enclitisch
gebruikt wordt, gewoonlijk min of meer toonzwak gehoord.
Woorden als in, it, ik, him, der—er, behooren alleen afgekort te worden ('n, 't, 'k, 'm, 'r,) indien men te kennen wil
geven, dat zij geen lettergreep voorstellen, doch in de uitspraak
behooren bij den voorafgaanden of volgenden lettergreep. Een
apostrophe kan nimmer den toonzwakken klinker als klinkerbeeld vervangen; zij kan alleen beteekenen, dat geen klinker
gehoord wordt. Verwaarloozing van dezen regel kan niet anders
dan in vele geva-len tot misverstand aanleiding geven.
Elke klinker kan toonzwak worden indien de lettergreep,
waartoe hij behoort, niet den hoofdklank in het woord krijgt.
Regel is, dat dergelijke klanken toch steeds voluit geschreven
worden, indien de toonzwakte een toevallig karakter heeft,
zooals b.v. in samenstellingen als skoarstien, bûsdoek, blaugêrs.
Echter komen naast de volle schrijfvormen ook saamgetrokkene op, zooals skerteldoek—skelk, ier(d)apel—ierpel, foaral—
fral, †oarûnder—†rûnder, oardeheal—oardel, †y†teheal—†i†el,
sechteheal—sech(t)el, ûn(ge)lok—ûnk, mûg(e)lik—mûlk, nochlik—nolk.
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Soms wordt over 't geheele gebied de niet-betoonde klinker
niet meer gehoord, ook niet toonzwak: knyn (konijn), blein
(balein), klots (kalotje), wrachtich (waarachtig), wrammels (warempel), brak (barak, echter ook op te vatten als braek, bouwval), glop (galop). De saamgetrokken vorm is vaak zeer moeilijk
terug te brengen op de oorspronkelijke: ark (uit oudfr. anderk,
andwerk = handwerk?), knibbel (uit oudfr, knibolìa, knieschijf).
Evenals in het Nederlandsch wordt tusschen een grondwoord
en een achtervoegsel wel een toonzwakken, door e voorgestelden, klinker ingeschoven: no†(†e)lik, mak(ke)lik, tid(e)lik, enz.
Doch in vele dergelijke woorden heeft dit nergens, in de andere
heeft het slechts over een betrekkelijk klein deel der provincie
plaats; vandaar dat meestal geschreven wordt: no†lik, maklik,
tydlik, enz.
Vaak verdwijnt zelfs de toonzwakke klinker van de uitgangen Uk en ich geheel, en dit vindt wel uitdrukking in de schrijfwijze: da(de)Hk—äaelk, skielik—skieik, múg(e)lík—mûlk, lilk
(uit ledelik, lidlik), smoarch, baerch, ivirch.
Inschuiving van een toonzwakken klank tusschen l en r en
volgenden medeklinker komt ook wel hier en daar voor, en
wordt, indien het woord uit twee deelen bestaat, wel uitgedrukt
in de schrijfwijze: ar(re)beider, ear(re)moed{e); nooit echter
wanneer men het als enkelvoudig voelt: waerm, wirch, skelm,
wjirm, toalv(e), âlv(e). Deze inschuiving wordt bij vele, oorspronkelijk vrouwelijke, woorden voorkomen, doordien daarachter een toonzwakke klinker volgt: môlke, balke, tsjerke.
De hier bedoelde uitgang van vrouwelijke woorden slijt echter bij hoe langer hoe meer daarvan af. Vele die dien vroeger
hadden, hoort men daarmede nooit meer: †rou, walm, †loit,
float, glans, ginst; bij andere komt ze nog slechts over een deel
van het taalgebied voor: bûs(e), hoek(e), snute—snút, tute—tút.
De toonzwakke e achter de werkwoordelijke persoons- en
tijdsvormen ivy (hja, jimme) geane, steane, slane, en wy (hja,
jimme) stiene, wieme, diene, kiene, leine (legden), seine,
koene, woene, scoene, wordt als normaal aangemerkt, hoewel
zij in de spreektaal vrij vaak verzwegen wordt. Bij weglating
op schrift moet dus een apostrophe geplaatst worden. Zoo ook
wanneer achter jimme de e weggelaten wordt.
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Voorts wordt soms achter alle werkw. vormen in den 2den
pers. enkelv. (die op st uitgaan), als dou komst (jij komt), dou
makkest (jij maakt) enz., en als dou kaemst (jij kwam), dou
makkest (jij maakte), over het geheeìe taalgebied wel een toonzwakke e gehoord. Haar al of niet gezegd worden hangt van
vele factoren af, als de geaardheid van den spreker, de medeklinker waarmede het volgende woord begint, enz. Eenzelfde
persoon zal b.v. nu zeggen: dou hieste, straks dou Mest; nu
dou nimste, straks dou nimsí. Deze e wordt niet als behoorende
tot den normaalvorm van het woord beschouwd; bij weglating
op schrift behoeft dus geen apostrophe te worden aangebracht.
Geheel hetzelfde is het geval met de toonzwakke e die soms
gehoord wordt achter alle werkw. vormen in den onvolt. verl.
tijd meerv. (die op n uitgaan), als wy (hja, jïmme) kamen, makken. Voorts met de toonzwakke e die soms gehoord wordt achter
de volgende vormen van den 3den pers. enk. onvolt. verl. tijd:
hy socht, tocht, brocht, ko†t.
Waar de toonzwakke e achter werkw. meervoudsvormen
normaal is, wordt zij bij vlug spreken ook dikwijls weggelaten,
b.v. in wy komme moarn, wy scille †oart, jimme jowe Mm neat.
In sommige gevallen kan dit in de schrijftaal, b.v. in verzen,
met het aanbrengen eener apostrophe wel gevolgd worden,
zonder dat dit het taalgevoel kwetst; in vele andere echter doet
het stijf en onbeholpen aan.

C.

De twee* en drieklanken.

Onder twee- en drieklanken worden verstaan die klinkers
tijdens het uiten waarvan de mondstand zich een- resp. tweemaal wijzigt.
Zij zijn te onderscheiden in dalende, waarin de hoofdklank
op den eersten klinker, en stijgende, waarin deze op den tweeden klinker valt; de dalende weer in lange en korte, naar gelang de eerst-geuite klinker lang of kort is (aei—aike); de
stijgende evenzoo naarmate de tweede klinker lang of kort is:
(njuet, beammen).
In mindere mate nog dan de enkelvoudige klinkers worden
de twee- en drieklanken alle door het woordbeeld juist bepaald.

wumkes.nl

30

Zoo worden steeds gelijk voorgesteld de lange, dalende où
(doar) en de korte, stijgende (doarren); de korte, dalende ou
(hout) en de lange, dalende (nou); de lange, dalende û (sur) en
de korte, stijgende (mûrre); de lange, dalende oai (moai) en de
korte, stijgende (moaist); de lange, dalende oei (broei) en de
korte, stijgende (moeike). In verband met de afleiding vaak
ook de lange, dalende ea (reak) en de korte, stijgende {reakken); de lange, dalende ie (stien) en de korte, stijgende (stiennen). Aan de onderscheiding komt men nog eenigszins tegemoet door bij verlenging van het grondwoord met een toonzvvakken uitgang, na ea, ie, oa, oe en û den slotmedeklinker te
verdubbelen: beammen, stiennen, doarren, hoedden, mûrre.
Doch oa uitgezonderd geeft ook dan het geschreven teeken bij
lange na niet den geuiten klank weer.
De dialecten van Noordelijk Friesland (Ferwerderadeel, Dongeradeelen, en een deel der Wouden), onderscheiden zich van
de overige, doordien zij in verscheidene woorden een langen,
dalenden tweeklank behielden tegenover een korten, stijgenden
elders (heare—hearre,
kieme—kiemme).
In de dialecten van den Zuidhoek hoort men in woorden
waarin elders korte, stijgende tweeklanken voorkomen, een,
meestal eenigszins gerekten, enkelvoudigen klinker (beammen
—bemmen, stiennen—stinnen, doarren—dorren,
†oerje—furje,
mûrre—rnurre). In woorden waarin elders een korten, stijgenden drieklank voorkomt, hoort men daar gewoonlijk een korten,
dalenden tweeklank (leauwe—lauwe, moaijer—moijer, moeike
—muike). De vele afwijkende vormen, die het Zuidhoeksch
hierdoor oplevert, worden echter nimmer in de schrijftaal gebruikt.
aei (lang, dalend), ai (kort, dalend).
Hoofdklanken zijn resp. de helderlange en de helderkorte a;
zij worden gevolgd door een helderkorte i.
De tweeklank a(e)i is meestal ontstaan uit a(e)d, a(e)g, en
«(e) voor de gepalataliseerde k (ts).
Vandaar dat naast de woorden met a(e)i nog al eens bijvormen voorkomen, of anders woorden van denzelfden stam,
met den oorspronkelijken klank of een andere afleiding er van,
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b.v. klaeije—klaed (nu meest Meed), naeije—naeä, skaeije—
skeage (schuine kiel onder een platboomd vaartuig,) blaeije
(uit verdwenen blaeg]e)—blagje,
la(e)itsje—la(e)kje.
Daar in het oudfr. woorden met a wel bijvormen met o hadden, komen een enkele maal afleidingen van beide vormen
naast elkaar voor: daeije—doge.
Indien het grondwoord verlengd wordt met een uitgang die
met een medeklinker aanvangt, of bij samenstelling, wordt aei
dikwijls verkort tot ai, hetgeen gewoonlijk uitdrukking vindt
in de schrijfwijze: Maeije—Maityd, aei—aike, kaei—kaìke.
Woorden met a(e)i hebben enkele malen bijvormen met ei:
skra(e)its—skreits (uit skra(e)k, skrek,) ma(e)its—meits (uit
mad(d)ik, meddik), klaei—klei (klauw), aei—ei (ooi), slaei—
slei(je) (slegel), flaeije(l)—fleije(l) (vlegel), blaei—blei (onnoozel vrouwmensch).
au (kort, dalend).
De tweeklank die met au geschreven wordt, klinkt niet overal gelijk. Over het grootste deel der provincie heeft hij denzelfden klank als de tweeklank ou met helderkorte o, zoodat
er daar b.v. tusschen de woorden rou (ruw) en rau (rauw)
geen verschil in uitspraak bestaat. Zuidelijk echter hoort men
eenig onderscheid; daar zweemt de hoofdklank van au meer
naar de helderkorte a.
De tweeklank au wordt geschreven in woorden als nau, gau,
gr au (grijs), dauwe. Hij komt alleen voor aan het einde van
woordstammen. In het telwoord saun (uit saven) wordt hij nog
wel altijd geschreven, doch de klinker is een dofgerekte â,
evenals in het verleden dlw. hawn (van hawwe, schrijfwijze
van have), en in nauïe' (navel).
Regel. Voor wien au en ou in de uitspraak niet te onderscheiden zijn, kan als leiddraad voor de schrijfwijze dienen, dat
als het Friesche woord met au geschreven dient te worden, het
gewoonlijk ook in het Nederlandsch met dien tweeklank voorkomt.
ea (lang, dalend), ea oî je (kort, stijgend).
Uit oudfriesch a ontstond vaak de lange, dalende tweeklank
ea, die thans ongeveer klinkt als ee in Nederlandsch heer. Hij
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wordt gehoord in woorden als ea, eabel, read, rea†—reaven,
reach—reagen, reak, peal, beam, bean, reap, heas—heaze, sleat.
Voor r heeft ook de lange e dien klank en wordt deze op
dezelfde wijze geschreven: hear, (al)ear(en).
In sommige grondwoorden is deze tweeklank over 't geheele
taalgebied kort en stijgend geworden; hij wordt dan ingezet
met den halfklinker j , waarop een helderkorte e volgt. Men
schrijft dan hjerst, kjel, kjeìd, spjelde, jeld, Ijeppe, ìjedder.
Is de tweeklank niet over het geheele gebied kort en stijgend, dan blijft het beeld ea in de spelling gehandhaafd: hear e
—hearre.
Ook in afleidingen van en samenstellingen met nog over de
geheele provincie of slechts hier en daar met de lange, dalende
ea voorkomende grondwoorden, treedt vaak een korte, stijgende ea op, die dan met ea geschreven blijft, aldus: beammen,
beamke, beamwâl, †earren, †earke. Voor b, d, ch—g of s—z
komt deze klankwijziging nooit voor; voor f—v eens: Ijea†—
Ijeaver, in welk geval de tusschen-medeklinker echter niet verdubbeld wordt.
In sommige Noordelijke streken verliep de oudfriesche a
voor c/i—g of fe niet tot ea, doch tot de heldergerekte ê, zooals
b.v. in each—eagen, weach—weagen, weak, reak, kreakje. In
de schrijfwijze komt dit nimmer tot uiting.
Onder deze woorden zijn er echter ook, die vroeger over
grooter gebied met ê gehoord werden. Hiervan komen wel
twee vormen in de schrijftaal voor, b.v. sea†t—sêft, kweakje—
kwêkje, steaf—stê†. Ook voor rs wisselt ea soms met ê af:
bears—bêrs, gears—gêrs, wearze—wêrze,
kears—kêrs.
Naast woorden met ea kwamen van ouds bijvormen met de
helderlange e (é, ee) voor. Voor zoover deze bijvormen thans
slechts over een betrekkelijk klein deel der provincie gehoord
worden, zooals b.v. het geval is met die van each, weach (golf),
keapje, vindt men ze nimmer met e geschreven. In vele gevallen, en vooral voor ch—g, verdrongen de bijvormen met e die
met ea geheel uit de spreektaal, hetgeen in de schrijftaal allengs
nagevolgd is. Zulke woorden zijn b.v. need, heech, leech (laag),
wé, bisleech of bisleek (thans ook vaak weer bislach).
Naast elkaar staan: meager—meger,
ielreager—ielreger,
weach—weech (wand), weasling—weesling, †ean—†een.
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Soms komen beide vormen in 't zelfde dialect naast elkaar
voor, meestal met verschil van beteekenis: hea!—heden!, lea—
leden, klean—kleden, dreech—dreach (in: heech en dreech
sítte, hoog en droog zitten; heech en dreech wêze, zwanger
zijn; ierpels ô†dreagje, afgieten; dreage môlke, afgeroomde
melk). In de schrijftaal wordt voor edel nog wel eál gebruikt.
In enkele woorden is, door verkorting onder den invloed van
navolgende medeklinkers, uit ea over het geheele taalgebied of
een deel ervan een dofkorte i ontstaan, hetgeen uitdrukking
vond in de schrijfwijze (weardich—wirdich, †eardich—†irdich,)
waarna vervolgens in de spreektaal deze % zich weer tot een
dofkorte u wijzigde.
In enkele andere woorden wordt thans over het geheele of
over een deel van het taalgebied de met ea geschreven tweeklank gehoord als de tweeklank in Ned. treuren (great, bealch,
deale). Het woord great wordt bovendien nog gesproken met
eu als in teut, en met dofkorte u.
Soms bleef naast een woord met ea of ê de vorm met a(e)
bestaan, of trad daarvoor weer geheel in de plaats. Zie hierover onder de bespreking van a(e). Ook bleef de a wel in afleidingen: stê†—staverje, hea—haeije, sleat—statte.
Naast de oudfriesche woorden met a of e stonden vaak bijvormen met o. Als afleidingen van beide vormen komen thans
naast elkaar nog voor o.a. tean—toan (klank), leane—loane,
dream—droom, stream—stroom, lea†—lof (blad), blearje—
bloarje, bleat—bloat (dierenhuid), fleet—†loat, geate—goate,
heap—hoop, in hopen, hear(ich)—hoar(ich), kleat—kloat, need
—noad, kening—koaning, het achtervoegsel leas—loas, blea—
bleu, kreas—kroes (kwaad), glean—gleon, kerl—koarel, beame
(bij G. J.)—boom of boaijem, terp—doarp (met verschil van
beteekenis), leage—lôge, leat—loat, Mendei—Moandei, Wensdei
— Woansdei, skea†—skobbe, bear (mannetjesvarken) — boarre
(kater), kar (uit ker)—koar in bikoar en yen bikoarje, smarre
(uit smerre) naast smoar, bem—bom.
Zelfs staan thans beide vormen wel naast elkaar in 't zelfde
dialect, met verschil van beteekenis, b.v. dreech en dreach naast
droech.
De vormen met oo, oa, o, die oorspronkelijk alleen eigen
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schijnen geweest te zijn aan den Zuidhoek, waar ze ook thans
nog het menigvuldigst voorkomen, verdringen langzamerhand
die met ea en ee, voor zoover in het Nederlandsch het woord
ook oo heeft.
ei (kort, dalend).
De tweeklank dien men met ei afbeeldt, wordt zeer verschillend gehoord. Over een groot deel van Friesland heeft hij een
klank die tusschen ai en Nederlandsch ei inligt, en dit wordt
gewoonlijk als de standaarduitspraak aangemerkt. Doch in de
Kleistreken luidt hij wel als ai, in sommige woorden zelfs als
aei. In de Dongeradeelen en de Wouden daarentegen is de
hoofdklank òî een helderkorte e, of zelfs wel bijna een helderlange e {ee). Voorts varieert ei in eenzelfde dialekt van klank,
naar gelang harer afleiding, en van den medeklinker die op
haar volgt.
In vele woorden is de klank die thans steeds met ei afgebeeld wordt, ontstaan uit a (of e) -j- g, waardoor zij vaak bijvormen, of woorden van denzelfden stam, naast zich hebben
met ag of eg: wei—wegen, dei—dagen, †eije—hat †age—†eger,
jeìje—hat jage—jager, meije (uit oudfr. mega)—mooglik—almeugend, heil—hagel, neìl—nagel, keile—kegel, lein (gelegd,
gelegen) —lêch, sein (gezegd)— sechje, swein (gezwegen) —
swiigje, ein—egen (nu meest eigen), slein (geslagen) —slach—
slagje, seine—segen, slei(je)—slege (slegel). Voorts zijn er vele
woorden met ei, die in de verwante talen nog de g hebben,
b.v. rein (regen), wein (wagen).
In andere woorden ontstond de klank uit a (of e) voor gepalataliseerde k, waardoor vele dezer woorden nog bijvormen of
woorden van denzelfden stam met ak of ek naast zich hebben:
meitsje—hat makke—maek, weitsje—wekje, reitsje—hat rekke
of rakke—raek, smeitsje—hat
smakke—smaek.
Hoewel het duidelijk is, dat waar deze woorden met a(e)i
gehoord worden, de klank onmiddellijk uit a voor g of k ontstond, schrijft men ze toch alleen met ei. Met a(e)i wordt een
woord slechts geschreven, wanneer het over de geheele provincie daarmede gehoord wordt. De enkele uitzonderingen zijn
vermeld bij de bespreking van dien tweeklank.
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Õok uit a of e -f- d kwam een enkele maal ei voort: srheije,
deije (reeds in 't oudfriesch deia), leije (leidsel, ook: waterloop), mei (met, mede).
Naast neist komt over een groot deel van het taalgebied nest
voor; in dit deel wordt neist dan alleen als overtreffende trap
van nei gebruikt, b.v.: it hûs nest de bakker sines is it hûs
dat neist oan 'e bakker sines stiet.
Zie over ei uit e voor sommige medeklinkers onder de bespreking van e (é, ee).
Naast het thans in de spreektaal algemeene heilich, uit oudfr.
helich, staat in de schrijftaal nog hillich (oudfr. hilch), terwijl
voorts het eerste deel der samenstellingen hjïldei, hjiljoun (nu
meest hjel-, waarschijnlijk onder invloed van heal, half) wijst
op een verdwenen bijvorm met ie.
eau (lang, dalend).
De lange, dalende drieklank eau heeft tot hoofdklank, den
dalenden tweeklank ea; deze wordt gevolgd door een korte û.
't Verschil in uitspraak tusschen dezen drieklank en eeu in
Nederlandsche woorden is, dat de hoofdklank steeds duidelijk
klinkt als ea, niet, zooals in 't Nederlandsch, als ee.
De drieklank eau komt voor in woorden als sleau, reau,
greau, kreauwe, streauwe, skreauwe, kleaune. Daar de u wisselvorm is van f—v, komt hij in niet-afgeleide of -samengetrokken vormen slechts aan het einde van het woord voor. Bijvormen met deze medeklinkers hebben o.a.: reau—rea†, Ijeau—
Ijeaf, greau—gree†, dreauwert— ärevert (verhindering bij veldarbeid, door regen).
Een afzonderlijke groep vormen de verleden deelwoorden
bleaun, skreaun, dreaun, treaun, preaun, wreaun, reaun, kleaun,
van bliuwe, skriuwe, enz. In een deel der Wouden worden deze
nog als twee lettergrepen gehoord, dus als bleauwen, skreauwen, enz., met zuiver langen, dalenden drieklank eau. Dien
klank hebben zij hier en daar ook nog wel in den boven aangegeven, op schrift meestal gebruikten, saamgetrokken vorm,
doch daarin heeft toch over het grootste deel der provincie de
drieklank zich gewijzigd tot een tweeklank, die ongeveer gelijk
is aan eu voor r. In de schrijfwijze brengt dit geen verandering.
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eo (lang, dalend).
Deze tweeklank wordt slechts geschreven in de woorden
†rjeon, gleon, snjeon. Over een betrekkelijk klein gebied wordt
hij nog gehoord met een klank, bijna als die van den drieklank
eau, doch meestal klinkt hij thans als eu in Nederlandsch deur.
Het woord gleon wordt ook wel gleaun geschreven, en heeft
als bijvorm glean, met den gewonen klank der lange, dalende
ea. In †rjeon en snjeon wordt de j niet meer gehoord.
ie (lang, dalend), ie oî je (kort, stijgend).
De lange, dalende tweeklank ie klinkt ongeveer als ie in
Nederlandsch hier.
Hij wordt gehoord in woorden als ie, Iebel, ried, dief—dieven,
briek (onvolt. verl. t. van brekke), stiel, Mem, bien, skiep, bier,
kies, wiet, kieze.
Voor b en f—v komt hij hoogst zelden, voor ch—g nooit voor;
voor k alleen in verleden tijdsvormen van werkwoorden.
In sommige grondwoorden is de ie over het geheele taalgebied kort en stijgend geworden; ze wordt dan ingezet met den
halfklinker j , waarop een dofkorte i volgt. Men schrijft dan
Tsjibbe, hjidde, †jild, pljims, gjin, djip, hjir, bjist, stjit. Is de
tweeklank niet over 't geheele gebied kort en stijgend, dan
blijft het beeld ie in de spelling gehandhaafd: kieme—kiemme.
Ook in afleidingen van, en samenstellingen met nog over de
geheele provincie of slechts hier en daar met de lange, dalende
ie voorkomende grondwoorden treedt vaak een korte, stijgende
ie op, die dan met ie geschreven blijft: stiennen, stientsje, hierkaem, ier(da)pel, ierdbei.
Wanneer in een woord dat met ie aanvangt, deze tweeklank
over het geheele taalgebied kort en stijgend geworden is, wordt
met ye geschreven: yen (wederk. vnw.), yette, yeske, yettich,
yester (melkplaats).
De lange, dalende ie is meest ontstaan uit oudfriesch e(ee),
zooals in stien, stiel, bien, Mem, skiep, ried, miet. Sommige
woorden, waarin deze ie, c.q. ook de korte, stijgende, gehoord
wordt, hebben over grooter of kleiner gebied nog bijvormen
met de lange e, als: snjiddich—snedich, hiel—heel, kiel—
keel, diele—dele, skriedich—skredich, liep—leep; voorts naast
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äied nog handédich, †oldédich, baldédich, kre†tdédich, moarddédich, oerdédich, woldédich. Bij ouds kwamen de vormen
met ie over grooter deel van de provincie voor dan thans,
naar blijkt uit vormen als dehieìtyd (uit: de hiele tiid) en kielbân, die voorkomen over het gebied waar thans heel, keel gezegd wordt. De vorm brie(d), uit breed, is thans weer geheel
verdrongen door breed (soms, en vooral in samenstellingen,
bré). De Nederlandsche klank der woorden schijnt hier, als zoo
vaak, zijn invloed te hebben laten gelden. Ook de letters b en d
worden thans nergens meer bie en die genoemd.
In sommige woorden, als: Mede, kieze, bier, is de ie ontstaan
uit den oudfrieschen tweeklank ia, die trouwens in het Westerì. oudfr. ook reeds vaak met ie geschreven werd. (Zie nader
hierover onder „Onvolkomen twee- en drieklanken.")
Naast woorden met oudfr. ee, die later tot ie werd, stonden
soms bijvormen met a {ae), die later tot ea werd. Behalve
die welke reeds bij de bespreking van ae genoemd zijn, komen
van beide afleidingen o.a. nog naast elkaar voor: hier—hear
(in: yn hear en fear, alsook in hear, herfstdraden), fier—†ear
(in: fearrekiker, en in: †earskoan, mooi uit de verte), ier—ear
(vroeg), kier—kear (kier), manier—manear,
stjirre—stjerre
(ster), djirre—djerre, riere—reare, gjirde—gearde (peilstok,
maatstok, Hd. gerte), ierdapel—eardapel.
Bijzonder is naast het zelfst. nw. strie het w.w. struije. (Bij
G. J. kwam nog stri-je voor.)
ij (kort, dalend).
De korte, dalende tweeklank ij klinkt bijna als die in het
Nederlandsch; de hoofdklank zweemt, althans in sommige streken, iets meer naar de dofkorte i.
In woorden als nij (nieuw), lij (luw, lij), trije (drie) en in
het achtervoegsel voor zelfst. nwn. ij (e), als in maetskippij,
partij, boargerij, kwakzalverij (e), is hij ontstaan uit een heldergerekte i (ii). In alle andere woorden ontstond hij uit de helderkorte of heldergerekte i -\- d of g (lije uit lide, swije uit
swige). In tegenstelling met hetgeen men in het Nederlandsch
opmerkt, komt dus in het Friesch ij nooit anders voor dan aan
het einde van woordstammen. Indien d of g niet opgelost zijn
in den klinker, blijft deze de heldergerekte i, terwijl deze voorts
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nimmer, zooals in het Nederlandsch, voor andere medeklinkers
tot ij geworden is.
Enkele grondwoorden met ij hebben nog de oudere vormen
met de heldergerekte i (ü) -f- d of g naast zich: blij—blüd,
swije—swiigje; soms met verschil van beteekenis: krije—
kriigje, lije—bilide. Verder hebben nog vaak woorden van denzelfden stam, en afleidingen, d of g: krije—hat krige, snije—
snider (kleermaker; daarnaast: snij er, iemand die snijdt).
Enkele malen heeft zich de alleen staande ii in het grondwoord wel tot ij gewijzigd, doch niet in vroeger daarvan afgeleide vormen: nij—niis (daareven), †rij—†ryster (huwbaar
meisje), niget (letterl. nieuwigheid).
Opmerkelijk is party (sommigen) met den nadruk op de eerste lettergreep, naast partij (partij.)
ieu (lang, dalend).
De lange, dalende drieklank ieu (uit ee -\- f—v) bestaat uit
den tweeklank ie, als hoofdklank, waarna een korte û wordt
gehoord. Zij komt slechts in enkele woorden voor, als: lieu,
kien, ieu, Sieu. In 't Nederlandsch hebben deze woorden eeu
of ieu.
Naast leverje wordt in de schrijftaal nog wel gebruikt lieuwerje, uit een ouder liverje. Naast kieu staat de afleiding kevel
(kinnebak). Ook nog wel kieu: dou bist †rijhwet smel om 'e
kieuwen.
Deze drieklank wordt slechts hier en daar nog zuiver gehoord. Zij wijzigt zich in den mond der meeste Friesch-sprekenden tot den korten, stijgenden tweeklank, die met iuw voorgesteld wordt. Het woord lieu wordt ook al vaak als liuw geschreven.
iuw (kort, stijgend).
In woorden die men in het oudfriesch geschreven vindt met
'm, iw, iuu, (bliva, bliwe, bliuue,) wordt thans een korte, stijgende tweeklank gehoord, die aanvangt met een zeer kort
gesproken helderkorte i, en waarvan de hoofdklank een eenigszins gerekte û is. Dergelijke woorden zijn: bliuwe, äriuwe,
kliuwe (klimmen), skriuwe, rìuwe, triuwe, wriuwe.
Hoewel deze tweeklank, op zichzelf beschouwd, even goed
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door iu voorgesteld zou kunnen worden, heeft men, in tegenstelling met hetgeen bij andere op een u uitgaande twee- en
drieklanken geschiedt, de gewoonte aangenomen, haar met een
w af te sluiten. Men schrijft dus: ik driuw, enz. Bij verlenging
van het woord met een door e voorgestelden toonzwakken klinker wordt tusschen de û en dien klinker werkelijk een halfklinker w gehoord. Men breekt dan af: driu-we.
Over een groot deel der provincie heeft de û in dezen tweeklank zich gewijzigd tot een halflange, doffe o, waardoor tevens
de i nog korter en meer naar den halfklinker j zweemende
wordt uitgesproken. Een en ander vindt echter geen uitdrukking in de schrijfwijze.
Enkele wwn. met iuw hebben bijvormen met eau: priuwe—
preauwe,
wiuwe—weauwe.
oa (lang, dalend), oa (kort, stijgend).
De lange, dalende tweeklank oa klinkt als Nederlandsch oo
in oor. Hij wordt gehoord in woorden als soa, noad, moal, soan,
soar, boas—boaze, boat. Voor b, †—v, ch—g, k, m en p komt
hij niet voor.
De korte, stijgende oa, klinkende ongeveer als oi in Fransch
bois, is in grondwoorden evenals de lange, dalende oa, uit oudfr.
o afgeleid, doch gewoonlijk uit een kortere. Zij komt, in grondwoorden, alleen voor r en s voor, meestal alleen nog als deze
door nog een medeklinker gevolgd worden: toar, board (bord),
boarch—boargen, koark, †oarm, toarn, foars, koart, roast.
Regel: de tweeklank is, in grondwoorden, gewoonlijk lang,
dalend, indien de overeenkomstige Nederlandsche woorden een
langen klinker hebben; kort, stijgend is hij gewoonlijk, indien
de klinker in het Nederlandsche woord kort is.
Indien een grondwoord met lange, dalende oa verlengd wordt,
of bij samenstelling, wordt de tweeklank vaak kort, stijgend:
moarn—moarns—moarntyd, srnoai—smoar(ri)ch, hoas—hoazzen
—hoaske, doaze—doazen (met één z, dus lang, dalend)—doaske
(kort, stijgend), doar—doarren, soan—soannen, moas—moassich, boade—boadskip, noaä—noadsaek. Voor deze wijziging
zijn geen nadere regels te geven. Zij heeft, wanneer gelijksoortige woorden op gelijke wijze verlengd worden, niet altijd bij
beide plaats (hoas—hoaske, 't laatste met korten, stijgenden,
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roas—roaske, 't laatste niet langen, dalenden tweeklank,) noch
ook steeds, bij gelijkheid van woordsoort en verlenging, over
de geheele provincie, of eenzelfde deel daarvan.
De oa wisselt soms af met andere afleidingen uit oudfr. o.
Zoo komen naast elkaar voor: woast—woest, toarre—toerre,
goarrelje—goerrelje, boarrel—boerrel, hoarre!—hoerre! doale
—äoele ('t laatste alleen als zelfst. nw.), roast—roest (met korte,
stijgende oe), spoan—spoen, snoarje—snoerje. Vroeger stond
moar naast moer, broar naast broer. Zie verder ook onder oai.
Naast het grondwoord smoar moet een vorm met tot ie geworden lange e bestaan hebben, vanwaar nu nog bismjìrkje
naast bismoarkje.
Vele woorden waarin de korte, stijgende oa voorkomt voor
r -f- medeklinker, hebben bijvormen met (thans in de spreektaal tot dofkorte u geworden) dofkorte i; ivoarteï—wirtel,
koart—kirt, stoarte—stirte, goarselje—girselje
(aansporen),
hoart(sje)—hirt(sje), kloarkje—kìirkje, moarch—mirch, woarch
—wirch, woarp—wirp, (daarnaast ook werp, uit oudfr. werpa).
Zoo stond het thans algemeene wirde (worden) ook naast
oudfr. worde, waarvan thans nog in de Wouden het verleden
dlw. woan, naast het meer algemeene wirden.
Voorts bestaat nog roan naast rin (loop).
Opmerkelijk zijn de verschillende afleidingen uit dezelfde
grondwoorden: boom naast boaijem, goaijen (als interj.) naast
goaden.
Over het voorkomen van oa naast 6, ea, en zie men bij de
bespreking dier klanken.
oai (lang, dalend), oai (kort, stijgend).
De lange, dalende drieklank oai bestaat uit den langen, dalenden tweeklank oa met daarop volgende, vaak uit g ontstane
helderkorte i. Hij luidt als Ned. ooi.
De korte, stijgende drieklank oai bestaat uit den korten, stijgenden tweeklank oa met daarop volgende helderkorte i.
De eerste komt voor in woorden als moai, koai, loai, roai,
skoaije, hoaije, troaije.
Sommige dezer woorden worden in een deel der provincie
met den korten, stijgenden klank gehoord, en bij de meeste
heeft deze overgang plaats indien het grondwoord verlengd of
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eerste deel eener samenstelling wordt: moaijer, moaist, loaikje,
koaipleats.
De drieklank oai wisselt soms met ôg en ôk; zie hierover bij
de bespreking der heldere, gerekte 6.
Soms ook met oei: skoaije—skoeije, roaikje—roeïkje, roaije—
roeije (uit roegje); met ui: loai—lui; met a (ae): stoaije—
staverje.
In een enkel woord is de i van oai ontstaan uit een d. Naast
trédzje bestaat, hoewel verouderd, nog troaije.
oe (lang, dalend), oe (kort, stijgend).
De lange, dalende tweeklank oe (uit oudfr. o of u, en in 't
Westerl. oudfr. reeds vaak met oe of ue geschreven) klinkt als
oe in Nederlandsen roer; de korte, stijgende vangt aan met een
zeer kort aangehouden û en eindigt met een dofkorte o als
hoofdklank.
De korte, dalende oe wordt gehoord in woorden als hoed,
poel, spoen, roer, goes, kloet. Zij komt voor b, f—v, ch—g, k,
in en p niet voor.
De korte, stijgende oe komt in grondwoorden slechts zeldzaam voor, zoo b.v. in skoer, koes (voc. van varken), toer of
toerre.
Indien een woord met lange, dalende oe verlengd wordt, of
bij samenstelling, wordt de tweeklank vaak kort en stijgend
{hoed—hoe dts je—hoedden,
koer—koerke—koerren—koer†ol,
goed—goedlik, roet—roettich). Nadere regels zijn hiervoor niet
aan te geven. In vele gevallen heeft de wijziging ook slechts
over een deel van het taalgebied plaats.
Een enkele maal wisselt oe met ie: roerde)—riere, †loerje—
f lierie, sloerkje—slierkje.
Naast o es staat uis.
Opmerkelijk zijn de zelfst. nwn. bloed en broed (naast welk
laatste brot en brei, in bepaalde beteekenis) naast de wwn.
bliede en briede.
Over het voorkomen van oe naast ea, ee, oa zie men bij de
bespreking dier klanken.
oei (lang, dalend), oei (kort, stijgend).
De lange, dalende drieklank oei bestaat uit den langen, dalenden tweeklank oe (hoed), met daarop volgende helderkorte i;
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de korte, stijgende drieklank oei uit den korten, stijgenden
tweeklank oe (hoedden) met daarop volgende helderkorte i.
De eerste komt voor in woorden als broei, knoei, skroei,
broeije, knoeije, skroeije, moeije; de tweede in woorden als
foei, boei (bui), moeike.
Zelden, en dan nog slechts over een deel der provincie,
wijzigt in woorden waarin oei lang en dalend voorkomt, deze
zich tot een korten, stijgenden drieklank, wanneer de woorden
verlengd, of als eerste lid eener samenstelling gebruikt worden
(moeite, moeilik, bloeisel, broeibak). Echter worden over een
deel der provincie sommige woorden waarin elders de drieklank lang en dalend gehoord wordt, met korte, stijgende oei
gesproken. Zoo b.v. moeije, bïoeije.
Het derde deel van dezen drieklank, de i, is soms wel voor
een achter het stamwoord weggevallen d in de plaats getreden. Vandaar dat naast verschillende woorden met oei nog
woorden van denzelfden stam bestaan met oed: groeije—groede,
moeije—moedsum, broeije— broed, roeije—roede. Zoo heeft ook
het woord hjoed, oudtijds hioda, een bijvorm hjoei, die echter
slechts in een deel van den Zuidh. gehoord wordt; over 't zelfde
gebied hoort men goei voor goed (ook als bijwoord), terwijl
voorts over nagenoeg de geheele provincie het bijv. nw. goed
in verbogen vorm, als dus de d tusschen-medeklinker is, wel
met i (dan als ij geschreven) gehoord wordt: goeije.
In andere gevallen ontstond de i van den drieklank uit g,
waardoor sommige woorden met oei nog bijvormen hebben met
oeg: loeije—loegje, ploeije—ploegje, roeije—roegje (uitroeien).
In deze soort woorden, waarin dus de oorspronkelijke klinker
enkelvoudig was, wijzigt zich de lange, dalende oei nooit tot kort
en stijgend.
Ook wisselt oei met ij: †oei—†ij. Over hare wisseling met
oai en ui zie men bij de bespreking dier tweeklanken.
Onder verschillende invloeden is in sommige deelen der
provincie de lange, dalende oei in sommige woorden tot een
tweeklank geworden, waarvan de hoofdklank een korte o e is.
ou (kort, dalend).
De korte, dalende ou klinkt geheel als die in Nederlandsch
hout. Zij komt voor in woorden als †rou, ton, rou, grou, hou
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(hof), trouwe, moude, souder, douk (deuvik), krous, hout,
skouwe (beschouwen). Zij is ontstaan uit o + f—v, o -†- g of
o + l, en sommige woorden waarin zij voorkomt, hebben dienovereenkomstig nog bijvormen of gelijkstammige woorden met
een dezer medeklinkers naast zich: hou—hove—hôf, drou—drô†,
drouwe—drôgje, skouive—skôgje, †oud—†ôgd, ou—ôf, houtholster (meest echter klomp), skoof (in skoof en skande)—skou.
In ik jow, dou jowst, hy, hja jowt, wy, hja, jimme jowe, wordt
deze tweeklank met ow voorgesteld.
ou (lang, dalend).
De lange, dalende ou klinkt ongeveer als de tweeklank in
Engelsch sown.
In woorden als dou (jij), nou, dou (duif), kou, skouwe, oune,
is zij ontstaan uit een gerekten tt-klank, die door Gysbert Japicx
met uw weergegeven werd. In dit soort woorden heeft zij hier
en daar neiging om over te gaan in korte, dalende ou.
Naast dou (jij) staat nog äû (Wouden).
Ook in woorden als groun, roun (rond), roun (geloopen),
soun, die in het oudfr. zoowel met o als met a voorkomen, is
zij waarschijnlijk uit de gerekte û ontstaan. Zij wordt daarin
slechts in een deel der provincie (Grouw en noordelijker) gehoord. Elders hoort men deze woorden nog met gerekte oî
korte û, hetgeen echter nooit tot uitdrukking wordt gebracht
in de schrijfwijze, behalve bij woorden als soune, woune, die
in dezen vorm verouderd zijn, en thans bijna overal voorkomen
als sonde—sûnde, wonde—wûnde.
In het verl. dlw. jown (gegeven) wordt deze tweeklank met
ow voorgesteld.
û (lang, dalend), û (kort, stijgend).
In woorden als sûr, ûre, dûr, natûr krijgt de û, doordien ze
voor r gesproken wordt, het karakter van een dalenden tweeklank. Dit zou geen afzonderlijke vermelding behoeven, indien
uit dezen dalenden tweeklank in sommige der woorden, waarin
zij voorkomt, of in afleidingen er van, niet een stijgende tweeklank was ontstaan, die geheel klinkt als de korte, stijgende
tweeklank oe in hoedden. Woorden waarin deze wijziging heeft
plaatsgegrepen zijn b.v.: bûrren, sûrje, skûrje, mûrre, dûrje.
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Ook hoort men dezen korten, stijgenden tweeklank in gûds—
gûdden—gûn(s) (sommigen), welke vormen echter evengoed
met o e kunnen geschreven worden, hunne afleiding in aanmerking genomen.
Naast skûrje (schuren) staat skjirje.
ue (lang, dalend).
Voor û voor r is soms in de plaats getreden, waarschijnlijk
onder invloed van het Nederlandsch, de lange, dalende ue:
natûr—natuer, dûr—duer, partûr—partuer. Verder worden
woorden, waarin de helderkorte u voor r staat, wel met ue
geschreven: pluere, truere, kuer. Overigens is echter ue overgebleven van een onvolkomen drieklank, waarover hierachter
meer.
ui (kort, dalend).
De korte, dalende tweeklank ui klinkt ongeveer als in 't
Nederlandsch. Hij is gewoonlijk afgeleid uit o of u -\- i, g of d.
In de vorige eeuw werd b.v. naast †luitsje nog fïoitsje (met
kortdoffe o) gehoord en geschreven. Naast bui staat nog boei,
naast f ui (Zuidhoeksch) nog foei, beide met korte, stijgende oei.
Hij ontstond uit eug (en dit uit o + g) in druije naast droegje
(waarnaast tot voor kort nog wel dreugje) en in lui naast loai,
(bij G. J. nog lôch; thans komt dit laatste woord alleen maar
meer voor in de beteekenis, die 't ook in het Nederlandsch
heeft); in (bi)kluije naast bikluve, uit verouderd klugje.
Soms werd eu tot ui onder den invloed van een volgenden
medeklinker; zoo struile naast streule, ruütsjer naast reultsjer,
ruilje naast reulje, huiïje naast hoalje, uis naast oes.
Een paar malen zijn er bijvormen met ij: spije naast spuije,
f ij naast f ui en foei.
Bijzonder is struije, hetgeen er op wijst dat naast oudfr. stre
(nu strie) een vorm met o moet hebben bestaan. Bij G. J. komt
nog strije (stri-je, dat dus aan strie beantwoordt) voor.
Onvolkomen twee- en drieklanken.
In het oudfriesch kwamen de tweeklanken ia, io en iu voor,
(in het Westeriauwersche oudfr. ook reeds de ie,) die in ver-
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schillende woorden wel wisselden naar gelang van het dialect
waarin men schreef. Voor zoover deze klanken dalend waren,
en de hoofdklank dus de helderkorte i was, worden de woorden waarin zij voorkwamen, thans meest met ie (dalend of
stijgend) gehoord en geschreven. Zij kwamen echter ook stijgend voor, dus met a, o of u als hoofdklank. Woorden waarin
dit het geval was, treft men nog veel in de taal aan; de i is
thans tot een halfklinker j geworden, terwijl de hoofdklanken
zich in groote verscheidenheid gewijzigd hebben. (Men bedenke
hierbij, dat in het oudfriesch lange klanken vaak door een enkel
teeken voorgesteld werden.)
Hierdoor ontstond b.v. uit oudîr. Ma hja, waarvan de h nauwelijks of niet meer gehoord wordt; uit oudîr. Mar hjar, waarvoor thans in de spreektaal meest har uit her; uit oudfr. thial,
dat naast †ial moet hebben bestaan, ontstond tsjal, nog wel op
zichzelf naast tsjïl en fjil voorkomend, alsook nog in tsjalskonkich („wielbeenig", d.i. met o-beenen). Denzelfden oorsprong
heeft ja in stjalpe, bjalîe, spjalte, gjalp.
Uit oudfr. Maf ontstond ïjea†, uit thiaf tsjea† (nu verouderd,
meest dief, äii†), uit Mar bjear (verouderd, nu bier), uit diar
djear (verouderd, nu dier), uit niar njear (nu near).
Uit oudfr. hioda ontstond hjoed, uit bithioda bitsjoede, dat
thans verouderd is en plaats gemaakt heeft voor bitsjutte (ju
uit oudfr. iu); uit tiona tsjoene, uit thiostere tsjoester (verouderd), uit thiustere tsjuster, uit †ioiver †jouwer, uit Mode
ïjoe(d) (verouderd), uit liude Ijue, Iju, waarnaast ook lie, uit
sione sjoene, verouderd voor gelaat.
Uit oudfr. †lius ontstond †ljues, uit oudfr. diure djûr, uit
riucht rjucht, thans meest rjocht.
Van gelijken oorsprong is ju in woorden als wjuk, pjuk,
sjucht, †ïjucht, thans meest met dofkorte o gehoord, en ook al
vaak daarmede geschreven; voorts tsjûk—tsjok,
rjuentsje,
Ijuentsje, njuntsje, wjudde—wjuede—wjoede,
njuet, †júr—
fjuer—fier,
djûr—dier(ber).
Van eenigszins anderen oorsprong is de onvolkomen tweeklank in Ijurk, evenals die in stjurje (stollen) uit stieuwerje,
en waarnaast stiverje nog voorkomt.
Ook bij al deze klanken treedt vaak wijziging op bij verlenging van het grondwoord, b.v. †jûr—fjurren.
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In den grond zijn bijna alle korte stijgende twee- en drieklanken onvolkomen.
Immers, of men nu schrijft hearre of hjerst, stiennen of stjitte,
toar of twaris, in beide gevallen is de klank die de aanvangsmedeklinkers -f- klinkers voorstellen, volmaakt dezelfde, en is
het eerste deel van den tweeklank noch klinker, noch medeklinker, doch een halfklinker j of w. Slechts de korte stijgende
twee- en drieklanken oe (hoedden), û (mûrre) en oei (moeike),
als ook oa en oai na sommige medeklinkers, maken hierop een
uitzondering.
In verschillende woorden wordt de halfklinker in al deze
onvolkomen twee- en drieklanken, en vooral de j , over grooter
of kleiner deel van en soms over het geheele taalgebied niet
meer gehoord. Dit is b.v. het geval in Ijeaf, twjirre, twielling,
njuet, kjel, spjalte, bjalte, kjessen, kjedde, wjek, hetgeen meermalen aanleiding geeft om de j ook niet meer te schrijven.
De korte, stijgende oa ondergaat in sommige woorden een
gelijke verkorting. Zoo wordt b.v. moatte al bijna overal met
helderkorte a gehoord; ook woartel hier en daar, en woarch
(in de Wouden voorkomend; elders meest wirch). Ook oan
(aan), in de Wouden gesproken met korten, stijgenden klank,
wordt daar meer en meer slechts met helderkorte a gehoord.
Ten slotte zijn er onderscheiden woorden waarin nooit meer
de halfklinker ƒ geschreven wordt, omdat hij er sedert lang uit
verdwenen is: krús, noed, near, nin, geld, (waarnaast echter nog
gjalt), smucht.

D.

De medeklinkers.

Als regel geldt, dat in een woord niet meer, of andere, medeklinkers geschreven worden, dan men hoort in den meest volslagen vorm waarin het grondwoord in eenig deel van het
taalgebied voorkomt. De uitzonderingen worden hieronder bij
de bespreking van eiken medeklinker afzonderlijk genoemd.
In verbogen en afgeleide vormen en in samenstellingen worden in den regel alle medeklinkers geschreven, die men in het
grondwoord hoort. Men schrijft dus b.v. nestke, skoarstien,
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moatstou (moet je), hoewel in die woorden de t, scilstou (zul
je), hoewel daarin de l, bidroe†d, ook waar daarin de f ( = v),
seïdsum, als daarin de ã ( = t) niet gehoord wordt. Slechts
wanneer de afleiding niet meer gevoeld wordt, of de samensmelting van beide woorddeelen over een groot gebied tot stand
gekomen is, laat men meestal de niet gehoorde medeklinkers
weg, b.v. in stisel (uit stiif -j- uitgang), in skerldoek—skeldoek
—skelk (uit skerteldoek), in ãalik—daelk (uit d'adelik), in mûlk
(uit mûgelik), in ûnk—onk (uit tón-, onïok), in ierapel—ierpel
(uit ierdapeï).
Slotmedeklinkers van grondwoorden blijven, indien zij onder
den invloed van den aanvangsmedeklinker van een achtervoegsel of ter samenstelling aangetrokken woord van aard veranderen, toch gelijk geschreven. Dus tobke, tob†etsje (b = p),
reidtsje, reidsang (ei = í), lofwirk (f = w), rûchbird
(ch=g),
deugdsum (gd = cht), túnman (n -= m), bûsdoek (s = z). Uitzonderingen worden alleen gemaakt in die gevallen, dat de
afleiding niet meer gevoeld wordt, of onzeker is.
b, p.
b—p. De b is in de uitspraak zeer duidelijk van de p te
onderscheiden, ook als tusschen- en slotmedeklinker, het laatste
in tegenstelling met hetgeen in het Nederlandsch het geval is.
Men vergelijke krob—op. Als slotmedeklinker wordt hij ook
vrij dikwijls gehoord: gnob, krab, krob, rib (ruif), sib, slob.
Toch komt het hoe langer hoe meer voor, dat de slot-ò als p
gehoord wordt. In den mansnaam Yeb b.v., in slaeb, en in gyb
(it seü stiet op 'e gyb) hoort men over groote deelen van het
taalgebied een p.
Een enkele maal wordt ook wel p geschreven: raeb—rap
(in: Jan raeb of rap', rap en rút), snïb—snip (snibbig meisje).
Als aanvangsmedeklinker wisselen b en p enkele malen,
waardoor naast elkaar voorkomen: bjuzze—poezze, bûde—pûde
(buil), boarje—poarje, bof—pof, bjint—pjont, buchel—puchel
of pochel (meest met verschil van beteekenis), boai (ook boi
geschreven)—poai, bahei (bij G. J.)—pohei.
Ook als tusschenmedeklinker: dobber—doper, robbe (maag)
en robje (gulzig eten) naast roppert (maag), ropje (gulzig eten)
en roppich (gulzig), stabel—stapel (in: stabel- of stapeldronken,
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-gek, stabel f en pïne), wabberje—wapperje,
wibbelje—wippelje,
gnibje—gnippe.
b—v (c.q. w). Als aanvangsmedeklinkers wisselen b en w
in baf†elje—wa††elje.
Werkwoorden wier infinitief oudtijds op -va, -ve uitging,
hadden, of kregen later, vaak bijvormen met b. Zoo trad b.v.
naast have (nu als hawwe geschreven) habbe op. Dikwijls werd
de klinker hierbij verkort. Soms is van zulke woorden de vorm
met v geheel verdwenen, zooals bij libje (uit oudfr. lìbba, naast
Uva, leva) en kibje (uit oudfr. kivia). Soms ook handhaaft zich
de vorm met v naast de andere: kleve—klibje,
beve—bibje,
kive—kibje, streauwe (uit streva)—stribje, kreauwe (uit kreva)
—kribje.
Naast elkaar staan nog krevelje—kribelje—kriuwelje,
heve
(tillen, heîîen)—hibbich (zwaar van gewicht), kavel—kabel
(strook land).
b—f. Met f wisselt b in gabel—gaffel (hier en daar komen
de woorden in eenzelfde dialect voor met verschil van beteekenis), snabel—maffel, skobbe—skeaf, bits—fits.
p. Als slotmedeklinker valt de p enkele malen weg: skil—
skyl naast skulp; kramp—kram (kramp); stomp—stom. Assimilatie met m komt ook nog voor in wrammels naast wrampels
(warempel).
Inschuiving van p na m, als in sommige Nederduitsche dialecten (b.v. „hij komp(t)", zooals in Overijssel), komt in het
Friesch niet voor, behalve in ampt voor am(b)t.
p—f. De p wisselt na m of n enkele malen met f: skromfelje, skronfelje naast skrimpe, romfelje, ronfelje naast rimpelje.
d, t.
Als aanvangsmedeklinker valt enkele malen ä voor j af.
Woorden als djûr, djip, djoeije, dyakens (kalm, alsook meervoud van dyaken), dierheine (met korte, stijgende ie) worden
hier en daar zonder d gesproken. In de schrijfwijze vindt dit
echter geen uitdrukking.
Voorts assimileert de d van het lidwoord de zich vaak met
voorgaanden medeklinker, en wordt dit woordje dan wel als
'e geschreven, echter alleen na een voorzetsel: yn 'e, út 'e,
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ùan 'e, enz. De verbogen vormen der en den van dit lidwoord
komen nog aiìeen in vaste uitdrukkingen voor, en worden dan
meest als 'er, 'en gehoord en geschreven: op 'en baen, út 'en
rûgen, mei-'er-tiid. Een uitzondering vormen al den dei (den
geheelen dag), al den divel, wearìich enz., yndertiid, byderhant.
indien de d van het pers. vnw. dou, du zich assimileert met
vo'rgaandeii werkwoordelijken vorm of voorgaand bijw., wordt
zij gewoonlijk niet geschreven, doch het woordje wordt zonder
d, of, bij de bijwdn., met de d tot t verscherpt, en zoo noodig
na insehuiving van een overgangs-s, aan het voorgaande woord
gehecht: dou bist—bistou (biste, bist), astou, datstou, do'stou
(aste, dolste, do'ste; ast, datst, do'st).
De cl van der (het bijw. er) valt nooit af, indien dit woord
proclitisch voorkomt; enclitisch wordt het vaak er en dan ook
wel zoo geschreven.
Evenals in het Nederlandsen na r, wordt in het Friesch
in comparatieven ook na I een d tusschengeschoven: stilder,
folder, mâlder, gielder. Alleen als de l door een toonzwakke e
voorafgegaan wordt, is dit in een deel van het taalgebied
anders; naastelkaar staan b.v. mideler—mûtelder. Ook wordt
het superlatief-versterkende alder- (alderbêst,
alderskjinst)
steeds met d gehoord. Verder komt in comparatieven inschuiving van d na n meer voor dan in het Nederlandsch: skjinder,
†ynder, tinder.
Voor d als tussehenmedeklinker trad vaak i in de plaats,
waarschijnlijk, doordien eerst de ã achter den woordstam wegviel, en er daarna, bij buiging (b.v. van goe tot goeije) een verbindings-í (ƒ) in gesproken werd. Zie hierover verder bij de
bespreking' van de tweeklanken aei, ei en ij, en van de drieklanken oai en oei. De d assimileert zich ook nog al eens
met volgende l: nidle; gewoonlijk wordt zij dan weggelaten: girle, warle (waarnaast nog wardel), mil (uit: middel;
komt alleen voor voor „taille" en in milfeint, mil†aem, milhûs,
mildoar; overigens middel), boel, sktíldoek naast skûdeldoek,
rillik naast ridlik. Voorts heeft zij zich met r geassimileerd in
vele woorden, waarin zij in het Nederlandsch, zij het in verouderde vormen, nog wel voorkomt: oar (ander), †ear (veder),
ìxaer (weder, zelfst. nw.), loer (weder, bijw.), wjer- (weder-,
voorvoegsel), †aer, ook †ear (vader; waarnaast †ader nog voor-
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komt in samenstellingen als †aderlik), moar, nu meest moer
(moeder), broer (broeder), lear (leder), f oerje (voederen). Zoo
ook soarje (uit verdwenen soaderje, van sieäe), skroar (uit
oudfr. skroder).
Nog verdween de d uit leech (ledig), waarnaast in gewijzigde
beteekenis echter nog liãdich.
Met b assimileert d zich in riboskje—rydboskje.
Met g in systik—sydstik.
Ook met voorafgaande n assimileert de ä als tusschen- en
slotmedeklinker zich vaak. Hij wordt daarom na n slechts geschreven indien men hem ook werkelijk hoort: hân—hannelje—
handel je—handich.
Als slotmedeklinker is de d zeer duidelijk te onderscheiden
van de t. Men vergelijke woorden als: reiä—hy seit, bôd—rôt,
goed—kloet.
Echter valt de d als slotmedeklinker na lange klinkers bizonder vaak af; bij sommige woorden over nagenoeg het geheele
taalgebied: dea, brea, bea, skea, bij andere slechts over een
deel er van: pa(ed), ste(ed), rie(d), goe(d), het laatste verouderd, behalve in samenstellingen als b.v. goe†rjeon, goeginder, goemoarn, goereis. Bij buiging treedt de d gewoonlijk weer
op: dea—deade, rea(d)—reade; ook bij infinitief vorming: rie(d)
—riede, dea—deadzje (waarnaast nog deije).
Als tusschen- en slotmedeklinker valt de d weg uit de onvolt.
verleden tijden koeã(ene), scoed(ene), woeä(ene),
stìed(ene),
hied(ene), died(ene), seiä(ene), leid(ene), die thans derhalve
vrijwel altijd scoe(ne), woe(ne), stie(ne) enz. geschreven worden. Wanneer echter na het enkelvoud dezer woorden het
enclitische pers. vnw. 3de pers., 1ste nv. enk. mnl. er komt,
wordt over een groot deel van het taalgebied de d gehoord:
scoed er, woed er, koed er, hied er, seid er, leid er, died er,
stied er.
Voorts is sedert lang (reeds in het Middelfriesch) de d weggevallen achter de onvolt. verl. tijden en verleden dlwn. van
alle op -je uitgaande zwakke wwn.: swylje; ik swylje—swile—
hab swile. Zoo ook achter sommige tegenw. dlwn., die thans
meest nog alleen als bv. nwn. en bijwn. voorkomen: dimmen,
derten, mijen(d), razen(d), keken, hoeden(d), libben, enz.
Over een groot deel van het taalgebied wordt achter eenlet-
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tergrepige verl. dlwn. van sterke wwn,, als b.v. roun, gien, siìen,
of van zwakke wwn. wier verl. dlw. een sterken vorm aangenomen heeft, als b.v. dien, sein, ïein, haten, een cí gehoord, in
analogie met die eenlettergrepige verl. deelwn. van zwakke
wwn., die op d uitgaan, als kend, wend, miend. In de schrijftaal wordt dit natuurlijk niet gevolgd.
d—r. Als tusschenmedeklinker heeft de d na sommige klanken (vooral lange) over een groot deel van het taalgebied neiging om over te gaan in een nauwelijks hoorbare r, b.v. in
holde, slede, noadich, lading, wirde; in de schrijfwijze brengt
dit nog geen verandering, behalve in een enkel woord, als b.v.
earrebarre naast ea{de)barre, en Ijirrebân naast liedbân. Het
omgekeerde, n.1. dat r onder gelijke verhoudingen, hier en daar
tot d wordt, heeft ook wel plaats, b.v. in riere (roeren), en roere
(aanroeren, raken).
d—t. Vele woorden die in het Nederlandsch met een d aanvangen, beginnen in het Friesch met een t. Het Engelsch heeft
dan gewoonlijk th. Zulke woorden zijn: taks (dashond), tank,
tei, tekken, terskje, ticht, tige (ter dege), Tiisdei, tiksel
(disselboom, alsook: distel), tin, tine (Hoogduitsch dehnen),
waarnaast ook nog wel dine, tingje, tinke, toar, toarst,
tomme, tonger, trantelje (trappelen van ongeduld, eigenlijk
drentelen), trantsje (met den voet de maat aangeven; van den
stam van drentelen), trinten (keurig stappend; oorspronkelijk
het teg. dlw. van 't verdwenen trinte: stappen, drentelen), tried,
trije, trilkje (een schuit voortbewegen met een drilboom), troch
(door), troes—trûs—trudze (droes; paardenziekte), term (darm),
tsjea (dij), tsjoksel (soort bijl), tsjuster, (bi)tsjutte, tûzen, twinge
—twang, fortriet, twjirre naast dwerl—dwar{re)l.
Soms komt het woord gewoonlijk met d, en slechts nog hier
en daar, of alleen in de litteratuur, of in afleidingen, met t
voor: deksel—teksel,
(ge)dildich—tjildich,
doarn—toarne—
toarnbei, die†—tsjeaf, dútsk—tsjútsk, dwers—twers, doer—
toerrebout, drobbelje—trobbelje,
droe(de)l—troe(de)l.
Ook komt het voor, dat de vorm met d in beteekenis verschilt
van dien met t: dak (hollandisme)— tek, doarp—terp, driuwe—
triutve, dik—tsjok ('t eerste een hollandisme, in de plaats getreden van grou), droaije—troaije.
Naast sommige woorden met d komen andere, gelijkstammige,
met t voor: diggel—tichel, f en degen—diger—tige.
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Enkele malen hebben woorden waarin d als tusschenmedeklinker voorkomt, bijvormen met t: skûdel—skûtel, altiden—
altiten, beidel—beitel, bitsjutte—bitsioede (is verouderd), findel— † ent el, †idel—†itel (viool), kidelje—kitelje,
hulderich—
hulterich, skudde—skutte (een stokje voor steken), boedde—
boatte (doos).
Na n treedt soms t voor d in de plaats, als slotmedeklinker:
hant-ein, hantgau, hantlangje, hantwirk, byntjern, grint (naast
gryn, gran), brant, byderhant.
Naast elkaar staan nog skoä (of skud)—sket, geweld—gewelt,
helt(en)—held(en), moart(en)—moard(en),
moardzje—moartsje
(het laatste alleen met de bet. van moordroepen, huilen, hard
schreeuwen), bro{e)d—brot of bret, bid—bit (bijt in 't ijs),
aerd—aert, piid—pite—pit, ryd—ryt (beekje),
(mûze)rid-rit.
De rangtelwoorden fii†de en segde zijn hier en daar †yfte,
sech(s)te.
In het achtervoegsel -heid (m.v. heden) hoort men zelden
een d, meest een t.
Opmerkelijk is liet—lieten (lied—liederen).
t. Soms is de t als slotmedeklinker een verkorting van het
achtervoegsel -te: bynt, romt(e), ramt, genamt, stalt, forwuift.
Hij wordt soms tusschengevoegd: bar(t)sk,
wezen(t)lik,
eigen(t)lik, iepen (t)lik, stûr(t)s (van een stuiver), stoer(t)sk
(stuursch). Bij earmtïik en nammentlik steeds.
Enkele malen valt de t als slotmedeklinker soms weg, soms
niet: huls(t), kas(t), alteas(t). In eenige woorden is hij voorgoed
verdwenen: ael (aalt), yl (eelt), spyn (spint), rys (rijst), gehak.
In verbinding met s, 't zij daarvoor of daarachter, assimileert
de t soms met deze: iisskosse (schots), boster—bosser, kossel
(uit kostel), splitse—splisse, trits—tris. Ook komt (Oostelijke
Wouden) toevoeging van t aan s voor: misse—miste, sels(t).
Bijzonder is hippe naast hitte (treffen, raken).
Na als bijwn. gebruikte voorzetsels en sommige bijwn. komt,
onmiddellijk met een apostrophe aan het woord gehecht, een t
voor: do't er kaem, ho't er die, hwer't er wier, dêr't er bleau,
wyls't er praette, om't er arbeiäe, nei't er sjoen Me, mei't er
gyng, foar't er koe, by't er klear wier, nou'f er wist, sa't (zooals)
er wist, sa gau't (sa dré't) er koe, (aVjhowoVt Mm tocht, die
meest uit det, soms uit (te voren door verwarring met oft tot
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at geworden) as overgebleven is, doch in enkele gevallen ook
beschouwd moet worden als een ingevoegde overgangsmedeklinker.
De 't achter deze woorden moet niet verward worden met
die van het voorzetsel ont en het voegwoord o†t, zooals meermalen gebeurt.
Bij de woorden die aanvangen met de verbinding ts(j), b.v.
tsüs, tsjerke, tsjeüel, tsjuster, heeft de t over groote gedeelten
van het taalgebied neiging tot wegvallen. Dit komt echter in
de schrijfwijze slechts in zeer enkele gevallen, b.v. bij (t)sjoele,
tot uitdrukking.
î, v, w.
f. Als aanvangsmedeklinker wisselt f eenmaal met w: fjil—
îciele, met s: fnaskje—snaskje, met tsj: †jil—tspl.
Bijzonder is lústerje voor het minder vaak voorkomende
†îústerje.
Als tusschenmedeklinker komt f alleen na korte klinkers
voor. Men vergelijke: heve—hu††e, bigrave—bigra††enis, skouwe
—skof†elje, ãou—do††ert.
Als slotmedeklinker is f soms weggevallen: heal, keaì (kalf),
sweaï, dree†—dré. Ook in öf wordt hij niet meer gehoord, doch
wel steeds geschreven. Hij assimileert met s in stisel, seìs, met
k in kokker (uit hok†or), waarnaast echter ook ho††er; met d,
hier en daar, in bidroefd, hetgeen echter nooit wijziging in de
schrijfwijze van dit woord brengt; met m in stiemoer (waarnaast echter stypmoer, oudfriesch stiapmoder).
v. De door dit teeken voorgestelde klank komt alleen als
tusschenmedeklinker voor, en slechts na gerekte of lange
klinkers.
w. Als medeklinker komt w slechts aan het begin van woorden voor. Slechts eenmaal, in hawwe, (schrijfwijze voor have,
wijl daarin de a kort werd.) is hij tusschenmedeklinker. Verder
komt hij als haìfklinker voor: dwaen, trouwe, en wordt ook
gebruikt ter voorstelling van den tweeklank iuw.
Voor r valt hij soms weg, waardoor naast elkaar voorkomen:
wraem—raem, wrhnpen—rimpen, wryt—ryt (in: (w)ryt o† sïyt).
†—v. Omtrent het overgaan van †—v in û zie men onder
de bespreking der op u uitgaande twee- en drieklanken.
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Enkele woorden met korten klinker, waarin f als tusschenmedekliiiker voorkomt, hebben bijvormen met gerekten of langen klinker en v: twifel—hvivel, effen—even. Voorts (bi)hoffenje naast (ûn)bihoven (nu meest ûnbihouwen).
f—tv. Deze wisselen in âldfrinzich—âldwrinzich.
f—ch, v—g. Als tusschen- en slotmedeklinker wisselt f—v
soms met ch—g. Sommige woorden met f—v hebben daardoor
bijvormen met ch—g: hoeve—hoege (behoeven), hoefizer—
hoechizer, loe†biter—loechbiter, po†fe—poche,
koft—kocht,
dreef—äreech, heuvel—heugel (hevel, schoorsteenhaal), nofteren—nochteren, stuift—swicht (losbol). Andere vormen met
f worden thans over nagenoeg het geheele taalgebied met ch
gehoord, doch komen in de litteratuur nog soms wel voor, of
worden zelfs daarin bij voorkeur gebruikt: krêft—kracht, efter
—achter, sêft—sacht, noft—nocht, eft—echt, het achtervoegsel
eftich—achtich.
Enkele malen is er verschil van beteekenis tusschen de vormen; zoo is b.v. noflik aangenaam, gemakzuchtig, nochlik genoegelijk; loft uitspansel, zwerk, lucht het element; weve—
weevje—wevelje wdegelen, zich onophoudelijk bewegen, biwege
bewegen, forwege zich bewegen.
ch, g.
ch. Als aanvangsmedeklinker komt ch niet voor. Als tusschenmedeklinker alleen na korte klinkers: kachel, kiche,
richel, ychel.
Als slotmedeklinker wordt de ch, vooral na korte klinkers,
in bijw. en tijdsvormen van wwn. dikwijls bijna of geheel verzwegen; zoo b.v. in noch, genôch, ik sjuch, ik fljuch, ik doch.
ch—g. Als tusschenmedeklinker wisselen ch en g enkele
malen, waardoor naast elkaar voorkomen: snichel—snìggel,
richelje—riggelje, sjachelje—sjaggelje,
bidichenje—biäigenje,
bochelje—bûgelje.
Een enkele maal is er verschil van beteekenis in de vormen:
tichel—diggel.
Voor b en d hoort men den zachten glijder g: biweegber,
deugd, jeugd; voor l echter nu eens een harden glijder (biweechlik, eachlik), dan weer een zachten glijder (mooglik),
waarmede in de schrijfwijze rekening gehouden wordt.
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Zie voor het overgaan van ch—g in û bij de bespreking der
twee- en drieklanken die op u uitgaan.
g—ãz. Enkele malen is de g na een klinker gepalataliseerd:
wiclze, lizze, sizze. In de beide laatste woorden, die in het begin en midden der vorige eeuw nog meest met d geschreven
werden, heeft deze laatste zich thans over het geheele taalgebied met de z geassimileerd. (Zie verder bij de bespreking
van n, onder ng.)
g—j. Als aanvangsmedeklinker ging de g soms over in j ,
als slot- (resp. tusschen-) medeklinker in j of i. Zie b.v. woorden als jern, jerne (gaarne), je†te—ji†te, jaen, jiette, †orjitte,
bijegenje, jister, jüd, jinsen, en zie voorts bij de twee- en drieklanken die op f uitgaan.
Soms hebben hierdoor woorden met g bijvormen met j :
bigearte—bijearte, wylgen—wyljen, en ook wel is er verschil
van beteekenis in de vormen: doge—äaeije, †ege—†eije, loch—
ïoai.
Wanneer in den infinitief van werkwoorden de g tot j (resp.
i) verloopen is, is hij toch vaak in de verl. tijden behouden: jiette—geat—getten, †orjitte—†orgeat—†orgetten, ploeije—
pïoege, †eije—†age, jiïde—gou.
ch—g—k. Als tusschen- en slotmedeklinker en voor s en t
wisselde ch—g reeds in het oudfriesch soms met k, b.v. in thach
naast thek. Ook thans hebben woorden met ch—g soms bijvormen met k: bislach of bisleech—bisleek,
skeage—skeake
(schuine kiel onder een platboomd vaartuig), wach—waeks
(waakzaam), †laechs—†laeks, waechs—waeks, waechsje—waeksje, äigerje—dikerje, búgeìje—bûkelje,
forwrigje—†orwrikke,
heargen!'—hearken!', skreach of skraech—skreak, staech—staek
(familietak), pich—piik, prigelje—prikelje,
moggel—mokkel,
loch—lok (gat). Zie verder woorden als sok (zog van een schip),
†oks, okse (bij G. J. nog †ochse, ochse), moksel, tiksel, wiksel,
die alle nog hier en daar wel met ch voorkomen, al schrijft men
ze daarmede nooit meer. Ook 't achtervoegsel Uk vertoont bijvormen met lich: aeklik—aeklich,
boartlik—boartlich. Voorts:
yettich naast yettik.
Enkele wwn., waarin tusschen den stam en het achtervoegsel
-je een g ingelascht is, hebben bijvormen, waarin deze g tot k
werd: †ortoarstgje—†ortoarstkje, smoargje—smoarkje, (bi)peasgje— (bi)peaskje,
†orwylgje—†orwylkje.
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gn—kn. Evenals in het Nederlandsch wisselen gn en kn.
Be eerste verbinding komt in 't Friesch vaker voor dan in het
Nederlandsch. Zoo b.v. gnap (over een groot deel van het taalgebied thans echter ook al knap), gnjidzje (knijpen, eig. kneden), gnoarje (knorren). Naast elkaar staan: gnabje—knabje,
gnauice—knauwe, gnobje—knobje (met verschil van beteekenis).
gr—kr. Ook gr en kr wisselen een enkele maal: grisseltsje
—krísseìtsje.
h.
Weglating der h als aanvangsmedeklinker komt zelden voor
en slechts over gedeelten van het taalgebied: (h)awar!, (h)okkerfiers, (h)ongersman (Hongaar), (h)oekebakke.
Ook het laten hooren van een h voor een aanvangsklinker is
vrij zeldzaam en heeft niet overal plaats: (h)ala!, (h)alún,
(h)anys, (h)ovaeïsk, (h)averij, (h)aksebile—heksebile,
(h)arkeniel.
Het lidw. en vnw. it wordt in een enkele streek nog met
zachte aanblazing gehoord.
Voor Mm, 3de en 4de nv. van het pers. vnw. 3de pers. ml.
enk., wordt gewoonlijk de h in de spreektaal niet gehoord, indien het woord enclitisch voorkomt. In de Wouden hoort men
bij ouderen nog wel eens den ouden 4den naamvalsvorm van
dit woord, hin, doch dan steeds zonder h, waarom het gewoonlijk ook 'in geschreven wordt.
Voor met h aanvangende niet betoonde tweede deelen van
samenstellingen wordt hij meestal zwak, en soms in 't geheel
niet gehoord: †oarhaed (voorakker), dierheine (vee verzorgen
op stal), †oarhús, bûthús. Zoo ook voor het achtervoegsel -heid.
Bizonder, om den vorm, is eigen(h)ierde (eigenerfde). De
h is tusschengevoegd door verwarring van ierd (uit Westerl.
oudfriesch eerved) met hier (huur), wijl een eigenierde boer
in de gedachte geplaatst wordt tegenover een hierboer, — en
deze wordt weer meest hierde boer genoemd, welke woordvorm op zijn beurt ontstond door verwarring met (eigen)ierde
(eigenerfde).
Voorts staat nog hoffenje naast oe†enje.
hj. Van woorden, die met een h aanvangen vóór een der
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stijgende twee- en drieklanken ea (c.q. je), ie (c.q. je), joe en
jou, heeft de i zich over een deel van het taalgebied tot een
ha) fklinker j ontwikkeld; over het overige deel tot een volkomen medeklinker ƒ. In het eerstbedoelde deel wordt de h voor
deze woorden nog zwak, in het overige deel wordt hij niet
meer gehoord: hearre, hjerst, hierren, hjir, hja, hjildei, hjelt
(hilt), hjidde, hjìt (heet. warm), hjitte (heeten, benoemen),
hjoed, hjouwer.
Naast hearre staat echter heare, naast hjit hyt, naast hjitte
hite.
h—g. Een paar malen treedt voor de h als aanvangsmedeklinker een g in de plaats: gûle (huilen), gielgoerde naast
gielhoerde.
htc. Van woorden, die oudtijds geschreven werden met h
voor een ais u, v of vo afgebeelden korten klinker of halfklinker, is in enkele gevallen deze laatste uitgevallen; zoo bij hotte
(wetsteen) en hotsje, hwêdzje, hetite), Zuidwesthoekster bijvorm van hwatite) (wat), honear naast hwanear.
Meestal werd de klinker of halfklinker tot een zuiveren medeklinker w, waardoor de h niet meer gehoord wordt, hoewel
men dien gewoonlijk blijft schrijven: hwa, hwat, hwant, hwer,
hivanear. Slechts hioeet wordt zelden meer met h geschreven.
jIn het oudste geschreven oudfriesch kwam geen j als afzonderlijk teeken voor. Pas in jongere stukken, vooral in Westerlauwersche, vindt men j geschreven, aanvankelijk nog telkens
wisselend met het teeken i.
Zie over het ontstaan der j onder d, g, k en de met i of j
aanvangende twee- en drieklanken.
k.

k—ts—tj—tsj.
Als aanvangs- en tusschenmedeklinker heeft
de k zich vaak ontwikkeld tot ts, tj of tsj; als slotmedeklinker
vaak tot ts. Zoo b.v. in woorden als ts(j)iis, ts(j)ien, ts(j)iere,
tsjeak (kaak), tsjê†, tsjeïk—tsjük, tsjep (mooi van gelaat en
gestalte; van den stam van keapje), tsjerke, tsjirl (naast
kear(d)el, doch verouderd), tsjerne, tsjettel, t(s)jirmje (naast
kjirrnje, kermje), ts(j)ier (naast kier, kear: reet, kier), la(e)its(j)e (naast la(e)kje), meits(j)e, reits(j)e, weits(j)e (naast
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wekje, soms met verschil van bet.), smeits(j)e, koaits(j)e (naast
kokje), loaits(j)e (verouderd), meltse (verouderd, naast melke).,
lyts (uit litik), elts (verouderd, naast elk), hoants (uit honik,
kemphaan), maits (uit madik), skraits (uit skrak), brits (achterste; uit oudfr. brek naast brok = broek), blits (naast bliksem), kwelts (uit kwealik, met de bizondere beteekenis van
kreupel), lilts (verouderd, naast lilk).
Bij de wwn. is gewoonlijk in de verl. vormen de k als tusschenmedeklinker behouden (laitsje—lake—hat lake, enz.)
Waarschijnlijk onder den invloed van het Nederlandsch hebben enkele vormen, waarin vroeger de k over een groot deel
van het taalgebied gepalataliseerd voorkwam, weder geheel
voor den vorm met k moeten plaatsmaken. Zoo zijn thans kieze,
kjitte, lekken, kykje algemeen, terwijl men in oude stukken
deze woorden met tj of ts geschreven vindt (kykje als kytse).
Tusschen den stam van wwn. en den uitgang wordt soms een
k geschoven, hetgeen de beteekenis eenigszins wijzigt. (Zie
hierover onder de bespreking der wwn.) Na n echter wordt,
om dezelfde beteekeniswijziging te verkrijgen, geen k doch
een t ingevoegd: túntsje, †eantsje, teantsje, sintsje, Ijuentsje,
rjuentsje, njuentsje, skantsje (zich als schande aanrekenen).
k—t. In enkele gevallen treedt voor de fe een t in de plaats
of omgekeerd: rytlik (misschien onder invloed van ridlìk) naast
ryklik, †yk naast †yt (fijt), lat en flat of frat naast lak en frak.
Zie voorts onder de bespreking van g en s.
1.
Als tusschen- en slotmedeklinker, en voor andere medeklinkers, wordt de l zeer licht gesproken, zoodat hij vaak assimileert of wegvalt. Hij wordt echter gewoonlijk geschreven in alle
woorden, waarin hij nog in eenig deel van het taalgebied gehoord wordt.
In dou scilste, wolste valt l in de uitspraak steeds weg. In
de Wouden ook de s wel: scitte, wotte.
Geschreven wordt de l nog in de verbindingen -Md en -alt
(hâlde, kâld, sâlt, enz.), hoewel zij hierin nog alleen te Hindeloopen gehoord wordt. In een enkelen versteenden vorm, zooals
kal(d)broer, en in sommige afleidingen der bedoelde woorden,
wordt zij nog gehoord, b.v. in kjel, kjeld, jeld, gevoelt.
De verbinding -old, -olt is gewoonlijk tot -oud, -out verloopen
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en wordt dan ook zoo geschreven. In de verl. tijden van hâlde
komt de l echter nog voor: hold(en) of huld(en) naast houd(en).
In moiinïe heeft letterkeer tusschen l en n plaats gehad. Over
een groot gebied heeft de n zich geassimileerd met de l (moule);
in een andere streek de l met de n (moune). Voorts werd door
letterkeer bylkje uit blykje (oorspronkelijk: schitteren) afgeleid.
Als slotmedeklinker valt de ï soms weg: grize(l), grouweQ),
rabbelskute(l), kobbe(l), bonge(l) (blaas).
m, n.
m. In woorden waarin op m de uitgang -en volgt, als in:
beammen, blommen, nammen, nimmen, nommen,
kommen,
assimileert zich in veler mond deze uitgang bijna geheel met
de m, zoodat de spreker, hoewel hij het woord als uit twee
lettergrepen bestaande blijft voelen, in werkelijkheid weinig
meer zegt dan de woordstam met langer dan gewoonlijk aangehouden m. Evenwel komt ook duidelijker uitspraak van den
uitgang voor, en vaak bij dezelfde personen, indien zij iets
langzamer of nadrukkelijker dan anders spreken. Voorts treedt
dit verschijnsel niet over het geheele taalgebied in even sterke
mate op.
Voorgevoegd schijnt m bij het woord maers (aars), waarnaast ears.
Als slotmedeklinker kan de m een verkorting van het achtervoegsel me zijn: swolm, helm (uit hael, groei, groeikracht, mei
het achtervoegsel me).
Naast hympe (homp) staat hipe.
n. De n wordt alleen als aanvangs-, als alleenstaande tusschen- en slotmedeklinker, en voor d en t volkomen gesproken.
Voor †, l, r, s—z en w wordt hij, ook indien hij daarvoor toevallig, b.v. in samenstellingen, optreedt, slechts ten halve gevormd: ron†elích, mounle, panrove, tsjinst, gounzje, tsjinwar.
Voor b, m en p wijzigt hij zich in de uitspraak tot m: bigeanber,
túnman, stienpar. Met toevallig volgende g of k verbindt hij
zich steeds nagenoeg tot de nasalen ng, nk: hangau, steangean,
wynglês, pankoek, hankâlã.
Verdwenen was hij reeds in de oudfr. periode uit oar, oudfr.
oder, or, Ned. ander, en koe(d), oudfr. kued naast konde, kunde,
Ned. kon(de), ús, oudfr. us. Naast elkaar staan hynst—hyst,
ynstremint—ystremint.
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Ingeschoven wordt hij soms ook: billik—binlik; zoo ook hoort
men hem hier en daar voor s in feest: mient naast miet is
mogelijk uit verschil in afleiding te verklaren.
Bij het zeggen van woorden waarin op de n de uitgang -en
volgt, als: blinen, rânnen, lannen, rinnen, heeft hetzelfde plaats
als hierboven van m voor -en gezegd is. Ook overigens wordt
in den uitgang en de n vaak zeer onvolkomen gehoord (krabben,
weagen, koeken, rapen).
Een kenmerk van de infinitieven der Friesche wwn. is, dat
daaraan de slot-» ontbreekt. Voorts bestaat naast het onbep.
vnw. men de bijvorm me. Overigens komt weglating van de
slat-w, zooals in Hollandsche dialecten zoo veelvuldig plaats
heeft, in het Friesch niet voor.
Achter de werkwoordelijke meervoudsvormen wy wieme,
stiene, hiene, diene, leine, seine, koene, woene, scoene, wieme,
wordt in de spreektaal vaak een n gehoord, naar analogie van
vormen ais wy roannen, ivoannen, bonnen, †ounen. In de schrijftaal wordt dit gelukkig nog zelden nagevolgd.
Afwerping van de aanvangs-n komt in het Friesch zeldzaam
voor: erf naast nerf (nerf), doch erf wordt vooral gebruikt om
den glans der huid aan te duiden; aek (lid. Nachen), agoasje
naast negoasje. Voor njirre (adder) bleeï de n bewaard.
Het Friesch heeft wiet, naast Engelsen wet, tegenover Nederlandsch na.U met andere afleiding.
De n werd tot ng in ingster (unster), Tsjonger.
m—n. Wisseling van m en n komt voor, waardoor naast
elkaar staan: stúmje—stúnje, faem—faen (dit laatste alleen nog
te Hindeloopen), famke—fanke (met eenig verschil van beteekenis), romfelje—ronfeïje, skromfelje—skronfelje,
brein(sâlt)
— brem(sâtt), fliemsk—fliensk
of fl(j)uensk,
grymje—grine,
smûsterich—snústerich, lúmje—lúnje, in swohie of in swolme
tomme (invloed van swoïm, gezwel).
Assimilatie van n met m had plaats in takomme en (o)ankomme naast takomne, (o)ankomne (aanstaande, aankomende).
Eigenaardig is de overgang, over een groot deel der provincie, van het voorvoegsel ont-, ûnt-, in omt-. Zie hierover echter
nader bij de bespreking der wwn.
Verder pront (prompt).
ng, nk. Deze beide verbindingen klinken geheel als in het
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Nederlandsen. In ng wordt dus nimmer de g verhard tot ch,
zooals b.v. soms in het Overijselsch.
Zelîst. nwn., die ng tot slotmedeklinker hebben, nemen als
verkleiningsuitgang -je aan, waarbij ng tot nk wordt: ding—
dinkje, sang—sankje, †oroaring—†oroarinkje. Voorts werd ng
tot nk in allinken (uit lang).
Reeds in het oudfriesch verliep ng of nk soms tot nz of ns.
Zoo bestond daarin brenza naast brenga, drinsa naast drinka.
In het middelfriesch vindt men veel meer dergelijke vormen,
doch de meeste hebben weer plaatsgemaakt voor vormen met
ng of nk: taens, nu tank, tinze, nu tinke, tins—tinzen, nu meest
gedachte(n), †inzenis, nu gevangenis, finzen, nu longen, ûntfinzen, nu ûnt†ongen, skinze, nu skinke, skinsje†te, brinzje—
brinsgje (brieschen), hinzen, nu hongen, biginzen, nu bigongen of bigien. Enkele dezer vormen worden in de schrijftaal
nog wel gebruikt. In de spreektaal komen nog voor: drinzje—
drinsgje (drenken), icrinzje—wrinsgje
(hinniken), klinzje—
klinsgje (reinigen).
Een dergelijke wijziging had plaats in hynst, hyn(s)der, en
in lans naast langs.
De uitgang ing (e) verliep soms na een n tot je. Zoo b.v. in
branje (uit branninge), penje—pinje (uit penninge), †ormoanje
(uit †ormoanninge, Doopsgez. kerkgebouw, oorspr. de preek),
vjenje (uit wenninge), lynje (uit lininge, dit laatste is samengetrokken tot ling in bekling), raenje (uit randinge). Ook na l
kwam dit voor: Skylje (uit Skilinge), twjïlje (uit twjillinge),
skelje (uit skellinge), äealje, naast delling, bûkdelling, skealje
naast skeal. Na r: snûrje (tijdsbestek).
Ook de uitgang van woorden als blibze, brodze, †lodze—†lods
—†lots, dribze, dridze, slodze, sodze, wirdze, is waarschijnlijk
een overblijfsel van inge,
v.
De eenigszins gebrouwde r, die men vaak in 't Nederlandsen
hoort, vooral als hij als aanvangs-medeklinker dienst doet, is
in 't Friesch onbekend. Het sterk aanblazen van de r, een in
Hollandsche monden zeer gewoon verschijnsel, geldt in Friesland òf voor een spraakgebrek, òf voor aanstellerij, en wordt
spottend aangeduid met brijen, brijkjen (brouwen).
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Toch wordt de r als aanvangsmedeklinker wel duidelijk gesproken. Als alleenstaande tusschen- en slotmedeklinker hoorí
men hem maar nauwelijks. Voor b, f—v, ch—g, k, m en p is
hij hoorbaar: Gurbe, turf—turven, boarch—boargen, ivirk,
lojirm, sjerp; voor d, n, s—z en t niet: wird, jern, gêrs—gêrzen,
feart; voor l soms wel, als tusschen r en l een toonzwakke
klinker uitviel: dioerl, tsjirl, soms in hetzelfde geval niet, b.v.
in kerle, kerl, dat nog slechts zelden met r gehoord wordt, en
in girï, girle, dat overal zonder r wordt gesproken, doch waaruit deze misschien in de uitspraak verdween onder den invloed
van de sedert ook uitgevallen d.
Op het verzwijgen van r voor t bestaat een uitzondering voor
één bepaalde klasse van woorden. Van werkwoorden als hinderje, wynderje, skouderje, kìadderje, is oorspronkelijk de 3de
pers. enk. mnl. tegenw. tijd hy hinderet, loynderet, skouderet,
kìadderet, welke vorm echter nog slechts in een kleiner deel
der provincie (Zuidhoek) en dan ook nog alleen maar hier en
daar of bij ouderen, zoo gehoord worden; gewoonlijk zegt men
thans hy hindert enz., en in dezen woordvorm wordt de r voor
t wel steeds uitgesproken, waarschijnlijk niet alleen omdat hij
daarin pas kortgeleden in onmiddellijke verbinding met de t
gekomen is, doch vooral omdat het taalgevoel hem daar gebiedend eischt. Daar n.1. de op -erje uitgaande wwn. soms verlengde vormen van andere, nog voorkomende zijn, (b.v. kìadderje van kladzje; snokkerje van snokje,) moet de spreker in
den bedoelden tijdsvorm de r wel blijven uitspreken, daar die
anders door den hoorder verstaan zou worden als dien van het
niet verlengde werkwoord (hy kladdet, snokket, voor: hy kladdert, snokkert).
Ook op het verzwijgen van r voor d bestaat een uitzondering,
n.1. in den comparatief van bijv. nwn. en bijwn., die in den
stellenden trap al op er uitgaan: suverder, nuverder, tsjusterder, enz.
Indien de r als slotmedeklinker door aanhechting aan het
woord van een achtervoegsel, of door samenstelling, voor d, l,
n, s—z of t komt, wordt hij ook dikwijls verzwegen. Dit hangt
vooral af van de vraag, of de spreker het woord ook dan nog
in zijn afzonderlijke beteekenis voelt, dan wel de samenstellende deelen van het nieuwe wroord als één geheel opvat. Zoo
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zal b.v. bijna ieder het woord earlik zonder r uitspreken, daarentegen zullen in earsum de meesten de r laten hooren, en de
reden is, dat earlik meest niet meer als uit twee deelen bestaande gevoeld wordt; het minder gebruikte earsum gewoonlijk wel. De r voor d, 1, n, s—z of t wordt evenwel nooit verzwegen, indien de aan r voorafgaande klinker toonzwak is,
(modderdyk, ynderlik, e†temei, ûndersyk, e†tertinken) behalve
bij het voorvoegsel for-, waarvan de r slechts gehoord wordt
voor klinkers, voor een h, een enkele maal voor j , en als men
het woord met buitengewoon veel nadruk zegt.
Enkele malen wordt de r als slotmedeklinker verzwegen, en
dit in de schrijfwijze wel tot uitdrukking gebracht: wier—wie
(verl. t. van wêze), hear—hea (toebehoor, erf), riuwer—riuwe
(hooihark), houwer—houwe (houweel), klauwer—klauw e (ruinhark), blabber—blabbe. Dit verzwijgen van de slot-r komt veel
vaker voor, b.v. bij woorden als allegear, wer, dêr, ook als deze
woorden buiten invloed van andere gesproken worden, doch
zonder veel nadruk.
In Friesche woordstammen waarin r voorkomt, wordt deze
soms vóór den klinker gehoord, waar hij er in 't Nederlandsche
woord op volgt: groat (gort), †rosk—†roask (kikvorsch), †roast
(vorst), wrâld (wereld), tredde (derde).
Het omgekeerde komt ook wel voor: gêrs (gras), biferzen
(bevroren), boarne (bron), barne—baerne (branden), kersten,
verouderd naast kristen, wart (wrat).
Ook in het Friesch zelf bestaat hierin soms bij woorden van
denzelfden stam geen gelijkheid. Naast baerne staat als bijvorm
brânne, terwijl het zelfst. nw. over het geheele taalgebied brân
is; naast groat staat goartich (gortig, van schapen), naast bider†
(behoef) needdruft.
Regel: Men schrijft de r, ook als hij niet gehoord wordt, in
alle woorden welke in de verwante talen in het overeenkomstige woord een r hebben.
s, i.

Enkele woorden waarin z als tusschenmedeklinker voorkomt,
hebben bijvormen met s: dizze—disse, brizelje—briselje, moazich—moassich (met verschil van beteekenis).
Bij snel spreken assimileert s zich nog al eens met ä; zoo
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b.v. in bûsdoek, is der (is er), hynsder--hynder; ook met l:
'weeslik—icelik (uit wezenlik).
Indien de infinitief-vormende uitgang -je gehecht wordt aan
een op l iiitgaanden stam, wordt een s ingeschoven: boartsje,
wytsie, rotsje. Gaat de stam op d uit, dan een z: bodzje,
arbeidzje, ridzje. Alleen in den Zuidwesthoek hoort men de
infinitieven met dezen uitgang nog zonder ingeschoven sisklank.
Behalve van ouds in de 2de persoonsvormen enkelvoud van
wwn. (dou scilst, scüstou) wordt ook een s ingeschoven, wanneer het pers. vnw. 2de pers. enk. dou—dû voorkomt na bijwn.:
hwerstoii, do'stou, ãêrstou, ãatstou, ìio'stou. Voorts wordt over
het grootste deel van het taalgebied een s gehoord tusschen de
beide deelen der verbinding ij, ook als deze niet uit k ontstaan
is: ts(j)ien, tsjoene, tsjîn (uit oudfr. tojenst; daarnaast, in 't
Noorden, ook nog jin).
Inschuiving van s heeft voorts nog plaats in fiersto (veel te),
sa†olìesto (zooveel te).
De wwn. lizze en sizze (uit ïidze, sidze) vormen een uitzondering op den regel, dat in de schrijfwijze nooit een grondwoord
oî als afzonderlijk woord optredende woordstam met z afgesloten wordt. Geschreven wordt: ik liz, siz. Men verwarre hiermede niet léze en wêze, zooals veelvuldig voorkomt, doch
schrijve: ik lês, toês wis!
sk. De verbinding sk is zeer duidelijk te onderscheiden van
Ned. sch waarvan het tweede deel de harde glijder is.
Uit het ww. scille (oudfr. skela, skila) met de verleden tijdsvormen (scoe, sciïlen of scild) is in de uitspraak sinds lang de
k verdwenen, hoewel de c die in de schrijfwijze nog altijd
blijft voorstellen. Zoo ook uit den infinitief van het ww. sjitte,
sjutte, (uit oudfr. skiata, skiuia,) waarin zij thans niet meer
geschreven wordt, terwijl zij in de tijdvormen daarvan (skeat,
sketten) en in het afgeleide zelfst. nw. skoat (schot) bewaard
gebleven is. Voorts verdween zij uit sjudden (vlasscheeven),
waarnaast echter nog skjûden. Naast skiep (schaap) staat sjiep
als roepnaam.
Waar sk voorkomt als bijv. nwn. en bijwn. afsluitende, valt
soms de k weg. Dit heeft in de eene streek bij meer woorden
plaats dan in de andere. Hiermede wordt in de schrijfwijze

wumkes.nl

65
alleen rekening gehouden, indien over het geheele taalgebied
de k niet meer gehoord wordt, en zelfs dan niet altijd. Ook komt
het voor, dat hetzelfde woord in de eene beteekenis of plaatsing in den zin wel, in de andere niet gehoord wordt. Zoo komt
b.v. gânsk niet anders meer voor dan als attributief bijv. nw.:
de gânske dei. Als predicatief bijv. nw. komt het niet voor, en
als bijw. is het steeds gans: dat skeelt gans; hy hat gans (hwet,
in slompe, in stik) jïld.
Achter uit het Ned. of andere talen overgenomen bijv. nwn.
en bijwn. mag nooit sk geschreven worden, daar deze woorden
in Friesland waarschijnlijk nooit met k gehoord zíjn. Men
schrijve dus, zooals men hoort: in dageliks minske, fris, †oars,
enz.
Enkele malen hoort men in het Friesch achter ontleende
woorden, die in het Ned. niet of niet meer met sch voorkomen,
sk: (h)ovaelsk, latynsk, romansk.
skr. Van deze. verbinding is in sommige woorden de s
bewaard gebleven, waar zij in bijvormen, of in 't Nederlandsch,
wegviel: skras—kras (flink), skrasse—krasse (een kras maken),
skrabje (afkrabben), skreau—kreau (bij G. J.).
s—r. Wisseling tusschen s—z en r komt enkele malen voor:
wêze—it wier (oudfr. was), frieze—íí †riest—†rear—hat †êrzen,
forüeze—ik forlies—forlear—hab forlern, kieze—karre (soms
verschil van beteekenis), skries—skrie(r) (grutto).
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Tweede Afdeeling: De rededeeien.
INLEIDING.
In het tegenwoordig gesproken Friesch is in den grond de
oude Friesche taal nog te herkennen, echter zijn vele woorden
in onbruik geraakt en tal van nieuwe gevormd door klankwijziging, afleiding en samenstelling. Ook zijn vele woorden
uit andere talen overgenomen, meest met wijziging van vorm
en beteekenis. De buigingsvormen der verschillende rededeeien zijn aanmerkelijk vereenvoudigd. Waar deze intusschen nog
in de spreektaal behouden zijn, dienen ze natuurlijk ook in de
geschreven taal te worden gebruikt. In poëzie en in meer verheven stijl worden sommige oude vormen nog wel aangewend.

I.

Het lidwoord.

§ 1. Het bepalend lidwoord.
Het bepalend lidwoord luidde oudtijds in de Friesche landen
ten Oosten van de Lauwers, mannelijk thi, vrouwelijk thiu,
onzijdig (het, meervoud tha. In Friesland tusschen Vlie en Lauwers werd echter de th al vroeg door de zachtere ä vervangen.
Oudtijds was hier de verbuiging van het lidwoord:
Enkelvoud
Meervoud
Mannelijk Vrouwelijk
Onzijdig
lste nv.
di
diu
det
da
2de „
des
dere
des
des
3de „
da
dere
da
da
4de „
den
da
det
da
Deze vormen zijn allengs zeer vereenvoudigd. De verschillende klanken in di, diu, äa verliepen tot de toonzwakke e in de
voor het mannelijke en vrouwelijke en het meervoud, terwijl
het onzijdig lidwoord it werd, vrij waarschijnlijk onder den
invloed van het persoonlijk voornaamwoord (h)it.
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In de tegenwoordige spreektaal worden de verbogen vormen
weinig meer gebruikt; de tweede naamval wordt meestal met
het voorzetsel †en omschreven, terwijl de derde in enkele gevallen door omschrijving met oan of †or weergegeven wordt.
In den regel echter is de derde naamval door zijn plaats in den
zin genoegzaam aangeduid, b.v.: Joiv de jonge nou syn sin net.
Dat scoene jy de man net oansjen.
Voorbeelden van het gebruik van den verbogen 2den naamval vindt men veelvuldig bij G. J.: der Friezen, der jonge †aem,
des Hearne, des geastes, des bloeds, des minske, des †litige,
des Ijachts, des deads, der sonde, der tael, der ongerjuchtichheid, der onskild, der wierheit, der godleazen, enz.
In de tegenwoordige taal is derhalve de verbuiging van het
bepalend lidwoord aldus:
Enkelvoud
Mannelijk
Vrouwelijk
de
de
1ste nv,
2de 55
des (fen de)
der (fen de)
3de 5?
de (oan of for de)
de (oan of for de) (der)
4de 5?
de (den)
de
Onzijdig
Meervoud
1ste nv,
it
de
2de n
des (fen it)
der (fen de)
it (oan of for it) de
de (oan of for de)
3de 5,
it
de
4de , 1
De d van de (mnl. en vr.) wordt dikwijls weggelaten na voorzetsels: †en 'e moarn, oan 'e doar, út 'e reek, om 'e nocht.
Van de verouderde 4de nv. vormen heeft men nog voorbeelden in: troch 'en tiid, op 'en dûr, op 'en baen, ten oarloch, to'n
ein. (In deze beteekenis is ein mannelijk, evenals oudtijds:
oppa thene lesta ende.) Ook vindt men deze overblijfselen der
oude verbuiging in: út 'en rûgen, op 'en besten, to'n goede,
aldendei, aldenwearlich, aldendivel.
Der in den derden naamval vrouwelijk heeft men in: mei 'er
tiid, ter Inerte, ter eare, ter siden, ter sé, ter dea, ter misse, ter
hân, by 'er hân, †en der hân, by 'er hansk, by der hant. Men
zegt ook nog in het Noorden van Friesland: út 'er hân †orkeapje.
De in den derden naamval van het onzijdig geslacht vindt
men in: yn 'e hûs, út 'e hûs, als overblijfsel van het oude da.
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Opmerkelijk is het gebruik van 't in: f en 't winter, f en 't wike,
f en 't hjerst, jen 't simmer, met de beteekenis van: in dezen
winter, enz., naast: yn 't bigjin f en 'e winter, de earste dei f en 'e
wike. Yn 't †insterbank kan allicht een gevolg zijn van het onzijdige eerste lid van het zelfst. nw.
Opmerking verdient ook, dat het lidwoord in den 2den naamval onverbogen blijft, wanneer het behoort bij den naam van
den bezitter van een onmiddellijk daarachter genoemde zelfstandigheid: de j'rouwe of de †rous earizer, de mans haloazje,
it jonkjes klomp, it wii†s muts e. In dit geval behoort het lidwoord bij het eerste zelfstandig naamwoord. Het kan echter
ook behooren bij het tweede en regelt zich dus dan daarnaar:
It lans bistjûr, it fammene pronkjen, it dronkenmans praet, it
bûrmans hûs. Het is echter de vraag of men hier niet de beide
zelfstandige naamwoorden heeft te beschouwen als een samenstelling: It lânsbistjûr, enz. Voor de duidelijkheid wordt dan
in zulke gevallen vaak de omschrijving gebruikt of men wijst
de bezitting aan met een bezittelijk voornaamwoord als: De
keapman syn pakhûs. Verkeerd is het gebruik van dit bezittelijk voornaamwoord, wanneer de bezitter een zaak of abstract
begrip is, zooals enkele jongere schrijvers dit trachten in te
voeren. Dit is geheel in strijd met het spraakgebruik van nu
en vroeger.
Het lidwoord blijft ook onverbogen voor een zelfstandig
naamwoord in den 2den naamval, waar dit staat ter aanduiding
van een bepaalden tijd, die voorbij is, b.v.: Hy Me de äeis nei
stêd ta west. (Hij was dien dag naar de stad geweest.) Hy wier
de moarns útgien en de jouns wer thús kommen (dien morgen,
dien avond). Hy wier de Sneintojouns net kommen (dien Zondagavond).
Waar het naamwoord in den 2den nv. den tijd zeer in het
algemeen aanduidt, wordt het lidwoord geheel weggelaten:
Deis weitsje en nachts sliepe (des daags, des nachts). Moarns
ier en jouns let op 'en baen (des morgens, des avonds). Simmers greate beanen ite, Winters wite, Ljeave †aem, Hwet seiste
nou? E. W.
§ 2. Het lidwoord van onbepaaldheid.
Dit was oudtijds én voor alle drie geslachten, in den 2den
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naamval verbogen: enis, ener, enis. Dit én is eerst overgegaan
in ien, zooals het telwoord nog luidt, terwijl de ie van het lidwoord langzamerhand toonzwak is geworden. Buiging van dit
lidwoord vindt niet meer plaats, zoodat in den regel de 2e nv.
met f en wordt omschreven. Toch heeft men evenals bij het bepalend lidwoord uitdrukkingen als: In berne each sjucht skerp.
(Het oog van een kind.)
Eigenaardig wordt het lidwoord van onbepaaldheid gebruikt
in uitdrukkingen als: in planke-mennich boeken, in stik-mennich apels, in hûnãert e† hivet (eenige honderden).
Soms, bij enclitisch gebruik, hecht in zich (als en) aan het
voorgaande woord: sokken man, mennigen nacht.
Ook in sa'n, ho'n (zoo een, hoe een) heeft men langzamerhand
het besef van het lidw. verloren, zoodat men ook gebruikt: sa'n
ien (sa'nen), ho'n ien (ho'nen) en zelfs sa'nen-ien, ho'nen-ien.

II.

Het zelfstandig naamwoord.
A. VORMING.

Evenals bij andere rededeelen kunnen wij onderscheiden/
stamwoorden, afgeleide en samengestelde woorden, en samenstellingen door middel van afleiding.
Stamwoorden worden geacht te zijn die, waarvan de afkomst
niet nader is na te gaan. Als voorbeelden kunnen gelden: man,
kou, skiep, sân, saed, wyn, enz.
Tal van woorden hebben in het Friesch de e als eindletter
behouden, welke in het Nederlandsch vaak is afgesleten: bôge,
dauwe, doaze, eide (eg), flesse, gripe, hikke, kedde, ko†fe,
kouwe, lampe, Maeije, matte, merse, mjitte, môlke, mûrre, okse,
ribbe, slippe, sjippe, skûrre, stamme, skoalle, tobbe, tange,
tomme, ûre, wille. Van enkele dezer woorden wordt in sommige
streken de e verwaarloosd: bûs(e), hoek(e), spjeld(e).
Afleiding heeft plaats door klankwijziging, en door voor- of
achtervoegsels. Samenstelling ontstaat door het bijeenvoegen
van twee woorden met zelfstandige beteekenis. Samenstelling
door afleiding heeft men, als door middel van een afleidingsuitgang twee woorden tot één geheel zijn bijeengevoegd.
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§ 1. Afleiding door klankwijziging.
Hieronder noemen wij ook die woorden, waarbij meer sprake
is van z.g. verwantschap dan van afleiding. Zulke woorden
komen zeer veelvuldig voor. Zoo hebben we als verwante woorden naast meìke of meïtse: môïke, naast ride: reed, rid of ridde,
naast driuwe: dreef, naast sjonge: sang. Verdere voorbeelden
zijn: twinge—twang, kringe—krang, swinge—swang oî swong,
krimpe—kramp,
springe—sprong, gean—gong, siede—soad,
bidde—bea, Mede—bod, jiette—goat, witte—weet, lije—leed,
sprekke-spraek(e),
wreke-wraek(e),
knipe—kneep, gripe—
greep, (bi)drage—droge, sjitte—skoat, slute—slot, slite—sleet,
riuwe—rea†, bine—boun.
Klankwijziging heeft ook vaak plaats bij aanhechting van
achtervoegsels als: reed—ridtsje, †arre—†eart.
Van onovergankelijke werkwoorden wordt veel meer dan in
het Nederlandsch de stam als zelfstandig naamwoord gebruikt:
op 'e strún, op 'e swee†, oan 'e slach, op 'e kuijer, oan 'e jui,
op 'e bìddel.
§ 2. Afleiding door voorvoegsels.
De gewone voorvoegsels voor zelfstandige naamwoorden zijn:
aerts, ant, bi, †or, ge, mis, oar, oer, on, ont en wan. Mis, oer, wan
zouden misschien met meer recht als bijwoorden zijn te beschouwen, omdat ze hun zelfstandige beteekenis grootendeels
behouden hebben.
Het gebruik hiervan komt gewoonlijk overeen met dat in
het Nederlandsch.
Aerts of earts staat voor het vreemde woord archi, dat de
eigenschap in de hoogste mate uitdrukt. Aerts wordt gebruikt
in uit van elders overgenomen woorden, vooral in namen van
waardigheden als: aertshertoch, aertspreester; earts in Friesche woorden, die dan een min gunstige beteekenis hebben:
eartsskelm, eartsdogeneat, eartsketter, eartsdomkop. In de
spreektaal is van dit earts vaak earste gemaakt: in earste
dogeneat.
Ant beteekent tegen en komt enkel nog voor in antwird of
andert, waarnaast anderje.
Bi, van by, hier en daar nog met de helderkorte, doch meest
met toonzwakke i uitgesproken, komt nagenoeg alleen voor in
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naamwoorden, afgeleid van werkwoorden, die dit voorvoegsel
reeds hebben: bider† (het benoodigde), bidriuw, bigjin, bigryp,
bihdld, bihelp, bilang, büet, birop, biried, birik, bisiik, bisit,
bistean, bisicier, biwiis.
Ditzelfde is het geval met †or, waarin ook de o vrijwel toonzwak is geworden: †orbliuw, †or†al, †or†olch, †orguld, †orlet, †orlies, †orlak, †ormeits, †orried, †orrin, †orstân, †orslach, †ortriet.
Ge komt in het Friesch niet zooveel voor als in het Nederlandsch. Zoo werden verzamelwoorden in het Friesch gewoonlijk zonder ge gebruikt: bìente, beamte, berchtme, fûgelt,
slachie, stiente. Uit de spreektaal zijn de meeste dezer woorden echter reeds verdwenen. Toch bestaan er nog wel, vaak in
verkorten vorm: bynt (thans één balk van wat nu het byntwirk
genoemd wordt), bakte, broute, ramt (staat niet voor geraamte,
doch voor raamwerk).
In werkingsnamen, die een voortdurende handeling beteekenen, wordt het zeer veel gebruikt: gebiddel, gefljuch, gedoch,
gegouns, gedjoei, gegryn, gegûl, getsjoen, gemjoks. Het spreekt
wel vanzelf, dat er verschil in beteekenis is tusschen de zelfstandig gebruikte werkwoorden en deze werkingsnamen: It
buidel]en is hjir †orbean. — Fij, sa'n gebiddel hjir altyd oan 'e
doar. Bizonder is: genamt (Middelned. genan(t), uit genamne),
naar iemand genoemde; ook voor naamgenoot.
Gewoonlijk staat ge voor abstracte zelfst. naamwoorden: gebed, geboarte (naast: berte), gebrûk (naast: brûkme), ge†jucht,
gehoar, geïove, gelok (ook: lok), gemak, gemoed (ook: moed),
genade, gerii†, gero†t, gesicht, gesprek, getal (ook: tal), gewin,
gewoante (ook: wenst).
In geleurde (ook: learde) is het deelwoord, van een afleidings-e voorzien, tot persoonsnaam geworden. Hier is dus ge
eigenlijk overbodig. Dit is misschien de oorzaak, dat eenige
jongere schrijvers vaak ge als voorvoegsel vermijden, ook waar
het niet tegen het taaieigen indruischt.
Oor komt voor in oardiel, oarkonde, oarloch, oarlo†, oarsaek,
oorsprong; oer in oerfloed, oerlêst, oermoed, oermjitte. Bij vele
van zulke woorden heeft men te doen met van werkwoorden
afgeleide zelfstandige naamwoorden: oer†al (oer†alle), oergroede (oergroeije). In oertinkinge (oertinke) heeft oer de
beteekenis van opnieuw.
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Een enkele maal treedt oer op naast for: oerginst van †orginne, oerwinning naast †orwin (der is gjin †orwin op).
De beteekenissen van on, mis en wan zijn na aan elkaar verwant.
Mis beteekent verkeerd, als: misbaer, misbigryp, misbrûk,
misdied, mis†orstân, misgryp, mispas, misset, misslach, misstap.
On- beoogt in de eerste plaats een ontkenning van het begrip
in het grondwoord opgesloten; het luidt ook vaak ûn: onbrûk,
ondeugd, ondjipte, onear, onforstân, onfrede, ongelok (ûnk),
ongemak, onkinde, onrjucht, onrêst, onrym, onskild, onstjûr,
ontrou. In de tweede plaats drukt het iets ongunstigs of ontaards uit: ondier, ongefal, onjüd, onkosten, onlêst, onïân, ontúch, onwaer.
Ont komt alleen voor voor afleidingen van wwn., die dit voorvoegsel reeds hebben: onthâlä (geheugen), ontwyk, onthjit.
Wan beteekent een ontbreken of een gebrek en geeft meestal
een ongunstige beteekenis aan het begrip: wanhope, warilevering, wanïûd, wansmaek, wanwirk, wanwitskip. Een enkele
maal ontmoet men wan nog als zelstandig woord: „'t Lok rint
altyd wol ris wan." H. S. S.
Ook wear, wier mag hierbij genoemd worden zooals het voorkomt in wearmoed, weargalm, weargìans, met de beteekenis
van weder (tegen). Dit wjer, wel te onderscheiden van wer,
komt niet zelfstandig voor.
§ 3. Afleiding door achtervoegsels.
Als achtervoegsel komen voor enkele letters, als d(e), m(e),
t(e), st(e), b.v.: deugd (doge), swolm (swolle), kwolm (kwelle),
drift (driuwe), winst (winne).
Verder bestaan de achtervoegsels uit lettergrepen, die geen
zelfstandige beteekenis hebben, als:
ân in heilân, †ijân;
aezje in †rijaezje, lekkaezje, (maar: argewaesje met s),
(Fransch: age en ation);
el en sel in hikkel, bikkel, leppel, baksel, haksel, skynsel,
skûdel, rattel; el (uit ele) was vroeger veel Ie, en thans nog
wel: nidle, gir(d)le, waerle, naule, deale (naast divel), kerl(e);
er, soms met ingelaschte d: bakker, skriuwer, driuwer, túntsjer, reedrider, bjinder, sutelder. In zulke woorden wordt de
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ingeschoven medeklinker van het werkwoord bij afleiding behouden: túntsjer (túntsje), genierker (genierkje), reisger (reisgje). Eigenaardig is, dat het Friesch met er zooveel woorden
vormt die een werking personifieeren: it wirdt hjoed in reinder; áêr komt wer in stouwer (bui) oan; it is in snuver yn 'e
wyn op; dat rint mei in skamper ô†. (Vgl. Ned. „een harden
dobber hebben");
ert: sìûgert, ìompert, stjonkert (deugniet);
ier: hovenier, koetsier, genier (gaardenier);
er, mer, ter, ster, ter vorming van namen, die een afkomst
aangeven, ster eveneens ter vorming van vrouwelijke persoonsnamen: Geastmer, Hegemer, Sweagemer, Ljouwter, Grouster,
Dragtster, Harnser, Frjentsjerter, Arumer, (dit zijn eigenlijk
zelfst. gebruikte bijvnw.), tsjoenster, sjongster;
esse vormt evenals in en inne vrouwelijke persoonsnamen:
†ôgdesse, prysteresse, bakkerinne, heidinne, boerinne;
ske vormt ook vrouwelijke persoonsnamen: keapmanske,
masterske, pastoarske, smidske;
dom: †rijdom, rykdom, edeldom;
heid: †rijheid, greatheid; dit achtervoegsel wordt ook wel heit
geschreven;
te: greatte, hichte, leechte, lichte;
de: alleen in Ijea†de, oudfr. Mafte;
me, oudtijds ma, in woorden als brecma (breuk, boete) en
setma (inzetting of instelling): eangstme, greatme, kjeltme; dit
achtervoegsel is thans vrijwel verouderd, slechts brûkme wordt
nog al eens gebruikt naast gebrûk: it is in âld brûkme, maar:
hy hat der gjin gebrûk f en makke;
ing(e) en ling(e): achting, skieding, hanling, twielling, riedling;
skip: keappenskip, hearskip;
je (uit inge): branje, †ormoanje, wenje, ' dealje, skealje,
twjilje;
ens en nis: greatens, kreazens, moaijens, †inzenis, groetenis,
dro†enis;
ij en ije: brouwerij, tsjoenderij, †oartsjirmerije.
De achtervoegsels aar en aard, die in het Nederlandsch naast
er en erd voorkomen, vindt men niet in Friesche zelfst. nw.:
kinstener, redener, skïldner, gjirgert, loaikert, lef†ert.

wumkes.nl

74

Achter eenzelfde grondwoord treft men vaak met eenig verschil van beteekenis aan de achtervoegsels ens, held, me en te.
Men spreekt van de greatte van een stuk land, d. i. de oppervlakte. De greatens beteekent het „groot zijn" in stoffelijken
zin. Aan greatheid en greatme ligt de meer verheven beteekenis van het woord ten grondslag, met eenig gradueel verschil:
„De greatheid †en syn karakter", maar „Gods greatme".
Soortgelijke verschillen heeft men bij: eangste en eangstme;
drô†heicl, dr ofte, drô†tme en drô†enis; ãrokte en droktme;
äroechte en droegens; †laiite, flautme en †lauwens; †olheiä, †olte
en †ollens; gìêâte en glêddens; gleonte en gleonens', heechheid,
hegens, heechtme en hichte; legens, leechtme en leechte; hjitte
en hjittens; holte en hoïlens; kjeltme en kjellens; kromte en
krommens; sêftme en sê†tens; syktme, sikens en sykte; sounheid en sounens; sterkte en sterk ens, sterkheid.
Het achtervoegsel ens vormt zelfst. naamwoorden van tal van
bijv. naamwoorden, waar de eigenschap zelfstandig wordt voorgesteld, als: bangens, blidens, Mier ens, blijens, blinens, dommens, dwersens, †alskens, †ealens, finens, gauwens, gekkens,
gleonens, goeäens, gnappens, hjittens, kantens, kealens, kreazens, klûmskens, krommens, leardens, lichtens, lytsens, lilkens,
moaijens, readens, riddens, rijens, sê†tens, slo††ens, slûgens,
smoargens, sterkens, swietens, taeijens, tsjusterens, wyldens,
woastens.
Evenals in het Nederlandsch worden infinitieven als zelfst.
nwn. gebruikt, in 't Friesch door aanhechting van een n. Oorspronkelijk alleen de werking zelfstandig aanduidende, hebben
sommige dezer woorden hunne beteekenis zoo gewijzigd, dat
zij thans ook dikwijls gebruikt worden ter aanduiding van de
stof waarop de werking wordt toegepast: iten (spijze), drinken
(drank), fretten (beestenvoer), sûpen (mengsel van wei en
meel, veedrank), naeijen (naaiwerk), breidzjen (breiwerk),
haken (haakwerk), enz.
Bij sommige zelfst. nwn., die evenals tekken, lekken, molken,
koken, teken, rekken, van oudsher van den uitgang en(e) voorzien waren, is deze uitgang als en of ne overgebleven, terwijl
hij in het Nederlandsch of andere Germaansche talen, soms
ook in Friesche bijvormen, geheel afviel: jelne—jellen (el),
wolken (wolk), het Zuidh. wegen naast het meer algemeene
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weach (golf, Hd. Woge), seine uit selsene (seis), mounle door
letterkeer uit moulne (molen, Hd. Mühle, Eng. mill), raven,
(raaf; komt maar zelden meer voor: stelle as in raven; Eng. ook
„raven"), sigen naast siich; leappen (middelned. lope), in hopen
(het woord is een enkelvoud; dat het het ww. in 't mv. naast
zich heeft, vindt zijn oorzaak hierin, dat het zelîst. nw. dat er
in 't meerv. op volgt, vaak verzwegen wordt: in hopen (minsken) habbe..). In den laatsten tijd wordt het woord wel eens
zonder lidw. gebruikt, onder invloed van 't mv. van Ned. „hoop".
Deze uitgang treedt ook op in de woorden bern, kind, letterlijk: dracht; †earn, uit: fearendeel, vierendeel; skerne, mest,
thans ook: mesthoop of de plaats daarvoor, letterlijk: de schering ( = grazing), er naast staat skar, zekere hoeveelheid mest;
†ammensbern, vrouwelijk kind, meisje; (†aem moet oudtijds den
uitgang en gehad hebben, en heeft dien in 't Noordfriesch nog);
skûne, opgetaste hoop koren (van den stam van skouwe, evenals skea†).
De woorden bûrren, gehucht, en treppen, trap, zíjn oorspronkelijk meervouden; het laatste woord komt trouwens maar over
een deel der provincie als enkelvoud voor; elders hoort men
trep(pe).
§ 4. Verkleinwoorden.
Als verkleiningsuitgang is vrij algemeen ke gebruikt. Deze
uitgang wordt gevoegd achter woorden, eindigende op een
klinker of tweeklank, of op een medeklinker. Na l en n wisselt
echter ke af met tsje, b.v. holke naast holtsje, bernke naast
berntsje; waarbij kan worden opgemerkt, dat ke in dit geval
dient om iets liefs of bevalligs te kenmerken.
Na d en t is tsje de meest gebruikelijke verkleiningsuitgang:
boerdtsje, bedtsje, hirdtsje, hoedtsje, lidtsje, riãtsje, wirdtsje.
Toch komt ke bij enkele dezer woorden wel voor, zooals in
wirdke. Bij G. J. vinden we: boerdke, lietke, bytke, sletke.
Eindigt het grondwoord op t, dan blijft de t van tsje weg en
men schrijft: bytsje, katsje, F etsje, T etsje.
Na nk, ng, ch en k gebruikt men je, waarbij verscherping van ng tot nk plaats heeft: jonge-—jonkje, sang—sankje,
wang—wankje, süch—sûchje, hoeke—hoekje.
Toch vinden we bij J. H. H.:
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Knyp don dyn Ijeave e a c h k e s ,
Dyn mûzige e a c h k e s licht,
En wiggelje as dy w e a c h k e s
Mei 't reiä oan 'e wettersìch.
Ook andere schrijvers hebben in poëzie, om het meer liefelijke te doen uitkomen, wel eens ke na ch gebruikt.
Als 't zelfst. nw. eindigt op een toonzwakke e, valt deze voor
den verkleiningsuitgang weg: jonge—jonkje,
brêge—brechje,
brogge—brochje, lampe—lampke,
sinne—sintsje—sinke.
Opmerking verdient het gebruik van den verkleiningsuitgang
na het meervoud in kijkes (koetjes).
Aan den ouden verkleiningsuitgang ik herinneren nog woorden als: Ijurk, pylk, skreits, maits, hoants; de i is uitgevallen
en de k vaak tot ts geworden. De woorden worden niet meer
als verkleinwoorden gevoeld.
Dit is evenmin het geval bij de woorden skeisen, oartsen,
botsen (twa skeisens is in oartsen; twa oartsens is in botsen;
twa botsens is in stûr), kynsen, †aensen (een oliemaat) en lepsen (1/i6 H.L. aardappelen, 1/is pondemaat land), waarin de oude
verkleiningsuitgang ken bewaard bleef.
Te Hindeloopen wordt achter de meeste, in de Wouden hier
en daar nog wel achter sommige verkleinwoorden een n gehoord. Ook achter sommige eigennamen met verkleiningsuitgang hoort men hier en daar nog wel een n.
§ 5.

Samenstelling.

Samengestelde zelfstandige naamwoorden hebben als eerste
lid verschillende woordsoorten: tsjerkedoar, earm†oud, great†eint, heechhout, †oarhûs, omtinken, omsoarch, omslach, delstap, útdoar, fjouwerkant, trijesprong, skriuwark, biddeïtekken.
Sommige schijnbare samenstellingen zijn afleidingen van
samengestelde werkwoorden, die in het Friesch veelvuldig
voorkomen: útfenhûser (út†enhûzje), reedrider (reedride).
Andere zijn door middel van afleiding samengesteld, als:
†oetgonger, ienmanswein, breawinder.
De regel, die voor het Nederlandsen geldt, dat het eerste lid
in het meervoud wordt geschreven, als daarbij aan een meervoud wordt gedacht, wordt in het Friesch niet toegepast. Men
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zegt en schrijft: spjeldekessen, nidlekoker, boekekas, wirdboek, pipestanãer, bijekoer. In kleankas wordt het woord klean
als een verzamelnaam gebruikt.
In woorden als jongesboek, famkesgenade, hearenhûs, †oettenein, hollenein, teannenein, hertenjank (te Molkw. voor hartsverlangen), vinden we schijnbaar een meervoud, doch hebben
wij met een 2den naamval te doen. Skoenmakker schijnt een
uitzondering.
Soms wordt de s als tusschenletter ingevoegd: krychsman,
bûkswjergea, manshimd, jongespakje. Deze is gewoonlijk als
tweede naamvals s te beschouwen.
Enkele samengestelde zelfst. nw. hebben als tweede lid een
andere woordsoort: hâld†êst, komô†, †reechal, brekô†, fretop,
rierom, falom, blaeswei.
Soms kan een dergelijk zelfst. nw. ook uit meer woorden
bestaan. Het werkwoord, dat het eerste lid uitmaakt, heeft dan
den vorm van een gebiedende wijs: in stek-yn'e-bûs (een klein
ventje), in sjit-yn-'t-sûpen (wildebras).
Eigenaardig is nog de vorming van samenstellingen met †ol
als laatste lid, welke in het Friesch veel uitgebreider plaats
heeft dan in het Nederlandsen: in hân†ol jild, in hús†ol bern,
in kroad†ol sân, enz. Het samengestelde woord is steeds onzijdig, en de verbinding der beide deelen zoo innig, dat het woord,
in tegenstelling met wat in het Nederlandsch plaats heeft, den
meervoudsuitgang kan aannemen. Men vergelijke: in hân†ol
jild, een handvol geld; hy smiet it jild by hán†ollen †oart, wierp
het geld bij handen-vol weg.
Enkele malen worden zelfst. nwn. herhaald om de uit te spreken gedachte te versterken: dagen en dagen, wiken en wiken,
jierren en jierren oanien; parten en parten to wiid; einen en
einen to lang. Zie omtrent deze verdubbeling ook onder bijv.
nwn. en bijwn.
B. HET GESLACHT DER ZELFSTANDIGE
NAAMWOORDEN.
Met het teloorgaan van het verschil tusschen het mannelijk
en vrouwelijk lidwoord, is tegelijkertijd ook het oorspronkelijk geslachtsverschil der zelfstandige naamwoorden verwaar-
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loosd. In de hedendaagsche spreektaal wordt meestal ter aanduiding van een vrouwelijk zelfst. nw. het mannelijk voornw.
gebruikt, voor zoover het zaaknamen betreft.
Bij oudere schrijvers werd echter het geslachtsverschil nog
in acht genomen:
De †rjeonskip rekket oan 't forkâldzjen,
Oan 't klúnjen, klomjen en †orâldzjen
Hwennear s e net wirdt ûnderhâlden.
(G. J.)
Salverda schreef:
Sa lang wrâlds sinne
Wrâld sïingret om h i m hinne,
Hir oanbliest, patt' en aeit.
En Dr. J. H. Halbertsma: Eltse macht siket alles, hwet h j a r
yn 'e wei stiet, †oart to kringen, h j a scil oer alle hikken en
dammen hinne springe, as der net altiten ien by stiet, dy it
h j a r bilet.
In het algemeen komt het geslacht der zelfst. nw. in het
Friesch vrijwel overeen met dat in het Nederlandsch. Bij diernamen, waar geen verschillende namen voor het mannelijk en
het vrouwelijk dier bestaan, wordt het woord mantsje of wy†ke
toegevoegd: in mantsje-†ink. Bij een kievit spreekt men van de
hy en de sy, vaak in verkleinvorm, it hijke en it sijke of jokje.
Een koe in de algemeene beteekenis van rund wordt vaak aangeduid met hy, maar als stuk melkvee wordt er nog wel eens
van gesproken als hja.
Voor vloeibare spijzen, brij b.v., gebruikt men hja: Dy brij
kin ik sa net ite, hja is my to hjit, — maar: it sop.
Wii† en †rommiske worden onzijdig gebruikt, alsook de verkleinwoorden †amke en †anke. Men duidt ze echter met het
vr. voornw. aan: Dat †rommiske kinne jy net op oan; h j a is
net to bitrouwen.
Enkele plaatsnamen hebben het lidwoord de voor zich, als:
de Gordyk, de Haule, de Joure, de Knipe, de Lemmer.
Bij aanduiding dezer plaatsen gebruikt men het onz. voornw.:
De Joure leit yn Haskerlân; i t is in †lek.
In den regel bepaalt het laatste lid eener samenstelling het
geslacht van het woord. Uitzonderingen hierop zijn: U sketje†t,
van het oude woord sket (stalvee) en je†te (gift), dat vrouwelijk
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is; de stomboat, dat met het lidw. de wordt gebruikt op 't voorbeeld van het NedL, hoewel boat in het Friesch onzijdig is.
O.a. de volgende woorden nemen in 't Friesch een ander lidw.
voor zich dan in 't Ned. (sommige over het geheele gebied, andere over slechts een deel er van; ook zijn er enkele onder die
thans nog slechts hier en daar of alleen in de litteratuur met
ander lidw. dan in het Ned. voorkomen): de bosk, het bosch;
de ein, het einde; de †ôïe, het veulen; de mar, het meer; de
harte, it hart, het wicht, hartje; it skouder, de schouder; de. ûre,
het uur; de wiele, het spüiwiel; it aerd, de aard; it almanak,
de almanak; it ank el, de enkel; it bird, de baard; it boadskip,
de boodschap; it boarst, de borst; it boat, de boot; it bosk, de
bos, bundel; it brief, de brief; it ezel, de ezel; ií groat, de gort;
it hôf, de hof; it sop, de soep; it kin, de kin; it kut, de kuit;
it laed, de lade; it laei, de lei; it lést, de last (moeilijkheid);
it muzyk, de muziek; it omslach (fen in boek), de omslag; it
plak, de plek; it sin, de zin; it skaed, de schaduw; it skilderij,
de schilderij; it slaed, de salade; it sté of steed, de stede; it
team, neiteam, de toom; it tiksel, tsjoksel, de dissel; it wang,
de wang.
Het geslacht van bosk verschilt naarmate de beteekenis van
het woord. De bosk (bosch, woud) is mannelijk, maar òosfe
(bos, bundel) is onzijdig: in dûbeltsje it bosk.
Hetzelfde is het geval met het woord ein. In de beteekenis
van einde, uiterste gedeelte, is het van ouds, evenals nu nog,
mannelijk: oppe thena lesta enda, fen de iene ein nei de oare,
de onderein, de bopperein. Maar ein in de beteekenis van gedeelte, stuk, afstand, is onzijdig, als: it iene ein is langer as it
oare, it ein wier to lang. Van deze beide verschillende naamwoorden bestaan ook twee verschillende werkwoorden, als:
eingje voor eindigje (ten einde brengen), en ein(j)e (vorderen
met het werk).
Harte hart. De moeder zegt tot het oudere kind: wol hy de
harte erts sjen? maar in het algemeen er over sprekende zegt
zij: it ìjeave hart.
It wiel, fjil of tsjil (wiel, wagenrad) is onzijdig, maar de
f stille, alsook de wiele, de spinwiele (spinnewiel), wordt altijd
vrouwelijk gebezigd.
Sin (gezindheid, lust) is onzijdig, als it sin fen de iene fait
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op reedriden, f en de oare op slydjeijen. Maar als er het woord
beteekenis door verstaan wordt, is het vrouwelijk. Mannichien
†ettet de sin f en 'e wirden †orkeard op.
Team in de beteekenis van afstammelingen, nakomelingschap, is onzijdig, als it neiteam, it team hinnepiken; maar als
stam van het werkwroord teamje (toornen), b.v. de team, hynstebitte (toom, gebit aan een paardehoofdstel) is het vrouwelijk.
Zoo ook: mìnske.
It mìnske, waarschijnlijk een verkorting van †rouminske, dat
meer dan manminske gebruikelijk is, beteekent altijd een
vrouw, als: in earm mìnske, in goed mìnske, in lêstich mìnske,
in ryk mìnske; maar de mìnske beteekent in het algemeen de
mensch, b.v.: O, tins, hwet de yngoe God de onwirde mìnske
al jowt. G. J.
Bij moed en skrift komt het geslachtsverschil geheel overeen
met dat in de Nederlandsche woorden: it moed, het gemoed;
de moed, de moed; it skrift, het schrijfboek, het geschreven
schrift, het geschreven stuk; de Skrift, de (Heilige) Schrift.
C. DE VERBUIGING DER ZELFSTANDIGE
NAAMWOORDEN.
Het zelfstandig naamwoord, met een lidwoord verbonden,
blijft in de spreektaal gewoonlijk onverbogen. Evenals in het
Hollandsch worden de 2e naamvalsvormen vervangen door
omschrijving met een voorzetsel, als f en de, waarbij het naamwoord onveranderd blijft, terwijl de 3e naamv. gewoonlijk in
onverbogen vorm door zijn plaats in den zin is aangegeven.
Opmerking verdienen de vormen: oan dizze kant de sleat; oan
de oare kant Snits, west Woarkum, healwei Ljouwert.
Zonder het lidwoord, wanneer twee naamwoorden onmiddellijk op elkander volgen, waarvan het tweede van het eerste
afhangt, is echter de verbogen tweede naamval nog algemeen,
terwijl hij met het lidwoord, in gebonden stijl ook nog gebruikelijk is, zooals beneden nader wordt uiteengezet.
Ook van een verbogen derden naamval komen nog voorbeelden voor in uitdrukkingen met voorzetsels, die oudtijds dien
naamval achter zich hadden, als: ter bede, ter eare, ta eare
Gods, to f\ilde, yn 't gelove, ter herte, to hôve, to live, by libbene
live, to rjuchte, ten tide.
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En in verheven stijl wordt ook thans nog in den 3en nv. somtijds de e achter het naamwoord gevoegd, als: Goade wolge†allich.
Ten aanzien van den tweeden naamval moet worden onderscheiden tusschen de zwakke en de sterke verbuiging.
De zwakke verbuiging voegt een toonzwakke e achter het
naamwoord, als: Memme each en heite ivird regearje de bem,
Gabe' âlders, Hidde' hûs.
De sterke verbuiging voegt een s achter het naamwoord, als:
syn broers of sisters bem, Gysberts pinne. In: Hy wennet oan 'e
feartswal, en: Dat binne broersbern, e. d. hebben wij met
samenstellingen te doen.
In de volgende regelen zijn beide verbuigingen vertegenwoordigd:
Hjir omtrint stie pake' hûs,
Der in earme bidlersklûs. J. G. v. B.
Het is uoodig de regelen van beide verbuigingen aan te
wijzen.
§ 1. Zwakke verbuiging.
De 2e naamval der zwakke verbuiging ging oudtijds uit op
a, b.v. Siûrda lân (Sjoerds land).
Voorbeelden van dien ouden naamvalsvorm hebben wij nog
in de geslachtsnamen op a. Van oudsher waren de Friezen
gewoon, de personen aan te duiden door den naam des vaders
er bij te voegen. Thans geschiedt dit nog, maar, onder den
invloed van het Hollandsch, met de s der sterke verbuiging, als
Ruerd Sikkes, met de beteekenis van Ruurd Sikkeszoon. Zoolang de buigingsvormen nauwkeurig in acht genomen werden,
geschiedde het met de a der zwakke verbuiging, als Sikko
Tjaerda sone, of kortweg Sikko Tjaerda. Zoo werd Tjaerda
allengs de geslachtsnaam.
Deze uitgang a was reeds ten tijde van Gysbert Japiks tot
de toonzwakke e vervloeid, b.v. Reontse Ijeafdegal oer Frieske
ìichtfirdichheid (Reonixa's liefdeklacht over Frieskes lichtvaardigheid), en: Scoe 'k †en famne pronkjen sprekke? alsook:
Lans 'e frije hearne wey. G. J.
Deze vorm leeft voort in de hedendaagsche taal.
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Het duidelijkst blijkt zij, wanneer twee zelfstandige naamwoorden onmiddellijk op elkander volgen, waarvan het eerste,
als de bezitter, in den tweeden naamval staat, en het tweede
de bezitting uitdrukt, als: Ynske' migen, sinne' omgang, G. J.;
Gabe' âlders, H.; Nachtegale Het, H. S.; Dat paed leit op
Oege' wei, W. D.; Janne Griet (Griet, de vrouw van Jan),
Jan-en-Griete bern (de kinderen van Jan en Griet). Deze echt
Friesche tweede naamvalsvorm wordt door sommige schrijvers
ten onrechte dikwijls verwaarloosd, als zij dien, in navolging
van het Hollandsen, met fen omschrijven.
Ook met het lidwoord, waar dit in gebonden stijl verbogen
wordt, en aizoo zonder bijvoeging van een tweede zelfstandig
naamwoord, als bezitting, wordt deze naamvalsvorm gebruikt,
als: des Almachtige, des Heare, des minske, de hân des flitige,
der †rouwe, enz. Deze tweede naamvalsvorm eischt dus in het
Friesch de enkele e, waar die in het Nederlandsch en heeft.
Het tegenwoordig gebruik der zwakke verbuiging laat zich
nog grootendeels uit de regelen der oude taal verklaren.
Zwak werden oudtijds verbogen de eigennamen van personen, en alle overige naamwoorden, die op een klinker eindigden, waarop niet, zooals in eenlettergrepige woorden sé, dei,
de hoofdtoon viel, b.v.: di hera, des hera; di suna of sone, des
suna; di †retho of frede, des fretha; diu †rowe, der frowa; diu
tsiurke, der tsiurka.
Daar thans de eindklinker, zooals de a, o of u, in den regel
tot de toonzwakke e is vervloeid en deze op hare beurt in vele
woorden geheel is afgesleten, kan men thans de volgende regelen stellen:
Zwak worden verbogen:
Ie. De eigennamen van personen van één lettergreep onverschillig op welken medeklinker zij uitgaan, en de meer-lettergrepige eigennamen, die op een toonzwakke e eindigen, als:
Reontse Ijeafde gal, G. J.; Ynske' migen, G. J.; De skrik fen
Fiere namme, R. P.; De Blijere toer, de Blijere feart, W. D.;
Oedze Tryn, Gatske' sizzen, Hidde' hûs.
Als echter een meerlettergrepige eigennaam, die niet op de
toonzw. e eindigt, zooals Harmen, tot een eenlettergrepige als
üarm wordt saamgetrokken, die evenwel in de uitspraak nage-
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iioeg als tweelettergrepig klinkt, dan blijft de sterke verbuiging
bestaan, als Harms hûs.
2e. De overige persoons-, dier- of zaaknamen, die op een
toonzwakke e eindigen oî vroeger daarop uitgingen, b.v. heite
soan en memme pop. Dat de woorden heit. mem vroeger op e
uitgingen, blijkt uit Gysbert Japiks:
Heite seach, as ivoe hy bite,
en: As de bem yen t' earen krite:
Memme, memme, 'de, He.
Zoo ook memme skerte, tegenover moars skerte, (omdat moar
of moer is samengetrokken uit het tweelettergrepige moder, dat
niet op een toonzw. e eindigt). Ook nu nog gebruikt men heite
o.a. bij bedreiging: „Siz ris, heite, dêr moast ó†bliuwe!" —
gewoonlijk tegen bekende personen. Op het Bildt spreekt
men nog van: Onze memme. Voorts: beppe' nijsgjirgens, it
berne hoaske, ji††rouice broer. En bij naamwoorden, die geen
persoonsnamen zijn, als: ús bolle' bek, G. J.; kouwe hoarnen,
hoanne' spoaren, it nachtegale liet, herte' kolk, sinne' opgong,
tsjerke' iveach, Ijeafde' gjalp, äobbe' ich, enz. Hierbij moet intusschen worden opgemerkt, dat deze verbindingen meest al
tot samenstellingen zijn geworden en als zoodanig worden verstaan.
Alle woorden onder 2° begrepen volgen bij verbuiging met
het lidwoord ook deze zwakke verbuiging en nemen dus na
des oî der de toonzw. e aan, voor zooverre ze niet reeds hierop
uitgaan, zooals: des AUerheechste, des Heare, des herte, der
†rouwe, der Ijeafde. Zoo ook de bijvoegelijke naamwoorden als
zelfstandige gebruikt, als: des rjuchtfirdige, des goede, des
fromme, des kweade, des †litige, enz.
Samengestelde woorden uit twee zelfstandige naamwoorden
bestaande, zijn ook meestal met dezen tweeden naamvalsvorm
der zwakke verbuiging verbonden, als: hynslestâl, skieppehok,
kouwedong, hinneaeijen, hounehok, beare†el, Somtijds echter is
de verbinding zoo innig, dat zelfs het teeken van den tweeden
naamval wegblijft, als: maitiid, moarntiid, skiepmôlke.
Het is echter in vele gevallen moeilijk uit te maken, of de
e en s buigingsuitgang zijn, of eenvoudig als overgangsletter
zijn ingelascht. Vgl.: kouwedong, en kousilen, skieppesmoar,
en skiepmôlke.
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§ 2. Sterke verbuiging.
De sterke verbuiging had oudtijds plaats bij die naamwoorden, die op één of meer medeklinkers, of op een toonhebbenden
klinker eindigden of op een toonzwakken klinker, als in de voorgaande lettergreep ook een toonzwakke klinker voorkwam, zooals: des mannes, des broders, des deis of dages, des sees, des
presteres.
Deze regel geldt thans nagenoeg nog geheel, als slechts het
verloop der uitgangen in aanmerking wordt genomen.
Sterk worden thans verbogen:
Ie. De eigennamen van personen, die op een toonhebbenden klinker, en de meerlettergrepige, die niet op een toonlooze
e maar op een oî meer medeklinkers eindigen, als: Poai's earizer, Gysberts tong, Rommerts Bank, Harmens hûs.
Indien het meerlettergrepig woord wordt saamgetrokken,
dan blijft dezelfde verbuiging bestaan, als: Harms hûs.
2e. Alle overige namen voor personen of zaken, hetzij éénof meerlettergrepig, die op één of meer medeklinkers uitgaan,
en vroeger niet op een toonzw. e eindigden, als: Tsjeskmoars
séeangste, moars skerte, broers of sisters ben, myn wiífs kypse,
de breiás klean.
Voorbeelden van dezen tweeden naamval ook van zaaknamen, zijn: deads bût, deads hannen, en de samenstellingen:
tsjerkhôfsboaden, moarns- of jounsmiel, feartswâl, wâlskant,
kofslading, enz.
Deze verbuiging volgen ook alle verkleinwoorden op ke, tsje,
je, als: it famkes jierren, it berntsjes widske, it jonkjes klomp.
Ook in samenvoegingen met andere rededeelen komt de
sterke verbuiging van het zelfstandig naamwoord voor, als:
âldwrâlds, goedmoeds, wülemoeds, goed- of kweaskiks, bleatfoets, hjoeddeis, onderweis, stapfoets. In analogie hiermee worden ook als in het Nederlandsch vele bijwoorden gevormd als
bûienlâns en dergelijke. Men treft deze verbuiging eveneens
aan in zoogenaamde verdeelings-tweede naamvallen, b.v.: folie
goeds, hwet greats, htvet nolks, enz.
Bij verbuiging met het lidwoord nemen de tot deze verbuiging
behoorende mamielijke naamwoorden, in gebonden stijl ook de
s aan, als: des kenings, des mans, des Ijachts, des deads, des
hielals.
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De vrouwelijke naamwoorden van deze verbuiging, ofschoon
bij verbindingen met andere naamwoorden ook een s aannemende, als: syn broers en sisters bern, blijven echter na een lidwoord onverbogen, als: der sister, der breid.
Deze sterke verbuiging wordt ook nog gebruikt, onverschillig
of het naamwoord tot de sterke of zwakke verbuiging behoort,
als het woord, hetwelk door den tweeden naamval beheerscht
wordt, als bekend verondersteld en verzwegen wordt, als b.v.:
a. Dit is heites en dat is memmes. In dergelijke gevallen
wordt ook dikwijls liet bezittelijk voornaamwoord in den sterk
verbogen tweeden naamval er bij gevoegd, b.v.: dit is omke
sines en dat is moeike hjarres.
b. By domenijs habbe se praters, d. i. by domenijs folk o†
húsgesin. Dit stemt overeen met het Engelsch: ai the vicars.
Zoo ook: nel oarreheites ta, nei heit en memmes ta, by de,
mounlers, enz.
e. Bij vergelijkingen, als het voorwerp van vergelijking als
bekend verondersteld wordt, als: Joukes is moaijer as Annes,
mar Geales is moaist.
Een paar in de spreektaal overgebleven sterke 2de-nvs-buigingen zijn nog: net folie aeps, net folie brets („gebroeds").
D.

DE VORMING VAN HET MEERVOUD DER
ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
Oudtijds namen de zelfstandige naamwoorden in het meervoud de uitgangen a of an aan. In de landen ten oosten van
de Lauwers en de Eems kwamen bovendien de uitgangen ar
en u voor, die echter in het Westerlauwersch Friesland niet
worden aangetroffen.
De uitgangen a en an zijn langzamerhand tot en overgegaan.
Reeds in de 15e eeuw was deze vorm vrij algemeen, en thans is
zij nog verreweg de meest gebruikelijke, ook in woorden waarin
het Nederlandsen een s heeft, als: banken, beammen, blommen,
broerren (broeders), djirren (dooiers), gounen (guldens), heiten en memmen (vaders en moeders), keattingen (ketens of
kettingen), hearringen, hoarnen (horens), toarnen (dorens of
doornen), toerren (torens), enz.
Een enkel overblijfsel van den meervoudsvorm op a, allengs
tot de enkele toonzwakke e vervloeid, hebben we nog in earte
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en beane (erwten en boonen), waarvoor echter ook earten en
òeannen gebruikt wordt. Ook Ijuwe, oudtijds lioda, heeft deze e.
Van vreemden oorsprong is de uitgang s, die oudtijds niet
voorkwam.
Deze uitgang wordt echter alleen gebezigd:
Ie. achter de vloeiende letters l, m, n, r, wanneer deze door
een toonzwakke e zijn voorafgegaan, alzoo achter de naamwoorden op el, em, en, er, of de verlengingen ert of ier, b.v.: apels,
angels, beakens, bloesems, daelders, flodders, gaffels, keppels,
leagens, mokers, oarders, protters, spegels, stjonkerts.
2e. achter de verkleinwoorden op ke, tsje en je, als: berntsjes, famkes, jonkies, ivyfkes.
3e. over een deel der provincie achter vele (niet alle, zie
tvjjülingen, foetlingen) op (l)ing uitgaande woorden, die echter
in de spreektaal ook alle nog een uitgang op en hebben: h j erringen—hjerrings, keatlingen—keatlings, enz. Bij woorden als
foroaringen, bitsj inning en, enz. doet meervoudsvorming met s
nog onbeholpen aan.
In gebonden stijl wordt soms de oorspronkelijke uitgang op
en bewaard, als: Inglen, himelen, tekenen; ook komt hij in
enkele dialecten, vooral in 't Hindeloopersch, nog wel voor
achter woorden, die overal elders hun meervoud met s vormen.
Naamwoorden met een korten klank behouden dien in het
meervoud, waar hij in het Nederlandsch in een zachtlangen
klank overgaat, als: dak—dakken, f et—feiten, gat—gatten, skip
—skippen, slach—slaggen, smid—smidden.
Eenige naamwoorden hebben een onregelmatige meervoudsvorming: kou wordt kij, goes wordt gies of goezzen, skoech
wordt skoen, dei wordt dagen, wei wordt wegen. Foet had nog
lang het meervoud fiet.
Andere blijven in het meervoud gelijk, als: bern, meervoud
bern; skiep, meervoud skiep. Oorspronkelijk behooren hiertoe
ook earte en beane, die in de Dongeradeelen in het enkelvoud
nog wel met den uitgang e gehoord worden, en daar in het
meervoud geen n aannemen. Djier, nu dier, had ook nog lang
het mv. djier; bij heeft nog wel het mv, bij, doch meest bijen.
Bij G. J. ook nog hynsder voor hynsders. Het woord †oltsen voor
folk komt nog alleen in de litteratuur voor. Het is niet uit te
maken of het een verkleinwoord van folk (met ken) is, dan
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wel een oude bijvorm. Schrijvers gebruiken het echter ook in
't meervoud: de †oltsen.
Sommige woorden worden in den enkelvoudsvorm, met het
begrip van het meervoud, als verzameìwoorclen gebezigd, b.v.:
de mûs is yn 'e greiden, de lús is yn 'e beane, de rûp is op 'e
koal. Het werkwoord behoudt echter in dergelijke gevallen ook
den enkelvoudsvorm.
Het woord kleed, waarnaast in verheven stijl nog klaed, als
lijfdracht, wordt klean, doch in andere beteekenis regelmatig
kleden.
Zoo ook heeft het woord lid, naar gelang van zijn beteekenis,
verschillende meervoudsvormen, b.v.: lid (deksel) wordt lidden,
lid (als lichaamsdeel) wordt lea(n), behalve fingerlid, dat †ingerìidden blijft, lid als deel van een genootschap wordt leden, en
lid van een kerkgenootschap, gewoonlijk lidmaet, wordt lidmaten.
De woorden man, †ron vormen in den regel het meervoud
door achtervoeging van Ijne, als manljue, †rouljue. Waarschijnlijk is dit eigenlijk het meervoud van het gebruikelijke manminske, †rouminske. De regelmatige meervoudsvormen mannen, frouwen worden ook gebezigd.
De uitdrukking: de mannen wordt in het bijzonder gebezigd
voor de leden van eenig bestuur; zoo zijn de mannen of de
doarpsmannen de dorpsarmvoogden of vroeger de dorpsgecommitteerden.
Samengestelde woorden op man veranderen dit in Ijue, als:
bûrman—bíirljue, krychsman—krychsljue. Bepaald aangewezen
buren, die b.v. bij begrafenis burenplicht doen, heeten echter
de bûrmannen, met den klemtoon op man.
En breugeman (bruidegom), dat niet met man maar met het
oude goman is samengesteld, blijft breugemannen.
Woorden met dubbelen meerv.-uitgang zijn zeldzaam: lears
—learzen(s), reed—redens (schaatsen),
skoechskoen(nen).
Overigens gelden dezelfde regels als in het Nederlandsen,
omtrent:
a. woorden, die geen meervoud aannemen, als stofnamen,
goud, silver, izer, en verzamelwoorden, als †ûgelte, †é.
b. woorden die, ofschoon een meervoud hebbende, enkelvoudig worden gebruikt tot aanduiding van maat, gewicht of
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hoeveelheid, als: trije †oet, †ii† poun, saun jelne, hveintich
goune, tsien lést.
Namen van kleine geldstukken maken hierop echter een uitzondering. Men zegt: twa duiten, trije sinten, twa oartsens, trije
botsens, †ii† sturen, fjouw er ãûbeltsjes, twa kwartsjes.
c. woorden, die gewoonlijk alleen in het meervoud worden
gebruikt, als: älå†aers, †oarâìders, harsens, Ijue, onkosten, omkriten.
Meer dan in het Nederlandsch wordt van het woord âìders
het enkelvoud gebruikt, b.v.: it leed †en in bem is †or in âlder
net út to stean.
E, DE BUIGÏNGSVORM IN HET MEERVOUD.
De tweede naamval van het meervoud werd oudtijds gevormd
door den uitgang ena achter het naamwoord, of als het meervoud op an uitging, daarachter de enkele a te voegen, b.v. der
minskena.
Dezen vorm, waarvan de eindletter a tot de toonlooze e is
vervloeid, hebben we in de litteratuur nog bewaard bij samenvoeging van twee naamwoorden, waarvan het eerste het tweede
beheerseht, b.v.: minskene dwaen en UU en.
Hij komt alleen voor bij naamwoorden, waarvan het meervoud op en eindigt.
Bij verbuiging met het lidwoord blijven alle naamwoorden,
hetzij het meervoud op en hetzij het op s eindigt, zoowel in den
tweeden, als in de overige naamvallen, altijd onverbogen, b.v.:
der minsken, der keningen, der blommen, der âlden, der âlders,
der broerren, der sisters.

III.

Het bijvoeglijk naamwoord.

De Friesche taal bevat een rijken schat van bijvoegelijke
naamwoorden, die veelal de fijnste schakeeringen van eigenschappen en hoedanigheden met treffende juistheid uitdrukken.
De beteekenis er van kan in het Nederlandsch dikwijls slechts
ten naastenbij worden wedergegeven.
Zij zijn te verdeelen in twee hoofdgroepen, n.1. in z.g.
stamwoorden, als great, lyts, heech, leech, djip, lang, koartj
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breed, sivart, nij, åld, griis, echt, goed, eang enz., en afgeleide.
Bijv. nwn. worden afgeleid van zelfst. nwn., andere bijv.
nwn., telwn. en bijwn. Voorts worden verl. en tegenw. dlwn.
van wwn. zonder wijziging als bijv. nw. gebruikt. Onder de als
bijv. nw. gebruikte tegenw. dlwn. zijn er echter verscheidene,
als dimmen (bescheiden, bedaard), derten (dartel), keken (veeleischend, kieskeurig), (w)rimpen (haastig, onbesuisd), hoeden
(behoedzaam), libben (levend, levendig), trinten (netjes, vooral
op 't zich bewegen), skreken (schuw), waarvan de afkomst niet
meer gevoeld wordt, wijl zij de ä waarop zij oorspronkelijk uitgingen, hebben laten vallen, en het ww. waarvan zij afgeleid
zijn, ook vaak niet meer gebruikt wordt. Zie hiervoor nader
onder ,.De werkwoorden", bij de bespreking der deelwoorden.
De afleiding van bijv. nwn. heeft plaats door aanhechting van
voor- en achtervoegsels, waarbij de beteekenis van het grondwoord soms wijziging ondergaat.
Verder worden nieuwe bv. nwn. door samenstelling gevormd.
A.

AFLEIDING.

§ 1. Door voorvoegsels.
Wanneer het rededeel waarvan een bv. nw. is afgeleid, reeds
een voor- of achtervoegsel bezit, kan dit natuurlijk niet aangemerkt worden als de afleiding bewerkstelligende.
Als voorvoegsel voor stamwoorden werd tot voor betrekkelijk korten tijd alleen ûn gebruikt, zooals in únhuer (afzichtelijk
vuil), ûnklear, ûngee†, ûn†rij, enz. Thans komt een enkele maal
ook ge voor: gemien, geheim. Voor afleidingen, vaak ook naar 't
Nederlandsch gevormd, als gesellich, gelokkich, treedt ge
vaker op.
Voorts kan ûn gebruikt worden voor de vorming van een
tegenovergestelde van door afleiding, samenstelling enz. verkregen bv. nwn., als: ûnwennich, ûnevenredich, ûngaedlik, ûnbidich (overdreven), enz.
Als niet reeds tot het grondwoord behoorende voorvoegsels
komen verder voor bi, for en oer (het laatste hier te beschouwen als oude wisselvorm van †or) in woorden als bihindich,
bihyplik (lastig), oerhearich (ongehoorzaam), †orheard (verbaasd, verschrikt), oerdwealsk (buitensporig), †orhe†tich (heftig), †orneamd (beroemd).
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§ 2. Door achtervoegsels.
Als achtervoegsels komen voor:
achtich (ook eftich). Dit vormt woorden met de beteekenis
van overeenkomende met of gelijkende op datgene wat het
grondwoord noemt, als: bernachtich, jongesachtich.
(h)a†tich. Dit is van den stam van haivwe (hebben) en drukt
de eigenschap in het grondwoord opgesloten in sterkere mate
uit, ais: baesaftich, heldha†tìch, krychshaftich. Het heeft in het
woord den hoofdtoon.
ich (waarin de stam van eigen). Dit vormt in de eerste
plaats namen van kenmerken, ontleend aan het grondwoord:
beestìch, ärì†tìch, ha(e)stich, hoannich, hoekich, linich, lu†tich,
(ge)ïokkich, lëstich, niäich, smoar(ri)ch.
Van bijv. nwn. vormt ich afleidingen met de beteekenis van
min of meer overeenkomende met hetgeen in het grondwoord
uitgedrukt wordt: swartich, grienich, âldich, bangich.
Ook geeft het de beteekenis van gelijkende op het in het
zelfst. nw. aangeduide: âlã†ammich, âldmannich, áldwivich, en
van houdende van het door het zelfst. nw. genoemde: dat bern
is sa memmich, dat minske is sa bernich.
Enkele malen wordt ich zelfs opgenomen achter verkleinwoorden van zelîst. nwn.: bledtsjich hea, kerltsQ)ige sûpe,
brij, tas.
Achter stammen van wwn. komt vaak (d)erich voor: dreamerich, kïiemerich, skriemerich, sliepperich, gûlderich, seurderich. Gewoonlijk drukken deze woorden een neiging tot het
verrichten der werking uit.
Hierbij sluiten aan woorden als sangerich, gobberich, waar
het werkwoord er reeds bevat.
Ook achter zelfst. nwn. wordt wel (d)erich geplaatst: wynäerich, boarsterich, skoerderich, buïterich, koarsterich. Deze woorden geven de beteekenis van winich, koarstich, buìtieh, enz. in
verzwakte mate weer.
Een enkele maal hoort men ook enich, n.1. in diz(en)ich, van
dize, tiz(en)ich, geiz(en)ich.
Bij bijv. nwn., die op elich uitgaan, bevat steeds het woord
waarvan zij afgeleid zijn reeds el, als: rommelich, van rommel,
stoatteïich, van stoatteìje.
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Soms neemt ich wel t, en zelfs st voor zich: brimstich, deistich, †ornimstich.
ber (van het oude bera, dragen, baren, waarvan bern). Dit
drukt in de eerste plaats iets met zich brengen of in zich dragen
uit, als: earber, dierber, †eilber, kostber, en in de tweede plaats
een geschiktheid, als: brânber, brûkber, ytber.
Het komt ook voor als baer(Uk), bier (lik) in woorden als
wûnderbaerlik, bjusterbaerlik, iepenbier (Uk); misschien staan
vorm en beteekenis hier eenigszins onder invloed van het bv.
nw. baer(lik), naakt, in de bare sé, de bare of baerlike divel.
leas—ïoas (van den stam van forìieze). Dit geeft een gemis
te kennen, als: âlderleas, earleas, hopeleas, rokkeleas. Hierbij
behoort ook deiles (oneenig) van oudfr. deüìaes (deelloos).
lik, ook nog als lyk voorkomende. Dit beteekent oorspronkelijk een gelijkheid of overeenkomst, als in: dierlik, godlik, winskelik, wûnderlik, breklik (gebrekkig).
Achter stammen van wwn. vormt het woorden met de beteekenis van de neiging vertoonende tot het verrichten van de
handeling in 't grondwoord genoemd: boartlik, †orjitlik, lidelik,
of ook van in de noodzakelijkheid daartoe te verkeeren: bihelplik, gebrekkig (dus: genoodzaakt zich te behelpen).
Achter bijv. nwn. geeft het hieraan de beteekenis van een
uiterlijke overeenkomst met wrat het grondwoord uitdrukt:
goedlik, sikelik.
sk. Dit drukt in de eerste plaats afkomst uit, als in: Frysk,
Hollânsk, Fránsk, ierdsk, himmelsk, wráldsk. In de drie
laatste woorden kan het echter ook al een overeenkomst aan
afkomst eigen beteekenen, en in woorden als brodsk, gapsk,
glûpsk, greaísk, klomsk, pronksk, rûpsk (kouwelijk en ongezond er uitziend), slytsk, smeulsk (smalend), skrousk (kouwelijk, huiverig), geeft het in 't algemeen een eigenschap te kennen, overeenkomende of verband houdende met wat in het
grondwoord wordt uitgedrukt.
sum, ook nog als som voorkomende. Dit geeft een ínnigen
samenhang te kennen met de eigenschap, in het grondwoord
uitgedrukt, als in: earsum, iensum, gemiensum,
grousum,
riedswm.
Achter de stammen van wwn. geplaatst, geeft het een geschiktheid of geneigdheid te kennen, als in: bikomsum, biskam-
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sum, bûchsum, brûksum, dûrsum, groeisum, learsurn, sjongsum,
smaeksum, wirksum.
el. Meer bijv. nwn. dan in het Nederlandsen zijn bewaard
gebleven met bet oude achtervoegsel el, dat ongeveer gelijkbeteekenend met lik schijnt te zijn geweest. O.a. bestaan nog
(hoewel de woorden niet meer gevoeld worden als van een
achtervoegsel voorzien): brûkel (ontevreden), gammel (sukkelend), mûtel (poezel, mollig), nommel (eerbaar, eerwaardig),
njummel (lief, klein, zedig), wankei (wankelbaar, wankelend),
hossel (kostelijk), lummel (zindelijk).
In het oudfr. bestond ook †orstandel (verstandig), terwijl bij
G. J. nog voorkomt †orjittel.
er. Ook dit oude achtervoegsel komt meer voor dan in het
Nederlandsch, en wordt evenmin als 't voorgaande meer als
zoodanig gevoeld: dipper (vlijtig en spaarzaam), diger (spaarzaam, nauwlettend op zijn zaken toeziend), kwikker (netjes er
uitziend), nuver (wonderbaarlijk), skrander (vroeg in 't opstaan), skreder, naast skredich (grofbeenderig), snipper (bevallig en netjes, van meisjes), skoander (uitstekend).
Het is de vraag of men bij al deze woorden wel te doen heeft
met denzelfden uitgang als in donker, tsjuster, meager, wûnder,
bjuster enz. Zie hierachter bij de bespreking der trappen van
vergelijking.
ik. In lyts, uit Utik, zien we dezen ouden verkleiningsuitgang nog gedeeltelijk bewaard.
en. Achter stofnamen gevoegd dient dit ter aanduiding van
de stof waaruit een voorwerp bestaat: gouden, süveren, izeren,
houten, Hemen, learen, stiennen, wollen, enz.
s. Deze duidt hetzelfde aan, als de stofnaam reeds op en
uitgaat: in linnens pak, in lekkens pak; ook wel na e: in sarjes
baitsje (een kiel van serge).
Verder komt (e)s voor ter aanduiding van prijs, hoeveelheid,
maat enz.: in sintes boltsje, in stoaters spjeldtsje, in dûbeltsjes(e) koeke, in stûr(t)s lyntsje, toms hout (hout van een duim
dik), iellens gûd (stof van een el breedte), in oartsens, botsens,
kwartsjes ding (een ding dat een „oortje", een halve stuiver,
een kwartje kost).
Vroeger werd deze afleidings-s in de spreektaal wel eens ver-
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ward met sk; schrijvers meenen wel eens, deze verwarring te
moeten volgen.
(d)er, mer, ster. Deze dienen om plaatselijke afkomst aan
te duiden: Ljouicerter, Húnzer, Geastmer, E aster mar der, Hegemer, Grouster, Drachtster.
d, st, t. Ter afleiding van telwoorden; zie aldaar.
§ 3. Door samenstelling.
De wijzen van samenstelling zijn te menigvuldig van aard, om
ze hier alle te vermelden. Hier wordt slechts de aandacht gevestigd op enkele eigenaardigheden.
De als bijwoorden voorkomende voorzetsels yn, oer en troch
worden soms aangewend om de eigenschap, die reeds in het
bijv. nw. ligt opgesloten, in sterkere mate uit te drukken. Op
deze wijze samengestelde woorden zijn b.v.:
ynbìank, ynbïeek, yngoeä, ynljea†, ynswart;
oerbliid, oerdjûr, oer†oï, oergreat, oerswiet;
trochsiik, trochdroech, trochgoed, trochslim, Irochswiet, trochwiet.
Bij het laatste woord is de verbinding zoo innig, dat het bijna
niet meer als samenstelling gevoeld wordt, en het tweede lid
den hoofdtoon heeft.
Soms wordt een op elje uitgaand ww., dat daarbij den uitgang je verliest, geplaatst voor een bijv. nw. dat op ich uitgaat:
skitelde†tich, tipelsinnich, dûkeïhaïzich.
Eigenaardige koppelingen of samenstellingen, waarin het bijv.
nw. door herhaling versterkt wordt, zijn uitdrukkingen als: dat
is lang by lang, great by great, wiid by wild, rom by rom, enz.
De bedoeling is, te kennen te geven, dat de eigenschap in ruime
mate aanwezig is.
Een zeer bizondere samenstelling vinden we in: in hontommen ein to gean, in divelommen pine habbe, dat is in keardeïommen snoek, in merakelommen wille habbe. Het woord
divelom bestaat ook als tusschenwerpsel: divelom, hwet doch ik
my dêr sear. Den duivel werd vroeger wel schertsenderwijze
den beleefdheidstitel omme (oom) gegeven, zooals trouwens
nu ook nog in Hantsje-om (de duivel). Dit woord zal langzamerhand als bijv. naamw. gebruikt, en de anderen zullen in
analogie daarmede gevormd zijn.
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In het middelfr., bij G. J. en andere schrijvers, treffen we
samenstellingen aan als Uchtskonke, bliereage, lûdro†t(e). In de
spreektaal bestaan nog: in reapanne tek, in langskonke (ook al
vaak langskonkige) mich, rearute kleden. Dichters spreken,
in analogie hiermede, van skomkoppe weagen, wytskomme
strân, romro†ie †oar†ears, enz. Blijkbaar heeft men, wat het
laatste deel dezer samenstellingen betreft, te doen met bijv.
nwn., die in vorm gelijk zijn aan zelfst. nwn. of stammen van
wwn., en nog geen voor- of achtervoegsel aannamen. In het
Friesch zijn meer dergelijke bijv. nwn. dan in het tegenwoordige
Nederlandsen; men vergelijke: krol hier, de tosken bìnne my
ieh, in kante keardel, hy is dwyl, it is sa hoar oer 't fjild.
B. DE VERBUIGINGSVORMEN DER BIJVOEGELIJKE
NAAMWOORDEN.
De bijvoegelijke naamwoorden hadden van oudsher een sterken of onbepaalden en een zwakken of bepalenden verbuigingsvorm.
De sterke vorm nam in den 2en naamval van het mannelijk
en onzijdig geslacht den uitgang es aan, als heles landes, grenes
turves, en in den 2en en 3en naamval van het vrouwelijk geslacht den uitgang er (of ere), b.v. bi risender simna, hastiger
hande.
Voorbeelden van deze sterke verbuigingsvormen hebben wij
nog in bepaalde uitdrukkingen, als: goedsmoeds, goederjowsk,
út goederbêst, â.lderwenst, blynseach, bleat(s)†oets, bleatsbonke,
wïllensmoeds (uit: willendes moedes) naast willemoeds.
De verbuiging van den op e uitgaanden zwakken vorm van
het bv. nw. was veel eenvoudiger: de e veranderde alleen in
a, als b.v. in dere goda frowa.
Ook in de tegenwoordige taal bestaan twee wel te onderscheiden vormen van het bijv. nw., die men als sterk en zwak kan
aanduiden.
De sterke vorm blijft in alle naamvallen, na alle lidwn. en
vnwn., en voor alle geslachten en getallen onverbogen.
Hij wTordt echter op twee sterk uiteenloopende wijzen gebruikt:
Ie. als de spreker een eigenschap sterk en in afgerond begrip, of ook als tegenstelling, wil doen uitkomen: in goed
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boer, iemand die als boer flink is; in goed †aem, een dienstmeid die als zoodanig goed is; in †orlegen man, iemand die in
verlegenheid verkeert; in âld man hat me ar ûnder†ining as in
Jong; in lyk man is in ryk man. Het bijv. nw. wordt in zulke
uitdrukkingen minstens zoo sterk als het zelfst. nw. betoond,
en heeft soms zelfs den hoofdtoon; het komt uitsluitend onbepaald voor, na het lidw. in of geheel zonder vooropgaand lidw.
of vnw.;
2e. als de spreker zich de eigenschap denkt als bijna vanzelfsprekend tot het in het zelfst. nw. genoemde te behooren,
en ze dus daaraan in sterke mate ondergeschikt maakt, als in:
ik hab in †et kou forkoft; ik hab de âïd ielshûd it ìeksum oplezen; hwet wol dy âld slrûk (keardel); dêr geane dy âld strúnders toer; sokke âld stjonkerts, net?; myn âld skammels kinne
my hast net mear tule; de âld man is noch goed soun, mar de
âld †rou wirdt minder. In alle uitdrukkingen, waarin het bijv.
nw. op deze wijze gebruikt wordt, heeft het zelfst. nw. den
hoofdtoon.
Zoowel bij de eerste als bij de laatste wijze van gebruik doet
het zich voor, dat het betoonde woord het andere tot zich trekt,
als 't ware er mee samenvloeit tot een begrip; ook op schrift
komt het dan als samenstelling voor. Zoo van de eerste wijze
(hoofdtoon op het bijv. nw.): lichlân, jong†olk, jongbist, miswier,
greatfeint, lyts†eint, nijboer, nijgêrs. En van de tweede:
âldfeint, âld†aem, âìäman, âld†rou, bréfjirtsjen,
heechhiem,
jong†eint, jong†aem. (Is de samenstelling tot stand gekomen, dan kan zij natuurlijk wel weer met een bep. lidw. of een
vnw. voor zich voorkomen.)
In den zwakken vorm gebezigd, blijft het bijv. nw. ook onveranderd indien het zonder voorafgaand lidw. of vnw. voor een
onz. woord voorkomt: goed waer, goed weer, doch neemt voor
mnl. of vr. woorden en voor meervouden een e achter zich:
goede waer, goede waar, goede minsken.
Na lidwoorden en aanw. vnwn. neemt het voor enkelv. woorden een e aan: de, dy goede man, †rou; it, dat Ijeave bern. Na
bezitt. vnwn. neemt het voor enkelv. mnl. en vr. woorden een
e aan: myn, ús goede frjeon(dinne), doch blijft voor een onz.
woord onverbogen: ús lyts bern. Voor meervouden neemt het
steeds een e aan: de, dy, ús Ijeave †rjeonen, †rjeondinnen,
berntsjes.
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Een uitzondering vormen de superlatieven, die ook voor een
onz. zelfst. nw. een e als buigingsuitgang aannemen; vergelijk: ús jong hynsder—ús jongste hynsder, myn moai boartersgûd—myn moaiste boartersgûd, enz.
Vormen als myn Ijeave bern (enk.), ús moaije Fryslân, komen
echter in de schrijftaal wel voor. Sommige schrijvers schijnen
dezen vorm als sterker hun gevoel uitdrukkend te beschouwen.
Misschien bestond hij vroeger naast de andere in de spreektaal; men treft hem althans reeds bij G. J. aan. Het is echter
ontegenzeggelijk onder den invloed van het Ned., dat zich
thans bij schrijvers het gebruik van dezen vorm zoo zeer uitbreidt.
Het verschil tassehen den sterken en zwakken vorm van het
bijvoegelijk naamwoord brengt bij het gebruik natuurlijk steeds
eenig verschil in beteekenis mede. Sprekende voorbeelden
hiervan zijn b.v.: in âld†eint is een oude vrijgezel, in âld
feint is een vroegere knecht, of ook wel een die lang in dienst
is geweest, in âld e feint is een bejaarde knecht; in lyts†eint is
een tweede of jongste knecht, in lytse feint is een kleine knecht
(ook voor kleine jongen); in âldfaem, een oude vrijster, in âlde
†aem, een oude of een vroegere dienstmeid; in goed †aem, een
dienstmeid die als zoodanig goed is, in goede †aem, een meid
van goede inborst; in âlá boer, iemand die al lange jaren boer
is geweest en als zoodanig oud geworden, in âlde boer, eenboer op hoogen leeftijd; in âld swabbert, iemand die lang rond
gezworven heeft, in âlde swabbert, een zwerveling oud van
jaren; in forlegen man, iemand die in verlegenheid verkeert,
in forlegene man, iemand die verlegen van aard is.
Uit het aangevoerde blijkt, dat de uitgang n in het Friesch
niet tot de buigingsvormen van het bijvoegelijk naamwoord
behoort.
Toch komt soms een n voor. Zoo voor het voornaamwoord ien:
dat is in goeden-ien; don bist ek in moaijen-ien. Wanneer ien
niet gebruikt, doch evenmin het zelfst. nw. herhaald wordt,
blijft deze n, of valt zij weer af, naar verkiezing van den spreker: Dy Pier, dat is in rare(n)! Ook: in raren-ien.
Voorts wordt de n somtijds bij een mannelijk zelfstandig
naamwoord achter het bijvoegelijk naamw. gehoord, als om
daarop meer nadruk te leggen: in besten promten kearel, in
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goeden simpelen stêdmav, sa'n meageren sk er mink el; dy finger,
äêr hab ik sa/n ûnhjirmliken (ô†grysliken) pin e oan hawn; dat
jowt sa'n bidroefden drokle: dêr hut men sa'n Moedigen wirk
mei.
Deze n achter bijv. mv. komt bij door sa ingeleide vergelijkingen bijna steeds voor. Zij is dan ook waarschijnlijk in al de
gevallen waarin zij optreedt (dus ook voor het vnw. ien) niets
dan een overblijfsel van het niet-bepalend lidw. in, dat vroeger
in door sa ingeleide uitdrukkingen zeer vaak na het bijv. mv.
en dus vlak voor het zelfst. iw. kwam, indien men de eigenschap in het bijv. nw. uitgedrukt, bijzonder wilde laten uitkomen, in het geijkt Nederlandsen komt dit nog wel voor; in de
Friesehe spreektaal ook wel een enkele maai: sa' great in ding
hie 'k net tocht det il wier! Na mannich is het nog in veelvuldig
gebruik: sa mannich in minske moat deun by 't waltsje lans.
Maar in de meeste gevallen werd in in dit verband niet meer
als lidw. gevoeld, en daardoor aan het bijv. nw. verbonden,
waarna het als daartoe behoorende beschouwd werd, en het
woord in dien vorm ook gebruikt kon worden in niet vergelijkende zinnen. Hoe ongevoelig men kan zijn voor het lidw. in
bewijzen samenstellingen als: ho'nen-ien, sa'nen-ien;en zinnen
als: ik wol net in alten djúren{-ien) ha. In dezen zin heeít men
drie- (of vier-) maal het lidwoord, terwijl hij ook met eenmaal
het lidw. kan gezegd worden: ik ivol net in al to djûre ha.
Wanneer de bijvoegelijke naamwoorden als zelfstandige
naamwoorden gebruikt worden, nemen ze in het meervoud
steeds en aan: swarten, wüen; in 't enk. na het lidw. v. onbep.
een paar malen geen e: in †rjemd, in wyld.
Opgemerkt dient nog te worden, dat het bijv. nw. hiel, attributief gebruikt, gewoonlijk verbogen wordt. Men zegt: hiele
Fryslân, de hiele wrâld. Vormen als hiel Fryslân en hiel de
wrâld komen in de spreektaal zeer zelden voor.
Een enkele maal komt al nog voor in de beteekenis van geheel: alle wrâld, de geheele wereld, al den dei, den geheelen
dag.
Omtrent de buiging van bijv. nwn. na voorzetsels, tot het
vormen van bijw. uitdrukkingen, zie men bij de bespreking deibijwoorden.
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C. DE TRAPPEN VAN VERGELIJKING.
De vergrootende en overtreffende trappen van vergelijking
der bijvoegelijke naamwoorden worden in het Friesch, evenals
in het Nederlandsen, gevormd door achtervoeging van de uitgangen (d)er en st, als: great—greater—greatst, moaì—moaijer
—moaist, kïear—klearäer—klearst, †ûl—†ûlder—†ûlst, skjin—
skjinder—skjinst.
Het woord iet werpt in den overtreff enden trap de t uit:
let—letter—lést. In andere bijvoegelijke naamwoorden op t of
tl, als: fet—f etter—f etst, hjit—hjitter—hjitst,
rêd—redder—
rêdst, geschiedt dit ook wel, doch blijft de t of d in de
schrijfwijze bewaard. Als let uitsluitend op den tijd en niet
op rangorde ziet, gebruikt men ook wei den vorm letst: Ey
is altyd let, mar jister wier er noch it letst. De t wordt dan
ook wel vaak niet gehoord, doch de kortgehouden klinker brengt
het verschil voldoende aan het licht.
Onregelmatig gaan: goed—better—best,
ier—earder—earst.
Ier kan ook ierder—ierst hebben als tegenstelling van letter—
letst.
Bij G. J. kwam nog wel bet voor voor goed. In Tietjerksteradeel wordt nog ear voor ier gezegd.
In: beste jonge, dou bist in besten ien, is het besef van een
overtreffende trap verloren gegaan.
Goed in de beteekenis van goedaardig behoudt de regelmatige vormen, als: goed—goeder—goedst.
Graech als bijwoord (zie aldaar) gaat onregelmatig, doch als
bijv. naamwoord, zooals in grage waer, blijft het regelmatig.
De samengestelde bijv. naamwoorden ondergaan de trappen
van vergelijking alleen in het laatste deel, b.v. goedkeap—goeäkeaper—goedkeapst.
Tot versterking van den overtreffenden trap wordt somtijds
nog de tweede naamval meervoud van het woord al: aller of
alder (van allen) vóór het bijv. naamwoord gevoegd, als: aldermoaist, aldergreatst. (Meer dan in het Nederlandsen worden
deze bijv. nwn. ook na het niet-bep. lidw. gebruikt: in alderraerst ge†al, in aldergeweldiehsten honger, in alderunwennichst
geloei, enz.) Een enkele maal wordt deze versterking nog eens
versterkt tot alderbalder (uit aller by aller): alderbalderbést,
-moaist.
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Sterker dan in het Nederiandsch is in het Friesch het gebruik
van den vergrootenden trap, wanneer het zelfst. nw. gedacht
wordt ais slechts twee aan elkaar tegenovergestelde eigenschappen te kunnen bezitten: hegerwâl—îegerwâì, âlderein—jongercin, hegerein—leger ein, hoppe {r) ein—ûnderein, net oan 'e
krapper ein komme. Bij G. J. komt gnepper glêd voor. Het is
niet uit te maken, of sommige andere woorden, als äipper,
diger, kwikker, skoander, nuver, dergelijke oude comparatieven
zijn, of dat hun uitgang een anderen oorsprong heeft. Althans
staat het vrijwel vast, dat op de vorming der bovengenoemde
woorden de oude naamvalsvorm van het onbepaald voorkomend
bijv. nw. van invloed geweest is. In rjuchterhán en lo†terhân
b.v. zijn deze naamval en de comparatief als 't ware ineengevloeid.
Sommige bijv. naamwoorden laten geen graadverhooging en
dus ook geen wijziging door de trappen van vergelijking toe, als:
Ie. de stoffelijke, b.v. gouden, silveren, izeren, houten;
2e. die, waarvan de beteekenis volstrekt bepaald is, als:
deastü, iiskâïd, pikswart, splinternìj, †jouwerkantich, jierliks.
Wanneer de vergrootende of overtreffende trappen praedicatief, d. i. als deel van het gezegde achter de werkwoorden voorkomen, worden ze beide nog wel zonder lidwoord gebruikt,
terwijl in het Nederiandsch het lidwoord vóór den vergrootenden trap niet, maar vóór den overtreffenden trap wel gebruikt
wordt, b.v.: hja ride om hirdst, hwa hirdst kin kriget de priis,
(zij rijden om het hardst, wie het hardst kan krijgt den prijs);
de kommizen rûke hwet âldst is, it cedel of it †lesk, E. H. (De
commiezen ruiken wat het oudste is, het cedel of het vleesch.)
Bij vergelijking van twee personen of zaken werd in het oudFriesch, evenals thans nog in het Nederiandsch, onderscheid
gemaakt in het gebruik der voegwoorden as en dan. Dit verschil wrordt thans niet meer algemeen in acht genomen. In de
gemeenzame spreektaal gebruikt men zoowel in den stellenden
als in den vergrootenden trap het voegwoord as, b.v.: Hy is
like great as syn broer, mar greater as syn sister. Bij Gysbert
Japiks komt evenwel in den vergrootenden trap nog somtijds
het woordje dan voor, en in de Dongeradeelen, waar het Friesch
over het algemeen vrij zuiver bewaard is, is het woordje dan
na een comparatief nog steeds in dagelijksch gebruik.
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ÎV. De Telwoorden.
De telwoorden zijn bepaald of onbepaald.
A. BEPAALDE TELWOORDEN.
Hoofdtelwoorden:
ien, hca, irije, †jouwer, †ii†, sechs of seis, saiin, acid, nfuggen,
ts(j)ien, âlve, toaïve of ioal†, trei(s)jin, fjirt(s)jin, †y†t(s)jin,
secksíjin of secht(s)jin, saunt(s)jin, acht(s)jin,
njuggent(s)jin,
tweintich of ticintich, ien en tweintich, tritich, †jirtich, †y†tich,
sech(s)tich, sauntieh, tachtich, njuggentich, hondert of hûndert,
tûzen, milUoen.
Rangschikkende telwoorden:
earst of f earst, iuxied oî oard, tred, †jirä, †iìfd of fy†t, sech(s)t
of seisd, sauncl, achtst, njuggend, ts(j)iend, âì†d of âlft, toalfd
of ioaì†t, tret(s)jind, †ìirt(s)jind, fyft(s)jind, sechstjind of secht(s)fínd, saurä{s)jind, acht(s)-jind, njuggent(s)jind,
tweintichst
of twintiehst, ien-en-huehitichst, tritichst, †jirtichst, †y†tichst,
sech{s)tiehst, sauntichst, tachtîchst, njuggentiehst, honderst oî
húnderst, tûzenst, milîioenst.
De hoofdtelwoorden kunnen den meervoudsvorm en aannemen wanneer ze als zelfstandige naamwoorden voorkomen: ík
hab de lenen, clou de seizen.
Ts& een voorzetsel nemen zij den 3den of 4den naamvals-uitgang en aan: op †jouweren bislein wêze, út 'en †jouwer en ritme
(galoppeeren), ien f en ús trijen, it is by f hen, om toalven hinne,
healioeî tsjienen.
Eigenaardig is het gebruik der hoofdgetallen als benaming
van stukken land naar hunne grootte in pondematen. Men
spreekt van de fiouivere, †ive, seize, saline, sech(s)teheaìe, enz.
Oudtijds kwamen onder de telwoorden verschillende voorbeelden van een tweevoud voor. Thans gebruiken we als zoodanig nog alleen de woorden beide, togearre en in pear.
Beide kan worden verbogen:
Ie nv. beide: beide ús åìders ivoen' 't net lije, G. J.
2e nv. fen beide of beider: beider âlden wieme wei; †en
beide wieme de âlden wei.
3e nv. beiden: joiv beide(n) in stik brea; ien fen beiden is
wier.
4e nv. beide: hy sloech se beide dea.
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Togearre beteekent niet in het algemeen „te gader" of „te
zamen", maar wordt alleen van twee gebruikt als „beide bij
elkander", b.v.: Lân†rou en y to-gearre, G. J. Zoo ook thans
nog: hja sleten der togearre smuk byinoar.
De woorden twjüling (tweeling), trijling (drieling) zijn zelfstandige naamwoorden, die voor één persoon gebruikt worden:
Hja binne hcjillingen: hy (hja) is in twjilling (trijling).
Als zelfst. nw. met de beteekenis van een bepaald aantal
komen voor: in clezyn (een dozijn), in snies (snees = 20, van
eieren), in †earn timebakken (=-= 13), in werp sechstehealen
( ~ 4).
Van de hoofdtelwoorden ontstaan:
Ie. De verzamelgetallen. Een zeer eigenaardige beteekenis
heeft de tweede naamval der hoofdgetallen met achtervoeging
van sum of som (zaam), als ticaresiim, trijeresum (met hun
beiden, met hun drieën, letterlijk: twee-zaam, drie-zaam). In
de oude taal komen deze verzamelgetallen meermalen voor, als:
hy scil ticirasum onswara (hij zal met nog een ander, of met
hun beiden zullen zij aanzweren), twüifasum of tolvasum to
swerane (met hun twaalven te zweren). Geheel in dezelfde
beteekenis zijn deze eigenaardige uitdrukkingen nog in een
groot deel, vooral in het noorden van Friesland, van dagelijksch
gebruik. Men zegt: tivaresum, trijeresum, fjouweresum, †y†tesum, seize- of sechstesum, saunresum, tweintigesiim, hondertesum, om een innigen samenhang, een bepaalden bond van vereeniging uit te drukken, b.v.: Wy wieren †y†tigesum op 'e gearkomste †en 't Frysk Seïskip; zoo ook van een talrijk gezin:
Klaes en Akke habbe in hieïe hûshâlding, hja komme alle middels toaìvesum om 'e tafel.
2e. De herhalingsgetallen, als: ienkear, twakear, tsjienkear,
en ienris, twaris, trijeris.
3e. De verdubbeltallen, als: twafâìd of dûbeld, trijefâld,
hüeintichfâld, hûndertfãïd.
4e. De soortgetallen, als: ienderïei, twaderleì, tredderlei,
ticaderhande.
De breukgetallen behooren eigenlijk tot de bepaalde hoofdtelwoorden. Zij zijn gevormd met behulp van de rangtelwoorden.
Gewoonlijk gaan ze vergezeld van de woorden part of diel: in
tred-de part, trije fjîräe diel. Ook in oardeheal, treddeheal, enz.
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heeft men met het rangtelwoord te doen. Heal wordt hier vaak
tot el: oardel, †jirdel, fyftel (†i†el), sech(t)el, enz.
B. ONBEPAALDE TELWOORDEN.
Tot de onbepaalde telwoorden kunnen verschillende woorden
gebracht worden, die men alle ook tot een andere woordsoort
kan rekenen, als:
Ie. de onveranderlijke:
hwat: dêr hast hwat, iets, eenige;
eat: verouderd voor hwat;
gûds—gûdden(s)—gûn(s): der rinne gûds op 'e dyk; dêr hast
gûds; het woord staat geheel voor Hd. weïche;
rju: bijv. nw. in rju pine lij e, vrij veel pijn lijden; bijw. in:
my eanget rju †or 't rabjen f en 'e Ijue, G. J. 't Woord komt weinig meer voor;
gans: gans (heel wat) ûnder†oun habbe; der is oî binne gans,
er is (er zijn er) tamelijk veel;
in hopen: in hopen (vrij veel) minsken tinke hjir oars oer.
Het woord wordt nooit zonder het lidw. gebruikt;
in boel: in boel (heel wat) minsken, gûd, dingen;
in party (de klemtoon valt op de eerste lettergreep): in party
Ijue (sommigen) meije gjin hynste†leis; ho redde in party it,
hoe komen sommigen door de wereld; ook wel in part: Hy
†orkoft altiten mear as in part (†orkoften).
nin—gjin: de eerste vorm, de ontkenning van in, ien, is thans
in de spreektaal nagenoeg geheel verdrongen door gjin; hij
werd nog lang daarnaast gebruikt, vooral bijvoegelijk: nin
minske, terwijl gjin zoowel zelfst. als bijv. voorkomt: Krij ik
gjin tsjiis op it brea? Né, der is gjin; gjinien, niet een;
alderlei(je), alderhanne: gûd †en alderlei of alderhanne
soarte; der wier (†en) alderlei, alderhanne;
lyts: ik bin dêr lyts (weinig) bikend; hy hat lyts (weinig) to
bitsjutten; ook met het niet bep. lidw.: hy is †en in lyts (een
beetje) net †or†eard. Het woord geraakt als onbep. telwoord in
onbruik, en wordt thans meest omschioven. Alleen komt het
nog in verbogen vorm over het geheele taalgebied voor in
njunkenlytsen, oorspronkelijk: binnen korten tijd, thans: langzamerhand.
2e. woorden die eenige verandering kunnen ondergaan:
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†orskate: †orskate minsken; der binne †orskaten (van menschen of dieren gezegd); der binne †orskate (van voorwerpen
gezegd);
folie: folie minsken; follen sizze, äet it net mei; der binne
to folie; mei syn ho†ollen binne ivy hjir?;
al, elts of elk, kier, mannich; deze woorden behouden, zelfstandig gebruikt, den sterken vorm zonder achtergevoegde e,
b.v.: al hwa('t) libbet; al hwa('t) der is; elts, elk of ider wol meidicaen; mannich of mannichien komt to let. Mannich wordt ook
gebruikt voorafgegaan door het lidwoord in: Jow my mar in
mannich; in (stik)mannich is tretjin. Soms ook wordt het door
in gevolgd: mannich in minske; waar dit lidwoord niet meer
als zoodanig wordt gevoeld, zegt men mannigen (ook mennigen)
minske.
Al, zelfstandig gebruikt, wordt in het meervoud voor personen, of voor een aantal afzonderlijke voorwerpen, allegearre:
ììja komme allegearre; voor een hoeveelheid van de eene of
andere stof, of van niet in deelen gedachte voorwerpen gebruikt
men alles: alles is der. In den tweeden naamval kan ál, als het
zelfstandig naamwoord er onmiddellijk op volgt, den verbogen
vorm op er aannemen: aller ivinsk, en in den derden en vierden naamval, vooral na een voorzetsel, den uitgang en, als:
ten f en allen, mei ús allen, ûnder hjar allen.
Bfjvoegelíjk gebruikt behoudt het alleen dan den sterken
vorm, als het door een ander bepalend woord van het zelfstandig naamwoord gescheiden wordt, als: al de Ijue, al it fé, al
hjar klean.
Al myn moed is my ontsonken
Al myn goed hestû †ordronken. G. J.
Doch onmiddellijk door het zelfstandig naamwoord gevolgd,
neemt het den zwakken vorm met achtergevoegde e aan, en
kan dan, in gebonden stijl, aldus verbogen worden:
Ie nv. alle: alle minsken.
2e nv. aller: aller widdouwen man.
3e nv. allen of alle: to allen tide.
4e nv. alle: hy rint alle dagen.
Indien alle bijvoegelfjk voorkomt en niet een bepaald getal
of te omvatten veelheid aanwijst (zooals b.v. wel het geval is
in alle beammen oan dy wei), staat het zelfst. nw. nog vaak in

wumkes.nl

104
't enkelvoud: alle man die sines der ta: alle ding had tiid en bar.
Het van al afgeleide alles wordt in het Friesch nooit, evenals
wel in liet Nederlandsen, met vooropgaand aanwijzend vnw.
gebruikt. Gewoonlijk treedt daarvoor allegearre in de plaats.
Men zegt: alles is op en wei, doch: dat allegearre hab ik krige
(of: dat hab ik allegearre krige), dat alles kreeg ik cadeau; it
is allegearre 'metier hwet de klok slacht, het is alles water, wat
ge daar ziet (eig.: zoover de klokslag gehoord wordt). — Allegearre komt voorts zeer eigenaardig voor in zinnen als: Dy
jonge kriget hjir kost en klean, bûsjild en allegearre, en noch
is er net to†reäen. Hja hawwe Mm de kost jown, biwosken
en allegearre. Der ivaerä mar opdist: taertsjes, koekjes en allegearre. Eigenlijk is het woord minder een aanvulling der opsomming, dan wel een terugwerkend „dat alles".
Elts of elk, ider, mannich nemen in den 2en naamval, als de
bezitting er onmiddellijk op volgt, de s aan, als: elks aerd, iders
namme, mannichs ear giet der †orlern.
Elts of elk had daarenboven een ouden derden naamval op
urn, die gewoonlijk bij Gysbert Japiks werd gebruikt, als:
eltsjum of elkum, en daarvan ook den tweeden naamvalsvorm
eltsjums, elkums of eikmes.
De verbuiging' van elts of elk, als zelfstandig gebruikt, is
derhalve aldus:
Ie nv. elts of elk: elk 'Wol meichvaen.
2e nv. eltsjums, elkums, eikmes: elks of eikmes aerd.
3e nv. eltsjum, elkum: hy smijt elkum in stik brea.
4e nv. elts, elk: f en elts-en-ien.
Bijvoegelijk gebruikt, neemt het voor mannelijke en vrouwelijke naamwoorden gewoonlijk den zwakken vorm aan, maar
blijft sterk voor onzijdige, en altijd onverbogen, ais: eltse man,
f en elke †rou, oan elk bern.
De woorden mannich, ienich, ytlik, inkeld worden voor een
meervoudig zelfst. naamw. mannige, ienige, ytlike, inkelde.
Zij kunnen, gelijk ook sommige of somlike, als zij zelfstandig gebruikt worden, evenals de zelfstandige naamwoorden,
tevens de n aannemen, als: ienigen woene dit, inkelden dat, en
sommigen wer hwet oars; wy binne mei ús stikmannigen. Sommige laat ook in den 2en naamval den buìgìngsvorm op er toe.
als: nei sommiger miening.
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Sommige en ytlike worden alleen bijvoegelijk gebruikt voor
ecu íï.eerv. zelfst. nw. en behouden in alle naamvallen dezen
vorm.
Mannich, ienich en inkeïä staan ook voor enkelvoudige zelfst.
nw. en hebben dan de verbuiging van het bijvgl. nw.: Is der
ienich mìnske, dy't hwet to sizzen hat? Der wieme ienige miniken byìnoar. Bat is al in inkeld ge†aï. Inkelde kearen komt
er oer.
Mannich wordt vaak sterk, dus onverbogen gebruikt: Mannich
minske, man, †rou; maar ook wel zwak: Mannige †aem scoe
heìte tsjepper wêze, as se de †rou net bilykje woe.
3e. Zelfst. nvvn., die een hoeveelheid ongeveer bepalen, en
alle ook in 't mv. kunnen voorkomen, als: in bulte, in bytsje,
in klo†t, in smite, in troppe of tropke (vooral van huizen of
boomen), ín protte (jild), en dergelijke.

V. De Voornaamwoorden.
De voornaamwoorden worden, als in andere talen, onderscheiden in persoonlijke, bezittelijke, aanwijzende, bepalingaankondigende, vragende, betrekkelijke en onbepaalde.
A. DE PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN
EN HUNNE VERBUIGING.
De persoonlijke voornaamwoorden worden gewoonlijk verbogen ais volgt:
Ie persoon.
Enkelvoud.
Meervoud.
Ie nv. ik, ikke 1).
wy.
2e nv
3e nv. my.
ús, uzen.
4e nv. my.
ús.
1) Deze vorm wordt gebruikt als men met nadruk zichzelf
aangeeft, b.v.: „Hwa wol mei?" „Ikke!"
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2e persoon.
Enkelvoud.
Gewone vorm
Ie nv. dû, dou.

Beleefde vorm.
jy, je, jo.

3e nv. dy.
4e nv. dy

jo.
jo.
Ie
2e
3e
4e

Meervoud.
nv. jimme (y).
nv
nv. jimme, jìmmen.
nv. jimme.
3e persoon.

Mannelijk.
Vrouwelijk.
nv. hy, er.
hja, hju, se.
nv
nv. îiim.
hjar, hir.
nv. him (hin).
hjar, hir, se.
Onzijdig.
Meervoud van alle geslachten,
Ie nv. it.
hja, se.
2e nv
3e nv. it, him.
hjar, hjarren.
4e nv. it, him.
hjar of hjarren, se.
Ook het onbep. vnw. men komt vaak persoonlijk voor, ter
aanduiding van den eersten persoon enkelvoud, doch het staat
alleen in den eersten naamval: men wit net mear, ho't men
moat; in oar kin altyd mear as men. (In dezen laatsten zin krijgt
men sterk den klemtoon.) Daarentegen komt het steeds ter aanduiding van den eersten persoon gebruikte yen alleen ín den
2den, oden en 4den nv. voor: yens bern hearre yen alles to
wezen; yens bern harkje troch 'en tiiä gau sa†olle nei master
as nei yen; in oarmans iten is by de bern altyd lekkerder as
yens; (in de beide laatste zinnen krijgen yen en yens sterk den
klemtoon); hy sjucht yen net mear, sa greatsk is er wirden.
Een 2de nv.vorm van de pers. voornw. komt nog voor in
enkele uitdrukkingen, waarin echter, behalve bij yens, de s al
wordt verwaarloosd, b.v. in: Ik en myn(s) geliken(se), ik en

Ie
2e
3e
4e
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de gelijke van mij. Zoo ook: dé en dyn(s), hy en syn(s), hja en
hjar(s), men en yens geliken(se).
Van het meervoud wordt een met en verbogen vorm
gebruikt na een den derden naamval regeerend voorzetsel
(meest f en), wanneer aangeduid moet worden dat iemand
tot een bepaalde, te voren door een telwoord genoemde groep
van personen behoort: dat is ien (binne gûds) fen uzen, †en
jimmeti, fen hjarren, hij behoort (zij behooren) bij ons, ulieden,
hen; tot onze, uwe, hunne groep.
§ 1. Het gebruik van het voornaamwoord van
den tweeden persoon.
De tweede persoon dû, dou, is de uitdrukking van meerderheid des sprekers boven den aangesprokene, of van gelijkheid
en vriendschap, waar geen hoffelijkheidsvorm vereischt wordt,
terwijl jy, je en jo (oorspronkelijk een meervoudsvorm) de
meer beleefde term is. Vandaar dat ouders hunne kinderen,
heeren en meesters hunne onderhoorigen, vrienden en makkers elkander met dû aanspreken. Jegens den Hemelschen
Vader gebruikt Gysbert Japiks in den regel Jo. Dr. J. H. Halbertsma bezigt in zijn evangelie van Mattheus echter Dû, omdat
een hoffelijkheidsvorm tegenover het oneindig wezen bespottelijk geacht zou kunnen worden en in het oud-Friesch ook altijd
Dû gebruikt werd.
Kinderen tegenover hunne ouders of meesters bezigen echter, althans over een groot deel van het taalgebied, noch den
vorm van gelijkheid» dû, noch dien van hoffelijkheid jy of jo,
maar meer innig den naam van den aangesprokene met het
werkwoord in den derden persoon: Komt heit yn? Wol mem
dat dwaen? ILoo ook: Is domenij oan 't hûsbisiikjen? Kin master
>ny dat ek útìizze?
In beleefden vorm worden altijd jy, je of jo gebruikt. Daar
deze woordjes oorspronkelijk het meervoud van den 2en persoon uitdrukten, hebben ze nog steeds het werkwoord in den
meervoudsvorm achter zich, b.v. dû sjuchste, maar jy sjugge.
Het woordje jy, middelfr. nog y, is oorspronkelijk de Ie nv.,
waarvan jo de verbogen 3e en 4e nv. is. Gysbert Japiks nam dit
onderscheid nog altijd zuiver in acht. Hij laat den boer Tsjerne
zijn landheer op de bruiloft aldus aanspreken:
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Lankeare, y habbe it hjir sa jamk, sa wrâldsk, sa mylcl;
Jon breid is oars noch oars as in albastre byìd.
En lykwùl ìeau ik net, y drôgje, y sliepe, y weitsje,
Dat me ar as ik mei Tnts, y jo mei hjar †ormeitsje.
Mar, Tsjirì, ik gin 't jo wol, ja tnzen reis sa goe;
Y Men' alhiel jon winsk, as ik it jo jaen koe.
Het gebruik van jo is thans echter in de volkstaal ook in den
len naamval vrij algemeen geworden. Op schrift houdt men
zich in den regel aan den vorm jy.
Sadaî de meervoudsvorm y, jy, als enkelvoudig in gebruik genomen was, is allengs een nieuwe meervoudsvorm
ontstaan in het woordje jimme. Reeds in de jongste stukken
der oud-Friesche taal komt dit voor als gima, jima. Ontstaan
uit gi-man beantwoordt het geheel aan het Nederlandsche gijlieden. Dit woord wordt niet alleen als persoonlijk, maar ook
als bezittelijk voornaamw. gebruikt; het wordt echter vaak verkort tot jimra', ook reeds jim geschreven. In dichterlijke taal
werd nog lang voor dit woord zoowel in het enkel- als in het
meervoud ook het oude y gebruikt, b.v.: Kinne y it lân, dat
ticeintich ieuwen syn selde namme hulde koe? J. G. v. B.
Het is zeer de vraag of het woordje ju, dat bij wijze van vocatief wordt gebruikt (Sis ris, ju, wolst' ek net mei?) wel een
voornw. is. Waarschijnlijk ís het afkomstig van een zelfst. nw.,
als hoedanig het ook nog voorkomt: Hy is in goeden ju. (Vergelijk het Ned. „jog.")
§ 2. Het gebruik van het voornaamwoord van
den derden persoon.
Vóór het werkwoord wordt in het mannelijk geslacht altijd
hy gebruikt, b.v.: hy kat, hy skriuwt.
Onmiddellijk achter het werkwoord of een der woordjes,
waarachter äû in stû verandert, wordt, wanneer het woord den
klemtoon niet krijgt, over het overgroote deel van het taalgebied er gebruikt, b.v.: hat er, skriuwt er, dat er, as er, ho er,
enz. Er komt alleen in den eersten naamval voor.
De vierde naamvalsvorm van hy luidde oudtijds hin, Mne,
waarvoor thans meestal de derde naamvalsvorm Mm gebruikt
wordt. De vorm hin, verkort tot 'in, is echter in de spreektaal
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niet geheel uitgesleten. Men zegt b.v. in de Wouden nog wel:
hy roan 'in efternei en krige 'in to pakken.
In het vrouwelijk geslacht zijn hja en hju beide gebruikelijk.
Ook se wordt gebezigd, doch, ofschoon niet uitsluitend, meer
achter dan vóór het werkwoord en achter de woordjes, waar
dû met stû, hy met er verwisseld wordt, als: hat se, wol se, do
se, dat se, enz. Vereischt het woord klemtoon, dan treedt sy
er voor in de plaats.
Se wordt ook in den derden en den vierden naamval gebruikt,
als: hy jowt se iten, hy slacht se. Met een voorzetsel komt dit
woordje echter nooit voor.
Eigenaardig wordt somtijds het woordje hja vóór een. vrouwennaam, in plaats van het aanwijzende dy gebruikt, als: Bat
fortriet spiìet my hja Griet, G. J. En hja faem sjucht út it hier,
as in wûldaep of wylddjier, G. J. As hja faem, neì tiids †orrinnen icoechsen, jeld en jierren hìe, G. J. Dit wordt in de
Wouden nog wel zoo gehoord.
Het onzijdige ü blijft als persoonlijk voornaamwoord in de
verschillende naamvallen onverbogen, als: it bern hat honger;
jow it hivet iten en liz it den yn 'e widze. It wetter koket; nim
it f en 't fjûr. Als wederkeerend voornaamwoord (zie aldaar)
wordt echter him gebruikt, als: it hynsder bistrykt him; dat
bisnijt him.
Waar een onzijdig woord een vrouw aanduidt, wordt het
vrouwelijk voornaamwoord hja, hjar gebezigd, als: dêr is in
earm minske of in earm tviif; jow hjar in sint.
Wordt met it folk niet de natie of de volksmassa in het algemeen bedoeld, maar een bepaalde groep personen, den spreker
bekend, b.v. familieleden, dienstpersoneel e. d., dan wordt ter
aanduiding het meervoud van het pers. voornw. gebruikt: It
tsjerkefolk komt út; hja bitme ier f en 'e moarn. By Jelteboer is
hjoed it folk út to riden; hja binne nei 't Oranjewâìd.
§ 3. Bijzondere meervoudsaanduidiiig.
Een eigenaardige persoonsaanwijzing in het meervoud heeft
plaats door den hoofdpersoon bij name te noemen, met achtervoeging van de woorden en-hja, verbogen als en-hjar, of en-dy,
b.v.: By Jouke-en-hjar binne se oan 't haeijen; Tsjerk-en-dy
scille to hirdsilen. Deze en dergelijke uitdrukkingen beteeke-
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nen: „Jouke of Tsjerk en zij of degenen, die tot hun volk of
hun huisgezin behooren." De voornaamwoorden hja en dy volgen hierbij de gewone verbuiging, b.v.: Tetke rint by Gabe-enhjar yn 'e Mis, J. H. H. By domeny-en-dy ha se út†etihûzers.
Jan-en-dys of Jan-en-hjars †eint is mei de kou nei de merk.
De vorm en-hja wordt tegenwoordig niet meer gebruikt, maar
algemeen vervangen door en-hjar, zoodat men ook in den eersten naamval van het persoonlijk voornaamwoord den verbogen
vorm bezigt, als: Jouke-en-hjar binne OOM 't haeijen. Meest
echter: Jouke-en-dy binne OOM 't haeijen.
§ 4. De wederkeerende persoonlijke voornaamwoorden.
De verbogen naamvallen der persoonlijke voornaamwoorden
worden tevens wederkeerend of terugwerkend gebruikt, als:
ik waskje my, wy waskje ús, dû bigriemst dy, jy bismodzje jo,
jimme wrekje jimme, hy †or†eeìt him, hja klaeit hjar, myn
boarst bijowt him, hja jowe hjar del.
Een bijzonder wederkeerend voornaamwoord voor den derden persoon ais het Nederlandsche „zich" bevat het Friesch niet.
Daarentegen komt bij het onbepaald voornaamwoord men,
persoonlijk gebruikt, yen met „zich" overeen, b.v.: Men scoe(ne)
yen stikken laitsje. Men scoe(ne) yen †or†ije, dat men in Fries
is, J. H. H. Men doar yen net reppe, J. H. H.
Ter versterking van de wederkeerende of terugwerkende
kracht van het voornaamwoord wordt er dikwijls het woord
sels of selvers bijgevoegd. Gysbert Japiks gebruikte daarvoor
gewoonlijk het woord selme. Dit is de vorm van den derden
naamval door aanneming van de letter m, oudtijds selvum, ook
verkort tot selm. Zoo schreef G. J. zeer juist: it Uìke, dat ús
selm misstiet. Ook bij latere schrijvers ontmoet men nog vaak
dezen vorm: Wy gúcheïje ús selme in rêd †oar 'e eagen, J. H. H.;
ta my selme komme, H. S. Zoo ook na de voorzetsels, die van
ouds den derden naamval achter zich nemen: Ik tocht by my
selme. For yen selme opkomme.
Als onderling wederkeerig worden gebruikt eltsjoar (verouderd), elkoar, mankoar, mekoar of inoar. Dit laatste is samengesteld met het lidwoord in (een), niet met het voegwoord en.
Deze woorden hebben ook nog dikwijls den buigingsvorm en,
als elkoarren, enz. In beide vormen nemen ze in den twee-
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den naamval de s aan, als: elkoars of eïkoarrens lek en brek
oplêze. De derde naamval werd oudtijds gevormd door achtervoeging van me, als: Hja joegen elkoarme de hân. Gysbert
Japiks zegt:
Hotte en Hoatske, sneins to keamer,
Makken 't mei elkoarme kïear.
B. DE BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN.
De bezittelijke voornaamwoorden, uit den tweeden naamval
van de persoonlijke gevormd, zijn, bijvoegelijk gebruikt:
Enkelvoud:
Meervoud:
van den len persoon: myn
ús.
„
„ 2en
„
dyn, jou, jins
jimme
.,
„ 3en
„
syn, hjar, hir
hjar
Zij blijven in de spreektaal onvertogen. De tweede naamval
wordt door omschrijving met het voorzetsel f en, de derde, zoo
noodig, doch zeldzaam, door oan aangewezen. In gebonden stijl
komt echter in de litteratuur, vooral in de oudere, ook de verbogen tweede naamvalsvorm voor, door toevoeging van s als
de bezitting mannelijk of onzijdig, van er als ze vrouwelijk of
meervoudig is, b.v.: de skoanste dei myns libbens, G. J.; syns
tsjinners, G. J.; it ein uzer eìlinde, G. J.; ten hjarrer tearste
soargen, G. J.
Nevens het woord jou is het woord jins in de schrijftaal in
gebruik, met dezelfde beteekenis van „uw", b.v.: Jins beste
Frjeon, Oeble Fluem, J. H. H. Dit woord, dat in de oud-Friesche
stukken niet schijnt voor te komen, is waarschijnlijk onder den
invloed van jy ontstaan uit jons (jouwens). Het moet niet worden verward met yens, tweeden nv. van yen.
In plaats van het woord jou (uw) gebruikte Gysbert Japiks
gewoonlijk jon. Daar dit woord een samentrekking is van het
woord jouwen, kan het alleen in den 3en en 4en naamval van
het mannelijk en onzijdig geslacht voorkomen, als: Y hiene
aïhiel jon winsk, as ik it jo jaen koe, G. J.
Opmerkelijk is in sommige gevallen het gebruik van het
meervoud der bezittelijke voornaamwoorden. Kinderen zeggen
nooit: myn heit, myn mem, ook niet als deze uitsluitend van
één kind de vader of moeder zijn, maar: ús heit, ús mem,
evenals ook de ouders van hunne kinderen sprekende, zeggen:
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ús hem, ús Jan, ús Tsjamkje. Zoo noemt zelfs in sommige gedeelten der woudstreken de vrouw haar man: ús Jan, ús Pier.
En Gysbert Japiks laat ook den Frieschen boer Tsierne omtrent
zijne vrouw zeggen: Do 'k boaske, eam, oan ús Ynts, en verder:
ús Yntske migen. Eveneens zeggen ook dienstboden en onderlioorigen van hunne meesters of meesteressen of de gezamenlijke huisgenooten: ús boer, ús baes, ús fron, ús folk.
Evenals de persoonlijke worden ook de bezittelijke voornaamwoorden dikwijls vervangen door een persoonsnaam met de
toevoeging en-hjar of en-dy, om een gemeenschappelijke bezitting uit te drukken, b.v.: Age-en-hjar wente (de woning van
Age en zijn gezin), Pibe-en-hjar hynsder, Tsjerk-en-hjar pream.
Zoo ook zegt men zelden: yn pake' tiid of yn pake syn tiid,
maar: yn pake-en-hjar tiid. Wordt van de toevoeging en-dy
gebruik gemaakt, dan wordt de geheele uitdrukking in den 2en
naamval, en alzoo met achtergevoegde s gebezigd, b.v.: dit is
omke-en-âys pleats.
Wanneer het bezittelijk voornaamwoord zelfstandig en alzoo
zonder naamwoord voorkomt, staat het in den tweeden naamval met achtervoeging van es, als: 't Hiele Mn f en Waze is uzes,
G. J. Dit binne mines en dat binne äines. Ik nim der mines
f en. Dat is hjarres. Hy giet jimmes †oarby en net uzes ta. Zoo
ook bij de evenbehandelde samenstelling: Dat lân is omke-enhjarres.
In een deel van het taalgebied wordt niet mines, dines, sines
gezegd, doch minenit), dinen(t), sinen(t).
C. DB AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN.
De aanwijzende voornaamwoorden zijn dizze of disse 1), dy
en finge (verouderd) voor het mannelijk en vrouwelijk, en dit
en dat voor het onzijdig geslacht.
Dizze en dy blijven in den regel onverbogen en omschrijven
de naamvallen met behulp der voorzetsels f en en oan. Bij G. J.
kwamen echter de verbogen vormen van den 2en naamval:
1) In het oud-FYiesch, waar de z weinig gebezigd werd, staat
steeds disse, Gysbert Japiks daarentegen schreef altijd dizze.
Thans wordt in sommige streken van Friesland dizze, in andere
dissê uitgesproken.
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dizzes en dizzer, nog somtijds voor, als: ãizzer twa geljeaven.
Dy heeft nog alleen den tweeden naamvalsvorm in de samenstellingen als: Pake-en-dys hûs, Omke-en-dys Mn. Zoo ook,
wanneer het daarachter behoorende zelfstandig naamwoord verzwegen wordt, als: Wy geane nel pake-en-dys. Dat is omkeen-åys.
Dizze kan den meervoudsuitgang (e)n aannemen: dizzen
binne moaist, dizzen ha 'k Ijea†st, ien †en dizzen.
Dy doet dit alleen na voorzetsels en ook slechts over een deel
van het taalgebied: nim ien †en ãyen; mei dyen wol 'k neat to
divaen ha.
Wanneer de onzijdige voornaamwoorden dit en dat zonder
achtergevoegd zelfstandig naamwoord voorkomen, worden ze
in de verbogen naamvallen verwisseld met de bijwoorden hjir
en dêr, in verbinding met de voorzetsels f en, oan.
Zoo zegt men b.v.: dit is hjir†en en dat heart dêroan.
Met bijzonderen nadruk, vooral wanneer ze alleen staan, gebruikt men voor dit en dat den verlengden vorm: ditte en dutte.
„Hokker sciï 'k nimme, tocht dy?" — „Ditte!"
Jinge komt als aanwijzend voornaamwoord alleen voor in
vereeiiiging met dizze, als dizze en jinge (deze en gene). In
het oud-Friesch luidde dit woord gene of jene. Bij Gysbert
Japiks was het jinge (uit jenege). Den ouden vorm hebben we
echter nog bewaard in de oostelijk nog wel gebezigde uitdrukking oan de ginne kant (aan gene of de overzijde). Elders is
dit oan jinse kant, doch over 't geheele gebied is het woord nog
slechts bekend in het bijw. jinsen, ginds, dat niet als bijv vnw.
kan gebruikt worden.
Zeer veel wordt in het Friesch gebruik gemaakt van het
aanw. voornw. bij wijze van herhaling als persoonsaanduiding:
En heit dy sei.... Mar de baes dy tochte.... It bern dat gûlde
mar oan ien wei troch.
D.

DE BEPALINGAANKONDIGENDE
VOORNAAMWOORDEN.
De bepalingaankondigende voornaamwoorden zijn: dy jinge,
dat jinge, itjinge (alle drie sterk verouderd), dyselde, datselde,
itseìde, sok, dok (verouderd) en sa'n, sa'nen, sa'nien, sa'nen-ien.
De met jinge samengestelde woorden, gevolgd door de be-
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trekkelijke voornaamwoorden dy of dat, zooals dyjinge, dy('t)
dêr oankomt, datjinge, dat der bart, worden gewoonlijk vervangen en korter uitgedrukt door hwa en hwat, als hwa('t) dêr
oankomt, hwat der bart.
Sok (uit susïik, sulk) en dok (uit äuslik, duik) beantwoorden
aan het vragend voornaamwoord hok, b.v.: sok lijen is net út
to stean. Dok werd veel door Gysbert Japiks gebruikt. Dok
sizzen achtsje ik net in hier. Dok bernsk petear. Dok in hert
allinne. Thans is het grootendeels in onbruik.
Sok en dok worden in het meervoud sokke en dokke, b.v.:
Sokke mar mear.
Voorts komen soks (2de nvs.vorm van sok) en sa aanwijzend
voor: sofes Me 'k wol tocht. Hwet habbe jy yn negoasje? Rapen
en woartels en soks {en sa), en dergelijke dingen. De aanwijzingen en soks, en sa worden soms in zeer algemeenen zin gebruikt. Men kan b.v. zelfs zeggen: it wier dy deis wol moai waer
en sa, mooi weer en wat daar bij hoort of er het gevolg van is.
Soks komt nog in bizonderen zin aanwijzend voor in zinnen als:
hy is f en soks (f en dat oangeande), in dat opzicht, in fikse man.
E. DE VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN.
De hw is oorspronkelijk het kenmerk der vragende voornaamwoorden, als hwa, hwat, hok (uit huelik, hulik, holk) en
de samenstellingen htvat †or (in), hok †or (in) en ho'n.
Hwa vraagt naar bepaalde personen: hwa is dat? 1)
Hwa luidde oudtijds in den 2en naamval van het mannelijk
en vrouwelijk geslacht in het enkel- en meervoud hwaems,
thans hwaens (oî hwa's). De 3e naamval van het enkelvoud
werd bij G. J. en latere schrijvers, evenals in het oud-Friesch,
gevormd door achtervoeging van een m. De verbuiging is derhalve aldus:
Enkelvoud:
Meervoud:
Ie naamval hwa
hwa.
2e
„
hwa's of hwaens
hwa's of hwaens.
3e
„
hwaem of hwa
hwa.
4e
„
hwa
hwa.
1) Op Schiermonnikoog gebruikt men zelfs hwa, waar men
in het overige deel van Friesland hokker zou gebruiken, b.v.:
Hwa Jan de Fries mienste, der binn' h\%r twa dy sa hjitte.
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Hwa en de verbogen vormen kunnen voor zaken niet gebruikt
worden, tenzij men deze, b.v. in dichterlijke taal, personifieert.
üwat vraagt naar de soort of den aard van personen of zaken:
hwat man wier dat? hwat hart dêr?
De verbuiging van hwat geschiedt door verwisseling van dit
voornaamwoord met het bijwoord hwer, met behulp van de
voorzetsels †en en oan, als: Hwer†en praetste? of meer: Hwer
praetste †en? Hweroan tinkste? of meer: Hwer tinkste oan?
Hok wordt zelden meer gebruikt. Evenwel hoort men nog:
hok giid, hok hûs, meervoud hokke: hokke kij binne djûrst, de
melke e† de †eare?
Meestal treedt voor hok (welk) hokker of ho††er in de plaats,
ontstaan uit de samenstelling hok†or, doch zelden meer als zoodanig gevoeld. Een enkele maal kan het nog voorkomen, dat
er eenig verschil in beteekenis is tusschen hok en hokker, b.v.:
hy wist net, hokker moaije klean †or him orneare wieme (hier
is hokker vr. vnw.) en: hy wist net hokke moaije klean er wol
oantsjen scoe (hier is hok bijw. v. graad).
Ho'n wisselt met hwat en hok(ker) indien men meer naar de
hoedanigheid dan naar den naam of de soort vraagt: hwat,
hokker man is dat? wie is het, tot welke soort, klasse, groep,
behoort hij; ho'n man is dat? hoe is de man, wat zijn uiterlijk
voorkomen of zijn innerlijke hoedanigheid betreft; hwat mês
is dat? welk soort mes is het; ho'n mês is dat? hoe is het van
makelei en snijdt het goed.
De samenstellingen hwat †or (in) en hok †or (in) wisselen
met hwat en hokker; meestal is men ongevoelig voor het lidw.
en het woord wordt gesproken en geschreven: hwatforren, hok†orren; 't komt dan zelfs wel voor een meervoud voor: hok†orren kij binne djûrst?
Hokker en hok†orren kunnen in den 2den nv. staan: hokkers
kij binne, hok†orrens gûd is dat?
Na hok, hok†or, hwat†or en ho'n kan, in plaats van het zelfst.
nw. het vnw. ien volgen: hok ien? hok†or-ien? hwat†or-ien?
ho'n-ien? Na hokker kan dit niet; het kan evenwel, zooals
al de andere woorden, geheel op zich zelf voorkomen: hwa,
hwat, hok(ker), hok†or(ren), htvat†or(ren), ho'n is dat?
Ho'n ien wordt vaak ho'nen en zelfs wel ho'nen-ien, evenals
sa'n-ien tot sa'nen en ook wel tot sa'nen-ien wordt.
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F. DE BETREKKELIJKE VOORNAAMWOORDEN.
Betrekkelijk zijn de voornaamwoorden alleen tengevolge van
de betrekking, waarin zij tot andere rededeelen gebruikt worden. Oudtijds bestond daarvoor ook een afzonderlijk betrekkelijk voornaamwoord Iher, der, als di man, der him oensprekt.
Zoo ook gebruikte het Gysbert Japiks, b.v.: 't Is neat as sinneskinen, der blêkkerje yn myn each. Dit afzonderlijk betrekkelijk voornaamwoord, dat in de spreektaal nergens meer voorkomt, geraakt thans meer en meer in onbruik. Gewoonlijk
worden nu, evenals in het Nederlandsch, als betrekkelijke
voornaamwoorden gebezigd de aanwijzende dy, dat, en de
vragende hwa, hwat. Hokker is uit den aard van zíjn beteekenis en zijn afleiding uit hok†or niet geschikt om het betr. voornw.
te vervangen. Ook hok wordt als zoodanig niet gebruikt.
Het woord dy kan betrekking hebben zoowel op personen als
op zaken en wordt, naar gelang van die betrekking, in den 3en
of 4en nv. òf door het voornaamw. hwa òf door het bijw. hwer
vervangen. Hwa slaat alleen op personen en strekt tot vorming
van den 2en en den 3en naamval van dy, wanneer dit op een
persoon betrekking heeft, b.v.:
Ie nv. de man, dy('t) dêr oankomt.
2e nv. de man, hwa's of hwaens hûs dit is.
3e nv. de man, hwaem (of: (oan) hwa) ik it jow.
4e nv. de man, dy('t) ik sjuch.
Wordt echter het zelfst. nw., waarop het betr. vnw. betrekking heeft, verzwegen en niet door een persoonlijk of aanwijzend voornaamwoord vervangen (zooals b.v. wel het geval is
in: him (dy), hwa't ik it jow), dan treedt in alle naamvallen als
betr. vnw. hwa op, als:
Ie nv. hwa ('t) sa praet, wyt net better.
2e nv. hwa's of hwaens skild it is, dy moat de skea forgoedzje
3e nv. hwaem (of (oan) hwa ('t) God in hert joech for ús tael,
scil dêr for weitsje.
4e nv. hwa ('t) ik oanwiis, moat hjir komme.
Als het woord dy betrekking heeft op een zaak, en dus het
woord hwa niet in de verbuiging te hulp kan komen, worden
de 2e en 3e naamvallen soms vervangen door het bijwoord
hwer, meer algemeen echter door dêr, met de voorzetsels †en
en oan, als:
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Ie nv. de blom, dy('t) dêr bloeit.
2e nv.
„
hwerfen ik spriek (dêr ('t) ik fen spriek).
3e nv.
,,
hweroan ik soarch bistege (dêr ('t) ik soarch
oan bistege).
4e nv.
„
dy('t) ik forsoarge.
Evenals dy door hwa, wordt ook het onzijdige dat vervangen
door hwat, als het woord, waarop het betrekking heeft, verzwegen wordt, b.v. itjinge, dat my mankearret wordt hwat my
mankearret, Eveneens worden de 2e en 3e naamvallen altijd
gevormd door samenstelling van hwer of dêr met een voorzetsel, als: it hûs, hwerfen, hweroan, hweryn, hwerop, enz., of:
il hûs dêr ('t) ik yn tvenne, enz.

G. DE ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN.
Als onbepaalde voornaamwoorden komen in het Friesch voor:
men, eat, neat of niks, hwet, immen, nimmen, ien, it, alsook:
elkenien, mannichien (mannigenien), ien en oar, ien e† oar,
dit en dat.
Het gebruik van men loopt niet geheel parallel met dat in
het Nederlandsen. In het Friesch heeft men vaak een meer
persoonlijk karakter, in dien zin, dat het meer of minder den
spreker insluit: „Men hat †or sa†oïle hearen to nigen en to
bûgen," sei de pod en hy siet ûnder de eide. Met yen als wederk.
vmv. kan het niet anders dan persoonlijk zijn: Men wol yens sin
den ek wol ris sizze.
Staat de spreker zelf buiten de onbepaalde aanduiding, dan
wordt meestal hja gebruikt: Hja sizze, det Piere-Griet to Maeije
trouwe scil, of enclitisch se: Dat ha se mar ris moai biiocht.
Ook wel: It sizzen is, det
Der wirdt †orteld, det
Soms ook komt jy met onbepaalde beteekenis voor: Jy scoene
sizze, hwer hellet er dat wei! Toch komt op deze wijze ook
men wel voor: To Ljouwert praet men gjin Frysk. Opgemerkt moet nog worden, dat bij men voorheen het ww. in het
meervoud optrad. Dit bleef in de spreektaal en over slechts
een deel van het taalgebied nog over in de volgende verleden
tijden: Men koene, scoene, woene, hiene, diene, stiene, wieme,
leìne, seine. Dus bij alle verleden tijden, die in hun normalen
meervoudsvorm op e uitgaan.
Eat is min of meer verouderd. Bij een bekend kinderspelletje
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laat men nog raden: Bat e† neat. 't Woord wordt echter wel
vervangen door 't Hollandisme iets, gesproken met den langen,
dalenden tweeklank ie.
Ien wisselt met immen in zinnen als: Der is ien (immen) by
de doar. Ik ìeau net detste my ien (immen) neame kinste, dy't
der sa oer tinkt. In hok†orien, hwet†orien, ho'nien, sa'nien, kan
immen ien niet vervangen. Ien heeft voorts de algemeene beteekenis van „persoon" in uitdrukkingen als: Harmen is in
raren-ien; ik Mn, dou bist, hy, hja, it, dy, dat is in nuveren-ien.
Ien en oar en dit en dat worden verzamelend gebruikt voor
zaken of abstracties: Ik hab der al ien en oar f en heard. Ien en
oar wier my tige nei 't sin. Hwet ha jy to keap? Lit my dit en
dat ris sjen.
Ien ef oar komt voor met het lidw. de of it: De iene e†
(d')oare scil der wol ris oer bigjinne. Ha jy ek it ien ef oar,
dêr 't ik dit yn dwaen kin?
In zinnen als: It reint, it waeït, moet it ook als onbep. voornw.
worden beschouwd.
De onbep. vnwn. immen, nimmen, elkenien en mannichien
komen in den 2den nv. verbogen voor: immens lek en brek
oplêze; dat is nimmens eigendom; dat is elkeniens wirk net;
mennichiens lìbben is net hwet it wêze koe.
Onder de onbep. vnwn. kan ook gerekend worden hwet in
uitdrukkingen als: hja is sa soun as hwet; don bist sa kreas as
hwet. Eigenlijk echter vormt het, met as te zamen, een bijw.
bep. v. graad, die in sommige gevallen ook voorkomt in dezen
vorm: Dou bist sa kreas dàt'.

VI.

De Werkwoorden.

De onbepaalde wijze der werkwoorden gaat, behoudens een
zevental hierna te vermelden uitzonderingen, nimmer op n uit.
De sterke hebben e achter den stam; vele zwakke, die dan
steeds afleidingen zijn, eindigen op je.
De uitzonderingen zijn dwaen (oudfr. dua), jaen (oudfr. jewa,
jowa, ja), slaen (oudfr. sla), sjen (oudfr. sia), tsjen (oudfr. tiá),
gean (oudfr. gunga, gan), stean (oudfr. stonda, stan). In de
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oude Westerlauwersche bescheiden komen de vormen met
slot-n reeds alle naast de oudere voor.
Opmerkelijk zijn voorts de infinitieven meane (oudfr. rnea),
en fleane (oudfr. †liaga, waarmede waarschijnlijk vaak oudfr.
flia =• vlieden, verward werd). Bij G. J. komen ze reeds als
mean en flean voor. Later moet er nog weer de infinitiefsuitgangs-e aan toegevoegd zijn.
Misschien heeft het feit, dat de stam van dua, ja (uit jeva),
sla (uit slaga), sia, Ma, mea en †lia niet door een medeklinker
afgesloten werd, veroorzaakt, dat ze den vorm van het gerundium aannamen (oudfr. to duande, later door afslijting to
duan(e), enz.). Voorts kan men invloed van gan en stan aannemen, daar deze vormen reeds zeer vroeg in Westerl. Fr. de
oudere vormen gunga en stonda vervingen.
Bij G. J. komt nog voor to †ean, gerundium van fea, oudfr. fa,
dat naast †ange bestond.
Van vele der hier genoemde uitzonderingen vindt men in
de taal nog sporen van den ouden vorm. Men zie daarover
onder „Vervoegingswijze der werkwoorden", hierachter.
Het zelfst. nw. mier (maaier) is voorts van mea gevormd,
daar het, van den tegenwoordigen inf. afgeleid, mean(d)er zou
moeten luiden, als hoedanig het ook figuurlijk gebruikt wordt.
(In wyïde meaner is de dea. P. J.)
De oorspr. of stamww., zoo genoemd, omdat zij niet van
andere woorden schijnen afgeleid, hebben in den inf., de bovenvermelde uitzonderingen daargelaten, steeds een e onmiddellijk
achter den stam: ite, drinke, rinne, komme, falie, farre, sliepe,
enz.
De afgeleide w.w. eindigen: of op een e en zijn dan, voor
zoover ze uit andere wwn. zijn ontstaan, in den regel door
klankwijziging gevormd, òf op je. Wanneer de stam van met
je gevormde afgeleide wwn. op d of t eindigt, wordt thans over
het grootste deel van het taalgebied tusschen deze en den uitgang resp. een 2 of s gehoord, en steeds geschreven: dodzje,
boartsje.
Vele zwakke wwn. hebben in 't eene deel der prov. den uitgang e, in 't andere den uitgang je: ruze—rûzje, brûze—brûzje,
kappe—kapje, heve—heevje, enz.
De aan het Latijn of het Fransch ontleende wwn., die in het
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Nederlandsen den dubbelen uitgang eer en hebben, gaan in het
Friesch uit op eare of earje. De laatste uitgang was tot voor
kort de meest gewone, doch onder den invloed van het Nederlandsen krijgt thans de eerste meer en meer voet. Meer dan
voorheen hoort men dus risleweare naast rislewearje, †orinneweare naast †orinnewearje, enz.
Slechts enkele oorspronkelijke Friesche wwn. hebben, door
navolging, zulk een z.g. Fransehen uitgang aangenomen: wirdearje, hantearje.
In een paar gevallen zijn zuiver Friesche wwn., door toevallige klankovereenkomst, zoo onder den invloed van deze
overgenomen woorden geraakt, dat zij thans door velen als
met den uitgang eare of earje te zijn samengesteld, beschouwd
worden: achtenearje (uit: acht(sj)e en earje), mislearje (mislukken, doch oorspr.: verkeerd leeren).
A.

De afleiding der werkwoorden.

Vele afgeleide wwn. zijn gevormd in analogie met reeds
beslaande, zoodat in dergelijke gevallen eigenlijk niet van
rechtstreeksche afleiding van het grondwoord kan gesproken
worden. Dit zal wel hebben plaatsgehad met de meeste dier
afgeleide wwn., van welke niet bekend en ook niet aan te nemen
is dat zij ooit een andere beteekenis gehad hebben dan het
grondwoord, b.v. met bibberje van bib je, met slydtsje en sìydskje van slydsje, met libje uit oudfr. libba naast oudfr. leva, enz.
Werkwoorden kunnen door toevoeging van den gewonen
uitgang, en soms met aanhechting aan het grondwoord van
gr, k (resp. ís), er of el, afgeleid worden:
a. van zelfst. nwn., al of niet samengesteld: ein(j)e (vorderen, voórtmaken), eingje (eindigen), boerkje, †eantsje (vervenen), sintsje (van de zon genieten), túntsje (tuinieren), bokselje, hinneboerkje;
b. van bijv. nwn., al of niet samengesteld: grienje, loaikje,
rjucht†eardigje, betterje, iepenbierje;
Bij enkele van deze z.g. denominatieve wwn. heeft het daarnaast voorkomend zelfst. nw. of bijv. nw. door verschillende
oorzaken een anderen klinker dan het ww.: dea—äeije, hân—
heine, strie—struije, lang—ling(j)e, lang—longerje, sleat—
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sïatte, bloed—bliede, kaem—kiem(m)e, hea—haeije, namme—
nearne, krom—krieme, smoar—smarre, stê†—staverje.
c. van voorn.wn.: mynje (mijnen, ,,mijn"-roepen), doukje
(,,dou"-zeggen, „jijen-en- jouwen", Fransch tutoyeeren, Hd.
cluzeii), jo-kje („jo"-zeggen, in den beleefdheidsvorm aanspreken) ;
d. van telwoorden: †jouwerje, ien-en-tweintigje;
e. van bijwn.: literje, foarderje;
†. door samenvoeging van twee of meer woorddeelen of
woorden, geen werkwoorden zijnde, en het daaraan toevoegen
van den werkwoordelijken uitgang: op-en-delje (voor: op en
del gean), hinne-en-iverje (voor: hinne en wer gean), †ortutearzje, †orhoimeìoartsje, f or douw e drink e (van douwedrinken
--=" duivendrank), langhalzje, skeanbilje, reakrytsje, ô†-en-oanje;
g. van, of met behulp van, een ander, reeds bestaand werkwoord. Dit heeft op velerlei, en zeer onderscheiden, wijze
plaats:
§ 1. Door wijziging van den stamklinker.
Tot de wwn. die, naar men gewoonlijk aanneemt, hunne van
het grondwoord afwijkende beteekenis uitdrukken door wijziging van den stamklinker daarvan, of die althans, bij eenig
verschil in beteekenis met het grondwoord, klankwijziging vertoonen, of vroeger vertoonden, behooren:
1e. De causatieven.
Een causatief is een zwak, overgankelijk ww., waarschijnlijk
afgeleid uit den onvolt. verL tijd van een sterk, onovergankelijk
ww.; men heeft althans opgemerkt, dat het in zijn oorspronke] ijken vorm den klinker daarvan had. Het drukt de oorzaak
uit van de werking of den toestand die het ww., waarvan het
afgeleid is, aanduidt.
De causatieven — er zijn er maar enkele — zijn zeer oud,
en beantwoorden, voor zoover zij nog in het Friesch voorkomen,
òf nog slechts gedeeltelijk, òf in 't geheel niet meer aan hunne
oorspronkelijke bestemming, hetgeen afzonderlijke bespreking
van elk hunner noodig maakt.
Zij zijn dan:
fiere, van †arre. Het sterke ww. †arre had vroeger de algemeene beteekenis van reizen, trekken, zich verplaatsen; het
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daarvan afgeleide causatief fiere beteekende: die werking doen
plaats hebben, of doen verrichten. Behalve in †or†arre (verhuizen) wordt farre thans alleen nog gebruikt ter aanduiding van
het zich verplaatsen te water. In forfiere duidt fiere nog altijd
het doen verplaatsen aan, zoo te land als te water, en ook fiere
zelf doet nog dien dienst, evenals het overeenkomstige voeren
in 't Nederlandsch: immen yn 'e mist fiere, en zelfs in engeren
zin dan in die taal: immen yn 'e sleat fiere, te water duwen;
voorts: immen oanfiere, een duw geven; immen om†iere, tot
vallen brengen; immen earne by del fiere, bij neer (van een
hoogte) duwen, doen vallen.
Ook farre en forfarre komen thans wel overgankelijk voor,
voor fiere en forfiere, doch het eerste dan alleen weer voor
vervoer te water: dy't apels fart, dy't apels yt; ik wol dy dêr
wol efkes hinne farre, per vaartuig heen brengen; immen forfarre, iemands huisraad overbrengen.
sette, van sitte. Het causatief sette, in de beteekenis van
doen zitten, staat nog voor een groot gedeelte in de oude verhouding tot sitte: in stik yn in broek sette; der sit in nij stik
yn 'e broek. Het Nederlandsche „zich zetten" wordt thans echter omschreven met sitten gean; alleen komt het woord in de
oude beteekenis nog voor in yen ta in ding sette, er zich toe
zetten; yen nei in ding sette, vast verwachten, dat het gebeuren
zal, en zich daarnaar richten. Het woord heeft verder de beteekenis ontwikkeld van „zich doelbewust verplaatsen": dêr komt
Sybren oansetten, de dyk lans setten, it lân del setten; hy set
hjir op ta. Overigens beantwoordt het vrijwel aan Ned. „zetten".
wekje, van weitsje. Wekje wordt steeds aangewend voor
wekken, doch thans ook meestal voor waken. Weitsje vooi
waken is nog slechts in bargeweitsje gebruikelijk, hier en daar.
Schrijvers gebruiken de woorden zeer vaak door elkaar; trouwens, beide schijnen afgeleid van den ouden causatief wakia,
waarnaast waka als grondwoord bestaan moet hebben. Het verschil in den vorm ligt aan de palataliseering der k, die toch
waarschijnlijk niet heeft plaats gehad onder den invloed van
het causaliteitsbegrip.
drinze—drinsgje, van drinke. In het oudfr. stond drenza
(drenken) naast drinka (drinken). Het causatief wordt thans
nog gebruikt in mûzedrinsgje, water in muizenholen gieten, in
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fordrinsgje, onder water zetten van land, en in biãrinsgje, met
water doornat gooien. Het begrip drenken wordt thans, voor
zoover dieren betreft, weergegeven door boarne of drinken
jaen; 't laatste, met drinke litte, ook ten opzichte van menschen.
lìede, van lije. Als causatief is liede, hoewel vaak vervangen door 't Hollandisme leide, in volle gebruik, doch het hiermede verband houdende lije (niet te verwarren met Itje, lijden,
al is dat waarschijnlijk van denzelfden oorsprong) komt nog
alleen voor in (for)lyn— (†or)liden, en misschien in lije rneije,
lije wolle. Een op verwarring tusschen liede en lizze, en misschien mede op klank-analogie met Nederlandsch leiden berustend verschijnsel is dat tegenwoordig naast in raer libben
liede ook gezegd wordt: in raer libben lizze, en dat men overal
vervoegt: hy leit, lei in raer libben, hat in raer libben lein.
weine—weindzje, van wine. Het gebruik van het causatief
weine, meestal vervangen door het Hollandisme winde (van
wenden) en van het stamwoord wine (winden), komt bijna
overeen met dat van de overeenkomstige Nederlandsche woorden, zoodat de beide woorden dus nog slechts zelden in de
oude verhouding tot elkaar staan. Een eigenaardigheid is, dat
wine zwak verbogen wordt, indien het onovergankelijk, daarentegen sterk, als het overgankelijk voorkomt: ãêr wynt in slinke
hinne, wynde, hat wynd; hy wynt (op 'e stoel om, him der út,
der †oar wei), wynde, hat wynd; ik wyn (jern op, de klok op,
Mm om 'e †inger, dit ef dat earne om hinne), woun, hab woun.
Dit druischt geheel tegen den ouden regel in.
felle, van falie. Behalve in: in fûnnis felle, is dit causatief
geheel uit het Friesch verdwenen. Het begrip vellen wordt
thans omschreven door falie litte, of omkappe, deije, deaslaen, enz.
Ook hingje (oudfr. hingia) was oudtijds een causatief, en wel
van het sterk verbogen hua, doch reeds in het oudfr. werden
deze woorden door elkaar gebruikt, en wisselden ook de sterke
en de zwakke verbuiging willekeurig. Thans bestaat alleen nog
hingje, gebruikt zoowel ter aanduiding van het gevolg, als van
de oorzakelijke werking (de jas hinget, ik hingje de jas op),
en ook de verbuiging is hier sterk (hong, hab hongen), daar
zwak (hinge, hab hinge), zonder dat hierbij op het verschil in
beteekenis gelet wordt.
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Verder werden reeds in het oudfr. het causatief lega—ledza
en hei grondwoord lìga—lìäza, in het geijkte Nederlandsen nog
als leggen en liggen onderscheiden, vaak doorelkaar gebruikt.
Thans bestaat in het Friesch alleen lizze, dat ter aanduiding
van beide werkingen, en over het grootste deel van het taalgebied sterk verbogen, gebruikt wordt. De zwakke verbuiging
van lega, tegenover de sterke van liga, komt nog uit in de
Wouden, in het verl. dìw. lei(cl), gelegd, hetgeen daar nu echter
ook voor lein, gelegen, gebruikt wordt.
2e. De intensieven.
De wwn., die, bij een gewijzigden klinker, tevens een versterkte beteekenis van het grondwoord waarnaast zij voorkomen.
verkregen hebben, worden intensieven genoemd.
Zulke intensieven zijn: bûke naast bûg(j)e ('t woord komt
echter niet vaak voor, en is over een deel van het taalgebied
zelfs geheel onbekend; voor zich bukken om ergens onderdoor
te gaan, of iets over zich te laten heengaan, wordt meest gezegd:
yen dûke, terwijl overigens bûg(j)e gebruikt wordt); knippe
(met de nagels knippen) naast knip e; mikke (op het doel aanleggen) naast mykje (scherp turen); smakke—smacM(sj)e (een
smakkend geluid met de lippen maken bij 't eten) naast smeitsje; swikke—swicht(sj)e
{syn †oef, swikt hwet ûnder 't gean;
hy hat syn †oet †orsivikt; de moiinle wirdt swicht) naast
(hi)sicilce; icippe naast weve (in beweging zijn: op 'e stoel
omiceve); bïbje (nu meest bibberje) naast beve; klïbje
naast kìeve; kribje naast kreautce (oudtijds waarschijnlijk
kreva); stribje naast streauive (oudtijds waarschijnlijk streva);
líhje, van oudfr. libba, dat reeds naast het, sedert verdwenen,
oudfr. leva stond; garje (sparen) naast gearje (verzamelen);
kibje naast kive—kiivje; tripje naast traepje; rippe (onverschillig, haastig, slordig naaien, nu ook: het genaaide weer losseheuren, en, bij uitbreiding, slordig (iets) uitéénscheuren) naast
riutve; liu††e van het thans nog alleen met op- verbonden voorkomend heuve, uit hove (in úthove, van het noodige voorzien),
naast heve gebruikt en daarmede waarschijnlijk verward geraakt,
3e. Alle overige wwn. die, zonder tot de beide boven besproken groepen gebracht te kunnen worden, een met het
onderscheid in klinker samenhangend verschil in beteekenis
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met daarnaast staande,, blijkbaar van denzelfden stam zijnde,
vertoonen, als: streakje (streelen) naast strike; stikje (om een
meisje aanhouden) naast stekke; stykje naast stekke (as men
ìiwet útstekt, stiket dat út: hy stiek it mes sa †ûl yn it hout, det
it der yn stykjen bìeau); stukje {it praet stûket, houdt plotseling op; yens †oet stûket, blijft steken) naast stekke; wiskje
(wisschen, vegen, ook stuiven: de snie ivisket, stuift langs den
grond) naast waskje; skoppe naast skouwe (vgl. ook †orskoveling naast Ned. verschoppeling).
§ 2. Door aanhechting.
Soms wordt achter den stam van een ww. (ook wel achter
een ander woord, zonder dat dit vooraf op de gewone wijze tot
een ww. is vervormd geweest) g, k, (na n ts), el of er aangehecht, waarna men daarachter den gewonen uitgang je plaatst.
Deze invoegsels zijn niet als wijzigingen van den uitgang, doch
als wijzigingen van den stam te beschouwen. Zij blijven daaraan verbonden bij de vervoeging (ik †arkje, farke, hab farke),
alsook wanneer, met het voorvoegsel ge, van den stam een de
voortdurende werking aanduidend zelfstandig nw. gevormd
wordt (gebrinsg, ge†ark, gegnibbel, gegobber). Sterke wwn. worden door deze wijziging zwak en nemen daarbij tevens, evenals de op e uitgaande zwakke wwn., den uitgang je aan.
Meestal brengt de aanhechting eenige wijziging van beteekenis mede, oî deed ze dit althans aanvankelijk.
Zij geeft b.v. een snelle, voortdurende herhaling van de werking te kennen, en verkleint of verzacht die dan tevens: driuwe
—driuwkje—driuwkelje,
gnibje—gnibbeïje,
gobje—gobberje,
†arre—farkje, rabje—rabbeïje, snokje—snokkerje,
hippe—hippeìje, aeìje—aìkje, ärave—dra†kje, gìânzje—glánsgje (dit laatste komt alleen onoverdrachtelijk voor: de ferver glânzet de
souder; de souder gìânset of gìånsget), driuwe—drifkje (vgl.
kouwedriuwe, skieppedri†kje), heve (heffen)— hifkje (door op
te heffen het gewicht schatten).
Doch ook dikwijls heeft thans de nieuwe vorm geen andere
beteekenis dan de oorspronkelijke: priizje—priisgje, biwize—
MwUsgje. In zulke gevallen geraakt het van de aanhechting
voorziene woord wel eens weer in onbruik, zooals met bhoiisgje
het geval is, doch vaker, zooals bij brinsgje, wrinsgje, drinsgje,
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klinsgje, wylgje, bibberje, blijft alleen de afgeleide vorm bestaan.
Van zelfst. nwn. afgeleid met onmiddellijke aanhechting zijn
waarschijnlijk woorden als reisgje, mûlkje, sintsje, teantsje.
Het is opmerkelijk hoeveel bedrijf- of voortdurende werkzaamheden aanduidende wwn. er voorkomen met fe (na n ts)
als aanhechting: boerkje, boeren; gernierkje, gardenieren,
groentekweeken; ho†kje, hovenieren; ymkje, bijkje, bijenhouden; feantsje, vervenen; túntsje, tuinieren; koaikje, een eendenkooi houden; moalkje, het gruttersbedrijf uitoefenen; gerskje,
stalvoeren; skroarkje, kleermakers- of naaisterswerk verrichten. Behalve bij het laatste woord, dat een afleiding van skroarje
is, staan naast deze wwn. geen andere, zonder de aanhechting;
zij schijnen direct van het grondwoord (boer, gemier, enz.)
afgeleid. Van de meeste vertoont ook het zelfst. nw., dat den
verrichter der genoemde werkzaamheid aanduidt, de aanhechting: ho†ker, ymker of bijker, feanter, túnter, koaiker, moalker.
De reden der aanhechting is waarschijnlijk, dat de meeste
der aangeduide werkzaamheden aanvankelijk niet beschouwd
werden (sommige nog niet beschouwd worden) als hoofdmiddel van bestaan. Voorts zal er analogie in 't spel zijn.
De tusschengevoegde g is soms niets dan een verkorting van
ig, in wwn., die afgeleid zijn van op ich uitgaande bijv. nwn.:
eingje, roastgje. Zelfs is het niet onmogelijk, dat alle andere
aanhechtingen met g in analogie hiermee zijn gevormd.
Zeer dikwijls zijn wwn., die el of er tusschen stam en uitgang
hebben, niet door aanhechting van andere wwn. afgeleid, doch
van andere, op el of er uitgaande rededeelen, meest zelfst. nwn.:
bìkkelje van bikkel, hannelje van hannel, himmelje van himmel
(zindelijk), iverje van iver, skimerje van skimer, jammerje van
jammer, enz.
Hier en daar komen vormen met el en er naast elkaar voor:
knûkerje—knûkelje,
siperje—sipelje.
Enkele malen wordt in het Friesch slechts het grondwoord
gebruikt, terwijl het Ned. alleen den verlengden vorm overgehouden heeft: slomje (sluimeren), kibje (kibbelen), tromje
(trommelen), hoep je (hoepelen), knikke (knikkeren).
Ook het tegenovergestelde komt voor: uterje (uiten).
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Soms kiest het Friesch een andere aanhechting dan het Ned.:
büomkje (beduimelen), stammerje (stotteren, eig. stamelen).
Bijzonder, omdat zij, bij de aanhechting, tevens een verschil
van klinker met het daarnaast staande niet van een aanhechting
voorziene woord vertoonen, zijn: fandelje, van den stam van
fine, longerje, van den stam van langje—ling(j)e, sangerje van
den stam van singe.
Naar 't schijnt werden oudtijds ook wel nieuwe wwn. gevormd
van andere, door aanhechting van en aan den stam. Door sommigen wordt althans oe†enje aangemerkt voor een frequentatief
van een verdwenen ww., dat in het Friesch oevje zou zijn. (Vgl.
Hd. „üben.") Ook oe†enje naast oefje (van benauwdheid geluiden doen hooren, eig. „oef" zeggen) zou een frequentatief kunnen zijn. En misschien hof†enje, havenje, reinigen, van een verdwenen hove, have, dat oorspronkelijk herbergen, verzorgen
zal beteekend hebben (op Ameland komt ho†fene nog voor
voor het vastzetten van losloopend vee).
Van de overige FMesche wwn., die en tusschen stam en uitgang hebben, onder welke er eenige zijn die het Nederlandsch
in dien vorm niet heeft, (dichenje—digenje, dringend verzoeken, bidichenje—biäigenje, in orde brengen, bedisselen, fordigenje, zich verkloeken, verdedigen; birekkenje naast birekke,
vuur onder de asch bedelven; nachtravenje naast nachtrave,)
is de juiste afleiding nog minder na te gaan.
§ 3. Door voorvoegsels.
Als voorvoegsels voor van wwn. afgeleide wwn. komen voor:
bi, for (c.q. oer), ge, ûnt, to en wear—wjer. De enkele wwn.,
waarvoor de voorvoegsels ant en wan voorkomen, zijn afleidingen van zelfst. nwn., die deze reeds voor zich hadden.
Een voorvoegsel is onafscheidbaar van het ww.
Daar het gebruik van de meeste nog al verschilt met dat van
de overeenkomstige voorvoegsels in het Nederlandsch, worden
ze hier elk afzonderlijk besproken, en wordt zooveel mogelijk
van iedere nuance in de beteekenis een voorbeeld gegeven.
Bi. Dit komt in uitgebreider beteekenis voor dan in het
Nederlandsch: earne yn bihirdzje, aan gewend raken (in ongunstigen zin); dat rnoat hwet bibrûke, door gebruik geschikter
worden; earne binachtsje, door den nacht overvallen worden;
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dêr †aìst al, hwet bidraefst ek, waarom draaf je ook zoo hard;
in ding hwet bibine, bijelkaar binden; earne bidarje, belanden;
it bidijt net, slaagt niet; (neat) bidije mei....
(geen) voordeel
behalen m e t . . . . ; (neat) bidije †en.... er (niets) door verkrijgen; nìje kïean moatte earst invet bidrage, geschikter worden
door dragen; immen bidrinke, op iemands welzijn drinken; de
lea bifalìe my, ik word slaperig; bi†inge, kou vatten; it paed
bì†reegje, er naar vragen; in †aem bi†rije, met haar „verkeeren"; dat kin 'k net bigean, birinne, zoo ver kan ik niet loopen;
yen bigêrzje oan.... zich te goed doen a a n . . . . ; alles bigripe
en bigrape, naar zich toehalen; it net bidjipje, bigrounje kinne,
den bodem (onder water) niet kunnen raken; immen bihelterje,
handelbaar maken; in paìikoek bihimmelje, opeten; yen bijaen,
bezwijken; it hwet bïklauwe, zijn uitingen of handelingen minder ernstig voorstellen; bikìomje, kouvatten; it lân biklinkt,
droogt op; de modderbuU biklinkt, droogt in; immen bikrinke,
te kort doen, in eer en goeden naam, of geld en goed; yen der
net oer bikroadzje, bekreunen, bekommeren; it bikrûpt my
om....,
ik gevoel deernis m e t . . . . ; yen bikweadigje
oan....,
zich vergrijpen, bezondigen, a a n . . . . ; in hynsder bileare, dresseeren; de tsiis büegeret, wordt vast en dicht door langdurig
liggen; it hea büekket op 't lân, droogt in; immen bilêze, overhalen; ik koe 't hûs net bikenne, niet zien; it bilije, ontgelden;
elkoar büykje kinne, niet voor elkaar behoeven onder te doen;
büytsje, afnemen; it jild bìlytset my, er is minder dan ik verwachtte; in ding bilizze, beramen; it moai bilizze, iets verkeerds
door praten als goed voorstellen; (bi)naderje, in beslagnemen;
binuttigje, besnoeien, doen afnemen; immen biprate, van zijn
voornemen afbrengen; in ding biriere, bireare, biroerje, tot
stand brengen, te weeg brengen, bedisselen; it bisakket, wordt
door te dalen dichter (van hooi enz.); (yen) bisauwe
(oer)....,
ontsteld zijn (wegens); in ding bisiikje, beproeven; immen earne
biskiede, ontbieden; it biskriuwt hwet, wil heel wat zeggen,
brengt veel last mede, heeft veel voeten in de aarde; goed bìsìaen, goed afloopen; it bisnijt him, loopt verkeerd; bistopje,
toestoppen, bedekken, verbergen; goed biteare, goed afloopen;
yen bidimme, zichzelf tot bedaren brengen, zich inhouden; bitommelje, tot bedaren komen; bitrekke, bedriegen; earne biwaerje, door ongunstig weer ergens langer vertoeven dan in
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het plan lag; kreas biwiivje, knap blijven in 't huwelijk (van
vrouwen gezegd).
For. Als in 't Nederlandsch, doch nooit in de beteekenis van
vernietigen; ín dat geval gebruikt men in 't Fríesch to. Vaker
dan in het Nederlandsch beteekent het „verkeerd": der yen op
forsien, het verkeerd inzien; yen †orrinne, een verkeerden weg
volgen; yen †orprate, meer of iets anders zeggen dan dienstig
is, zichzelf door te veel te zeggen in de kaart laten kijken.
In het oudfr. wisselde for als voorvoegsel met ur, waaruit het
waarschijnlijk ontstond. In sommige gevallen wisselt het hiermede ook thans nog, in 't Friesch zelf, of in 't Nederlandsch:
forwinne—oerwinne; yen †orarbeidzje—oerarbeidzje; yen forite. overeten; †orkomme—oerkomme, bederven, slecht worden,
er slecht gaan uitzien; †orginne, misgunnen, naast oerginst, afgunst; †orbringe—oerbringe; †orhaestgje—oerhaestgje; †orkrantsje—oerkrantsje; †ornachtsje—oernachtsje; foräwale naast
oerdwealsk.
Opmerkelijk zijn, wijl het gebruik van het voorvoegsel afwijkt van dat voor Nederlandsche woorden: yen †orhâlde, zich
een gedwongen houding geven (lichamelijk); dat †orkomt wol,
wordt wel beter, ook: springt wel af (van een verkeering gezegd); forlije, door ontbering verzwakken; as men net goed
op 'e redens stiet, moat men yen ris †orbine, de schaatsen beter
aanbinden; yen †orbrekke, zich geweld aandoen bij 't aannemen
van een houding; yens tael †orbrekke, uit trotschheid of om
een ander te gelieven, zijn taal onzuiver of met vreemd accent
spreken; jy moatte it ris †or†etsje, uw bezoek eens herhalen;
immen †orkleije, iemand aanklagen; in frjeon †orlette him,
hield hem op; immen hwet †ornije, iets nieuws vertellen; in
ding †orprate, overleggen; it †et †orrêddet, krijgt open naden,
dreigt uitelkaar te vallen; †orgroeije, †orwaechsje, wanstaltig
worden; †or†irdigje, bespoedigen; wy †or†oarderje mar, varen
maar voort, gaan maar door met onze bezigheid; yen †orhimmelje, zich opknappen (wasschen en schoone kleeren aantrekken); yen †orstrûpe, andere kleeren aantrekken; wy scille heit
†orneame, ons kind naar vader noemen; it †orsizze, niet willen;
immen hwet †orsizze, toezeggen; immen †orsprekke, belasteren;
de blédden †orwege, bewegen zich; domeny waerd †orroppen,
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kreeg een beroep (eigenlijk: werd van de eene plaats naar de
andere geroepen).
Ge. Het voorvoegsel ge komt voor wwn. en hunne verl.
deelwn. alleen bij uitzondering voor: geneare, genêze, gebiede,
genietsje, gewirde litte, gerive; voorts in hollandismen als
getuge, gebeur e.
Eigenaardig is, dat ge, na het (nooit voor infinitieven voorkomende) voorvoegsel on-, gehoord wordt voor alle verl. dlwn.,
die als bijv. nwn. of bijwn. gebruikt worden: ûngedien (ongeredderd), ûnge†rege—ûngewegere, ûngemakke (onopgemaakt,
van een bed), ûngemirken, ûngenoade, ûngeskìkt (niet inschikkelijk), ûngetreast, ûngewosken (onomwonden), ûngetrouã.
Waarschijnlijk is hier invloed van 't Ned. in 't spel. In 't oudfr.
komt rul. het voorvoegsel on zelden voor verleden deelwn. voor,
en nimmer volgt dan het voorvoegsel ge daarop.
Voorts wordt ge gehoord voor geheel als bijv. nwn. of bijwn.
gevoelde verl. deelwn., die uit het Ned. overgenomen, of naar
het Ned. woord gevormd zijn, als: gerest of gerust, geskikt, gesien (zelfs wel: gesjoen), geweard, geboud, gedipt, gedreven,
gelearä, geset, gestipt, geswind, geswoaren, gewant, gewikst,
gewoepst.
Unt. Als in 't Ned. Bizondere hiermede samengestelde vormen zijn: immen hwet ûntfromje, ontvreemden; yen goed ûnthâlde, in goeden staat blijven; der ûntheistere (gehavend of
ontdaan) útsjen; immen hwet ûnthinderje, ontvreemden; ûnthjitte, beloven; yen ûntjaen, zich ontwikkelen; immen hwet ûntkeare, zorgen, dat hij 't niet krijgt; immen hwet ûntkreauwe,
door „kribben" afhandig maken, of: betwisten; immen hwet
ûntstride, betwisten; dat ûntkrê†tet him, ontneemt hem de
kracht; úntkrije, afnemen; it ûntleart yen hird, men vergeet
het spoedig; hwa moat it ûntlije, ontgelden; immen ûntlinsgje,
ontlasten; immen hwet ûntlizze, betwisten; hy ûntmerkt my,
wordt mij door verandering van gelaatstrekken vreemd; immen
hwet ûntnaderje, zich heimelijk iets van een ander toeëigenen;
ûntpakke, afpakken; immen hwet ûntrabje, door kwaadspreken een voordeel doen missen; it ûntrûgelet him, valt hem
stuksgewijs uit de handen; in bui ûntskûlje, schuilende ontwijken; ûnttake, ontkapen; soks wol yen licht ûnttinke, uit de
gedachten gaan; ûnttroaije, aftroggelen door vleien; hy ûnt-
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wraemde him de bile, ontrukte ze hem worstelend; immen
hwet ûntwrotte, heimelijk bewerken dat iemand iets ontgaat.
In een deel van het taalgebied wordt vaak (niet steeds) omtgezegd in plaats van ûnt- oí ont-. Waarschijnlijk heeft men hier
te doen met invloed van het bijw. om. Er wordt b.v. zelfs wel
gezegd: hy krige it him om, in plaats van: hy ûntkrìge it Mm.
To. Dit heeft, evenals het Duitsche zer, de kracht, om de
vernietiging of door vernieling bewerkte algeheele nutteloos-,
wording van het voorwerp, waarop de werking toegepast wordt,
te kennen te geven: tobaeme, tobite, tobrekke, enz.
Wjer (ook nog wear geschreven). Dit wordt gebruikt voor
Ned. weder, in den zin van tegen: wjer†arre, wjerklinke, wjerïizze, wjerljacMsje, wjerspegelje, wjerstean. Een enkele maal
ook voor Ned. her: wjerkôgje. Voor Ned. her is overigens in
't Friesch geen overeenkomstig woord aanwezig. In sommige
deelen der provincie wordt voor ivjer wer gebruikt.
§ 4. Door samenstelling met andere woorden.
Met de volgende rededeelen, en op de volgende wijze, kunnen reeds bestaande werkwoorden samengesteld worden:
Ie. Met zelfst. nwn. als eerste lid der samenstelling: bibellêze, boatsje†arre, brieveskriuwe, hûshimmelje,
ierpeldolle,
ko†jedrinke, enz. Al zulke samenstellingen zijn onscheidbaar.
2e. Met een zelfst. nw. als laatste deel der samenstelling.
Van het (vooropgaande) ww. wordt dan alleen de stam gebruikt, terwijl de werkwoordelijke uitgang aan het zelfst. nw.
wordt toegevoegd: skodholje, gloereagje, knypeagje, lûkeagje 1),
lûkearje. Ook deze samenstellingen zijn onscheidbaar.
3e. Met bijv. nwn.: bliidmeitsje, †rijpleitsje, goedsizze, enz.
Deze zijn veelal scheidbaar; slechts enkele malen, vooral als
het bv.nw. bijwoordelijk gebruikt wordt, is de samenstelling
onscheidbaar: hirddrave, Mrdride, Mrdrinne,
droechskûrje,
minachtsje, kâldgnyskje, en valt daarbij soms zelfs de klemtoon op het ww.: †olstean, máltjirgje, yen misbreuke, miskomme, hjit†olgje.
1) Eagje bestaat wel als ww., doch gloereagje, knypeagje en
lûkeagje zijn niet hiermede samengesteld, doch van gloerje,
knipe, lûke en each afgeleid.
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4e. Met bijwoorden en als bijwn. gebruikte voorzetsels: beetpakke, boppesïaen, binnenhelje, bybïiuwe, bûtenslaen, delkomme, efterbliuwe, †oargean, †oartgean, gearbine, hinnegean,
ynbine, mei†aïle, misrinne, neirinne, oanbaerne, oerbliuwe,
ô†baerne, ombienne, opbaeme, tabarre, trochbite, tsjinhâlde,
ünderbine, útbìte, iveibringe, iverbringe.
Van deze bijwn. komen e†ter, foar, mis en ûnder in de
spreektaal soms onafscheidbaar van het ww. voor; de klemtoon valt dan op het ww.: e†terhelje, †oarsjen, miskomme,
ûnder†ine. Met mis is zulks bijzonder vaak het geval: dat
misstie Mm, misgyng (ontging) Mm; hy missei Mm neat.
In de schrijftaal, of wanneer bij den spreker de invloed van
het Nederlandsen overheerscht, worden ook wel sommige
woorden met oan, om en troch onscheidbaar gebruikt, waarbij
dan ook de klemtoon op het ww. valt: oanbidde, omfiemje,
trochdolgje, omaeije, trochgrounje. Voorts komen oer en wer
als niet van het ww. te scheiden voor, indien zij wisselvormen
zijn van de onafscheidbare voorvoegsels †or en wjer (zie daar).
In het Friesch komt dus innige verbinding tusschen bijwoordelijk gebruikte woorden en wwn. minder vaak voor dan in
't Nederlandsen. Vgl. sfuch dat foar to kommen; wy Mzze it
meiïnoar oer; siikje alles mar Ir och,; dat komt my net wer oer.
Opgemerkt moet voorts worden, dat voor foar in een bepaald
verband als waarin het staat in woorden als foarlêze, foarlizze,
†oardwaen, ook wel to †oaren gezegd wordt, b.v.: ik hab it Mm
to †oaren lézen; immen hwet to †oaren prate, to †oaren lige.
Van de bijwn. die met wwn. samengesteld worden, staat
†oart vaak voor Nederlandseh weg: wy scïlle nou mar foartgean: troch soms voor Ned. voort: Ut ús der mar mei trochgean (oï: foartfarre); yn af en toe voor Nederlandseh binnen:
kom mar yn; mei een enkele maal voor toe: dêr slim ik jo
yn mei; of voor in: immen meistimme, met iemand instemmen;
oan soms voor Ned. voort: äou moast oanmeitsje; oan moet
in 't Ned. omschreven worden in woorden als: it griist my oan,
verwekt mijn deernis; earne op oanstean by immen, of immen
oanstean op in ding, pogen iemand tot iets over te halen; immen hwet oantwinge, hem iets opdringen; op staat wel voor
Nederlandseh ver: baem dat op, verbrand het, ook wel voor
Nederlandseh aan: de lampe opstekke; op dient omschreven
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bij woorden als: net sa opswetse, niet zoo grootspreken; hy
spatte op, werd driftig, ook: viel hevig uit; om kan voor Ned.
rond staan: hy rint mar hwet om; het moet omschreven worden bij woorden als: net sa lang ommale, niet zooveel tijd verloren doen gaan; mei in ding omboartsje, omtipeïje, er doelloos bewegingen mee maken; mei hwet ompakke, niet weten
wat er mee te doen, ook: over iets zwaartillend peinzen; omstean leare, aan ontberingen gewennen; ta vergt ook soms
omschrijving: hy bigoan ta to setten, harder te loopen, schaatsenrijden, enz.; ta dient omschreven in: de bern habbe hjar
sa tabarge, zich (al spelend) zoo erg bevuild; út kan staan
voor Nederlandsch uit: it ìân útgean; voor Nederlandsch op:
de dyk, de wei, it paed útgean; voor Nederlandsch af of over:
†en Starum net Inkhuzen, dat kin men úteagje; voor Ned. vol:
dat hâld ik út; hy koe 't net úthìrdzje; voor Ned. voor: hy kin
it bryk útstelle; 't moet omschreven worden in woorden als:
dy jonge skaeit út nei syn pake, heeft diens aard of voorkomen; in kon útsïachtsje, 't vleesch bij kleine gedeelten verkoopen; gûd útsutelje, venten; wei moet omschreven worden in:
in ding weibringe, weitôgje, onderweg verliezen; wer oî werom
staat soms voor Ned. terug: hy hat it my wer(om)brocht.
Ook met samengestelde bijwoorden wordt het nakomende
werkwoord soms op schrift wel verbonden: bine†terhâlde,
†oarbydrave, †oardelsjen, †oaroanbliuwe, foaroer†alle, †oaropgean, foarútgean, †oariveidwaen, omweigean, oeralhelje, werombringe, tobinnenbringe, enz. Dit is echter geen vaste regel.
Samengestelde vormen als sabeareboartsje en krijoanboartsje
zijn in de vervoeging onscheidbaar.
5e. Met andere ww.: hollebolje, sûzebolje, kilemoarje, skûlebûlje, skûlebûlebaeije, hikkebikje, ìiìlepüpje, stoareagje. Deze
samenstellingen zijn steeds onscheidbaar en alleen het laatste
deel der samenstelling krijgt den uitgang.
6e. Op dezelfde wijze, doch met een ander woord als tweede
lid, dat dan den uitgang overneemt: heevopje (opheffen en weer
neerzetten), (for)griemmankje.
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B.

De vervoeging de werkwoorden.

Bij de vervoeging der wwn. komen ter sprake:
De onbepaalde wijze en het gerundium.
De deelwoorden.
De hulpwerkwoorden.
De vervoegingswijze.
DB ONBEPAALDE WIJZE EN HET GERUNDIUM.
De onbepaalde wijze gaat, zooals we zagen, op e of g"e uit.
Daarnaast bestaat echter een door het voorzetsel to voorafgegane, op en of jen uitgaande vorm, door v. Richthofen het
gerundium, door v. Blom het gerundium of de handelingsvorm,
door Postma en De Clercq de doelvorm geheeten.
Wij duiden het als gerundium aan, wijl deze naam de meest
gebruikelijke is.
In het oudfriesch was oorspronkelijk de vorm, dien het in
het gerundium gestelde ww. aannam, geheel gelijk aan dien
van het tegenwoordig deelwoord, dus b.v. to †arranäe, to melkande. Spoedig assimileerde de d met de n, en later viel ook
de e af; reeds vroeg vindt men in het oudfriesch, vooral in het
Westerlauwersch, vormen als to capien(e), to †arren(e) naast
de volslagen vormen.
Een ww. neemt alleen den vorm van het gerundium aan,
indien de daarmede uitgedrukte werking het doel of het gevolg
is van de werking die aangeduid wordt in het hoofdwerkwoord
van den zin, of indien het althans als afhankelijk van deze werking gedacht wordt.
Voorbeelden: Hy rint to biddeljen. De hier in het hoofdwerkwoord rinne aangeduide werking geschiedt met het doel
de in het gerundium uitgedrukte werking te verrichten. Hy
komt yn to sjen....
Hier is komme oorzaak van ynsjen. It is
to bigripen. Wêze geeft hier het mogelijke van bigripen aan.
In zinnen, waarin het gerundium voorkomt, werden dus aanvankelijk niet alleen, evenals nu nog, twee werkingen aangeduid, de eene (die in het hoofdwerkwoord genoemd) als
het eigenlijke gezegde, de andere als bepaling daarvan,
doch deze werden ook steeds als twee duidelijk van elkaar
te onderscheiden werkingen gevoeld. Later werden echter
in vele gevallen de beide werkingen langzamerhand als één
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handeling opgevat. Voorbeeld: komme to sitten, of to sitten
komme. Het komen is hier niet meer de werking die het zitten
ten doel heeft, doch de geheele uitdrukking beteekent eenvoudig: een zittende houding aannemen.
Waar het nu, om hunnen aard, beslist noodig was om beide
werkingen uiteen te houden, (dit is het geval bij die gerundia,
die het doel aangeven van de in het hoofdww. uitgedrukte
werking,) werd vaak het voorzetsel om tusschengeschoven. In
het oudfrieseh kwam dit nog niet voor. Men vergelijke het
oudfrieseh: „ . . . .so bete hi XXI schillingen, deermede to capien
ende deer toiens to warriane saun streta, ruum ende rennende,
suder to farane, fyower oen da wetere ende tria oen da lande",
en: „
so is di prester nyer da hand to helane so da tre to
urbaernene", met den vorm dien deze zinnen thans zouden
moeten hebben: „ . . . . d e n moat er XXI skeljen boete bitelje
om dêrmei to keapjen en dêrfor to ûnderhâlden saun wegen,
rom en yn oarder, om súd-oan to farren (reisgjen), fjouwer
to wetter en trije to lân", en: „ . . . .den is de pryster der neijer
ta (hat der mear rjucht op) om de hân to hieljen, as de trije
om (de hân) to forbaernen."
Zoo ook thans: „ite om to libjen, net libje om to iten."
Toch wordt om nog wel eens niet aangewend in gevallen
waarin het Nederlandsch (waarin hetzelfde proces heeft plaats
gehad, doch met wijderstrekkend verloop,) dit woord reeds
bepaald noodig heeft: hy naem de pols mei to springen; wy
habbe hjir wol trije wiidten to hirdsilen; ik gyng it lân út to
aeisiikjen.
In vele andere gevallen, waarin de beide werkingen al min
of meer als één handeling opgevat worden, of althans het
hoofdww. van den zin niet meer in zijn eigenlijke beteekenis
gevoeld wordt, beteekent de uitdrukking toch iets anders dan
de Nederlandsche, die er gewoonlijk voor gebruikt wordt. Voorbeeld: wy geane to melken, wij gaan melken. In 't Nederlandsch
kan men het laatste zeggen op elk oogenblik waarop het melken nog niet is aangevangen; wanneer echter Friezen zeggen:
wy geane to melken, houdt dit in, dat zij den weg naar de plaats
waar gemolken zal worden, nog geheel of gedeeltelijk moeten
afleggen. Zoodra men ter plaatse is, kan men niet meer zeggen:
wy geane to melken, doch zal men het voornemen om tot dit
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werk over te gaan, moeten aanduiden met: wy bigjinne to melken, of met: wy geane oan 't melken.
Uitdrukkingen als: stykjen bliuwe, stean bliuwe, lizzen
bliuwe, lizzen habbe, stean habbe, kommen hearre enz., zijn
wel eens aangezien voor gerundia, waaruit to weggevallen was.
De eerste leden dezer werkwoordelijke uitdrukkingen zijn echter tegenwoordige deelwoorden, die niet meer als zoodanig
gevoeld worden. Uit de oudfriesche bescheiden is dit te bewijzen. Vergelijk oudfriesch: „lef hit anne doem standane hat an
der were" (indien het een litteeken staande heeft aan de lip)
met „earne in hûs stean habbe", „earne in stik lân lizzen habbe."
Reeds in het oudfriesch komen trouwens in zoodanig verband
dergelijke verkortingen van het tegenwoordig deelwoord naast
de oorspronkelijke vormen voor, b.v. lidsen naast lidsende;
sitten naast sittende.
Dat de hier bedoelde vormen geen gerundia kunnen zijn,
leert een eenvoudige vergelijking van de vormen met en zonder
to. Bij de eersten (de werkelijke gerundia) wordt de werking
nimmer als plaatshebbend voorgesteld; bij de laatsten is dit
steeds wèl het geval. Zij behooren tot de groep der wwn.,
die in 't Nederlandsch wel eens aangeduid zijn als dubbele
infinitieven (gaan wandelen, hooren zeggen, laten hooren, enz.)
Daartoe behooren ook de werkwoordelijke uitdrukkingen
sitten gean, lizzen gean, hingjen gean, stean gean. Terwijl de
eerste leden hiervan op n uitgaan, kunnen ze toch, naar uit
hunne verhouding met het tweede lid voortvloeit, geen tegenwoordige deelwoorden geweest zijn; tevens echter ontbreken
de echte kenmerken van het gerundium.
De eerste drie vormen komen in de oudfriesche bescheiden
nog niet voor. Daarvoor dienden de causatieven setta (van
sitta), Ie ga (van liga, lidza) en hingia (van 't verloren gegane
hua).
Het oudfr. stonda, in het oud-Westerlauwersch al meest vervangen door stan, beteekende voorts aanvankelijk zoowel „gaan
staan" als „opstaan", „staande zijn." De eerste beteekenis trad
echter reeds tijdens de oudfr. periode op den achtergrond, want
wij vinden: „doe ginganse to†are din koningh staen", en: „iha
gengin to†ara there burig stonda." Uit het laatste woord blijkt
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nu duidelijk, dat stonda, ingeleid door gunga, niet in het gerundium stond: to ontbrak niet alleen, doch het ww. stond immers
ook in den infinitief, niet in 't ger., want dan had de vorm
stondan(d)e moeten luiden. Dat wij later de uitdrukking als
stean gsan terugvinden, moet dientengevolge voortvloeien uit
het feit, dat de Westerlauwersche infinitief gan, die gunga verving, op n uitging.
Zonder twijfel zijn nu, toen de causatieven setta, lega en
hingia (zich zetten, zich leggen, zich hangen) plaatsmaakten
voor gitten gean, enz., deze laatste uitdrukkingen gevormd naar
analogie van stean gean.
Deze analogie-werking heeft trouwens den laatsten tijd, ongetwijfeld ook onder den invloed van het Nederlandsch, hoe
langer hoe meer plaats. Zoo spreekt men reeds vrij algemeen
van wenjen gean, wanneer vooraf geen richtmg aangeduid
wordt: yn 'e stêd wenjen gean, d.i. eigenlijk, de werkzaamheden verrichten die daartoe noodig zijn; doch nei de stêd gean
to wenjen, d.i. zich begeven naar de stad, met het doel er te
gaan wonen.
In het Middel-Ned. werd soms het voorz. to van het gerundium vervangen door om: „doe haesü hem om wederkeren",
en bij -Nederlandsche dichters als Vondel, Brederode en Huygens vindt men dezen vorm ook nog wel. Bij Gysbert Japicx
vinden wij hetzelfde in 't Friesch; waarschijnlijk volgde hij
hierin niet de eigen volkstaal, doch de zooeven genoemde dichters. Althans, noch in de oudfr, bescheiden, noch in andere
Middelfriesche geschriften wordt zulk een vorm aangetroffen.
De vorm van het ww., waarin het als zelfstandig naamwoord
gebruikt wordt, heeft zich misschien uit het gerundium ontwikkeld. B.v.: Boerwirden is gjin kinst; boerbliuwen al, waarvoor ook thans nog gezegd kan worden: boer to wirden, enz.
Wel zeer ver doorgevoerd is het benoemen van een werking
met een zelfst. nw. in zinnen als: wy binne it hûs oan 't †orbouwen, hja binne de mounle-ier oan 't slatten..
DE DEELWOORDEN.
Het gebruik der verleden deelwoorden strekt zich in het
Friesch, anders dan in het Nederlandsch, ook uit tot den volt.
verl. tijd van de hoofdwwn. der dubbele infinitieven, als komme
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litte, kommen sjen, sizze doare, stean gean, stean bliuwe, en
tot de hulpwwn. stille, meije, kinne, moutte.
Men vervoegt: ik Ut komme, liet komme, hab komme litten;
ik sjuch kommen, seach kommen, hab kommen sjoen; ik doar
sizze, doarst sizze, hab sizze äoarä (of: doarst); ik gean stean,
gyng stean, bin stean gien; ik bliuw stean, bleau stean, bin stean
bleaun; en: ik stil komme, scoe komme, hab komme scüd (of
stillen, als deelw. gevoeld); ik mei sjen, mocht sjen, hab sjen
mocht (of meijen, als deelw. gevoeld); ik kin gean, koe gean,
hab gean kind (of kinnen, als deelw. gevoeld); ik moat komme,
moast komme, hab komme moatten (als deelw. gevoeld), enz.
Overigens wijkt het gebruik van het verl. deelw. niet af van
dat in het Nederlandsch. Zooals eerder opgemerkt is, neemt
het alleen het voorvoegsel ge aan in de weinige gevallen, dat
de infinitief dit voor zich heeft.
Het tegenw. deelw. werd oudtijds veel aangewend op dezelfde
wijze als thans nog in het Engelsen geschiedt, in den z.g. progressive form. Men zeide: ik bin brakende, voor: ik bruk; ik
bin haetsjende, voor: ik haetsje; ik bin razende, voor: ik
ra es, enz.
In slechts enkele gevallen heeft dit gebruik zich volledig
gehandhaafd: ik bin dwaenäe mei....,
ik ben bezig met
;
it is al iver geande, aan den gang; ik bin al itende, eet al.
Vrij talrijk zijn ook nog uitdrukkingen als: wy moatte itende
bliuwe, moeten een bestaan houden; hy wol Ijeafst †arrende
bliuwe, blijft liefst schipper of varensgezel.
In enkele andere gevallen, waarin het tegenwoordig deelwoord thans alleen als bijv. nw. voorkomt, wordt toch nog min
of meer de werkwoordelijke herkomst er van gevoeld: mijen(d)
wêze, razen(d) wêze, ûntlìtten(d) wêze, e†terhâlden(d) wêse,
hoeden(d) wêze.
Ook waar het als bijw. optreedt, en niet meer zijn oorspronkelijke beteekenis heeft, voelt men soms nog wel de herkomst:
oerrinnende †ol, ûnwiten(d) great, slaende deilis, glûpende sear,
boarstende greatsk, op kammende wei{s), opleappen(d) wêze.
Doch van vele dezer vormen, die thans alleen als bijv. nw.
of bijw. voorkomen, en reeds in de oudfr. periode den uitgang
de verloren, voelt niemand meer den oorsprong: skruten, keken,
trinten, gysten, dimmen, derten, (w)rimpen, glaeijen, gleon,
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skreken, enz. Door voortgezette afleiding of in samenstellingen
worden ze soms nog minder kenbaar: hy is net dogens yn 'e
hûd; ûndogens (fe).
DE HULPWERKWOORDEN.
Het gebruik der hulpwerkwoorden wijkt weinig af van dat
in het Nederlandsch.
Het ww. wêze (zijn) wordt gewoonlijk met habbe vervoegd.
Daarnaast staat echter van ouds een vervoeging met wêze, die
thans, onder den invloed van het Nederlandsch, hoe langer hoe
meer veld wint. Dus: ik hab west, doch ook: ik bin west.
Evenals in het Nederlandsch, komt litte vaak in de geb. wijs
als hulpww. voor, voor zoover het niet „toelaten" beteekent,
doch op zelfaansporing duidt. Het wordt echter, in tegenstelling
met wat thans in het Nederlandsch geschiedt, steeds vergezeld
van den 4den nv. van het pers. vnw., dus: Ut my, Ut ús hinnegean en dogge dat. In het Ned. was dit oudtijds ook het geval,
(Statenvertaling: „Laat ons menschen maken naar ons beeld",
enz.) doch nog tijdens de Middel-Ned. periode werd de 4de
nv. langzamerhand verwisseld tegen den lsten. Onder den invloed van het Ned. begint deze wijziging zich thans ook in het
Friesch te voltrekken, hoewel de meeste Friezen nog aan den
ouden vorm vasthouden.
Hiervoor, onder „De deelwoorden", is reeds gezegd, in hoeverre sommige hulpwwn. anders vervoegd werden dan in het
Nederlandsch.
Omtrent hunne plaatsing dient opgemerkt te worden, dat zij
in afhangend zinsverband steeds na het hoofdww. staan, dus:
ik wit net, e†t ik it wol dwaen scil, e†t ik it wol dien hab; it
plak dêr't ik hinne gean scil, hinne gien bin; mocht ik my †orsind habbe; do't ik it sjoen Me.
DE VERVOEGINGSWLJZE.
Tusschen de persoonsvormen der wwn. bestaat, wat de aantoonende, aanvoegende en gebiedende wijze betreft, in de
spreektaal nog slechts in zeer enkele gevallen eenig verschil.
Achter het onbep. vnw. it wordt nog wel sij (van oudfr. send,
nu wêze,) gebruikt: it sij den hjoed, e† it sij moarn, mar it moat
gau dien wirde.
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In den onvolt. verl. tijd van wêze heeft de vorm der aanvoegende wijze, wier, die van de aantoonende, was, geheel verdrongen.
Zinsvormen als „hij leve", „dat het zoo zij", enz., zijn in het
Friesch ongebruikelijk. Men zegt: det er lang libje mei; det
it sa wêze mei.
De gebiedende wijze vertoont in het enkelvoud den stam van
het ww. (rin, yt, skriuw, doch), behalve bij de op je uitgaande
wwn., als wanneer (evenals trouwens in de aantoonende wijze,
in den Isten pers. enk. 1ste nv.) de infinitief gebruikt wordt,
behoudens deze uitzondering, dat over een deel van het taalgebied van wwn., waarvan de stam afgesloten wordt door een
gepalataliseerde k (ts) de geb. wijze enk. ook gevormd wordt
door den stam alleen: meits, reits, weits, laits, terwijl voorts
hark! zoowel als harkje! gezegd wordt, en in de uitroep sjeäêr
het werkwoordelijk deel ook geheel op zichzelf staat. Het ww.
hearre (oudfr. hera) had eertijds een vorm hora naast zich,
waaraan herinnert de hier en daar nog voorkomende gebiedende vorm hoar (hoar ris!).
Het meerv. der geb. wijze nam in het oudfr. eth (of ed) achter den stam aan. Hiervan bleef langen tijd de e nog over; bij
G. J. vindt men hem steeds: Hertse, bûrljue! komme bûte.
Schrijvers volgen hem in gebonden stijl hierin nog wel eens na,
doch vergeten meermalen, dat alleen 't meervoud de e aannam.
Overigens wordt in de spreektaal thans ook steeds in het
inv. de stam alleen gebruikt.
Bij de thans volgende Massificatie der M H . naar de wijze
hunner vervoeging behoeft dus verder alleen rekening te worden gehouden met de vormen, die zij in de aantoonende wijze
aannemen.
Daar er in het Friesch minstens vier hoofddialekten te onderscheiden zijn, zoodat overeenkomstige persoonsvormen vaak
verschil in vocalisme vertoonen, terwijl voorts vele sterke werkwoorden zwakke vormen naast zich hebben en hoe langer hoe
meer krijgen, en enkele zwakke thans hier en daar, of zelfs
over het grootste deel van het taalgebied, een sterk verl. deelw.
hebben, moet zulk een klassificatie wel altijd min of meer willekeurig zijn en hangt zij in veel af van persoonlijk inzicht.
Wij vermelden hier de vormen, die, alle in de hedendaagsche

wumkes.nl

141
spreektaal voorkomende, in de geschreven taal het meest gebruikt worden, blijkbaar omdat zij door de schrijvers aangemerkt worden als normaalvormen, hetgeen natuurlijk nog niet
zeggen wil dat zij de oudste vormen zijn, hoewel dit veelal het
geval is. Enkel waar het bepaald noodig is, geven wij nog andere
vormen daarnaast.
De vervoeging der wwn. verschilt naarmate zij sterk of
zwak zijn.
§ 1. De sterke werkwoorden.
Het vaste kenmerk der sterke werkwoorden is, dat zij hun
onvolt. verleden tijd niet door een uitgang aan te nemen, doch
door wijziging van den stamklinker vormen, en dat hun verleden deelwoord op (e)n uitgaat.
Wij nemen onder de sterke wwn. ook op zulke:
die een of meer licht verklaarbare afwijkingen vertoonen;
die een enkelen zwakken persoonsvorm aangenomen hebben,
of zelfs geheel zwak geworden zijn, doch welker niet meer
normaal te achten sterke vormen nog wel hier en daar in de
spreektaal voorkomen, of voor 't minst in de litteratuur nog
wel eens gebruikt worden. Deze oudere vormen worden dan
en parenthese achter de normaalvormen vermeld.
De klassificatie richt zich naar den klinker van den onvolt.
verl. tijd, zonder dat er rekening mede gehouden wordt of deze
oorspronkelijk is, als bij brekke, briek, britsen, of onder invloed van andere vormen van hetzelfde ww. gewijzigd, als bij
helpe, holp, holpen.
1ste groep.
komme
nimme
wirde

kaem
naem
waerd

kommen
nommen
wirden 1)
2de groep.

biede
siede
íríeze
1)

bea
sea
frear

(freas)

bean
sean
fêrzen

Oudfr. worden, waarvan in de Wouden nog woan.
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kieze
forlieze
bidde
jiette
forjitte
mjitte
sjitte
slute
bidrage
lige
snute

keas
forlear
bea
geat
forgeat
meat
skeat
sleat
bidreach
liigde
snútte

(leach)

keazen
forlern
bidden
getten
forgetten
metten
sketten
sletten
bidragen
liigd
snuten

3de groep.
bliuwe
driuwe
priuwe
riuwe
skriuwe
triuwe
wriuwe
kliuwe
wiuwe

bleau
dreau
preau
reau
skreau
treau
wreau
kleau
wiuwde

(weau)

bleaun
dreaun
preaun
reaun
skreaun
treaun
wreaun
kleaun
wiuwd

4de groep.
spein
swein
lein

spei
swei
laei
5de groep.
a.
glide
ride
stride
ite
bite
krite
rite
slite
smite

glied
ried
stried
iet
biet
kriet
riet
sliet
smiet
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(for)wite
spite
litte
sitte
léze
stelle
skite
splite
frette
(hite)
hjitte
(noemen)
snij e
snjitte
geneze
(genêze)
lije
wize
rize
6. 3)
brekke
dekke
trekke
rekke
sprekke
stekke
strike
birekke
(wrekke)
wreke
knip e
like 4)
blike

(for)wiet
spiet
liet
siet
lies
stiel
skiet
spliet
friet
hjitte
snie
snjitte
geneesde
litte
wiisde
riisde
briek
diek
triek
riek
spriek
stiek
striek
biriek
wreekte
knypte
lykte
blykte

(niet)

(genies)
(lie)

(wriek)
(kniep)
(üek)
(bliek)

(for)witen
spiten
litten
sitten
lézen
stellen
skiten
spliten
fretten
îijitten
(hìten)
snien 1)
snjitten
genezen
lit
wiisd
riisd

(wezen) 2)
(rizen)

britsen
ditsen
tritsen
ritsen
spritsen
stitsen
stritsen
biritsen
wreekt
knypt
lykt
blykt 5)

(writsen)
(knepen)
(litsen)
(bleken)

(genezen)

1) Ook: snei, snein, in welk geval het bij de 4e groep behoort.
2) In forwezen stean nog normaal.
3) Over een deel van het taalgebied wordt in den onvolt. verl.
tijd dezer woorden ii gehoord, hetgeen ook wel uitdrukking vindt
in de schrijfwijze.
4) Hiernaast het zwakke lekke.
5) Weinig in gebruik, daar voor is blykt meest gezegd wordt:
hat bliken dien.
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wykte
grypte
bigriep
forgriep

wike
gripe
bigripe
forgripe

(wiek)
(griep)

wykt
grypt
bigrepen
forgrepen

(weken)
(grepen)

6de groep.
bergje
merke
swerve
kerve
(werpe)
erve
verve

birg
mirk
swirf
kerfde
wirp
erfde
werf de

(kirî)
(irf)
(wirf)

birgen
mirken
swirven
kerfd
wirp en
erfd
werfd

(kirven)
(irven)
(wirven)

7de groep.
bidjerre
fordjerre
stjerre
geniete

bidoar
fordoar
stoar
genoat

bidoarn
fordoarn
stoarn
genoaten

Ssíe groep.
drage
grave
waechsje
weage
skeppe
(creëeren)
lûke
stappe
dûke
rûke
glûpe
krûpe
slûpe
strûpe
sûpe

droech
groef
woechs
ivoech
—

(skoep)

loek
stapte
dûkte
rukte
glûpte
krûpte
slûpte
strûpte
sûpte

(stoep)
(doek)
(roek)
(gloep)
(kroep)
(sloep)
(stroep)
(soep)

droegen
groeven
woechsen
woegen
—
litsen
stapt
dûkt
rukt
glûpt
krûpt
slûpt
strûpt

(dragen)
(graven)

(skepen)

(glûpen)
(krûpen)
(slûpen)

3Ûpt 1)

1) Ook veel soop—sopen, waarschijnlijk echter onder invloed van 't Nederlandsch.
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foei
foer 1)
swarde

(swoer)

fallen
fearn
sward

blaesde
bliesde

(bloes)
(bloes)

blaesd
bliesd

rôp
dripte
skopte

(drop)
(skôp)

roppen
dript
skopt

(biskerre)

(dropen)

9de groep.
molk
trof
kromp
fong
krong
swong
sprong
mong
twong
wrong
blonk
dronk
klonk
sonk
skonk
slonk
wonk
song
stonk
kronk
skold

molken
troffen
krompen
fongen
krongen
swongen
sprongen
mongen
twongen
wrongen
blonken
dronken
klonken
sonken
skonken
slonken
wonken
songen
stonken
kronken
skolden

1) Ook hier en daar fear, misschien in analogie met het
verl. deelw.
2) Blaze en Mieze, met gelijke beteekenis, komen naast
elkaar voor.
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smette 1)
swolle
glimme
jüde

(swelle)

swimme
hingje 2)
tingje
skrikke
fjuchtsje 3) (f juchíe)
waskje 3) (waske)
hâlde 4)

smolt
swolde
glimde
gou
swom
hinge
hong
tìnge
skrikte
focht
wosk
houd

(swol)
(glom)

smolten
swold
glimd
jilden

(tong)
(skrok)

swommen
hinge
hongen
tinge
skrikt
fochten
wosken
halden

(swollen)
(glommen)
(golden of
gouwen)

(tongen)
(skrokken)

10de groep.
a.
bine
fine
fordwine
wine
forswine
ûntginne

boun
foun
fordwoun
woun
forswoun
ûntgoun

boun
foun
fordwoun
woun
forswoun
ûntgoun

1) Wordt zelden gebruikt; meest rane. (Van sneeuw meest
(wei)teije.)
2) Hingje was oudtijds de causatief. Thans ontbreekt de
sterke infinitief, en worden de verleden vormen en de deelwoorden door elkaar gebruikt, zonder dat men op het causaal verband let.
3) Deze beide vormen zijn eigenlijk de infinitieven van de
zwakke bijvormen dezer sterke wwn. Ze komen echter vrij
algemeen ook daar voor, waar men de beide woorden sterk
buigt.
4) De oudste vormen van onvolt. verl. t. en verl. dlw., Oostelijk meest voorkomende, zijn hold—holden, huid—hulden; daarnaast komt ook veel voor houd—houden. Ook wordt de onvolt.
verl. t. wel zwak verbogen: háldde.
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b. 1)
rinne
spinne
bigjinne
winne

roun
spoun
bigoun
woun

roun
spoun
bigoun
woun

11de groep.
skouwe
skoude
(skau)
skoud
(skaun)
stouwe
stoude
(stau)
stoud
(staun)
Wijl sterke wwn., die in den onvolt. verl. tijd meervoud een
langen klinker hebben, dien ook steeds in het enkelvoud vertoonen, komt z.g. vierstammigheid, zooals wel in 't Nederlandsen
(breek, brak, braak, brook) niet voor, en kan hier met één voorbeeld van volledige vervoeging worden volstaan:
Komme.
Ik kom, dou komst, hy komt, wy, jimme, hja komme.
Ik kaem, dou kaemst, hy kaem, wy, jimme, hja kamen,
bin kommen.
Er zijn echter eenige sterke wwn., wier meest voorkomende
vervoeging niet aan den gewonen regel beantwoordt, omdat
hunne persoonsvormen niet alle afgeleid zijn van den stam, dien
de inf. thans vertoont, doch sommige ook van vroegere vormen
van dien stam; bij een enkel ww. (wêze) zelfs van andere
stammen.
Deze wwn. zijn (met daarachter de infinitieven, die we in
het oudfriesch vinden):
Gean (gunga, gan).
Ik gean, dou giest,
hy giet,
wy geane.
Ik gyng, dou gyngst, hy gyng, wy gyngen.
(gong)
(gongst)
(gong)
(gongen)
bin gien.
(gongen)
In de Dongeradeelen en een deel der Wouden vervoegt men
van gean ook den tegenw. tijd Ie pers. nog volgens gunga: ik
gon(g), wy gon(g)e.
1) In de Wouden hoort men den onvolt. verl. t. en het verl.
dlw. dezer vier wwn. met korte, stijgende oa. Schrijvers gebruiken deze vormen vaak en schrijven dus roan, enz.
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Stean (stonda, stan).
Ik stean, dou stiest, hy stiet, wy steane.
Ik stie, dou stiest, hy stie, wy stiene (uit stiedene).
hab stien.
Vormen van stonde komen in de schrijftaal zoo goed als nooit
voor, doch in de dialecten nog vele. De onvolt. verl. tijd was
vroeger stoe(d), stoe(de)ne (uit oudfr. stond(en) met ass. van
n met d) en wordt in de schrijftaal nog wel zoo gebruikt; stie(ne)
is waarschijnlijk naar analogie van het verl. deelw. gevormd.
De d wordt nog gehoord indien achter den vorm het pers. vnw.
3de pers. enk. enclitisch voorkomt: stìed er, stoeä er.
Voorts is in de Dongeradeelen en een deel der Wouden, waar
de a van stan waarschijnlijk kort was, deze niet tot ea gewijzigd,
doch zegt men: Ik stan, wy stanne.
Dwaen (dua).
Ik doch, dou dochst, hy docht, wy dogge.
Ik die, dou diest, hy die, wy diene (uit ãiedene).
hab dien.
Achter den onvolt. verl. tijd is een ã weggelaten, die er op
wijst, dat men vroeger dezen vorm als zwak aanmerkte. De d
wordt nog gehoord in 't geval, hierboven bij stie aangegeven.
Fleane (flia, fliaga).
Ik flean,
dou fljuchst, hy fljucht, wy fleane.
(fljuch)
(fljugge)
Ik fleach, dou fleachst, hy fleach, wy fleagen.
hab flein.
Tsjen (tia).
Ik tsjuch, dou tsjuchst, hy tsjucht, wy tsjugge.
Ik teach, dou teachst, hy teach, wy teagen.
bin tein.
Sjen (sia).
Ik sjuch, dou sjuchst, hy sjucht, wy sjugge.
Ik seach, dou seachst, hy seach, wy seagen.
hab sjoen.
Slaen (sla, slaga).
Ik slaen, dou slachst, hy slacht, wy slane.
Ik sloech, dou sloechst, hy sloech, wy sloegen,
hab slein.
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Jaen (jo, jewa, jowa).
Ik jow, dou jowst, hy jowt, wy jowe.
Ik joech, dou joechst, hy joech, wy joegen,
hab jown.
Wêze (wessa, bim, is, send).
Ik bin, dou bist,
hy is,
wy binne.
Ik wier, dou wierst, hy wier, wy wierne.
hab west (wezen).
De nog voorkomende aanvoegende wijze sij is van oudfr. sind.
De onvolt. verl. tijd enk. was eertijds was, doch deze vorm
maakte in Westerlauwersch Friesland reeds tijdens de oudfr.
periode plaats voor die van de aanvoegende wijze, were. Het
verl. deelw. werd tot voor betrekkelijk korten tijd nog wel als
wezen gehoord. Bim is thans (en was reeds in het oudfriesch)
bÌ7i(ne). Voor den vorm is kan in het oudfriesch geen daaraan
beantwoordende inf. worden aangewezen.
§ 2. De zwakke werkwoorden.
Het vaste kenmerk der zwakke wwn. is, dat zij hun onvoltooid verleden tijd niet vormen door klankwijziging, doch door
wijziging van den uitgang die achter den stam volgt, terwijl
voorts hun verleden deelwoord op ã, i of e uitgaat.
Toch zijn er vele zwakke wwn., die om nader te vermelden
oorzaak in enkele of vele persoonsvormen en in het verl. deelw.
den stamklinker wijzigen.
De zwakke wwn. zijn derhalve in twee hoofdgroepen te
onderscheiden: de klankhoudende en de klankwijzigende.
Wij rekenen onder de zwakke wwn. ook zulke welker verleden deelwoorden onder den invloed van bijna gelijkluidende
sterke wwn., of omdat hun stam op d of t uitging en het verl.
deelw. daardoor voor het taalgevoel niet genoegzaam onderscheiden was, en achter den stam hebben opgenomen, hetzij
over het geheele of bijna het geheele taalgebied, zooals bij
Uzze—lein, sizze—sein, habbe—hawn, enz., hetzij over een deel
daarvan, zooals bij seüe—set{ten), hoede—hoeã(en), enz.
De k l a n k h o u d e n d e z w a k k e w e r k w o o r d e n .
Ook deze vervallen weer in twee groepen: die welke in den
inf. een e en die welke daarin je als uitgang aannemen. In
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herinnering zij gebracht, dat vele klankhoudende zwakke wwn.,
die in het eene deel van het taalgebied op e uitgaan, in het
andere je aannemen. Zij nemen dan ook de persoonsvormen
aan van de groep, waartoe zij volgens den inf. gerekend moeten worden.
Ie. Die welke in den inf. op e uitgaan.
a. Die welker stam sluit met een harden medeklinker (f,
ch, k, p, s, t), die zich in den inf. niet tot zijn zachten wederga
(v, g, b, z, d) wijzigt. Deze wwn. nemen in den onvolt. tegenw.
tijd te (meerv. ten) achter den stam, en achter het verl. dlw. t,
indien dit niet reeds t als slotmedeklinker van den stam heeft. 1)
Voorbeeld: straffe, rache, bakke, take, stippe, knope, misse,
hise, sette, prate.
Ik straf, dou strafst, hy straft, wy (jimme, hja) straffe.
Ik strafte, dou strafst, hy strafte, wy
straften.
hab straft.
Ik praet, dou praetst, hy praet, wy prate.
Ik praette, dou praetst, hy praette, wy praetten.
hab praet.
Enz.
b. Die welker stam met een der andere medeklinkers afsluit, of dien in den infinitief aanneemt. Deze wwn. nemen in
den onvolt. verl. tijd de als uitgang aan, behalve achter den
2den persoon enkelvoud, daar zich daarin een s tusschen stam
en uitgang schuift, en zijn invloed op den laatste doet gelden.
Het verl. deelw. wordt afgesloten met d, indien het niet reeds
een d als slotmedeklinker van den stam heeft. 2)
Voorbeelden: hoede, drave, hoege, doge, aeije, dele, skrieme,
tine, beare, eaze.
1) Omdat in dit laatste geval het karakter van het verl.
deelw. door velen als niet voldoende aangegeven gevoeld wordt,
wordt dit in de spreektaal vaak sterk gemaakt, en zegt men
dus: ik hab setten, praten, hoarten, enz.
2) Is dit het geval, dan heeft in de spreektaal vaak hetzelfde
plaats als hiervoor bij den uitgang t werd gezegd, en hoort men
zeggen: ik hab hoeden, redden, enz. De laatste vorm is zelfs normaal in de beteekenis gered.
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Ik draef,
dou draefst, hy draeît, wy drave.
ík draefde, dou draefst, hy draeîde, wy draeîden.
hab draefd.
Ik aei, dou aeist, hy aeit, wy aeije.
Ik aeide, dou aeist, hy aeide, wy aeiden.
hab aeid.
Ik eas,
dou east, hy east, wy eaze.
Ik easde, dou east, hy easde, wy easden.
hab easd.
Ik hoech, dou hoechst, hy hoecht, wy hoege.
Ik hoegde, dou hoechst, hy hoegde, wy hoegden.
hab hoegd.
Enz.
2e. Die welke in den inf. op je uitgaan.
Bij deze wwn. neemt de 1ste pers. enk. tegenw. tijd (ik)
thans, in tegenstelling met voorheen, den geheelen inf. achter
zich. De onvolt. verl. tijd en het verl. deelw. nemen e (oudtijds
ed) achter den stam. Bij uitgang van den stam op d of t wordt,
deze in den onvolt. verl. tijd niet, zooals bij de in den inf. op
e uitgaande wwn., en bij zwakke Nederlandsche wwn., verdubbeld, behalve natuurlijk wanneer een korte klinker door nietverdubbeling van den slotmedeklinker als lang zou worden
voorgesteld.
Voorbeeld: libje, arbeidzje, ridzje, droegje, glánsgje, souje,
weitje, triuwkje, fylje, rottelje, skomje, wenje, piipje, dûrje,
stammerje, hysje, piizje, wachtsje, lotsje.
Ik arbeidzje, dou arbeidest, hy arbeidet, wy arbeidzje.
Ik arbeide, dou arbeidest, hy arbeide, wy arbeiden,
hab arbeide.
Ik glánsgje, dou glânsgest, hy glânsget, wy glánsgje.
Ik glânsge, dou glânsgest, hy glânsge, wy glânsgen.
hab glânsge.
Ik souje 1), dou souwest, hy souwet, wy souje.
Ik souwe,
dou souwest, hy souwe, wy souwren.
hab souwe.
1) Vergelijk dit met aeije, hiervoor, waarin een i den stam
afsluit.
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Ik triuwkje, dou triuwkest, hy triuwket, wy triuwkje.
Ik treauke, dou treaukest, hy treauke, wy treauken.
hab treauke.
Ik wachtsje, dou wachtest, hy wachtet, wy wachtsje.
Ik wachte 1), dou wachtest, hy wachte, wy wachten.
hab wachte.
Enz.
De k l a n k w i j z i g e n d e

zwakke

werkwoorden.

Verschillende zwakke wwn. vertoonen in sommige persoonsvormen en in het verleden deelwoord wijziging van den stamklinker, gepaard met wijziging van den slotmedeklinker.
Deze wijziging, die oorspronkelijk geen verband houdt met
de tijdvorming, doch een gevolg is van toepassing der gewone
klankwetten, treedt reeds in bij den 2den en 3den pers. enk.
van den tegenw. tijd; soms zelfs reeds in den inf.
Deze soort wwn. kunnen verdeeld worden in de volgende
groepen:
lste groep.
liede
laette
laet
(leiden)
skiede
skaette
skaet
spriede
spraette
spraet
stjitte
staette
staet
deije
deide
(daette)
deid
Voorbeeld:
Ik lied, dou laetst, hy laet, wy liede.
Ik laette, dou laetst, hy laette, wy laetten.
hab laet.
Ik stjit,
dou staetst, hy staet, wy stjitte.
Ik staette, dou staetst, hy staette, wy staetten.
hab staet.
Ik dei, dou deist, hy deit, wy deije.
Ik deide, dou deist, hy deide, wy deiden.
hab deid.

(daet)

1) Vergelijk dit met ik praette, hiervoor, waarin i-verdubbeling noodig is ter onderscheiding met prate, tegenw. tijd.
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De wwn. dezer groep hebben alle een later gevormde klankhoudende vervoeging naast zich, die in de spreektaal reeds veel
algemeener is dan de oorspronkelijke en waarvan, uitgezonderd
van stjüte en deije, geen onvolt. verleden tijd gebruikt wordt,
terwijl het verleden deelw. van liede, skiede, spriede en stjüte,
omdat het anders gelijk aan den stam zou zijn, op en uitgaat.
De vervoeging is dus dan:
Ik lied, dou liedst, hy liedt, wy liede.
hab lieden.
Van deije komt de oude vorm in de spreektaal niet meer
voor; hij kan dus niet normaal meer genoemd worden. Ook in
de schrijftaal wordt meest de klankhoudende vervoeging gevolgd.
2de groep.
bliede
biet
blette
briede
brette
bret
fiede
—
fieden
(fette)
(fet)
liede
lette
let
(luiden)
riede
rette
ret
(raden)
sliepe
slepte
slept
ìtte)
moet
(met)
moete
(miete)
moete
(mette)
fortret
fortrette
(fortrjitte) fortrette
(ret)
redden
redde
rette
redder
lije
litte
lit
Voorbeeld:
Ik blied, dou bietst, hy biet, wy bliede.
Ik blette, dou bietst, hy blette, wy bietten.
hab biet.
Ik lij, dou lijst, hy lit, wy lije.
Ik litte, dou litst, hy litte, wy litten.
hab lit.
Bliede, briede, liede en riede vervoegen in de spreektaal dikwijls klankhoudend, voor zoover den tegenw. tijd betreft; het
verl. deelw. is dan ook klankhoudend en neemt den uitgang en
aan. Riede wordt veel voor riere (roeren) gebruikt: de sjerp is
yn 'e brij biret; hja rette de brij om. Sliepe heeft ook een klankh.
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onv. verl. t. en krijgt dan het verl. dlw. sliept (sìjipt) of sliepen.
Het oude miete is nog slechts over als zelfst. nw. in to (of: yn 'e
mjitte komme. De verl. tijd en het deelw. worden nog wel gebruikt, doch kunnen niet meer als normaalvormen aangemerkt
worden. De inf. †ortrjitte heeft, waarschijnlijk omdat het ww.
steeds onpersoonlijk (it †ortret; ook met 3den nv.: it †ortret my)
gebruikt, en de inf. dus betrekkelijk zelden gehoord wordt,
plaats gemaakt voor †ortrette.
3e groep.
laitsje
meitsje
wekje
reitsje
smeitsje
koaitsje

(weitsje)

lake
makke
wekke
rekke
smakke
kôke
—

(weitse)

lake
makke
wekke
rekke
smakke
kôke
—

(weitse)

(kokje)
(lôkje oî
(lôke)
(lôke)
loaitsje)
ploaitsje
(plôkje)
plôke
plôke
Voorbeeld:
Ik laitsje, dou lakest, hy laket, wy laeitsje.
Ik lake,
dou lakest, hy lake, wy laken.
hab lake.
Ik meitsje, dou makkest, hy makket, wy meitsje.
Ik makke, dou makkest, hy makke, wy makken.
hab makke.
Ik koaitsje, dou kôkest, hy koket, wy koaitsje.
Ik kôke,
dou kôkest, hy kôke, wy koken.
hab kôke.
De klankwijziging is een gevolg van de palataliseering der
k in den inf. Voorts ontwikkelden oudfr. makia, rakia, wakia
en smakia al voordien een vorm met helderkorte e en later
werden de beide vormen door elkaar gebruikt, behalve bij
weitsje, waarvan de vorm met a geheel verdween, uitgezonderd
in de afgeleide woorden wach, waeks (waakzaam) en wacht,
wachtsje. Ook reitsje heeft een verl. tijdsvorm en een verl.
deelw. met a (rakke), doch dit kan niet normaal genoemd worden, wijl het over een betrekkelijk klein gebied voorkomt, en
in de geschreven taal zoo goed als nooit gebruikt wordt. De
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vroegere verl. tijds- en deelw.-vormen mekke en smekke zijn
weer verdwenen. Weüsje komt in de spreektaal weinig meer
voor. Vroeger stonden wekje (oudfr. wakia) en weitse (oudfr.
waka) in causale verhouding naast elkaar; later werden ze
door elkaar gebruikt, en dit is in de schrijftaal nog zoo. De
sterke vormen, die waka eens gehad moet hebben, zijn niet
aan te wijzen. Loaitsje komt nog alleen in de schrijftaal voor.
Koaitsje en ploaìtsje zijn over een klein deel van het taalgebied nog kokje en pìôkje gebleven, en hebben in een ander
klein deel een klankhoudende vervoeging (ik koaitsje, koaüse,
ìiab koaüse).
4de groep.
feije
fage
fage
jeije
jage
jage
kleije
klage
klage
krije
krige
krige
Voorbeeld:
Ik fei, dou fagest, hy faget, wy feije.
Ik fage, dou fagest, hy fage, wy fagen.
hab fage.
ik krij, dou krigest, hy kriget, wy krije.
Ik krige, dou krigest, hy krige, wy krigen.
hab krige.
De klankwijziging ontstond door verandering van g in j .
Bovendien ontwikkelden voordien oudfr. †agia, jagia en kïagia
vormen met helderkorte e naast zich, die zich later met de
andere vermengden. De verl. vormen f egge, jegge, klegge, zijn
nog slechts in één enkel dialect in gebruik.
5de groep.
sizze
lizze

sei
lei

sein
lein

(sei(d)
(lei(d)

(leggen)
Voorbeeld:
Ik siz, dou seist, hy seit, wy sizze.
Ik sei, dou seist, hy sei, wy seine.
hab sein (seid).
De klankwijziging is voortgesproten uit palataliseering der
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g (dz, later overgegaan in z) in den inf., en verandering van
g in j in de andere vormen. Van den onvolt. verl. tijd viel de
uitgang de af; men zegt en schrijft echter nog wel seid er, leid
er. In de Wouden komen de verl. deelwoorden sei(d) en lei(d)
nog voor; in het overige gebied heeft men er na afslijting der
d een n achter gevoegd, naar analogie van woorden als swein,
speìn, lein (gelegen) en omdat men het woord als niet voldoend
onderscheiden van den .onvolt. verl. tijd voelde.
6de groep.
keapje
koft
koft
bringe
brocht
brocht
tinke
tocht
tocht
siikje
socht
socht
Voorbeeld:
Ik keapje, dou keapest, hy keapet, wy keapje.
Ik koft,
dou koftst,
hy koft,
wy koîten.
hab koft.
Ik bring, dou bringst, hy bringt, wy bringe.
Ik brocht, dou brochtst, hy brocht, wy brochten.
hab brocht.
De ongelijkheid der stamvormen is bij bringe en tinke een
gevolg van het uitvallen der n in dien van den verleden tijd;
bij keapje van de verandering van p in † (die later over het
grootste deel van het taalgebied weer tot ch werd); bij siikje
van de gedurige wisseling van k en ch in het oudfr., en bij alle
vier wwn. van klankwijziging van elk der tijdsvormen buiten
verband met de andere, en van dooreenmenging van vormen
uit verschillende dialekten. Bringe, tinke en siikje vertoonden
reeds in het oudfr. de ongelijkheid der stamvormen; keapje
was klankhoudend (kapia, kapeä, kaped) en is dit over een
deel van het taalgebied nog. De vorm koft trad pas in 't laatst
der oudfr. periode in 't Westerlauwersch op, misschien reeds
onder Nederlandschen invloed.
7de groep.
Onder deze groep brengen wij kinne, kenne, scille, meije,
witte, moatte, doare, habbe of hawwe, wolle, dus ook die met
opgeschoven verl. tijd, welke in het Nederlandsch gewoonlijk
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onregelmatig sterk genoemd worden. Hunne geschiedenis is
slechts zeer onvolledig bekend, doch daar zij van ouds her in
den onvolt. verl. tijd den uitgang de of te, of overblijfsels daarvan vertoonden, en meestal nog vertoonen, terwijl hunne verleden deelwoorden den uitgang d of t ook pas later hier en
daar tegen en verwisselden, is er geen reden om ze sterk te
noemen.
Hunne volledige vervoeging is als volgt:
Ik kin, dou kinst, hy kin, wy kinne.
Ik koe, dou koest, hy koe, wy koene (uit koedene).
hab kind of kinnen.
Ik ken, dou kenst, hy ken, wy kenne.
Ik koe, dou koest, hy koe, wy koene.
hab kend of kennen.
Ik scil, dou scilst (scitte), hy scil, wy scille.
Ik scoe, dou scoest,
hy scoe, wy scoene (uit scoedene).
hab scild of scillen.
Ik mei, dou meist, hy mei, wy meije.
Ik mocht, dou mochst, hy mocht, wy mochten.
hab mocht.
Ik wit, dou witst, hy wit, wy witte.
Ik wist, dou wist, hy wist, wy wisten.
hab witten.
Ik moat, dou moatst, hy moat, wy moatte.
Ik moast, dou moast, hy moast, wy moasten.
hab moatten.
Ik doar, dou doarst, hy doar of doart, wy doare.
Ik doerst, dou doarst, hy doarst,
wy doarsten.
hab doarst of doa(r)ren.
Ik wol, dou wolst of wotte, hy wol, wy wolle.
Ik woe, dou woest,
hy woe, wy woene (uit woedene).
hab wold of wollen.
Ik hab of haw, dou hast, hy hat, wy habbe of hawwe.
Ik hie,
dou hiest, hy hie, wy hiene (uit hiedene).
hab hawn.
Kinne heeft uit den onvolt. verl. tijd de n laten wegvallen.
In 't oud-Westerlauwersch wisselden nog vormen met en zonder n. Later viel ook de d weg; deze laatste wordt echter, evenals die van woe, scoe en hie, nog gehoord, indien het pers. vnw.
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3e pers. enk. enclitisch (dus als er) op den vorm volgt: koed er,
woed er, scoed er, hied er.
Kenne was vroeger klankhoudend zwak, doch heeft den verl.
tijd van kinne aangenomen. De eigen verl. tijd bestaat echter
nog in bikenne: bikenãe. Ook de infinitieven, tegenwoordige
tijdsvormen en verleden deelwoorden van kinne en kenne worden vaak dooreengemengd in de spreektaal, doch in de schrijftaal worden ze gewoonlijk uiteen gehouden; kinne heeft dan
het verleden deeìw. kinnen; kenne heeft kend. Evenwel krijgt
de 3de pers. enk. van kenne (ken) nooit een t; in dit opzicht
richt het zich weer geheel naar die van kinne.
In de onvolt. verl. tijden van stille en woïle assimileerde
tijdens de oudfr. periode de l met de ä (in 't oudfr. komen die
met ï nog meest voor), terwijl de d in de middelfriesche periode
uitviel.
Scille (oudfr. skila) luidt in het Zuidhoeksch salie, welke
vorm echter in de schrijftaal nimmer gebruikt wordt.
Doare (oudfr. dora) beantwoordt feitelijk, wat den vorm
betreft, niet aan Kederlandsch „durven", doch aan Middelned.
dorren. Reeds in het oudfr. moeten dora en thurva (durven),
waarvan, evenals bij stjerre en bidjerre, de v uitviel, doorelkaar gebruikt zijn, tot zij zich ten slotte geheel in elkaar
oplosten. De 3de pers. enk. tegenw. tijd luidt in het grootste
deel van het taalgebied doar, in een kleiner doart; de laatste
vorm wijst op 't uitvallen van † (v) en herinnert dus aan thurva.
De g in de verl. vormen herinnert aan een nevenvorm van dora,
die dorsa moet geluid hebben, doch in het oudfr. niet aan te
wijzen is.
Woïle kwam in het oudfr. nog alleen als willa, wella voor.
Ook de persoonsvormen van den tegenwoordigen tijd hadden
i of e. Pas later werd de klinker van den verl. tijd naar den
inf. en den tegenwoordigen tijd opgeschoven. Het afgeleide
zelfst. nw. is nog wil (Ie).
De b van habbe is te beschouwen als een wijziging van v in
'o, als b.v. bij bibje en beve. Vervoegd werd met have (nu
hawwe geschreven en meer in gebruik als habbe), en de tegenwoordige tijdsvormen ontstonden door syncope, terwijl de klinker van den onvolt. verl. tijd ontstaan is uit syncope van heved.
(Naast have stond heve, zooals hebba naast habba; 't komt thans
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nog als hewwe in de spreektaal voor.) Het verl. deelw. hawn
(gezegd als hem) is gesyncopeerd van hawwen, dat na de oudîr.
periode voor haved, heved in de plaats trad, onder invloed van
verl. deehvn. als b.v. skreauwen (nu skreaun).
Nog valt als klankwijzigend te vermelden het zwakke ww.
pìiigje, met den onvolt. verl. tijd plicht(e) (Ned. placht), waarvan de tegenw. tijd zelden voorkomt, en dat geen verleden deelwoord heeft.
C.

De werkwoorden naar hunne redekunsíige
beteekenis.
De onderscheiding der werkwoorden naar hun redekunstige
beteekenis, als overgankelijke in bedrijvenden en lijdenden
vorm, onovergankelijke, wederkeerende, wederkeerige en onpersoonlijke, is gelijk aan die in het Nederlandsch.
Slechts dienen enkele opmerkingen gemaakt te worden.
De lijdende vorm der overgankelijke werkwoorden wordt
thans in de spreektaal zooveel doenlijk vermeden, wanneer de
handelende persoon in een voorzetsel-bepaling zou moeten
genoemd worden. Men zegt dus wel: ús hynsder wirdt {†en 'e
middel) bislein, of ús hynsder scil (†en 'e middei) bislein ivirde,
doch een zin als „ons paard wordt (vanmiddag) door den smid
beslagen", zal, woord voor woord vertaald, in de spreektaal
nooit gehoord worden, en doet in de schrijftaal stijf en onbeholpen aan. Men neemt dan den bedrijvenden vorm: de smid
scil (†en 'e middei) ús hynsder bisìaen.
Oudtijds was het gebruik van den lijdenden vorm ruimer.
în spreekwoorden en eenigszins stereotype zegswijzen komt hij
nog wel met de aangeduide voorzetselbepaling voor, b.v. in:
hwet eare (ge)skiedt myn dichter: hja ivirdt †en in dronkene
poep thúsbrocht; dat wirdt yen †en minsken net oandien; hy
œaerd †en 'e earmesteat (earmen) únder ierde skikt; en soks
maat yen nou †en sa'n-ien sein wirde!
Dat de lijdende vorm thans, in het aangeduide verband, veelal
vervangen wordt door den bedrijvenden, spruit waarschijnlijk
mede voort uit het toenemend gebruik van het voorzetsel †en
in de beteekenis van „over", „omtrent". Dit leidt er toe, dat de
lijdende vorm soms niet meer aan te wenden is met de zekerheid dat men goed begrepen wordt. Wanneer men b.v. de zin
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„dat zal door mij niet gezegd worden" woord voor woord in
het Friesch overbrengt, zegt men daarin zoowTel: „dat zal van
mij (over mij, omtrent mij) niet gezegd worden", als het oorspronkelijke.
Er zijn in het Friesch vele werkwoorden, die in ander
redekunstig verband gebruikt worden dan in het tegenwoordige Nederlandsch, of wel een zeer afwijkende beteekenis hebben, of in 't Nederlandsch niet voorkomen. Hier en daar is in
dit werkje op sommige er van de aandacht reeds gevestigd.
Van vele andere wordt in de „Woordlijst" kort aangetoond, in
welk verband zij voorkomen. Wij vestigen in het bijzonder de
aandacht op: bisauwe, bisiikje, ealgje, eangje, ergerje, forjitte,
†orwege, harkje, noedzje, oanstean, oanstriid habbe, plakke—
pleatse, redde, riede, sinne, skypje, slagje, sprekke.

VII.

De bijwoorden.

Bijwoorden dienen ter bepaling van de handeling die door
een werkwoord, of van een eigenschap die door een bijvoegelijk naamwoord wordt uitgedrukt, of tot versterking van een
ander bijwoord, b.v.: Hy arbeiäet kloek, hy makket tige moai
wirk, hy wennet tichte by.
Woorden, die samen een bijwoordelijke uitdrukking vormen,
worden vaak samengesteld op schrift: tichteby, †ierô†, neiby
(bijna), †ensels, yndertiid, dodestüäs, torjuchte, tolânne, enz.
Een regel valt hier niet aan te geven. Sommige uitdrukkingen
worden dan ook door den eenen schrijver meer dan door den
anderen reeds als één woord gevoeld. Ook worden sommige
der hier bedoelde uitdrukkingen nog wel verschillend gehoord.
Tengevolge hiervan schrijft men b.v.: foar 'e tiid en †oartiid,
nei de tiid en neitiid, dizz(e) kear en diskear, mei 'er tiid en
meitiid, de hiele tiid en (de)hieltyd.
§ 1. Vorming van bijwoorden.
Sommige bijwoorden kunnen geacht worden oorspronkelijk
te zijn, als: dan, del, ek, fier, †ûl, ho, nou, of, ea, strak, tel, wol,
en de eigenlijke voorzetsels, voor zoo verre ze ook als bijwoorden gebruikt worden, als: by, foar, yn, nei, oan, om, op, troch,
út, b.v.: Hy komi by, hy giet de doar út, hy rint him nei.
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Reeds in de oudfríesche geschriften vindt men de voorzetsels
bi en in, bi en ut, bi en op saamgetrokken tot de nieuwe voorzetsels binna, buta en boppa (thans binne(n), bûte(n) en boppe)
die tevens als bijwoorden voorkwamen en nog komen.
Als het voorzetsel by als eerste lid van samengestelde bijwoorden optreedt, wordt de klinker er van vaak toonzwak, en
in dit geval met i weergegeven. Zulke bijwoorden zijn b.v.:
binei (nabij), binammen, biside, bihalven, bitiid.
Is de klinker toonhoudend gebleven, dan houdt men de beide
deelen der bijwoordelijke uitdrukking vaak nog gescheiden:
it is der glêd by troch; ik hab it der by yn dien; ik kaem der
by lans; it glied der by del. Men vindt ze echter ook wel aaneen geschreven. Iets dergelijks kan trouwens, zooals boven
reeds opgemerkt werd, gezegd worden ten opzichte van zeer
vele uitdrukkingen, waarvan de deelen den klinker tot dusverre
behielden dien ze als op zichzelf voorkomend woord hebben,
en welke uitdrukkingen dus uit den aard der zaak door den
een eerder dan door den ander als samenstelling gevoeld
worden.
Met de ontkenning ne zijn gevormd net, nea, nearne of
nearnje of nearnze, neat, nin, ninter. Voor nea wordt thans
meestal het Holl. noait gebruikt, evenals voor het grondwoord
ea oait; voor nin gjin, terwijl ninter geheel in onbruik is.
Hjir, dêr, hwer zijn waarschijnlijk verwant aan de voornaamwoorden hy, dy, hwa; jinsen is verwant met jinge.
Dêr en hwer vervangen zeer dikwijls de betrekkelijke
en aanwijzende voornaamwoorden dy en hwa in de verbogen naamvallen, vooral als levenlooze voorwerpen benoemd
worden. Van een boom wordt b.v. niet gezegd: de tûken
†en dy, maar: de tûken dêr†en; ook niet: fen hwa de tûken
ô†waeid binne, maar: hwer†en de tûken ô†waeid binne, of:
dêr't de tûken fen ô†waeid binne.
Met hjir en dêr staan weer afgeleide bijwoorden in verband.
Bij hjir behooren harren (hierheen), hinne (heen), en hyn of
hein (heinde), dat we nog hebben in hyn ofte nei. Bij dêr behoort †en ãinne (vandaan). Kjirsa'ne, hwersa'ne, dêrsa'ne zijn
verloopen uit hjirsa-earne, enz. Hjirsa, hwersa, dêrsa komen
ook op zichzelf veel voor.
Het bijw. (ge)nôch vormt vaak samenstellingen met een bijv.
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uw. als eerste lid, dat dan voorkomt in den vorm van den ouden
sterken 2den nvs.-vorm: lìkernôch, goedernôch, krappernôch,
moaijernôch, rikernôch, enz. Het is echter de vraag, of men
hier met dien ouden 2den nvs.-vorm, dan wel met een ingelaschte r heeft te doen. Vast staat slechts, dat nóch oudtijds den
2den nv. regeerde: de keningh heth allera campena noch; allera
rikera †rionde enoch.
Zeer vele bfjwn. en bijwoordelijke uitdrukkingen worden gevormd door achter andere rededeelen, al of niet daartoe samengesteld, een naamvalsuitgang te doen hooren.
De meest gewone is de 2de-naamvals-s, als in: deis, nachts,
jouns, moarns, Sneins, rjuchts, lo†ts (thans al veel links), mids
(te midden van), lans—langs, goed(s)moeds, hielhûds, hokkerdeis, ûìiforhoeds, bytiids, yntiids, e†terbeks, ûnderhâns, ûnderweis, omrners (in 't middelfriesch nog omrner), nummers, wyls,
aenstouns.
Deze z.g. adverbiale s wordt, door analogie-werking, hoe
langer hoe meer gezegd achter bijwoorden van allerlei soort
en samenstelling. Soms is zij daarachter reeds over nagenoeg
het geheele taalgebied gebruikelijk, soms nog slechts over een
deel; ook zijn er veel woorden, waarachter zij door denzelfden
spreker nu eens niet, dan wel weer gezegd wordt.
Na voorzetsels nemen de woorden ook wel een 3den of 4den
naamvalsuitgang aan, soms met toevoeging eener s, waarschijnlijk in analogie met zelfstandige naamwoorden, die op ens uitgaan: tominsten, althans, mei koarten(s), binnenkort, om †ierren(s) of om utens gean, buiten Friesland gaan, f en fierren
stean, it spil f en †ierren(s) oansjen, torjuchte, tolânne, f en
siden stean, to riede gean, eat to goede hâlde, immen to'n
goeden riede, sa kin it op 'en besten, dat skynt út 'en readen(s),
is roodachtig, dat giet út 'en rûgen(s), met een „Franschen slag",
†en wegen(s), van wege, wegens, dat giet †en degen of †en
dichten oan, zal terdege gedaan worden, biljeaven, vooral, binammen, vooral, njnnke(n)lytsen, langzamerhand, omraek—omraken, met kracht, omhegen(s), omlegen(s), bitwiske(n), bihalven, †en of nei hoppen, te††ens (uit to en eve), yn (to'n) earsten,
to†oare(n), †en †oaren, †en e†teren, †en siden, terzijde.
Ook enkele thans op zichzelf staande bijwn. hebben en(s)
achter zich, als: lésten, onlangs, wilen(s), terwijl, onderwijl,
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liken(s), evenals (meer: lyk as), ringen, spoedig, binnen korten
tijd, †aek—faken, vaak, †ierst(en) to
, veel t e . . . . , eveneffen (de oude vorm bestaat nog in (e)e†kes), (al)earen, selde(n), foaren (in foaren-oan), nochteren.
In het eerste lid der samenstelling lykme-alïinne vindt men
nog een ouden derden nv. bewaard.
Nog verschillende uitgangen dienen tot vorming van bijwn.
Hoofdzakelijk komen voor:
lik(en), als in: dwaenlik, ioezen(t)lik—weeslïk(en),
kwealik,
kwalijk (waarnaast kivelts voor kwalijk loopend), e(i)gen(t)lik
—einlik(en) — einlik(s), eigenlijk, iepen(t)lik, ryklík, moeïlik,
aangedaan, treurig gestemd (van moeije, spijten), dalik(en),
wierlik(en).
lings, als in: bekkelings, earsling, krúslings (ook: krúsweis),
ik doch it sa tydlingsivei, af en toe, einlìng's, eindelijk (vaak
verward met einlik, eigenlijk).
Van bijv. nwn. worden door de verkleiningsuitgangen kes,
tsjes, jes, bijwn. gevormd, als: bleekjes, minnichjes, sêftkes,
ïjeafkes, súntsjes—sunichjes, langzaam, zonder gerucht.
Ook van bijwn. worden met deze verkleiningsuitgangen
nieuwe bijwn. gevormd: strak strak jes, just—justjes, niis—
nyskes,
even—effen—eventsjes—(e)efkes—effentsjes.
Sommige uitdrukkingen worden gevormd door achter het
voorzetsel to een werkwoordelijken stam te laten volgen: to siik
reitsje, to sink gean, to sûp en to byt stean, to seïl gean, to skoar
stean, to jow krije, to keap biede, to weak sette, oer to skrep
wêze, oer to set wêze, altomets (dat ook reeds de adv. s aannam). Ook met zelf s i naamwn. en bijv. naamwn. worden op
deze wijze bijw. uitdrukkingen gevormd: to pal komme, to plak
sette, to lead hâlde, to koart komme, tobek hâlde (bek, rug),
to skande meitsje, to lider reitsje, tomjìtte komme.
Sterker nog dan bij de bijv. nwn., treedt bij de bijwn. de
geneigdheid der Friezen aan het licht, om een woord met zichzelf of met een hetzelfde beteekenend woord te versterken. Zoo
komen de volgende samenstellingen voor: troch~en-troch †orklomme, troch-ende-wer-troch dom, it is hjir oer-en-oer bisiedde
mei...., aloan-en-wer(-oan), aloan-en-oan, dêr-en-dêr, sa-en-sa,
wier-wier, tige by tige, niis-sa-just, niis-krektsa, †iersten-enom-en-om, om-ende-by, foartynienen, aenstounsdalik, †oartdalik,
fiersten-en-fiersten-to....,
nearne noch nearne (net).
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§ 2.

Gebruik der bijwoorden.

Naar hunne beteekenis kunnen de bijwoorden worden onderscheiden in die van:
1. hoedanigheid en omstandigheid, als: goed, goedlik, kwealïk, binlik, Mier, †luch, †ûl, †ûleindich, rimpen, rij, sê†tkes, forgees, omdôch, yndied, sabeare.
2. graad of hoeveelheid, als: bjuster, lyts, mear, min,
(ge)nôch, danich, rju, amper, heal, skraech, tige, to.
3. plaats en ruimte, als: hjir, harren, hinne, hyn of hein,
äêr,†en äinne, jinsen, bûte(n), binne(n), boppe, nest, njunke(n),
earne, nearne, fier, del, e†ter, onder, rjuchts, ïofts, lans, tobek.
Hiertoe behoort ook ô† (af), dat ook verzacht wordt tot ou, gelijk
in het oud-Frieseh het gewone of ook reeds als ove voorkomt.
Vooral wanneer ze alleen en met nadruk worden gebruikt,
nemen hjir en dêr een toonzwakke e achter zich: Uwer leit
myn boek? Hjirre, dérre!
4. tijd, als: nou, niis, yet (in de spreektaal thans noch, behalve te Hindeloopen), do, hjoeä, jister, deis, soms of sims,
(e)ris, gau, tel, honear, hwennear, dalik, einlik, jimmer, ninter,
ea, nea, †aek of faken, altyd, allinken, njunke(n)lytsen,
skielik, tvyls, towilen.
5. wijze, hetzij van bevestiging of ontkenning of van twijfel,
als: ja, né, net, grif, mooglik, miskien, sims, ommers, siker, wol,
wis, wier, sawier, wrychtich, stellìch.
6. voegwoordelijke bijwn., als: boppedat, ek, dus, dêrtroch,
dôchs, dêrom, hwerom, lykwols.
Omtrent het gebruik van sommige bijwoorden mogen enkele
opmerkingen voldoende zijn.
Daar zij niet met zelfstandige naamwoorden in verbinding
worden gebracht, ondergaan zij in den regel geen verbuiging.
Toch zijn niet alle bijwoorden onveranderlijk.
Waar zij dienen tot versterking van een bijvoegelijk naamwoord of een ander bijwoord, nemen zij, evenals de bijvoegelijke naamwoorden in den zwakken vorm, een zachte e achter
zich, als: wakkere moai, danige lestich, wearlichse mâl, divelse
raer, biäroefde ondogens, bare skoan.
Sommige van voorzetsels afgeleide bijwoorden nemen na een
ander voorzetsel, evenals zelfstandig gebruikte bijvoegelijke
naamwoorden, den uitgang en aan, als: f en ûnderen nei bop-
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pen, †en binnen en f en buten, kom nei buten ta. Maar zonder
voorzetsel bleven zij tot voor betrekkelijk korten tijd onveranderd. Zie hierover echter verder bij de bespreking der voorzetsels.
Sommige bijwoorden van tijd hebben een verschillende beteekenis naar gelang ze al of niet verbogen zijn en al of niet
een lidwoord voor zich hebben, b.v. joun, snein, beteekenen
een bepaalden toekomenden tijd, als hedenavond, aanstaanden
Zondag: Scoe de smid joun net komme? E. H. Myn feint komt
Sneintojoun. In den tweeden naamval, als jouns, moarns, deis,
nachts, snjeons, zonder bepalend lidwoord, beteekenen deze
wroorden in het algemeen: des avonds, des morgens, des daags,
des nachts, des Zaterdags, waarbij in het Nederlandsch altijd
het verbogen lidwoord „des" gebruikt wordt. Met het bepalend
lidwoord geeft het verbogen woord, als: de jouns, de moarns,
de Maeijes, den bepaalden verleden tijd te kennen, als: Hy
wier de Sneintojouns net kommen, W. D.
Opmerking verdient het, dat de Friesche taal, nooit aan
schoolsch voorgeschreven regelen gebonden, steeds den ouden
regel heeft gehandhaafd, dat een dubbele ontkenning strekt tot
hare versterking. In het oud-Fríesch kwamen niet slechts ne
en net (naut) steeds vereenigd voor, als: álle ther hiam selven
naut helpe ne muge (allen die zich zelven niet helpen kunnen),
maar zelfs lezen we er: Sa ne mey hi na nene manne nin naut
retse (zoo en mag hij nooit geenen man geen niets reiken). Zoo
ook schreef Gysbert Japiks: Komste nummer naet yn stêd?
't Liket nearn' noch nearne nei. En latere schrijvers: Dat jowt
noait nin goede aìsieders, J. H. H. Mei sok preekjen krigest
noait nin birop, J. H. H. Immen neat gjìn omkromte bylizze,
W. D.
Ook thans komt in de spreektaal de dubbele ontkenning nog
veel voor.
Sterker nog dan in het Nederlandsch komt voorts in het
Friesch de neiging tot uiting, om iets positiefs met negatieve
zinswending te zeggen: dat is my net ûneigen; jy binne in
†rjeon †en mines net wanlyk.
Enkele aanvankelijk uitsluitend als bijwoorden gebruikte
woorden worden thans wel als bijv. naamwn. gebruikt, zelfs
attributief, en ondergaan dan de verbuiging daarvan: nei 't fiere
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westen ta, in rjuchtute man, men kriget hjir sa'n thús ge†oel,
dat is in grage, veel gevraagde, waer, wy hiene hjoed in grage
merk, er was veel vraag, dat is in misse set, in wisse keardel,
in †orgése reis, in danigen pine, enz. Gewoonlijk kunnen dergelijke bijwn. dan ook in den vergrootenden en overtreîfenden
trap worden gebezigd: it fierste of neiste paed; dêr bin 'k wisser
†en as f en myn rykwirden; it boppeste boerd; de ûnderste stien.
Opmerkelijk is het gebruik van den comparatief van lang als
bijwoord: it is langer in nuvere tiid, men wit langer net ho't
men moot.
Het bijwoord graech of jerne vormt de trappen van vergelijking onregelmatig, als: graech—Ijeaver—ljeafst; het verschil
met Ijea†—ljeaver—ljea†st (in Ijea† bern, Ijeaver bern, it Ijeafste bern) is echter, dat de tweeklank in het eerste geval kort,
stijgend, en in het laatste lang, dalend gesproken wordt. Voor
graech komt nog in één geval Ijeaf voor: dat hie 'k al sa Ijea†.

VIII.

De voorzetsels.

De voorzetsels regeerden oudtijds den 3en of den 4en naamval, terwijl sommige naar gelang van de beteekenis waarin ze
voorkwamen, òf den 3en òf den 4en naamval achter zich namen.
Sommige uitdrukkingen, als ter eare, ter herte, ter bede, ter
dea, herinneren aan den 3en naamval.
Daar thans de 3e en de 4e naamvallen van de lidwoorden,
de zelfstandige en de bijvoegelijke naamwoorden gelijk zijn,
zou men kunnen zeggen, dat de voorzetsels, evenals in het
Nederlandsen, ook in het hedendaagsche Friesch alle den 4en
naamval regeeren.
Sommige voornaamwoorden hebben echter nog lang den derden naamvalsvorm met m bewaard, als: hwaem, selme, elkum
en elkoarme of mekoarme, en Gysbert Japiks en latere schrijvers gebruiken ook deze vormen in dien naamval, b.v.: By
hwaem ik my lokkich hâld, G. J. Ik meitsje in pylle f en my
selme, G. J. Hoite en Hoatske, sneins to keamer, Makken 't
mei elkoarme klear, G. J. Wy gûchelje ús selme in rêd †or
eagen, J. H. H. Ta my selme komme, H. S.
Daarom volgen hier de voorzetsels met aanwijzing der naamvallen, die zij van ouds achter zich namen.
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Den derden naamval regeerden: binne, bûte, boppe, by, bihalven, e†ter, †en, †oar, mei, nei, ûnäer, ont, sont of sûnt,
ta, to, út.
Den vierden naamval regeerden: †or, jin of tsjin, lans, nest,
njunken, oer, sûnder, troch.
Den derden of den vierden naamval regeerden enkele voorzetsels, die zoowel een rust als een beweging kunnen aanduiden, als: yn, oan, twiske, op. Bij uitdrukking van rust volgde
de derde, bij beweging of streven naar een doel de vierde naamval, b.v.: hja lizze op eíkoarme, hy praet yn him selme, maar:
hja †ljugge yn eltsjoarren.
De vorm met m komt in de spreektaal nergens meer voor,
en wordt ook door schrijvers zelden meer gebruikt. Daarentegen
valt in de spreektaal, althans in die van sommige streken, nog
wel de regel op te merken, dat achter sommige voorzetsels
de voornaamwoorden in het meervoud den uitgang en aannemen, b.v.: f en uzen, jimmen, hjarren, dizzen, dyen. Dit heeft
echter wel plaats achter voorzetsels van alle drie bovengenoemde klassen.
Op te merken valt verder nog:
1. dat er, hoewel beide woorden, als voorzetsels gebruikt,
thans gelijk klinken (n.1. met korte, stijgende oa), onderscheid
bestaat, en door verschil van schrijfwijze ook aangeduid wordt,
tusschen †oar, oud-Friesch f ara, Hoogduitsch vor, dat een plaatsbepaling of een voorrang in tijd te kennen geeft, en
†or, oud-Friesch †ori, Hoogduitsch †ür, met de beteekenis
van: ten behoeve van, in plaats van, als;
2. dat to overeenstemt met het Nederlandsche te, gelijk ta
met tot, b.v. f en de mûle ta it ear, J. G. v. B., terwijl ta (in de
spreektaal weinig voor „tot" voorkomende; men zegt meest:
oan it hûs ta, ont moarn ta) als bijwoord het Nederlandsche toe
beteekent; dat voorts to, behalve als plaatsaanduidend ook nog
vaak als tijdaanduidend voorkomt: to nacht, hedennacht; to
middei, hedenmiddag; to moarn(e), hedenmorgen (naast deze
drie vormen komen ook al vaak voor: †en nacht, †en 'e middei,
†en 'e moarn); to joun(e), hedenavond; moarn(to)middei, morgenmiddag; moarn(to)joun(e), morgenavond;
3. dat oudtijds binne, bûte, twiske, njunke (ofr. binna, bûta,
twiska, niunka), als voorzetsels gebruikt, geen n achter zich
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namen. Gysbert Japiks handhaafde dezen regel immer zeer
nauwgezet, b.v.: O, dat boaskjen bûte rie! Zoo ook: bûte doar,
twiske frjeonen, G. J.; twiske hjar beiden, H. S. Alleen wanneer deze woorden voorkwamen als bijwoorden (zie aldaar) en
van een ander voorzetsel afhingen, werd er een n achtergevoegd. Thans hoort men de oorspronkelijke vorm alleen nog
wel in samenstellingen, als: binhûs, bûthûs, bûte (n)† ar der, binne(n)paed,
njunke(n)lytsen;
4. dat ont (tot) thans nog enkel in de schrijftaal alléén voorkomt, doch in de spreektaal, op één vaste uitdrukking na
(†en't moarnsier ont jouns let), vergezeld is van ta: ont nijjier
ta. Er wordt ook vaak oant gezegd en geschreven, door
verwarring met ont in analogie met †oar't er †oartgyng, nei't er
dat sjoen hie, enz.
5. dat men „tegenover" gewoonlijk, hoewel ísjinoer wel gebruikt wordt, weergeeft met foar... ,oer of njunken-.. .oer:
it hûs stiet lyk foar (of: njunken) 'e skoalle oer, en dat njunken,
niet door oer gevolgd, steeds „naast" beteekent;
6. dat voorzetsels, komend voor het vnw. elkoar of inoar,
daarmede gewoonlijk op schrift verbonden worden, althans met
den laatsten vorm: meünoar(ren), †eninoar(ren), oaninoar(ren)
enz.;
7. dat in een groot deel van het taalgebied nest als voorzetsel en als bijw. voorkomt, waarnaast echter neist, zoodra het
woord de werkelijke superlatief van nei is: nest it hûs stiet de
skoalle; it hûs stie der †lak nest; it hûs stie neist oan 'e skoalle;
in een ander deel bestaat alleen neist; nest is daar onbekend;
8. dat het voorzetsel mei in denzelfden vorm als bijw. gebruikt wordt, en een verschil als in 't Nederlandsch ( m e t mede) dus niet bestaat.
9. dat van een voorzetsel-bepaling, indien deze vooropgaat
in den zin, het voorzetsel dikwijls als bijw. naar het gezegde
verschoven wordt; der treedt daarbij facultatief als aanduiding
op: Dy man (dêr) is net folie oan; dy turf (dêr) sit gjin brân yn;
dat boek (dêr) is net folie f en to sizzen; deze zinsbouw is meer
in gebruik dan de in het Nederlandsch gewone, die echter toch
wel voorkomt: fen dat boek is net folie to sizzen; vaak treedt
bij aanwending van den laatsten vorm ook herhaling op: fen
dat boek (dêr) is net folie fen to sizzen;
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10. dat in bepalingen, die aanduiden van welken persoon de
handeling uitging, †en oudtijds voor „door" stond (dus evenals
Hd. „von"), en in bepaalde uitdrukkingen, als: dat wol ik my
†en dy net sizze ïitte, nog wel staat, doch thans in dit verband
meer en meer door troch verdrongen wordt; dat voorts †en
nooit, als bij Ned. ,vanaf", direct met ô† verbonden wordt; men
zegt: it is †en ús hûs ô† oan 'e brêge ta tsien minuten geans; dat
†en soms de kracht heeft van „vanaf" of „van... .af": wy wenje
hjir by de minsken en †en de minsken; it each sjucht altyd †en
him; het krijgt dan sterk den klemtoon;
11. dat ô† vroeger vaak, en thans ook nog een enkele maal
voorkomt als voorzetsel; oude menschen zeggen nog wel eens:
ô† 't béd komme, en over vrijwel het geheele gebied zegt men
nog wel: hy wier sa minnichjes, det hy moast op en ô† 't bêd
holpen wirãe; ik bin gau op en ô† de redens, kan me vlug open afbinden; overigens is †en voor ô† als voorzetsel in de plaats
getreden;
12. dat ta in de litteratuur en bij ouderen nog wel eens voorkomt voor †en: hy is in broer ta Wytse Simens; wy wieme
†rjeonen ta inoar; op dezelfde wijze stond ta in bijwoordelijk
gebruik wel voor om, en dit heeft zich in één vaste zegswijze
gehandhaafd: dêr bin ik bliid ta, thans meestal verkort tot den
uitroep: bliid ta!
13. dat op soms staat voor „naar": op bêd gean, naar Ded
gaan;
14. dat oer nog wel voorkomt voor „boven": hwet hinget ús
nou oer 'e holle, hangt ons nu boven 't hoofd; it giet my oer 'e
meuch, boven mijn macht; ook voor „op": it †alt oer 'e †lier,
oer 'e groun, op den vloer, grond;
15. dat ne††ens nooit „nevens", doch meest „volgens" beteekent: it is ne††ens ús klok trije ûre; dat is ne††ens him hiel oars
tagien; ook „naar gelang (van)": it iene moat ne††ens it oare
wêze, naar gelang van het andere zijn; voor „in verhouding
(tot)": it †angt net, ne††ens it tal †ûken dat wy út habbe, in verhouding tot het getal fuiken dat wij hebben uitstaan;
16. dat by soms voorkomt voor „naar (mijn, zijn, haar,
hunne) meening": dat is net wier, by my; dat wier by him hiel
hwet oars.
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IX.

De voegwoorden.

De voegwoorden onderscheidt men in nevenschikkende, die
gelijkwaardige zinnen of zindeelen verbinden, en onderschikkende, welke het verband tusschen bijzinnen en hoofdzinnen
bewerken. Wij geven hieronder een reeks voorbeelden, vooral
om de constructie van den samengestelden zin te doen zien.
§ 1. Nevenschikkende voegwoorden.
1. A a n e e n s c h a k e l e n d .
en. Oudtijds ende, hetwelk nog over is in Meiendal, omende-by, troch-enäe-wertroch, wech-enáe-wear, lang-ende-lang
net, en dat voorts ook het aaneenschakelend deel uitmaakt der
samenstellingen hoartenstoat, hakkenkruk, hippentrip(pe), môlkenbak, môlkenwetter, môlkenbloed, banneboet, achtenearje.
Het gebruik van en in den zin is vrijwel gelijk aan dat in het
-Nederlandsen. Eigenaardig zijn echter zinnen als: wy tneije wol
hinnegean en ride hwet oan; wy meije der wol om tinke en
jowe (jaen) de bûrren gjin lést.
of (ef). Oudtijds jofte, ofte, o†t; je†te, jeft, eft. In de spreektaal komt thans alleen nog de vorm met o voor, dus of; in één
bepaalde uitdrukking hoort men nog ofte: min ofte mear.
Het gebruik wijkt niet af van dat in het Nederlandsch.
noch. Dit woord, dat zich ontwikkeld heeft uit ofte met de
ontkenning n daarvoor geplaatst, kwam in het oudste Friesch
niet voor; daarvoor werd nahweder, nauder, ner gebruikt. In
de jongste oudîriesche stukken vindt men het echter reeds.
Het wordt thans in de spreektaal nooit, evenals wel in het
Nederlandsche „noch het een, noch het ander", herhaald. Wel
treedt vaak net, of nin (gjin), als dubbele ontkenning, er naast
op. Men zegt: it iene noch it oor e (net); ik mei 't út noch yn
net lije; it hal {nin) skik noch roai; dat is (gjin) flêsk noch
(gjin) fisk. In een bepaalde uitdrukking wisselt het nog met
(n)ofte: hyn ofte nei net, hinne noch nei, hyn nochte nei.
2. T e g e n s t e l l e n d .
mar. Dit wordt gebruikt als in 't Nederlandsch.
doch, doch(s) (niet te verwarren met het bijw. doch(s), toch).
Dit voegw., gelijkwaardig aan mar, en dat bij G. J. in volle
gebruik was, komt thans in de spreektaal zelden of nooit meer
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voor, en geraakt ook in de schrijftaal in onbruik. It like raer,
doch it foei hwet ta.

3. Redengevend.
hwant, hwent. Het gebruik komt geheel overeen met Ned.
„want".
omdet, om't. Dit wisselde in de oudere taal vaak met hwant,
en komt ook thans nog wel daarvoor voor: hy koe net sjonge,
om't hy wier sa heas.
dat, det. Dit kan zoo voorkomen, dat het in de plaats treedt
van het in het Friesch zelden gebruikte sadet. Het verbindt
dan echter de beide zinnen niet, en staat dus eigenlijk als
bijwoord; ook komt de uitgedrukte gedachte meer overeen
met „derhalve", „dus", dan met „zoodat": it waerd teiwaer;
det, wy wieme noch mar in eintsje op 'e gleed, do gyng it der
al oan 'e ankels ta troch. Ook: it waerd teiwaer; det, do't wy
noch mar in eintsje op 'e gleed wieme, (do) gyng it der ai
oan 'e ankels ta troch. In elk geval blijft de volgzin nevenschikkend.
Na dit det volgt vaak sadwaende: hy wier bitiid nei hûs (ta)
gien; det (sadwaende,) hy koe net sizze hwet der neitiid †oarf allen wier. Of ook: det sadwaende koed er net sizze, enz.
§ 2. Onderschikkende voegwoorden.
1. G r a m m a t i s c h v e r b i n d e n d e .
Zinnen met den dienst van onderwerp of voorwerp kunnen
voorkomen in de z.g. directe rede, die den vorm van den hoofdzin heeft: Hja frege: hwer hwennet er? Der waerd frege: ho
komt er dêr oan? Worden deze zinnen in de z.g. indirecte rede
gesteld, dan blijft het bijwoord of voornaamwoord aan het hoofd
van den bijzin behouden, doch er wordt in den regel (de)t aan
toegevoegd: Hja frege, hwer't er wenne. Der waerd frege, ho't
er dêr oan kaem. Is de in de directe rede gestelde bijzin een
niet door een bfjw. of vnw. ingeleide vraagzin, zooals b.v.: Hja
frege: hat er it forteld? dan dient bij omstelling in de indirecte
rede oft, eft (in de spreektaal alleen oft en dit gewoonlijk zonder f) als voegwoord: Hja frege, eft er it forteld hie.
Ditzelfde eft komt facultatief voor in zinnen als: Sjuch ris,
ho'n moaije blom (eft) dat is, of: ho moai (eft) dy blom is.
Het grammatisch verbindende det treedt op, als de bijzin het
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karakter eener afhankelijke mededeeling heeft: Hy sei, det er
it net witten hie. Der waerd †orteld, det it skip †orgien wier.
In deze soort samengestelde zinnen neemt de bijzin ook vaak
den vorm van den hoofdzin aan, waarbij det dan slechts facultatief als voegwoord optreedt: Hy sei, (det) hy hie it net witten.
Der waerd †orteld, (det) it skip wier †orgien. Dit heeft echter
niet plaats, indien de hoofdzin een ontkenning bevat (vergelijk
hy sei, (det) hy hie it net witten, met hy sei net, det er it net
witten hie), alsook niet in enkele andere gevallen, b.v. wanneer
in den hoofdzin het ww. wolle als hoofdww. optreedt: Ik woe
wol, det er mar kaem.
Het grammatisch verbindende (de)t doet voorts, zooals bij
de voorbeelden blijken zal, dienst bij de vorming van onderschikkende voegwoorden van voorzetsels en bijwoorden, waarbij
zich ook het verschijnsel voordoet, dat ze soms gevolgd worden
door een zin met de woordorde van den nevenschikkenden zin.
Vgl.: om't en omreden det. Ook achter het voornaamwoordelijk
bijwoord en het betrekkelijke voornaamwoord treedt (de)t gewoonlijk op: Ik koe it plak dêr't er hinne gyng net. De man,
dy't sjoen hie hwet er die, naem him geweken.
2. V a n p l a a t s .
dêr('t), hwer('t). Beide woorden staan voor Ned. „waar".
Het eerste treedt plaats-aanwijzend op; het tweede wordt nietbepalend gebruikt: Dêr't er ienkear west hat, komt er net wer,
Hwer't jy hinnegeane, scil ik mei jo hinnegean.
3. V a n tijd.
do('t). Dit beantwoordt aan Ned. „toen" en wordt op gelijke
wijze gebruikt: ik waerd kjel, do't er dêr ynienen sa †oar my
stie. Gaat de onderschikkende zin voorop, dan wordt do vaak
als bijw. herhaald: do't er dêr ynienen sa †oar my stie, (do)
waerd ik kjel.
nou't. Als Ned. „nu": Ik scil der †ierders mar †en swije, nou't
ik dat wit. Bij omzetting van den zin facultatief herhaald: Nou't
ik dat wit, (nou) scil ik der †ierders mar †en swije.
ear(det), ear('t); †oar (det), †oar ('t). Evenals in 't Ned. „eer"
en „voor" (dat) wisselen, worden ook deze vormen doorelkaar
gebruikt: hy wier oan my ta, ear't (†oar't) ik him seach.
meidet, mei't. Dit beantwoordt gewoonlijk aan „terwijl", „op
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't zelfde oogenblik dat": hy bleau stean, mei't ik him seach.
Gewoonlijk gaat de onderschikkende zin voorop: mei't ik him
seach, bleau er stean. (Het woord kan ook, zonder (de)t, als
niet-zinverbindend, dus als bijw., voorkomen: ik gyng †oart;
mei kaem Klaes der oan.)
neidet, nei't. Evenals „nadat": hy kaem, nei't ik †oart gien
wier.
bydet, by't. Dit staat voor „tegen den tijd dat": it scil wol
reine, bydet wy thús binne; dat scil wol betterje, bydetst in âld
wiif bist.
sa't. Voegwoordelijk: ik seach him, sa't (op 't oogenblik dat)
er it hiem opstoep. Niet verbindend, dus bijwoordelijk: hy kaem
it hiem op; sa (meteen) seach ik him (ek).
†en't. Voor Ned. „van 't oogenblik af dat": hy sei hast gjin
wird, †en't er kaem ont er gyng (net).
wyls't, wyls det, towile(n), wilens det. Voegwoordelijk voor
„terwijl": hy rôp tsjin my, wyls't (towilen) er op my ta kaem.
Bijwoordelijk, niet verbindend, voor „onderwijl": hy kaem op
my ta; wyls (ûnderwilens) rôp er tsjin my.
ont. Dit trad in 't oudfriesch als voorzetsel op voor Ned.
„tot", Hoogd. „bis"; meestal ging al vooraf: Moede al ont des
lettera deis ney sincte Michiel; fan dissen dey und sancte iacobs
dey. Ook reeds enkele malen gevolgd door ti, to, Ned. toe: dana
(van daar) ont ti da nesta tinge. Ook als voegw. komt het in 't
oudfr. voor: ende in zyn foirndel to sitten also langh vnt hy mit
riuchte wrwonnen se.
Thans komt het in de spreektaal alleen als voorzetsel voor
en steeds vergezeld van ta: ont moarn ta; in de spreektaal hoort
men wel oant moarn ta, blijkbaar door verwarring met oan;
schrijvers volgen dit wel na, en zien daarbij meestalde í aan
voor een verkorting van det, waarom zij oan't schrijven.
Als voegwoord komt ont in de spreektaal nooit meer alleen
voor, doch steeds vergezeld van salang (de)t: hy wachte in hiel
toarn, ont salang det er skjin syn nocht Me. In de schrijftaal
wordt het nog vaak op zichzelf staand gebruikt: hy arbeide, ont
er net mear koe.

4. Van oorzaak, reden of doel.
omdet, om't.

Het gebruik is, bij onderschikkend zinsverband,
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geheel gelijk aan dat van „omdat" in het Nederlandsch: hy koe
net sjonge, om't er sa heas wier.
dat, det. Een enkele maal, en in zeer beperkt verband, voor
„omdat": 't Komt det se ús tael net kenne.
trochdet, troch't, troch de wei det. Dit staat voor Ned. „doordat", „doordien": Dat kaem, troch't ik útskampte; hy moast
minderje, troch de wei det syn jild op wier. Ook niet verbindend, als bijwoord, en dan als troch dy wei: syn reed skampte;
troch dy wei rekke er to f allen.
omreden {det). Dit wordt gebruikt als in 't Nederlandsch:
hy koe dêr net aerdzje, omreden {det) it dêr sa stil wier. Doch
ook wel nevenschikkend: hy koe dêr net aerdzje, omreden {det)
it wier dêr sa stil.
oermits. Bij G. J. treffen we dit nog aan: Myn eange siel dy
biet, oermits ik sjuch 't hert f en ús lân trochsnijen troch leas
†or ried.
dat, det. Voor Ned. „opdat", dat in het Friesch ontbreekt:
men moat de divel to †rjeon hâlde, det er yen gjin kwea docht;
dou moast oanmeitsje, det der in ein oan komt.
†or {de)'t. In zeer van het Nederlandsch afwijkend gebruik:
ífe mei him wol tankber loêze †or det er my sa holpen hat, ik
mag er hem wel dankbaar voor zijn, dat hij enz.
sa. In zinnen als: ik kin hast net rinne, sa sear dogge my
de †oetten {sa sear as my de †oetten dogge).
sadet. (Dit nooit sa't.) Komt zeer zelden in de spreektaal
voor: hy hie syn kaptael by dy bank útset, sadet er †rijhwet
yn 'e lytse loege siet. Zie echter bij det onder de redengevende
nevenschikkende voegwoorden.
5. V a n

voorwaarde.

as. Als in 't Nederlandsch: ik gean mei, as hy thús bliuwt. Bij
omzetting van den volzin treedt den facultatief als bindend op:
as hy thús bliuwt, {den) gean ik mei.
byhwennear{'t).
Als Ned. „indien": wy geane al mei, byhwennear{'t) wy gjin †orlet (belet) krije.
mits {det). Onderschikkend, als in 't Nederlandsch: ik wol
wol, mits det hy ek meidocht. Doch meest nevenschikkend: ik
wol wol, mits, hy moat ek meidwaen; of: mits, den moat hy ek
meidwaen.
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yn ge†al, †oar 't ge†al det. Als in 't Nederlandsch: ik wol
allinne, †oar 't ge†al det (yn ge†al) hy ek meidocht.
6. V a n

toegeving.

al. Als in 't Nederlandsch: It kin simmerdei wol moai waer
wêze, al komt de sinne der net by. Bij omzetting treedt den
dochs bindend op: Al komt de sinne der net by, den kin it simmerdei dochs wol moai waer wêze.
Soms ook komt in dit geval dêrom voor: Al is 't in meager
keardeltsje, hy kin dêrom wol sterk wêze. Ook lykwol treedt
vaak naast al op: Al hat men Mm tige tsjinarbeide, it is him
lykwol dochs slagge.
(al)howol (det of 't). Onderschikkend: ik doch it mar, (al)howolCt) ik der net †olle nocht oan hab. Met de woordschikking
van den hoofdzin: ik doch it mar; (al)howol, ik hab der net
†olle nocht oan.
†or (de)'t. Voor „in aanmerking genomen dat": For det er
sa let bigoan is, hat er noch al aerdich hwet biskrept.
skienCt). Alleen in de schrijftaal; voor Ned. „ofschoon".

7. Van vergel ij king en verhouding.
o†t, e†t. In de spreektaal steeds o†t, gewoonlijk zonder f gesproken. Het staat in de beteekenis van Ned. „(als)of": it like
wol, e†t er der net hinne woe.
as. Gebruikt als Ned. „als": it is like lang as it breed is. Ook
voor „als(of)": hy seach, as woed er yen trochsjen; it wier Mm,
as sonk er wei.
sa. In het oudfr. stond in vergelijkend zinsverband vaak sa
waar thans as (uit alsa) gezegd wordt. In nog slechts één uitdrukking is dit sa bewaard gebleven: dat is (mar) sa goed sa
kwea, even goed als het kwaad is.
lyk as, sa as. Voor „(even)als": Ik wol net lyk as (sa as) hy.
sa't. Voor Ned. „zooals": ik wol net sa't hy wol.
den. Slechts in het Noorden, na comparatieven: dou bist
neat better den hy. Elders, en meest, as.
ho... .ho, ho... .sa†ollesto, ho....sa to, ho... .desto,
ho....
nammersto. Meest als in 't Ned. „hoe
hoe", „hoe
des
te": it wirdt ho langer ho gekker; ho djipper yn 'e hjerst, desto
(sa to, nammersto, sa†ollesto) kaarter de dagen. Bijwoordelijk:
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as men de bern yn alles hjar sin jowt, wirde se nammersto
(desto) ûndogensker.
nei't. Voor Ned. „naar(dat)": ik moat mar †reegje, nei't ik
wits bìn.
8. V a n b e p e r k i n g .
†orsa†ier (det of 'í), yn safier (äet of 't). Als in 't Ned.: dat
giet forsafierCt) it †oetten hat; wy scille it dwaen, yn sa†ier('t)
wy it dwaen kinne. Worden deze woorden bijwoordelijk gebruikt, dan verspringt de klemtoon van fier op sa: Dat kin †orsa†ier (yn sa†ier) wol, mar
bihalven det. Als in 't Nederlandsen.
Opgemerkt moet nog worden, dat in de spreektaal de woorden as, al, o†, o†t op allerlei wijze met elkaar verwisseld worden.
Sommige schrijvers volgen hierin wel hun persoonlijk dialect.
Daar het soms verwarring sticht, en er toch nooit iemand geheel
een plaatselijk dialect schrijft, terwijl de bedoelde woorden
bovendien alle nog hier of daar in Friesland in de spreektaal
van thans in de juiste beteekenis gebruikt worden, doet men
beter zich in dit opzicht niet al te veel vrijheid te veroorloven.

X. De tusschenwerpsels.
Tusschenwerpsels worden zonder eenigen spraakkunstigen
samenhang met de woorden der rede, vóór, tusschen of achter
den zin gevoegd.
Zij bestaan in:
Ie. klanknabootsingen, als: klets, po†, pats, piip, miau, bè,
bombam, e. d.;
2e. willekeurige of onwillekeurige gevoelsuitingen, als: o,
och, (och)hea, (och)heden, (och)kom, hear, †ij, ei, soa, jakkes,
stom, to mar, †orbaesd, hijla of huila, e. d. Van vele dezer woorden hangt de beteekenis af van het verband waarin ze voorkomen en van den toon;
3e. verbasteringen van uitroepen, als: gotskes, goant,
goaijen, hearken, fordeald, †ordikke, (dy) blinder, blikstiens,
†orgémi, wrammels, wrychtich, wrychtsjes.
Enkele woorden en uitdrukkingen staan op de grens tusschen
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modale bepalingen en tusschenwerpsels. Van dien aard zijn:
hie'k n't tocht, (Hwa komt dêr oan? Sjoerd, Me'k n't tocht!);
fensels, {Fensels! Hy moat der sines wer f en sizze); moatt' jy
tinke, moatt' je rekkenje, jy scoene sizze, (Jy scoene sizze! Hwet
hat hy der mei to meitsjen?)
Bij Gysbert Japiks werden aanroepingen of vloekwoorden
gebezigd, die aan den heidenschen godsdienst onzer voorouders
ontleend schijnen, als: miert, by gammen, wyläe wjirmen. Deze
uitdrukkingen zijn thans verouderd. Des te opmerkelijker is
het, dat thans nog in het Friesch enkele tusschenwerpsels, in
klank en beteekenis overeen komen met de Engelsche, als
piip-ba, Eng. bo-peep (kikebo), terwijl ook de uitdrukking van
de hossebossende voor- en achteroverwaartsche beweging in de
eerste woorden van size-size-tsjerne overeenkomt met het Eng.
see-saw.
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Idiomatische Woordenlijst.
In deze Woordenlijst zijn zooveel mogelijk opgenomen:
alle nog in gebruik zijnde woorden, die naar vorm of (en)
beteekenis een vrij sterke afwijking ten opzichte van het Nederlandsen vertoonen, of daarin in het geheel niet voorkomen;
alle woorden, die in ander zinsverband optreden dan in
het Nederlandsch;
alle woorden omtrent welker beteekenis of gebruik in dit
werkje het een of ander gezegd is.
Bij deze laatste is achter het woord het nummer geplaatst
der bladzijde waarop het te vinden is.
Afleidingen zal men, indien zij niet op hunne alfabetische
plaats staan, gewoonlijk kunnen vinden onder een eenvoudiger
vorm van het woord. Zoo bifalle onder falie, bygelyks onder
lyk, sabeare onder beare, enz.
Ook komt het meermalen voor, dat een grondwoord en sommige afleidingen er van onder een der laatste besproken zijn.
Zoo b.v. †iter onder †iterje, Uns onder tinke, enz.

A.
achtenearje, 120, 170.
acht slaen. Dit staat voor „achtslaan op", bij uitbreiding der
beteekenis ook voor „achten": ik hab Mm gjin acht slein, geen
rekening met hem gehouden; ik hab dat do sa gjin acht slein,
er geen acht op geslagen; hy is my gjin achtslaen wirdich, geen
aandacht waard. De uitdrukking kan ook als samengesteld ww.
voorkomen: jy moatte him mar net achtslaen, echter alleen als
infinitief; men zegt steeds: ik sloech him gjin acht.
achtsje. Behalve voor „achten" ook voor „achtgeven op":
Hy hoi syn hoastjen net achte, niet geteld, en nou is 't yn tarring oergien; ik achtsje dy net, tel je niet; voor „veronderstellen": ik achtsje, wy scille wol genôch ha.
aed, melkmout; aeije, aikje, 125; aei, ei, 31; aek, 60; ael, 52;
aerd, 79; aeräich, vriendelijk; vreemdsoortig; tamelijk; aerdsje,
174; agoasje, 60; al(les), 97, 103, 104, 175; âlder, 88; alderbal-
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aldergeweldichst—barre.
derbêst, 98; aldergeweldichst, 98; alderraerst, 98; alderûnwennichst, 98; âld†aem, 96; âld†eint, 96; âld†rinzich (-wrâldsk,
-wrydsk), ouderwetsch; ålje, bulken (van koeien); allegearre,
103, 104; allinken, allengs, 61; almanak, 79; alteas(t), althans.
altyd. Behalve voor „altijd" ook voor „onder voorbehoud
dat": Scille wy moarn nei stêd? Ja, altyd as 't goed waer is.
altomets, nu en dan; misschien; 163; amerij, oogenblik; amje,
azemje, ademen; arnme, azem, adem; (gjin) azem jaen, (geen)
antwoord geven; amper (-oan), bijna, nauwelijks; ander je,
antwoorden; andert, antwoord; angel, hengel; waas, glans (van
dierenhuiden); ankel, 79; antlit, gelaat; appe, 11; arbeid(zje),
zie wirkje; arge(erge-)waesje, ergernis, verdriet; ark, 28; as,
99, 174, 175.
B.
baeije, baden; ba{e)itsje, 92; baelder, 13; baelje, groote hoeveelheid; wer yn 'e baen wêze, hersteld zijn; op 'en baen wêze,
bij den weg zijn; ba(e)r, 11; baerch, varken; baer(lik), 91;
ba(e)rne, 63.
baesmannen. Voor „helden", „flinke kerels", meest ironisch:
Jimme binne †en dy baesmannen: as de †jilãwachter der oan
komt, pykje jimme út.
bakstaech, zie tobek; balstjûrrich, onhandelbaar; balte, bulken, luid schreeuwen; ban, zie manneboet.
bang. Verschil tusschen bang †en en bang †or: Ik bin bang
f en spil, afkeerig van twist; ik bin bang †or spil, vrees dat er
twist komen zal.
troch de bank, (troch 'en tiid), doorgaans.
bankje. In: earne net bankje kinne, het ergens niet kunnen
uithouden; er uit heimwee, tegenzin, onbekwaamheid e. d.
geen verblijf kunnen houden.
bannich, druk, volhandig; bare Ulk, erg kwaad.
bargebiten. Voor uit schertsen of spelen voortkomende oneenigheid: hja boarten earst †redich togearre, mar op 't lést
waerd it bargebiten.
bargeboarstels, zie stribje; bargeweitsje, 122; bargje, morsen.
barre. Voor „beuren" in den zin van ontvangen. Voorts voor
„gebeuren" in barre meije: it (dit of dat) mei my net barre,
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barte—bidaerd.
ik kan 't niet betalen; dat hat my net barre mocht, heeft mij
niet mogen gebeuren, niet ten deel mogen vallen. Overigens in
de spreektaal voor „gebeuren" thans meestal gebeure. — Hiervan bar, beurt. 104.
barte, schuif brug; batsk, trotsch; beage, trekzeel; bealch,
(triv.) lichaam; beálgje, zwelgen; zwaar werken; bean(e), 86;
beanhearre, drooge oosten- of noordenwind; bear, 13.
beare. Voor „veel geschreeuw maken": Dat beart hjir, det
hearren en sjen †orgiet yen. Voor „ophef maken": Der wirdt
wakker †en beard. Voor „doen alsof": Hy bearde, det er der
neat †en wist. Voor „overeenkomen", „harmonieeren": it beart
net goed mei Jan en Griet, ze kunnen niet met elkaar overweg;
dat beart as skoerde klokken, gezegd van iets dat niet harmonieert, — Hierbij sabeare, zich voordoen of gedragen alsof: wy
dogge mar sabeare, doen maar alsof; hy wier sabeare in hiele
man, gedroeg zich alsof hij
enz.; dat sei (die) 'k mar sabeare, het was mij geen ernst in zeggen of doen. Hy is sabeare
dokter, doet alsof hij dokter is. Sabeareboartsje (onscheidbaar),
spelen voor
, 133.
bearzerûch, wier; bêämeitsje (onscheidbaar), bed opmaken;
bêdridich, bedlegerig.
bêdzje. Voor „onderdak voor den nacht verschaffen": wy
kinne jo hjir †en nacht wol bêdzje, wel een bed geven. — Hierbij ook immen delbêdzje, kalmeeren: Rinse waerã pûr, mar
syn wii† die hjar best om him hwet del to bêdzjen.
beide, 100; bekje, rad spreken, zie mûlkje; bekling, rugleuning, 61; bekkelings, zie tobek; bekstallich, onwillig; beppe,
grootmoeder; bern, 86; bernich, veel van kinderen houdend;
bernsbern, kleinkind.
bernskens. Voor „kindsch" heeft het Friesch geen woord.
Daarvoor dient: hy is yn syn bernskens, is kindsch.
op 'en besten, 162; lytse beuker, kleine jongen.
beuzich. Voor „werkzaam": hy hat in beuzich aerd, is beuzich, werkzaam. Voor „bezig zijn" wordt gewoonlijk äwaende
wêze gebruikt; ook: oan 'e gong wêze.
by, 169; bibine, 128; bibje, bibberje, beve, 124, 126; bibrûke,
127; in bidaerd man, kalm man; bidaerd waer, kalm weer.
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bidarje—bikoar.
bidarje. Voor „bedaren" ook wederkeerend: hou hou, bidarje dy hwet!, kalmeer een beetje; voorts voor „belanden":
hwer bidarret dat sa gau? hwer moat dat op 't lést bidarje, op
uitloopen, 128.
bydet, by't, 173; bider†, 63, 71; biãichenje, biãigenje, 127.
bidimje, bidimme. Voor „bedwingen" (van toorn). Alleen
wederkeerend: ik moat my hwet bidimme, mar oars....;
hy
mei him wol hwet bidimje, mag zich wel een weinig bedwingen, 128.
bidjipje, 128; bidrage, bedriegen, 128; bidrave, 128; bidrinke,
128; bidrinsgje, 123; bidroe†ä, bedroevend, erg, 97.
biäuchtsje. In: to biduchtsjen stean, voor „te vreezen staan,
zijn": it stiet to biduchtsjen, det it in wiet jier wirde scil. Voor
„te betwijfelen zijn, vallen": e†t hja it lyk fine scille, stiet to
biduchtsjen, scil to biduchtsjen stean, valt te betwijfelen.
bienbitich, grof gebouwd en mager; bientsjekou, knekelhuis;
bi†reegje, 128; bi†rije, 128; bigêrzje, 128; biginzen, 61; bigoedige, gegoed, welgesteld; bigrape, 128; in lyts bigryp, klein
voorwerp, persoon; bigripe, 128; bigrounje, 128; bìhalven, 162;
biheind, gebrekkig van leden; in (minske-)bihelp, iets dat
dienst doet bij gebrek aan beter; bihelplik, 91; bihelterje, 128.
bihindich. Nooit voor „behendig": in bihinãich, klem, mantsje; it bihindich oanlizze, op eenvoudige wijze doen; it bihindich sizze, netjes, tersnede zeggen; lyts en bihindich, klein en
tenger.
bìhalven det, 176; bihyplik, 89; byhwanear('t), 174; bits,
schalk, guit; biizje, grappenmaken; bij, 86.
bijegenje. Behalve voor „bejegenen" ook, onpersoonlijk,
voor „wedervaren": Hwet my dêr bijegene is, is my noch noait
oerkommen.
bijker, bijkje, 126.
bikenne. Behalve voor „bekennen" ook, meest met negatie:
it wier sa tsjuster, ik koe gjin groun bikenne, zien; der is gjin
ìis mear yn 'e mar to bikennen, te vinden.
biklauwe, 128; biklinke, 128; biklomje, 128; bikluije, 44.
bikoar. Van denzelfden stam als kar, keuze. Het woord beteekent thans pauze, rust bij het spelen. Door effen bikoar (for
my) te roepen, geven de kinderen te kennen, dat zij voor zich
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bikrinke—bisauwe.
een tijdlang buiten spel wenschen gelaten te worden, om uit te
rusten, of zich te bedenken. — Hiervan yen bìkoarje, oorspronkelijk „bedenktijd nemen"; thans: hy waerd earst lilk, mar hy
bìkoarre Mm, bedacht zich, hield zich in. Ik bìkoarje my, bezin
mij, wil anders doen.
bikrinke. Voor „te kort doen": Ik hab Mm yn neat bikronken, te kort gedaan. Men heart immen net yn syn eare to
bikrinken, 128.
bikroadzje. Voor „bekreunen", „bekommeren", doch steeds
met oer: yen net bikroadzje oer
, zich niet bekreunen
om
, 128.
bikrûpe. O.a. voor „deren", en dan meest onpersoonlijk: it
bikrûpt, bikroep my om, Mm, ik heb, had deernis met hem. Ook
voor „berouwen": hy is gau lilk, mar it {moed) bikrûpt Mm
†oart wer, 128.
bikweadigje, 128; bileare, 128; bilegerje, 128; bilekje, 128;
bilêze, 128.
bilies jaen. Voor „opgeven", „krimp geven". Letterlijk: „verloren geven": hy jowt oars net sa gau bilies, mar diskear koed
er 't net hâlde.
bylje. Voor „huilen", van honden., en fig. veel van wind,
klokken, enz., indien het geluid een onaangenamen indruk
maakt.
biljeaven, 162.
bylkje. Letterkeer uit blykje. Staat voor „blinken", „pronken": dat gûd bylket gans, lijkt mooi; hja bylket, pronkt, to
folie mei hjar tosken. Ook voor „er uitzien": de loft bylket min,
ziet er slecht uit, 58.
binachtsje, 127; binaderje, 128.
binaud. Voor „benauwd", „benauwend". Verder: It is in
binaud spil, staat er slecht voor; it is in binaud waer, noodweer;
als bijw.: Wy habbe it binaude krap, erg armoedig.
bine, 14; binypt, benauwd, eng; bekrompen, gierig; binlik, 60;
binne(n), 161, 167, 168; binoege, 21; bynt, 71; bird, 79; birekke(nje), 127; biret wêze, vaardig, gevat zijn, zie wird; sûnder
birie, zonder aarzelen; biriere, 128; birinne, 128; biroai, bestek;
biroerje, 128; bisakje, 128, zie lúmje.
bisauwe, Wordt onovergankelijk, doch ook wederkeerend
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biside—bitomkje.
gebruikt, nooit echter onpersoonlijk. Men bisaut f en, of bisaut
yen oer in ding, neemt er met verbazing en eenige ontsteltenis
kennis van, 128.
biside of †orside: de ierpels sieten yn 'e modder biside, verborgen in den modder; biside boartsje, schuilhoekje spelen;
biside bringe, verstoppen; eat biside hâlde, apart houden; biside
krûpe, wegkruipen; biside ìizze, ter zijde leggen.
bisiikje. Voor „beproeven". Wy scille it ris bisiikje, 128. In
den laatsten tijd treedt hiervoor wel probearje op, dat er echter niet geschikt voor is, omdat het in 't Friesch voorkomt voor
„onderzoeken of iets deugt": de winterier pels probearje, onderzoeken of ze goed zijn.
biskie, biskeid. Nog veel voor „antwoord": goed †en reden
en biskie, netjes in woord en wederwoord. Voorts voor „tijding",
„bericht": Doch my e†kes biskie, as jy my nedich habbe. Hierbij
biskiede, 128.
biskrobje, berispen; biskûï, verscholen, schuil; bisleek, 32.
bisleur. In: yens bisleur kwytreitsje, zijn bezinning (of bewustzijn) kwijtraken; by (ta) yens bisleur komme, tot bezinning,
bewustzijn komen; (gjin) bisleur oer in ding habbe, er geen
begrip van hebben.
bismodsgje, bezoedelen; bisnije, 128.
bistân. In: Dat stiet (is) net yn bistân, is aan geen twijfel
onderhevig; ik bin (stean) yn bistân, overweeg nog, e†t ik äy
kou †orkeapje scil ef net.
nei myn bistek, meening; bistek habbe op
, gading maken
a a n . . . . ; immen hwet bistelle, opdragen; earne mei bisteld
wêze, er de handen vol mee hebben; bistindich, kalm, gelijkmatig; bistjerre, bleek worden van schrik; bistopje, 128;
biswike, 124; bit, 52.
bistopje, 128; biswike, 124; bit, 52.
bite. Bizonder in: net opinoar bite woïle, elkaar ontzien;
earne net op bite wolle, er niet op willen ingaan. — Utbite: dat
byt my de kiel (de eagen) út, zou ik gaarne willen hebben. —
Merkbite, scherp waarnemen: ik hab it paed sa goed merkbiten, det ik kin 't werom blynseach wol †ine. Bytling, toom.
Yens wirâen koart ô†bite, op korten, bevelenden toon spreken.
bitingst, voorwaarde; bitoeft, slim, geslepen; bitomkje, 127;
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bitommelje—boartsje.
Mlommclje, 128; (in) bytsje, 105; bitwisken, 162; biwaerje, 128;
biwâld, macht, beheer, heerschappij; biwege, zie forwege;
in Mwyske, beetje; biwize, biwiisgje, 125, bewijzen, aanwijzen.
bjuster. „Bijster", doch in veel uitgebreider zin: bjuster
waer, onstuimig weer; de bern binne sa bjuster, zoo roerig;
immen bjuster wêze, hem niet bemerken, hem missen; it boekje
bjuster wêze, de plank mis zijn; bjustere (bjusterbaerlike) dom,
Mik, †orìegen, enz., erg dom enz.
blaei, blei, 31; blastich, overdreven, te haastig; blea, bleu,
bloode.
Heat. Ook voor „eenvoudig", „naar waarheid": dat kostet
my bleat tritich goune. Voor „duidelijk": dat is klear en bleat,
duidelijk en helder. Voor „slechts" (Hd. blosz): dou hoefst
(mar) bleat to †reegjen, efst
bleat, bloat, 33; bïein, 28.
blier. Voor „blijgeestig", van het uiterlijk gezegd: hja hat
in blier wezen, in bliere troanje, sjucht blier, laket blier. In
bliere deade, een doode met nog vriendelijke gelaatstrekken.
Hiervan: blierkje, blijgeestig kijken.
blikke, 16; blinder, 176; blinders, drommels; blinkje, zwak
schijnsel, flauwe glans; it is in blinkje †oar 'e dea, gezegd als
een stervende nog even opleeft; blynseach, zie bite; blits, 58;
bloarre, muiskleurige koe; melkmuil.
bloedich. Nooit voor „bloedig", doch voor „lastig", „moeilijk", „zwaar": Dat wirdt in bloedigen reis, jowt in Moedigen
wirk; in bloedich, vervelend, ein †eart. Voor „bloedig": bloedderich.
bloedrizing, lichte, bloedende verwonding; bluisterich, weelderig; los en winderig (van 't weer); opgewonden.
boaäe. Ook voor „boodschap", „bericht", in: immen de
boade dimen, hem bericht doen toekomen.
boadskip, 79; boarch, borg; boarch habbe, crediet hebben;
board, 39; boarne, 63, 123; boarre, 33; boarst, 79; boarstende,
138; boarstich, trotsch.
boartsje. Hetzelfde woord als „boerten". Thans echter voor '
„speelsch zijn", „dartelen": in boartlik bern, speelsch kind; hja
kin wol mei hannen en foetten boartsje, is zeer blijgeestig.
Voorts: „spelen", doch alleen voor bepaalde kinderspelen ge-
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boas—bryk.
bruikt, waarbij geschertst en gedarteld kan worden, of voor z.g.
verbeeldingsspelletjes. — Mei immen omboartsje, hem op den
tocht houden, ook: doen met hem als de kat met de muis, 133.
boas. Behalve voor „boos" in den gewonen zin, ook voor
„onstuimig": boas waer; voor „hevig": 't is boaze kâld. Voor
„wakker", „ijverig": Hy is boas yn 't wirk; hja is boas, zuinig,
op 'e sinten; hy is boas yn 'e hannel, tuk op winst.
boaskje, trouwen; boat, 79; boatte, 52; bodzje, slooven, zwoegen; boei, 42; boerkje, 126; bokse, broekspijp; bol, 20; bôle, wittebrood; bolbjirken, brooddronken; bolle, stier; boljeije, werkstaken; bonge(l), 59; boppe(n), 161,162; bosk, 79; bosser, stuiter.
bot. Wel voor „bot", „stomp", doch meest voor „ruw", „onbeschoft": hy is bot yn 'e mûle, yn 't sizzen, in botte keardel;
hy is bot yn 't rammen, neemt te veel in betaling; dat komt to
bot oan, is te veel, gaat te erg.
botsen, 76; brak, 28; branje, brandstof, 61; bras, bros, 13.
breed. In: dêr hab ik it net breed op, net grien op, dêr bin
ik net swiet oan, ben ik bang voor, niet op gesteld, zie ik weinig
heil in.
breidzjen, 74; breinroer(d), woedend.
brek. In: neat brek habbe, aan niets gebrek hebben; immen
(eat) net brek wêze, hem, het (ergens, of in iets) niet noodig
hebben; gezegd als men een afwijzende houding wenscht aan
te nemen. — Breklik, gebrekkig, 91; lek en brek, 118; immens
lek(ken) en brek (ken) útmjitte, oplêze, iemands gebreken opsommen (lek, van lekje, laken; zie ook skôgje).
brek, breuk (alleen in voorwerpen); brek†allich, bouwvallig;
net †olle brets (aeps) wêze, niet veel soeps (zaaks) zijn, 85;
breugeman, 87; brieäe, zie sin; brief, 79; bri(e)nich, neerslachtig, ontevreden; brijkje, 61.
bryk. Voor „misvormd", „niet symmetrisch", „proportionneel niet in orde", in 't algemeen gebruikt indien de aard der
misvorming moeielijk te bepalen is. Sa bryk as in hispel; in
brike bakkert, niet goed ronde knikker; brike setten, zonderlinge streken; it bryk útstelle, iets vreemds zeggen; dat liket
bryk, lijkt vreemd. In bytsje bryk is minskelyk. Hy hat alderhanne brike (kromme, skeane) ûngelokken, kleine ongelukjes,
uit onhandigheid ontstaande.
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brims—deal je.
brims, horzel; brimstich, barsch, korzelig.
bringe. Ook voor „ter wereld brengen": de kou hat in kealtsje brocht. — Bybringe: ik kin dat net bybringe, heb het te
volhandig, of geen tijd genoeg, dat te doen. — Eat foarbringe,
voordragen. — Bringst. Oorspronkelijk „dat wat men brengt".
Nu: in oar syn smoarge bringst, rommel, birêdt men net graech.
Hy hat in hieïe bringst bern, een hoop kinderen; dêr ha jy de
bringst, daar is alles. In 't algemeen voor alles waarmede men
onaangenaam verrast wordt.
brinsgje, 61, 125; f oar 'e brits krìje, voor zijn broek (achterste) krijgen, 58; brjit, brokstuk van een turf; (ôf-)broazelje,
(af-)brokkelen; brodzich, broeiïg; broed, broedsel; brogge, snee
roggebrood met boter, zie kìieme; brol, rommel; brot, bret,
gebroed (fig. en ongunstig).
bruije. Onovergankelijk: foartbruije, op onbesuisde manier
weggaan; troch de sleat bruije, onbesuisd door de sloot loopen;
yn 'e sleat bruije, in de sloot vallen. Overgankelijk: immen
bruije, meer: bruìjen jaen, slaag geven; bruije litte, laten vallen.
Onpersoonlijk: it bruit my neat, kan mij niet schelen; it bruit
der nuver hinne, gaat wonderbaarlijk toe; it mei hinne bruije,
is zoo erg niet.
brûkel, 92; brûkme, 73; brúntsje, dwarrelwind; bûde, 47;
bûkdelling, scheepsvloer; bûke, bûg(j)e, 124; (in) bulte, 105;
bûrren, 75; bûte(n), 161, 167, 168; bûts{j)e, beuken, slaan,
kloppen.

D.
immen daegje, uitdagen; der hwet yndaegje, veel eten; daei,
deeg.
daeije. Voor „gedogen", „dulden". Steeds met kinne: Dat
kin ik net daeije, wil ik niet dulden, kan ik niet gedogen; ook:
niet doorstaan (bij 't aanvatten van heete voorwerpen of 't gebruiken van warme spijzen en dranken).
daen, gele vochtvlek in witgoed; dageliks gûä, eenvoudig
goed; dagelikse minsken, eenvoudige menschen; dak, 51; dêr
komt da(i)lje op, volgt bepaald iets onaangenaams op; dan, den,
99, 174, 175; damp, vochtig; dangelje, slenteren; danich, 166,
zie oanstriid; dat(te), 113, 118; dat, det, 171, 172, 174; dealje,
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deek—do't.
61; deek, 16; {fen) degen, dichten, 162; dei, dagen, 86; deije,
50, 123.
deilje. Voor „twisten". Dele, deile, had in het oudfr. o.a. de
beteekenis van „erfboedel verdeelen". Hierdoor werd het woord
synoniem met ,twisten". Wie onverhoopt geen deel kreeg van
den erfboedel, wTas deilleas, deelloos. Hiervan moet afkomstig
zijn de uitdrukking deiles wêze, die dan oorspronkelijk „ontevreden zijn" moet beteekend hebben en thans bij uitbreiding
voor „onderling twisten" staat: hja binne slim deiles meiïnoar.
De deeling der erfgoederen heette deilskip, thans deilesskip,
twist, door ineenvloeiïng der beide woorden, 17, 91, 138.
deis, 165; deisk, deistich, dagelijksch; del, neder, zie op; deldrachtich, afhellend; deldrage, afhellen; deldrachtige †oetten,
zweetvoeten; (bi)delte, laagte; dêr, 161; de jouns dêroan, daarna; dêrom, 175; hwet moai! dêrom net, it kostet ek gans, het
kost evenwel ook heel wat; dêr('t), 172; derten, 89, 138; desto,
175; (sa) dêrmei, zoo aanstonds.
deun: it gyng der deun by lans, er rakelings bij langs; it leit
der deun isjin oan, er zonder tusschenruimte tegen aan; de
earen sitte Mm deun oan 'e holle, hij is gierig. Als bijv. nw.:
in deune boer, een (te) zuinige boer, 97.
dezyn, 101; dyakens, 48; dichenje, äigenje, 127; diel, 101;
†oar (nest) in diel jierren, eenige jaren herwaarts; dy(en), 103;
dierber †lokke, hevig vloeken; diger, 92; digerje, dikerje, turen.
dije. „Gedijen". Dat dijt my yn (út) 'e hân, valt me mee,
tegen; bidije: Sneinswirk bidijt net, geeft geen zegen; hwet
scoe 'k dêr mei (fen) bidije, er mee winnen? Dat is my meidijä,
meegevallen, 128. Utdije, toenemen in omvang.
dik, 51, zie grou; dimmen, 89, 138; dimpen, dimpich, aamborstig, vooral ook van paarden; dippe, betten; op(ô†-)dippe, (gemorst nat) bettende verwijderen; 19; dipper, 92;
dy't, 172; dit(te), 113; divelom, 93; dizze(n), 113; djerre, djirre,
85; djier, 86; (d)joeije, stoeien; (om-)doarmje, moeizaam rondzwalken; dôch(s), 170, 175.
doel. Voor „plan" in: ik Mn f en doel, heb plan, om moarn
nei stêd; dêr hab ik doel op, dat ben ik van plan. Zie sin. Dat
doelde †ensels op my, was natuurlijk op mij gemunt.
ãogens, 139; dok(ke), 114; dolle, 15; dong, mest; do('t), 172;
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douk—dwaen.
douk, 43; douk je, 121; yen goed holde en drage, zich goed gedragen; de smertlape, sivolm, draecht, ettert; drave, dra†kje,
125; dreage, dreagje, 33; dreech, 33; dre(ef), zie trie(d); dreutelje, talmen; drevert, 35; (äou-)dô†hûdich, ongevoelig v. straf.
driigje, drige. Dreigen, doch ook voor „voornemens zijn te
gaan": Uwer drigest hìnne? Voor „in beraad staan", „aarzelen":
Net sa driigje, oars springst der yn ynpleats f en der oer.
drinkeldeade, drenkeling; drinken, 74; drinsgje, 61, 125;
drinsgje—drinke, 122, 123; driuwe, driuwkelje, driuwkje, drifkje, 125; droaije, 31; droechskûrje, 131; drôgje, droomen, mijmeren; druije, 44; du, dou, 107; dûk, deuk; ãûke, 124; äûkelhalzich, met voorovergebogen nek; dúst, stoot; „berg" op het
hoofd.
dúnje. O.a. voor „zich onrustig bewegen": dou moast net sa
op 'e stoel omdúnje (ride, ridelje, weve).
dwaen. Bizonder in: doch, geef, my in poun flêsk; hy hat it
my goedkeap dien, goedkoop verkocht. De keamer dwaen,
schoonmaken. Voorts komt dwaen dikwijls voor ter versterking van andere wwn., als 't ware om er het begrip van voortduring en intensiteit aan te geven: dou moast net sa omwrotte
en dwaen; dat wn† skrobbet en docht de hiele dei; Ut †rjemden
dêr op smeule en dwaen; it reint en docht de hiele hjerst al,
enz. Ook op deze wijze: it reint det it sahwet docht, heel erg;
hja skrepte det it sahwet die. — Eigenaardig is nog het gebruik
van dwaen in bliken divaen: it docht (die) wol bliken, hat wol
bliken dien, det....,
bleek wel, d a t . . - . ; it docht oan alles
bliken det...., blijkt uit alles d a t . . . . ; dat moat earst mar ris
bliken dwaen. In gjin lichten dwaen, hardnekkig aanhouden:
hy docht gjin lichten foar't er syn sin net hat. In nij dwaen:
it scil my ris nij dwaen, ho't dat komt; ook wel: it die him nij,
det it sa gien wier, doch gewoonlijk wordt, wanneer gedoeld
wordt op een plaats gehad hebbend (meest onaangenaam) feit,
gezegd: it bìkaem him nij, det...." enz.; voor nij dwaen wordt
ook wel niget dwaen gezegd. In writen dwaen, over een deel
van het taalgebied in gebruik voor „pogen, met allen ijver trachten": dou moast writen divaen om der hjoed mei ré to kommen
(uit verouderd write, rijten, trekken, scheuren). In †lyt dwaen:
hy die (syn) †lyt, zijn best, om dat yn oarder to krijen. Dat ding
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dwers—earmelytse.
(dêr) is in buïte †lyt (wirk) op dien, is met ijver en nauwgezetheid aan gewerkt. In war dwaen: ik hab war (wraek) dien,
me erg geweerd, om it sa fier to krijen; war dwaen om in ding,
trachten het te verkrijgen. In ûndergong dwaen: De nije winkelman docht de âlde gans ûndergong, doet hem sterke concurrentie aan. — Dwaenäe wêze, bezig zijn, 118. — Immen hwet
troch dwaen, mededeelen, vertellen. Sadwaende, 171. — Fij sa'n
gedoch!, zoo'n drukte makerij. Ik wol gjin dwaen {gedoch, gedoente) mei dy man habbe, niets met hem te doen hebben. —
Zie ook bij trekke.
dwers, zie †orkearä; dwersbongelje, dwarsboomen, dwarsdrijven; dwêste, blusschen; dwile, dwyl wêze, ijlen.

E.
ea, 161; eabel, voortreffelijk, bekwaam.
each. In: skalk {gjin goed) each op immen (eat) habbe,
hem of het niet vertrouwen; dat mei gjin each habbe, moet in
't geheim gebeuren; dat hat gjin each, ziet er onooglijk uit;
hwet dwaen sûnder det it each jowt, opzien verwekt. — Hiervan eagje: dat gûd eaget moai, toant moai, ziet er mooi uit; ik
kin 't net bieagje, zoo ver niet zien; bieagje nooit voor „beoogen" in den zin van „nastreven". Uteagje, 133.
eachweid(ing), rondgaande blik; uitzicht; eal, 33.
ealgje. Voor „opmerken", „letten op". Komt meest met ontkenning voor: ik ealge it net, bemerkte het niet, sloeg er geen
acht op. Onpersoonlijk: it woe my net ealgje, ik geloofde het
niet; wederkeerend: yen hwet ealgje, iets opmerken, zich iets
aantrekken.
eamelje, klagelijk zeuren; tsjineamelje, zeurderig tegenspreken.
eangje. Alleen in de litt. voor „vreezen", en dan steeds met
het pers. vnw. in 3den nv. voorop: my eanget. Als adj. is de
stam nog in gebruik: hwet is dat eang, akelig om te zien; in
eang (ing) gesicht, een angst- en afkeerwekkend schouwspel.
ear(n)en amer, koperen melkemmer; (al)earen, 163.
earlik. Bizonder in zinnen als: der is net earlik genôch, niet
heelemaal genoeg; ik †orstean jo net earlik, niet recht.
earmelytse. Alleen praedicatief: earmelytse wirde, wêze,
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earmhertich—eindichst.
makke wirde, tot minvermogenden of hulpbehoevenden staat
komen of gebracht worden.
earmhertich. In: earmhertich wirk, erbarmelijk werk; earmhertich sjen, bedrukt kijken; it is earmhertige kâld, jammerlijk
koud; in earmhertige, bekrompen, armzielige, keardeì.
earmoed(e). Bizonder in zinnen als: hwet hab ik in earmoed, last, moeite, verdriet, mei dat hem hawn. Ungetüdzìe by
reinich waer dat is earmoed, gaat slecht. — Hierbij earmoedzje:
met earmoed, in de beteekenis van „met moeite", werken; ook
voor „zeurend klagen": dy fint earmoedet altyd sa.
(gjin) earmslach habbe, (geen) ruimte hebben om de armen
te bewegen; ears, 59;
earsling: in ding earsling oanpakke, er verkeerd mee beginnen; de hynders earsling †oar 'e wein slaen, verkeerd te werk
gaan, letterlijk: de paarden met het achterwerk naar voren voor
den wagen spannen.
yn (to'n) earsten, 162; ear('t), 172; eart(e), 86; eat, 101, 117,
118; eaz{j)e, hoozen.
effen. Bizonder in: om 't effen net, volstrekt niet, „om den
dood niet"; dat "is om 't effen, om 't even. Hierbij even, efkes,
163; foref†enje, vereffenen.
efter. Bizonder in: efter 'e sïken (pust), buiten adem; yn 't
efter, achteraan, (te) laat.
efterbaks, zie tobek; efterhâlden(d), 138; efterhelje, 132.
eftemei. Ook voor „achteraan", „naderhand", „later": hy
komt hivet eftemei, is wat achterlijk; it die eftemei, later,
naderhand, bliken, det er mis west hie.
yn 't efteroangean wêze, achterlijk zijn; efterstobek, zie tobek.
eftertocht. Nooit voor „achterdocht" (erchtinken), doch voor
„nadenken", „overleg". Dy jonge der sit gjin eftertocht yn, hij
is niet bij de pinken.
•3?i, 31, 176; eide, 69; alles trochinoar eidzje, dooreenhalen.
eigen. Ook voor „gemeenzaam": wy binne eigen meielkoar;
voor „bekend": dat ding is my sa eigen, komt mij zoo bekend
voor; ook veel: dat is my net ûneigen, komt mij wel bekend
voor; eigenoanret gûd, door iemand zelf vervaardigd goed. 165.
eigenier de, 56; ein, 79; ein, eend.
eindichst. Superlatief van een niet voorkomend eindich, in
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eingje—íalle.
de beteekenis van „laatst", „meest uiterlijk": hy wennet yn it
einãichste hûs f en 'e bûrren.
eingje, ein(j)e, 79, 120; einlik(s), 163; einlings, 163; ek, 15;
eik, eîts, 103, 104; elkenien, 118; elkoar, 110; en, 170; eptich,
net, proper; er {hy), 108.
erch. Voor „nadenken", „vermoeden". Hy sei (die) dat sûnder erch, onwillekeurig, zonder eenige bijbedoeling, zonder
nadenken. Hy hie der gjin erch yn, det...., vermoedde niet,
d a t . . . . , merkte niet op, d a t . . . . ; nearne gjin erch yn habbe,
stompzinnig zijn; net al to erch (kras, tige) wêze, niet een van
de snuggersten zijn.
erchtinken, zie e†tertocht; erf, 60.
ergerje. Voor „erg in hebben." Ik ergere it net, had er geen
erg in, merkte het niet op, sloeg het geen acht. Soms onpersoonlijk: Ik hab it my sa net ergere, merkte het zoo precies
niet op.
es, zie mik; in espel bern, troep kinderen.
e(u)velmoed.
In: hy hat er gjin euvelmoed yn, geen erg in,
trekt het zich niet aan.
evenredich, gelijkmatig, ook van aard; ezel, 79.

F.
faei. In veelvuldiger gebruik en meer uitgebreide beteekenis dan „veeg": †aeije teikens, noodlottige voorteekens; dêr
hast faei west, ben je in gevaar geweest. De planke leit faei
(wi†), ligt zoo, dat men gevaar loopt, indien men er over gaat.
†aek. Behalve voor „vaak", „dikwijls", ook onderstellend,
en dan meest met adv. s: habbe jy †aek(s), misschien, ek hwet
for my to dwaen? Ja, faek(s) wol. — Voor †aek, dikwijls, ook
faken, 163.
†aem, 75, 96; †aensen, 76; †a(e)t, 14; fâld, vouw.
faksen. Oorspronkelijk „haren". Nog over in: immen yn 'e
†aksen sitte, elkoarren yn 'e †aksen †leane (aan haren wordt
daarbij niet meer gedacht); rare †aksen habbe, vreemde kuren
hebben.
†alle. Dit komt wel wederkeerend voor, dus als: yen falie,
en beteekent dan: „zich door een val verwonden of bezeeren."
Het wordt in dit verband met habbe vervoegd: ik hab my sa
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îalsk—ïen 't.
f allen. Ook wel overgankelijk: ik hab (my) in earm stikken
fatten; hy hat syn knibbel sear fatten. Bizonder zijn voorts †al
of ge†allichheid in: it hat gjin f al, jowt gjin gefallichheid, geeft
geen pas; bi†alle in: de lea bi†alle my, ik word moe en slaperig, 123, 128.
falsk. Ook veel voor „boos": ik wier †alsk op dy fint, boos
op hem; dat ritit falsk, niet rechtlijnig.
farnke, klein meisje; fanke, hetzelfde, doch iets forscher bedoeld, en ook gebruikt ten opzichte van oudere vrouwelijke
personen, vooral als vocativus; fammensbern, 75.
fandelje. Bij G. J. „leeghalen", „nazien of er iets in zit":
fûken fandelje. Dit ook thans nog: einekoerren fandelje, doch
nu tevens: aeifandelje, eieren inzamelen, 127.
fange. In bizonderen zin ook voor „ontvangen": wy ha to
nacht in keal fongen, heind, er is een kalf geboren; ik hab niis
jild (ûnt)fongen (bard), 119.
farber waer, goed weer om te varen; †arre, farkje, 125; farrende, 138; farskje, ontzouten; feanter, feantsje, 120, 126.
feardich. Meer en in breeder beteekenis in gebruik dan
„vaardig": in feardige fodze, flinke meid; in feardige, welgemaakte, keardel; hja kin sa feardich, handig, hwet dwaen. Gean
dou ris feardich, gauw, op bêd, jonge, it wirdt dyn tiid!
fearn, 75,101; fearnje, vierendeelen; net heat, (ja) net fearns,
in de verste verte niet; fearskoan, 37.
feech. In: immen in feech jaen, een slag geven of een snede
met een mes toebrengen; der yn fege, er op inslaan; immen in
feech (foäskoerring) jaen, immen útfege, hem verwijtingen
doen; in feech (hael) dwaen mei.., veel geld verdienen m e t . . ;
it is yn in feech (omsjuch) dien, in een rep, ommezientje, gedaan; it is allegearre fegen en taesten, vuile afdrukken, op dy
mûrre. Fegebeart, helleveeg.
feint, 96; fek, afgeperkte, vierkante ruimte; fekke, f ikke,
feeks.
fel. Voor „erg" in: net felle wiis wêze. Overigens voor „fel"
meest f ui.
felle—falie, 123; fen, 169; fendinne, 161; fensels, 177; fen 't,
173.
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fergje—îiterje.
fergje. Behalve voor „vergen", ook in: immen fergje op..,
van hem eischen dat..; immen fergje, hem tergen, sarren.
†êst. Ook voor het vooronderstellende „zeker": jy witte †êst
wol, hwet dat bitsjut? Bat is doch †êst net ivier?
fêstje, zie tiid; {bi)feugeïje, vastmaken; fidel, 32.
fiel. Nog in gebruik in: by (op) 'e fiel, op den tast; fiel f en
in ding habbe, er weet van hebben, leed over gevoelen. Hiervan
†ìeling, gevoel, dat echter vrijwel als verouderd is te beschouwen. Voor „gevoel" nu meest gefoeì.
†iem(e), vadem(en); it sküt foetten en †iemen, het scheelt
veel; it is der op gjin †oetten e† †iemen nei, in de verste verte
niet; om†iemje, 132.
fier. Bizonder in †ierst(en)to....,
veel t e . . . . Vgl. Eng.
„far t o . . . . " Voorts in: dat iten priuwt fier, geeft lang nasmaak,
64, 163, 165.
(for)fiere—(†or)†arre, 121, 122; om †ierren(s), 162.
†ierkje. Voor „verlangend zijn": Gabe fierket nei 't †or†olch;
voor „verlangend uitzien": syn âlde mem †ierke it paed út,
eft er hast kaem. In de Dongeradeelen f jurkje.
†ij. Voor „wars", „afkeerig". Alleen praedicatief: fij wêze
f en twang; dou hoe†st net sa †ij, afkeerig, preutsch, to viêzen;
net †ij †en in ding wêze, er belust op zijn, 176.
†yk, †yt, 58; (bi-)†ykje, door snijden fatsoeneeren; it lukt
fyn(tsjes), is †yn(tsjes) káld, erg koud; it †yn(tsjes) oerlizze,
listig overleggen; †yn(tsjes) ûndogensk, gluiperig; fine, zie lyk,
linke.
finge. In bijzondere beteekenis naast †ange. De tonder wol
net finge, geen vuur vatten. Bifinge, kouvatten, 128.
finzen, †inzenis, 61.
†yt. Nooit voor „feit", en trouwens niet hetzelfde woord.
Boaze †iten, slechte streken. Overigens meest voor „grap", „guitenstuk": in †yt bilizze, er plan toe maken; in †yt útheve, uithalen; elkoar in †yt (†iten) †ortelle, guitenstreken vertellen. —
Hierbij: immen hwet ûnt†ytmanje, afhandig maken.
fiterje. Oudfriesch †itera, binden, en, bij uitbreiding, gebonden (aan een band geleid) wegvoeren. Thans nog: immen
fiterje, binden. Ook in immen to fiter habbe, voor den mal houden, lichtelijk bedriegen (eig. aan den band hebben, hem laten
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fits—îoar lik.
loopen waar men wil), komt de oude beteekenis nog goed uit.
Voorts werd het begrip uitgebreid tot „drijven": ik hab him net
jo ta fitere, hem aangespoord naar u te gaan; immen troch 'e
moster †iterje, flink tot werken aansporen (oorspronkelijk waarschijnlijk „door den mutsaard (brandstapel) drijven"); it wol
†iterje kìnne, gaande kunnen houden, kunnen verdragen. Ten.
slotte ontwikkelde de beteekenis zich ook tot loopen uit eigen
aandrift: hinne en wer †iterje, joelende heen en weer draven
(van kinderen); om†iterje en -†leane, op den hot zijn. — Dat
lukt (komt, rint) oan 'e †iter, komt duur; immen oan 'e fiter
lúke, hem duur laten betalen. Op 'e fiter (†Ktter) wêze, op weg,
aan den haal, uit zijn.
fits, bits, schrander; †jil, 53, 79; fjirder, % vat; fladze,
†lodze, 13.
fìaeije. Nooit voor „vleien", doch voor „flikflooien", 't Komt
ook alleen onovergankelijk voor: dat †rommis kin sa fìaeije, is
sa flaeijerkh; moai mei immen omflaeije.
fï(a)eije(l), 31; †lanterich, week, slap; †lappe, dichtslaan, neerslaan; †larderich, nietig; †leane, 118; †leonsk, fluensk, valsch
vleierig; †ïibe, speeksel; †lybje, kwijlen, spuwen; flie, vlooi.
†Uje. Voor „voegen", „schikken", „passen": yen nei immen
f lij e, zich naar hem schikken; dat scoe my wol †Uje, wel passen.
Hiervan f lij: dat is myn f lij wol, mijn gading, smaak, keus wel.
flinterknippe, beuzelen; flitterje, druk heen en weer loopeb;
†loat, vlotte, gulle vrouw; †louwe, jokken; goed fluch, goed gezond; †l(j)ues, vlies; †oal, 20.
foar. Bizonder in: earne net †oar kinne, er niets aan kunnen doen; yn 't foar, vooruit. In de bet. van „voorkant" soms
ook foare. 107, 108.
foar del sjen, den blik neerslaan; foaräwaen, 132; foar(h)aed, 56; †oarhinne, yn 't foarìge, vroeger.
†oarinoar. Voor „in orde", „gereed": Sjesa, dat is wer †oarinoar. Hy kin it net †oarinoar hálde, kan niet bestaan; it goed
†oarinoar (†oar 'e geest) habbe, goed oordeelen.
†oarkâns. Voor „meeste kans", „voorrang": hy hat de foarkâns, komt het eerst in aanmerking; hy is yn 'e foarkâns, heeft
alvast, waarnaar anderen nog uitzien.
foarkomme, 132; foarlêze, 132; foarlige, 132; foarlik, tegen-
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îoarlizze—íorîeelsum.
over e†terlik, achterlijk; †oarlizze, 132; yn 't †oaroangean wêze,
vooraankomen; †oarsje, kracht, snelheid; †oarsjen, 132.
foart. Wy geane †oart, heen, weg; hy moat †oart, dadelijk,
komme; myn boek is †oart, zoek; wy wenje †oart, dicht, onmiddellijk, by de bûrren. Al mar †oart, maar al door.
†oar't, 172; †oart†arre, 132; †oartgean, 132.
†oartsterkje. In zinnen als: de bern yn 't kwea †oartsterkje,
in 't kwade stijven; in saek mei †oartsterkje, helpen bevorderen.
yn 'e †odkoer reitsje, sitte, oude vrijster worden, zijn; †odskoerring, zie †eech.
†oech. Voor „wat voegt": dat is myn †oech net, geeft voor
mij geen pas; dat jowt gjin †oech, geeft geen pas. — Als bijv.
nw. voor „tamelijk klein", „jong": in †oech †amke, in †oech
eintsje rinnen; sa'n †oech hûndert goune, iets beneden de honderd gulden; voor „slecht", „minder goed": mar †oech yn
oarder wêze, niet wel zijn; dat is mar †oech dwaen, een minder
mooie handelwijze. Nooit voor „vuig". — Hierbij un†oech: un†oech dwaen, onvoegzame handelingen; in un†oech, onvoegzaam, wird; der wirdt un†oech, overdreven, †en beard. It giet
Mm dêr ûn†oege best, buitengewoon goed.
†oet, †iet, 86; †oet†eint, snaak; †oetling, onderste deel van een
kous of sok; dat giet ta †oetten út, raakt versleten.
†ol. Bizonder in: de lo†t is †ol, staat geheel naar regen; it
wetter is †ol, het (binnen)water staat hoog, 20.
†oldéãich, mild; †ôle, †oalle, 9, 79; †olk, 109; †olk(s)riem,
volkseigen; †olle, 15, 102; †olmûlich, zie sprekke; †olstean, 131;
earne mei †olstean kinne, mee toe kunnen; †oltsen, 86.
†or, 167; †orarbeidzje, 129; †orbaesd, verbaasd, verbazend;
176; †orbalje, verdrijven; †orbine, 129; †orbjusterje, van 't spoor
brengen; †orbolgen, gezwollen; †orbrekke, 129; †orbringe, 129;
†orbûke, onthutst, verslagen; †ordeald, 176; †or(de)t, 174, 175;
†ordigenje, 127; it †ordije, niet willen; †ordikke, 176.
†ordylgje. Voor „verdelgen", „uitroeien", doch ook wel gezegd voor „verslinden": hwet kin dy man in iten †ordylgje.
†ordrach. In: it moat hwet mei †ordrach, geleidelijk, gean;
dat moat mei †ordrach, met beleid en geleidelijk weg, dien
wirde.
†ordrinsgje, 123; †ordútse, mededeelen; †ordwale, 129; †or-
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ïorf ets je—îorlechje.
†eeìsum, vervelend; †or†etsje, 129; forfirdigje, 129; †or†oarderje,
129; †or†odzje, verfrommelen.
†orgees. Behalve voor „(te) vergeefs(ch)" ook voor „om
niet": dat wier in †orgêse reis; dat hab ik forgees, om niet,
krige; dat is †orgees wirk, wìrk forgees, wirk om 'e nocht, nuttelooze arbeid of moeite; dat kin der †orgees, in dezelfde moeite,
e†kes by skreaun wirde; hy praet †orgees, zonder reden, sa
moai net. 166.
forgémi, 176; †orginne, 72, 129; †orgrieme, vermorsen; vermorzelen; †orgroeije, 129; †orhaestgje, 129; †orheard, 89.
†orhe†tich. Alleen voor „heftig" in den zin van plotseling en
met hevigheid iets zeggen of doen: hy pakte my †orhe†tich, plotseling en in heftige gemoedsbeweging, by de hân; sprong †orhe†tich oerein. Hy stie †orhe†tich (mei in †orhe†tich Md) met
luide stem, to roppen. 89.
forhûddûkje.
Van verdwenen hûddûkje, slaag geven, en dit
van dûkje, slaan, dat nog in den Zwh. gehoord wordt: hy dûket
mar op dy jonge om, dûket (tichelt) Mm op 'e hûd om, slaat
hem maar aldoor. Forhûddûkje staat voor „verdrukken", „verongelijken": hy wirdt dêr †orhûddûke, verongelijkt; ook nog
wel voor „slaan": dy âlden †orhûädûkje de bern, slaan ze steeds
(zoodat ze stompzinnig worden, is de bijgedachte).
forite, 129; †orjaertsje, pretje (fra. variatie).
†orjitte. De gewone bedrijvende vorm: ik †orjit, ik forgeat,
hab †orgetten, wordt meest gebruikt om aan te duiden dat men
iets uit vergeetachtigheid verzuimd heeft te doen. Het woord
komt ook voor in de beteekenis van „zich niet meer herinneren".
Voor dit laatste gebruikt men echter meest den onpersoonlijken
vorm met den handelenden persoon in derden nv. achter zich:
it †orjit my, †orgeat my, is my †orgetten. Dus steeds: ik †orjit,
forgeat, om myn oerjas oan to dwaen; hwet ik op skoalle learâ
hab, †orjit my hast allegearre wer, is my hast allegearre wer
†orgetten. Bovendien komt de onpersoonlijke vorm op zichzelf
voor: dat †orjit gau, gaat spoedig uit het geheugen, er wordt
spoedig niet meer aan'gedacht. — Hierbij †orjitlik, vergeetachtig; †orjittel, 92.
(dwers en) forkearä toêze, slecht gehumeurd zijn; †orkleije,
129; forklof†e, zie kno†felje; forkrantsje, 129; (in earlik) †or-
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forlegen—îorstân.
lechje, voorwendsel; forlegen wêze, verlegen zijn; in ongelegenheid verkeeren, 96; †orlet, behoefte, 174; †orlette, 129; †orliden, †orlyn, 123; †ormaerde bryk, buitengewoon vreemd; formoanje, 61.
†ormoedsoene. Overgankelijk: hy †ormoedsoent it kwea wer,
dat er dien hat, maakt het weer goed. Wederkeerend: yen †ormoedsoene mei immen, zich met iemand verzoenen; wy habbe
ús †ormoedsoend, hebben ons verzoend. Formoedsoend wêze,
verzoend zijn.
†ormogens, lichamelijke en geestelijke kracht; †ornachtsje,
129.
†orneamd. Voor „beroemd": in †orneamde dichter; voor
„befaamd", in ongunstigen zin: dy keardel is net sa best †orneamd, leit op in minne namme, 89; †orneame, 129.
forneare, verdragen, dulden.
†ornije. Dit komt, behalve in de gewone beteekenis van
„vernieuwen", ook voor in die van „in gedachten brengen":
Ik hab Mm ris fornijd, er aan herinnerd, hwet er oan ús heit
dien hat. Voorts in die van „iets nieuws mededeelen": hy †ornijde my, det er op trouwen stie. In de oudere literatuur komt
het ook voor voor „berispen".
†ornimme. Veel voor „bemerken": Ik †ornim him net, zie,
bemerk hem niet. Ik hab der neat †en fornommen, niets van
gemerkt; ook: niets van gehoord. Nei immen e† eat †ornimme,
onderzoek naar iemand of iets doen. Hiervan: (âld-)†ornim,
nieuwsgierig meisje; †ornimstich, vindingrijk: dat is in †ornimstige †int, een vindingrijk, vernuftig persoon.
forrêdzje, 129; immen †orri†elje, hem (meest niet ernstig)
bedriegen, misleiden; †orrinne, 129; †orroppe, 129; †orsa†ier('t),
176; yn 't †orset komme, op zijn verhaal komen; út (it) †orset
wêze, ongesteld zijn; hwet †orsitte, verzuimen; †orsjen, 129; †orskaet, †orskot, verscheidenheid; †orskate, 102; †orskoveling, 125.
†orslaen. O.a. voor „lesschen": Yettich troch 't wetter, dat
†or slacht tige de toarst. Voor „krachteloos worden": As de koark
†en 'e †lesse bliuwt, †orslacht de drank. Der yn †orslaen, verslagen, moedeloos worden. Dy minsken †orslane yn 'e bern, hebben er te veel, om er oog op te houden.
†orstân. Voor „het verstaan": hy is sa sta†, men kin him
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îorsuterje—îûstkje.
hast net yn 't †orstân krije, tot verstaan en begrijpen brengen.
Voor „begrip": in ding gau †oar 't †orstân habbe. Ik krìj yn 't
(†oar 't) †orstân, det...., ga (begin te) begrijpen, d a t . . . . Nou
hab ik it sa †oar 't †orstân:, meen ik, dat het zóó moet:, wil ik
zóó doen: — Ey is †oar 't †orstân great, lichamelijk al ontwikkeld als het verstand nog gering is.
†orsuterje, onooglijk, vuil worden; ik bin †orsutere †en 'e reis,
voel me daardoor onlekker, onfrisch; †ortokje, verleiden, overhalen; †ortrette, 154; †or-(mis-)tribelje, mislukken; †ortriet, verdriet, pijn; †ortuten, nut, voordeel; †orwaechsje, 129.
fonvege. Voor Ned. „bewegen" in alle beteekenissen is zoowel biwege als †orwege in gebruik, doch bij onovergankelijk
gebruik dient toch gewoonlijk alleen het laatste: de bìêdden
†orwege, bewegen zich; it wol net †orwege, der is gjin (†orwrikken o†) †orwegen oan, het is niet in beweging te brengen.
In het algemeen kan men zeggen, dat biwege een handelend persoon buiten het subject vooronderstelt (behalve wanneer het woord in wederkeerend verband gebruikt wordt: ik
biweech my), terwijl bij †orwege de handeling gewoonlijk van
het subject zelf uitgaat. 54, 129.
†orwezen, terneergeslagen, wanhopig; †orwoest, verwoed,
woest; †otse, deern; †ottelje, vlug en met korte passen loopen;
{lak en) †rak, vleiend vriendelijk; †reding, afsluiting (van land);
†retten, 74; †rij, vrij, vrijmoedig; †rissel, vlecht; †ryster, 38;
in †rjemd, een vreemdeling; fro(a)sk, 63; †roast, 63; †rou, 105;
†rouminske, 87; frûnder, 27.
fûl. In zeer beperkt verband voor „vuil": †ûle, bebroede,
aeijen. Overigens: voor „fel": in †ûle kjeld. Voor „gierig": sa
fûl as in earn. Hy is †ûl op †ortsjinst, doet er erg zijn best voor;
earne †ûl, nauwkeurig, op tasjen; net †ûl genôch wêze, te goedhartig zijn.
fiílbandich, krachtig, hevig; fust, zie mêd.
fûstkje. Voor „de hand drukken". Ik †ûstke, wisselde een
handdruk, mei him. Wy †ûstken, drukten elkaar de hand, by 't
ô†skie. Wy habbe it ô†fûstke, hebben met een handdruk den
twist weer bijgelegd verklaard. Meiïnoar †iìstkje, elkaar de hand
drukken.
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G.
gaedlik, geschikt; gael, oneffenheid, vooral in den bodem;
galg e, galg; bretel; gammel, 92; by gammen, 177; gâns(k), 65,
102; net de siken gapje, naar adem snakken; it gappet fierder
as 't byt, is zoo erg niet als het schijnt.
gapsk. In: gjin girdinen †oar 'e glêzen, dat is (sit) sa gapsk,
dan ziet ieder voorbijganger je zitten.
garje, 124; garre, mannetjesgans; gat, zie wine; gatsjepanne,
vergiettest; gea, dorp, gebuurte.
gean. Meer dan in 't Ned. voor „Ioopen": dat is net fier to
gean; it gean wirdt my to biswierlik; ûnder 't gean ris om yen
hinne sjen; geandefoet: hy gyng geandefoet, loopende, nei
Ljouwert. Bigean, 128; forgean, zich bewegen; geande, 138, 118;
immen omgean, een pak slaag geven. Utgean, 133. Misgean, 132.
gear. Letterlijk „gader": earne oer (to) gear wêze, mee te
werk zijn; earne om (to) gear wêze, er over beraadslagen, er
om bezig zijn; roungear sitte, lizze, stean, ineengedoken zitten,
enz.; it sit roungear, is ineen gefrommeld. Als eerste lid eener
samenstelling voor „samen", „bijeen": gearkomme, samenkomen; gearswylje, bijeenharken; gearsjüte, runnen (van melk,
die niet tegen koken kan). — Voorts voor „gaar". Nou is de
groat gear, de zaak in orde (meest iron.); in gear e, uitgeslapen,
keardel (rôt).
gearde, 37; gearich, 13; gearje, 124; gebearte, gebaar; gedachte, zie tinke; (alle) gedurigen, telkens weer; geef, gaaf;
de geest wol dwalen sjen, wel inzien wat er gaat gebeuren;
gefal, 175; gefoel, zie fiel.
geije. Voor „pochen": hy geit oer, pocht op, syn beste waer.
Voor „juichen": hja geije it út f en wille. Vgl. Eng. „gay".
geiz(en)ich, ziekelijk van kleur; gek, zie mal; gemaek, wat
men met boeren wint; genamt, 71; genede, 13; genôch, 161, 162,
zie nóch; yens gerak (gerant) krije, krijgen wat iemand toekomt; gereid, paardentuig; ge(r)nier(kje), 73, 126; gêrs, 62;
gerskje, 126; gesien, gesjoen, 130; gewant, stevig, sterk; geweken nimme, staande houden, aanspreken waar men hem aantreft, meest over iets onaangenaams; 172; gewelt, zie wûnder;
in gewint lân, stuk land (wending); gewirde litte, laten begaan;
gewûpst, stevig, sterk.
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ginne—great.
ginne. Bizonder in zinnen als: ik kin sa folie fet net
ginne, niet opeten, of: niet verteren; dat kin ik wol ginne, wel
meester worden.
gysgobje, ginnegappen; gysten, haastig, driftig (eig. gistend),
138; g(j)eld, onvruchtbaar; gjin, 161, 170; glaeijen, valsch
vriendelijk, gleon, gloeiend, 138; glânzje, glânsgje, 125; gleed,
zie set; glei, vettig, geil; glier, doordringend helder; glysterich,
glibberig; gload, goedig; gloarje, speeksel; gloereagje, 131;
glop, 28; glûpe, zie slûpe; glûpende, 138; gnibje, gnibbelje, 125;
(kâld-)gnize, gnyskje, grijns-(spot-)lachen, 131.
gnjidzje. Eigenlijk „kneden", doch daarvoor in letterlijken
zin nooit gebruikt. "Don moast dat lytse bern net sa gnjidzje,
het niet in 't geniep knijpen. 56,
gnoarje, 56; gnob, grut; gnobje, kleinigheden stelen; gnuve,
kijken, loeren; goaije, zie werpe; goaijen, goant, 176.
goarje. Voor „sukkelen": hy laat f en 't winter hieltyd omgoarre. Voor „zuinig zijn" (meest uit gierigheid): Dy minsken
goarje tsjin 'e klippen oan. Hierbij: goarrich wêze, overdreven
spaarzaam zijn.
goarselje, 40; goartich, 62; gobje, gabje, lachen; op in ding
gobberje, er naar reikhalzen; 125; net goed wêze, ongesteld
zijn; net goed mei de holle, krankzinnig; in goede man, een
goedhartige man; sa goed as bôle, het tegenovergestelde van
kwaadaardig; út goederbêst, om bestwil; goederjowsk, goedgeefsch; goes, gies, 86; golle, hooivak; gong, zie beuzich; in
gong wetter, twee emmers water; gotskes, 176; graech, 166;
in ding gram wêze, zat zijn; grânzje, grommen; grau, 31; immen
in grau jaen (ôfgrauwe), hem aîsnauwen; it grau habbe op
immen, hem kwalijk gezind zijn.
great. Voor „volwassen": greate minsken. Voor „trotsch":
mem is great (greatsk) op hjar jonge; dêr bin ik great op, draag
ik roem op. Voorts: great mei'ìnoar ivêze, dikke vrienden zijn;
de boer is great mei de faem, houdt verboden omgang met haar;
it is great tvirk mei hjarren, zij zijn erg verliefd op elkaar. —
Greathertich, hoogmoedig. — Bigreatsje, eigenlijk: „grooter zijn
dan verwacht wordt". Alleen onpersoonlijk: it bigreatet my,
komt me te duur, om alledei †lêsk to iten; it bigreatet my om
jo, ik ben met u begaan. Hiervan het bijv. nw. bigreatUk: it is in
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greau—grou.
bígreatlik ding, is jammer, kost te veel; 't is bigreatlik, jammer, det it sa gean moat.
greau, vetkaan; greve, 13; grevel, kleinigheid; gridzen, gritsen, kuren; grieme, zie klieme; griemmank, mengelmoes.
grien. In: dêr hab ik it net grien op, ben ik bang voor, niet
op gesteld; grien wêze, in griene rite habbe, verliefd zijn.
grif. Voor „nauwkeurig": griffe skealjen. Als bijw. voor
„stellig": dat is grif wier.
gril. Nooit voor „gril" in de beteekenis van „kuur", „bevlieging". In gril, rilling, oer 'e lea krije. Meest in 't mv.: de kalde
grillen geane my oer 'e lea. Ook als bv. nw.: it giet my sahwet
gril troch 'e lea, krekt as scoe 'k de koarts krije. Voorts: der is
gjìn grilke {grïltsje) oan 'e loft, de loft is gril, de lucht is volmaakt helder; dat gúd stiet my to gril, is mij te licht van kleur.
grimelich, veelkleurig, groezelig; grimmitich, gramstorig,
kwaadaardig; in grimmyt, kwaadaardig persoon; grine, klagen;
grissel(tsje), beetje.
grize. Friesche vorm van het grondwoord van „griezelen".
Onovergankelijk: ik griis, ijs, der f en. Overgankelijk: kikkerts
grize my, verwekken mijn afgrijzen. Onpersoonlijk: it griist my
(oan), deert mij, om jo. Daarnaast griis als zelfst. nw.: it is in
(minske-) griis, is deerniswekkend, afschuwelijk, jammer. Ook
grize(l): de grizel rint der my f en oer 'e grouwe(l), Lk ijs er
van; 59, 132.
groat, 63, 79; grobbejak, boekwreitengort; grobb(el)ich, morsig, vuil; groede, groei; grom, grim, ingewand van een visch.
grou. Behalve voor „grof" ook voor „dik": in grouwe keardel. Ik Mn sa grou as in tyk (van veel eten). Voor grou wordt
thans, vooral ten opzichte van menschelijke eigenschappen, vaak
het Hollandisme dik gebruikt. Bij gebruik van grou, resp. dik,
wordt gewoonlijk aan omvang gedacht: in grouwe beam, in grou
ein tûke, in grouwe fisk. Daarnaast tsjok, dat thans nimmer op
den omvang, doch meer op de doorsnede doelt: in tsjok stik
brea, tsjokke pankoeken, alsook op den meer of minder gestremden staat van oorspronkelijk vloeibare stoffen: tsjûkstrou,
tsjokke reamme. Voorts wordt tsjok gebruikt voor ziekelijke
verdikkingen: in tsjok wang, in tsjokke knibbeì. Ook is
isjok mistig: mei immen yn tsjok waer reitsje, met hem in
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grounich—harkje.
moeielijkheden geraken. In út to tsjûkiten staat tsjok nog in
de plaats van grou—dik. — Groubynüch, groubonkich, grofbeenderig. 51.
grounich, troebel; grouwe(l), 59, zie grize; grouwélich, grof,
buitensporig; grúske, klontje.
grútsje. Onovergankelijk. De handeling wordt nooit als van
eenig persoon uitgaande voorgesteld, zelfs niet van het onbepaalde men. Der wirdt f en grute, er loopt een gerucht, dat Abe
OOM 't wlif scil. Ja, dêr hab ik ek f en grútsjen heard.
gûd, goed(eren); gûds, gûãden, 44, 102; guäs, paard; gûle, 57.

H.
haed, bruggehoofd, ìandingssteiger; haeije, hooien.
hael. O.a. voor „tier", „groei", „pit": Der sit gjìn hael yn
dat bern, it is net rjueht halich, het wil niet aankomen. Hiervan
helm, pit, stevigheid: der is gjin helm, groeikracht, yn 'e greide;
der sit gjin helm, kracht, stevigheid, yn dy keardel. 59.
ha(e)m, veulenvlies; ha(e)stich, haastig, driftig; ha††elje, kauwen; hailje-trawailje, hals-over-kop; hak(kenkruk), brekebeen,
170; haken, 74.
hàlde. In: dat hâldt, is halden, is geldig; hy kin 't net tsjin
my hâìde, niet tegen mij op (in loopen, werken, enz.). Hy joech
hjar to halden....,
verweet h a a r . . . . ; hâld, houvast; oanhâld,
steun, hulp, tehuis; oanhâlde, duren (van tijd); earne tahâlde,
verblijf houden; yen forhâlde, 129.
handêdich oan wêze, schuldig aan zijn; hânsel, handvat; hânskrobber, heideboender.
hânsum. In: hânsum waer, goed weer (om te varen vooral).
Hy wier earst lïlk, mar waerd al gau hwet hânsumer, handelbaarder.
in hantaest, handreiking; hwet scoe sa'n hantaest, zoo'n beetje
werk; alles moat syn hantrekken, onderhoud, habbe; hantsje-om,
93; happich op...., begeerig n a a r . . . . ; harje, een zeis scherpen.
harkje. Onovergankelijk voor „luisteren": hy harket, luistert
toe, mei saun pear earen; raer f en in ding opharkje, het met
bevreemding vernemen. Dy'l net harkje wol, moat fiele. Dy
jonge wol net (net yen) harkje, niet gehoorzamen. Onpersoonlijk: it harket {heart) nuver, klinkt vreemd. Overgankelijk kan
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harne-—heugel.
het woord zonder voorvoegsel niet voorkomen. — Immen biharkje, iemand beluisteren. Raer †en in ding opharkje, ophearre, er met bevreemding van hooren.
harne, herne, inspringende hoek; harren, 161; harte, 79; hast,
bijna; hauk, havik; havenje, 127; hea, hooi; hea, heden, 176;
heaïbizich, halfsleet; healwei achten, halfacht, op healwei, halfweegs, 80; heamel, schuchter; hean, mager, bleek; hea(r), 63;
hear, 37, 176; hear{j)e, prikkelen (in de keel); hearken, 176;
heas, 171.
hebbich. Voor „ooglfjk", „zindelijk", „knap": Dat sjucht der
hpr wol hebbich, netjes, út; hebbich gûd, goed dat er behoorlijk uitziet.
op 't heden, thans, op dit oogenblik, tegenwoordig.
heech. Bizonder in: heech wêze, trotsch, hooghartig zijn: hy
is tige heech uteraerd; der sit in tige heech hert yn dy man.
heevopje, 133; yn 'e hjitte hei, in de eerste opgewondenheid;
heibeijich, onordelijk, ongeredderd; heil, hagel; it giet (skoert)
der heil om seil troch, gaat met toomeloos geweld; hein, hyn,
161.
heine. „Opvangen met de handen", bij uitbreiding ook met
den schoot, emmers, enz. In bal heine, opvangen; sied heine,
winnen; wetter heine, opvangen in een ton of emmer; immen
heine en slaen, zich naar iemands nukken schikken; it hwet
heine, op verschoonende wijze iets zeggen of doen; immen by
de tomme heine, mondjes maat geven; alle wirden op 'e
tosken heine, gezegd van kinderen die nieuwsgierig staan
luisteren naar een gesprek; djierheine, vee verzorgen, 56;
kreamheine, bakeren; immen earne opheine, hem wachten
(en ontmoeten) op een plaats waar men weet dat hij passeeren moet.
heislik, vreeselijk, erg; (om)heisterje, op woelige wijze werken; heit(e), 83; helje, zie skoerre; helm, 59, zie hael; in hertlik
byt iten (†lau-, wébyt), een hartig brokje.
hetsich. Van den stam van hjit, heet: hetsich waer, weer,
dat iemand verhit en tot drinken noopt; ik bin sa hetsich, zoo
verhit, dat ik elk oogenblik drinken moet; hy is sa'n hetsich
'man, een man van vurig temperament.
tsjin heuch en meuch, met tegenzin; heugel, heuvel, 54.
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heukerje. Van verouderd heuker, iemand die een armelijk
leven leidt, eig.: iemand die neergehurkt zittend zijn koopwaar
aanprijst (Hd. hoeker). — Heukerje is dus eigenlijk ineengehurkt (op 'e hûken) zitten. Dit komt nog uit in zinnen als: hy
sit by 't †jûr to heuker jen, hoewel het woord ook hierin al „kleumen" beteekent Voorts: wy heukerje hjir meïïnoar mar hwet
om, behelpen ons. In heukerich (heukerachtich) libben habbe,
omheukerje, een kommerlijk leven leiden. — Ook, blijkbaar
door volksetymologie: h(e)unkerje,
honkerje.
heve, (op)heuve, hi†kje, 48, 124, 125; hy (er), 108.
hibbich. Van heve, heffen. Voor „tamelijk zwaar van gewicht". Sa'n tsjiis is hibbich, is nog al zwaar in de hand. 48.
hiel(e), 97; hielenäal, 170; (de)hieltyd, telkens, 37.
Mem.. Als bijv. nw. in: dat is him Mem, hat er Mem, is hem
eigen; earne Mem wêze, als thuis zijn. Hiemfêst, hokvast.
hier, 56; de hier giet yn mei Maeije, de huurtijd (of de dienstbetrekking) begint met Mei; yn 'e lange hier gean, trouwen;
hìjke, 78; hijla, huila, 176.
hi†kje, hi†tsje. Van heve, heffen. Voor „op de hand wegen":
Ho swier scoe dat weage? Lit my ris hi†kje. Voor „opbeuren":
dat kin ik net hi†kje, niet tillen. Bij uitbreiding voor „polsen":
ik hab him ris hi†ke (tante, ûnderstien) mar hy is der net for
to †inen.
hikje. Oorspronkelijk „door schokbewegingen teekenen van
leven geven". Nog bewaard in: it aei hikket, is oan 't hikjen,
het kieken maakt merkbare bewegingen, waaruit opgemaakt
kan worden dat de dop spoedig zal breken. Bij uitbreiding:
hikke en tein, geboren en getogen. Daarnaast beteekent hikje
(schokkend) „ademhalen", „den hik hebben" (dit ook hikkebikje), 133. Vgl. voorts Eng. „to hatch."
him, 'm, 108, 109; hymje, hijgen.
himmel. Voor „zindelijk", „schoon": it sjucht der hjir himmel út; alles is hjir himmel en skjin; it is himmel waer, droog,
mooi weer. In himmel stik brea, schertsend voor een flink stuk.
Ûnhimmel, onzindelijk, en, bij uitbreiding, erg: in ûnhimmel
grou stik brea. Dat stjonkt ûnhimmel, erg. — Hiervan Mmmelje,
schoonmaken: de †aem himmelt de potten en pannen (om). Húshimmelje (onscheidbaar), de jaarlijksche schoonmaak doen. In
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hympe—hoaije.
stik iten bihimmelje, schoon opeten. Immen bihimmelje, iron.
voor „slaag geven" oî „de waarheid zeggen", 128; yen forhimmelje, 129, 92, 126.
hympe, hipe, 59.
himpen. Voor „van hennip": immen troch 't himpen finster
sjen litte, hem ophangen. — Van onbekende afleiding is himpen voor „klein", „tenger": in himpen húske, jonk je, †amke,
dinkje.
hingje, 123; earne tsjin oanhingje, er tegen opzien het te
doen; earne omhing(el)je, lusteloos of besluiteloos blijven ronddwalen; ophingje, 163; hinne, hein, hyn, 161, 170; hinne-enwerje, 121; hinnekommen, tehuis, woning, schuilplaats; hynsder,
paard, (eig. hengstdier), 86; hy(n)st, 59, hengst; hynstebytting
(-bitte), 80; hinzen, 61; hippe, hitte, it hipt nau, is nau to hitten,
steekt erg nauw, 52; hippe(lje), 125; hippentrip(pe), mankloopende vrouw, 170.
hird. Bizonder in: äy man is hird oer himsels, is moedig in
't verdragen van pijn; hird oer 'e bern wêze, hardvochtig ten
opzichte van de kinderen zijn; hy is in hird man op in weak
tsjiis, wil hardvochtig (ook: gehard) zijn, doch is het niet. Dat
moat hird ophâlde, dadelijk en noodzakelijk een eind nemen.
Ik hab it him hird oplein, streng, nadrukkelijk bevolen.
— Hiervan hird(zj)e, harden, verdragen, uitstaan: dou moast
hirdzjen ïeare, gehardheid leeren; ik kin 't net hirde, niet uitstaan (van hitte, koude, stank, enz.). Wy hirde it hjir net lang
mear, houden het hier niet lang meer uit. Earne yn bihirdzje,
er ongevoelig voor worden, 127. Uthirdzje, 133.
hirddrave, -ride, -rinne, 131; hispel, zie woelje; hja—se, 109,
117; hjar(ren), 107; hjeldei, chr. feestdag; hjeljoun, avondrust
na de dagtaak; (h)jelt, 57; hjir, 161; hjit, hjitte, 57; hjitfolgje,
tergen, sarren, 131; hjitsje, heet maken, hitte geven; hjoed,
heden; hjoeddeis(k), hedendaags(ch), tegenwoordig; hjouwer,
haver; ho, 175.
hoaije. Oorspronkelijk „koesteren", „verzorgen", vgl. Eng.
„to hug". Het woord komt thans, op zichzelf staand, nog alleen
voor in de uitdrukking: immen hoaije en troaije, als gastheer
het iemand ten zeerste naar den zin trachten te maken. Voorts:
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hoalling—rchelbaerch.
mei immen oanhoaìje, met iemand „aan"tobben, hem of haar
tot zijn last hebben.
hoalling, duimeling; hoallefoalje, stoeien; hoants, 58; hoar(ris), 140; hoarnleger, boerenheem; hoarnivii†, vroedvrouw;
hoartenstoat, „mankpoot", 170; hoas, kous; (op) hoas†oetling(en), zonder schoeisel aan; hoask, heusch, vriendelijk.
hoed(zj)e. Behalve voor „hoeden", „behoeden", ook voor
„in acht nemen": Dêr scil ik my †or hoede, mij voor in acht
nemen; dêr hied er luim net †or hoed, net for to wacht nommen,
niet voor in acht genomen. Hiervan: hoeden(d): hy wier tige
hoeden(d), det er
nam er zich ten zeerste voor in acht, dat
h i j . . . . ; hy die hoeden, voorzichtig, de doar iepen; yn sok ding
bin ik tige hoeden, gean ik tige hoeden, voorzichtig, to wirk.
Voorts: hoeä(e), hoede: in ding yn (op) hoed en noed nimme,
onder zijn hoede (en op zijn verantwoording) nemen, 89, 138.
hoege, 54; hoepje, 126; hô†, 79; ho††enje, 127; hofker, ho†kje,
126; hok(ker), 114, 115, 116; holder, hommel; holle, 15; hollebolje, 133; holster, 43; hommels, plotseling; homp(j)e, stooten,
duwen; ho'n, 115; (h)ongersman, 56; hontom, 93; hookstrooks,
hoopstoops, plotseling; in hopen, 75, 102; hosk, veracht; hotte,
57; hou, 43; hounebeistâl, bitterzoet; houten, van hout; onhandig; in ûndogensk houtsje, in hellehoutsje, ondeugende rakker;
houwe(r), 63; (al)howol('t), 175; hûã, 139, zie spil; in ding
(immen) hu††e kinne, kunnen tillen; hu† jaen, slaag geven,
124; hûken, 24, zie henkerje; hummeling, klein persoontje; húsmanje, huis-(verblijf-)houden; húsriem, huiseigen, van huis tot
huis; hússitten(d) wêze, eigen huis hebben; hiva(ens), 114, 115;
hwant, hwent, 171; hwat, 114, 115, 118; hwer('t), 161, 172.

Y.
y, 107.
ich, igge. Voor „rand", „kant". Nog in volle gebruik in: der
is oan alle iggen en einen, aan allen kant, to koart. Ook nog in
de vraag: ich of rich (rêch)? vraag bij het opwerpen van een
mes; als de ich (het scherp) boven valt, moet er gevochten worden. Overigens verouderd. It roait (riert) igge noch seam, raakt
kant noch wal.
ychelbaerch, ook stikelbaerch, egel; in lyts ychel (snichel),
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ider—ytlik.
klein, bijderhand meisje; ider, 103, 104; in âld ielshûd, gierigaard; iem, omme, omke, 21; ien, 118; yen, 106, 110, 117; ienich,
104, 105.
ienlik. Voor „eenzaam": Dy man hat in ienïik libben; ãy
minsken wenje dêr ienlik; ienlik fen bistean wêze, erg op zichzelf, gaarne alleen zijn.
ienriedich, eensgezind; ienris, eenmaal; iepen, open; op
yens iepenst ivêze, op zijn „qui-vive" zijn; ier, aar; vroegtijdig;
boppe ierde stean, nog niet begraven zijn; yeske, asch; altyd
mei de teannen yn 'e yeske sitte, steeds thuis (aan den baard)
zitten in plaats van te werken; yester, melkplaats; yet, 164;
yettich, azijn; iggewearje, (arge-)aggewearje, dwarsdrijven,
tegenspreken; ik(ke), 105; yl, 52; ymker, ymkje, 126; immen
118; 'in—Mm, 108, 109.
yn. Bizonder in: {der) yn wêze, in huis, binnen zijn; op hûs
yn, naar huis.
ynbaerne. In: il baernt my yn, ik word ongerust, ongeduldig.
ynbannich. Het tegenovergestelde van „uitbundig": in ynbannich aerd habbe, ynbannich fen aerd wêze, ernstig en ingetogen van aard zijn. Hierbij yen ynbine, zich betoomen.
yndachtich meitsje, in 't geheugen brengen; yn†ieren, deftig,
gemaakt; ing, zie eang; yngreven, door en door; ingster, 60.
ynhabbe. In: hwet hat dat yn, scoe dat ynhabbe, wat beteekent dat? Dat hat net folie yn, beteekent niet veel.
ynhâlden, lichaamsgestel; ynienen, eensklaps, 172.
inkeld. Behalve voor „enkel" ook in: dat is in inkeld string
kralen, geen dubbel; it is inkeld gûd, heeft geen dubbele
breedte; hy docht de doek inkeld om, met maar één slag om
den hals, 104, 105.
ynlik, ynderlik. Voor „innig", doch alleen als bijw.: ynlike
Ijea†. Meest echter voor „ontzaglijk", „in en in", „door en door":
yn(der)like kâld, smoarch, wiet, nijsgprrich, enz.
inoar, 110; ynpannich, holrond; ynsa†ier('t), 176; ynslaen,
yntuge, voorraad opdoen; ynstriiijing, zie komme; yntaest, ingewand van een slachtbeest; yntsje, krekel; ysbaerlik, erg, ijselijk; ystremint, 59; iten, 74; itende, 138; ytlik, 104, 107.
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J.
ja. Bizonder in zinnen als: dyn wird is ja sa goed, ruim zoo
vertrouwbaar, as sìnes.
iaën. Dit komt vaak onpersoonlijk voor, evenals in het
Nederlandsen ook, doch soms op een wijze, die aan het Nederlandsch vreemd is, en het onpersoonlijk gebruik van Hoogduitsch „geben" nabijkoint: it jowt hjoed pankoeken, wíj eten
vandaag pannekoeken; de lo†t bylket min, it jowt strak noch
reinwetter, we krijgen straks nog regen. Het woord wordt ook
wederkeerend gebruikt: yen oan 't wirk jaen, zich aan den arbeid begeven; yen ûntjaen, zich ontspannen, ontwikkelen; alles
ûntjowt Mm, ontluikt; yen opjaen, overeind gaan, medehelpen
wanneer men omhoog getrokken wordt; yen nel in ding jaen,
zich er naar voegen; yen yn in ding jaen, het zich goed indenken, 118. Bijaen, 128. Yen ô†jaen, zich snel verwijderen; it
jowt him ô†, gaat er snel door; spil, drokte útjaen, lawaai, vertoon, ruzie maken; it oerjaen, opgeven.
jaer, 13; jakkes, 176; jatnk, schoon, 108; in ding yn 'e
jamkste fâlde(n) slaen, op 't gunstigst uitleggen; it bart net
jamk, het gebeurt niet vaak; jarre, gier (ter bemesting);
je†te, 78; jeld, ouderdom; jelne, 74; jern, garen; jerne, 55;
jeuchïik, jeugdig; jy, jo, 107, 117; jimme(n), 107, 108; jin, 167;
jinge, 113; jinse(n), 113; jinten, zie trinten; jokje, 78, jeuken;
krabben; jo-kje, 121; jongeljue, pas getrouwd paar; jong†olk,
jongelieden boven den kinderleeftijd, doch nog ongehuwd;
jongwii† wêze, zwanger zijn; jou—jins, 111.
jounje. Van joun, avond. Voor „avond worden": It jounet
al moai, bigjint al moai to jounjen, wordt al erg schemerig. —
Hierbij ook jounich: it wirdt al jounich, al koel, vochtig, schemerig; it lukt al jounich, de avondkoelte wordt voelbaar. —
Joun(s), 165.
ju, 108; jûkel, ijskegel; jûpe, jurk.
just. Nooit als bijv. nw. Als bijw. voor „juist", „pas", „zooeven": Ik kom dêr just (krekt) wei, pas vandaan; hy is mar
just, pas, tweinüch jier. It koe mar justjes, maar nauwelijks.
Het woord wordt in de beteekenis van „pas", „zooeven", hoe
langer hoe meer door krekt verdrongen.
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K.
kaei, sleutel; kaem, 13; in kaem krije, blozen; ka(e)rdzje,
(wol-)kaarden; (zich) krabben; kâltsje, kouten; kamp, tegelijk aan de eindstreep; kant, welgemaakt; goed gemaakt; kar,
zie bikóar; kastije, plagen, sarren; kavel, 18; keal, 13, 53; (dei-,
om-) kealje, (neer-, om-) vallen; keapsjuch, aanlokkelijk (van
koopwaar); keardelom, 93.
keare. Bijzonder in: Hwer scoe Jan sa gau keard, gebleven,
wêze? Hwer scil ik keare, heengaan, as ik hjir dien wirk krij?
Dat is ta weismiten keard, deugt tot niets meer; hy like ta de
dea keard, zag er uit als een geest. -As er nei Amerika wol, kin
ik dat net keare, niet verhinderen. — Immen hwet ûntkeare,
beletten dat hij het krijgt.
keat, schalm van een ketting (keatling); keil(j)e, woest werpen.
kein. Voor „fier", „netjes". Dat is in kein †rommis, naar
kleeding en gestalte een mooie vrouw. Kein op yensels wêze,
zich netjes kleeden.
keken. Voor „kieskeurig". Dat minske is sa keken, zoo
moeielijk te voldoen. Oorspronkelijk „kieskeurig ten opzichte
van eten en drinken." Het woord heeft niets met „kijken" uit
te staan. 89, 138.
kenne, kinne, 157, 158; kerne, kerf, spleet; kersten, 63;
yen ketoen hâlde, zich rustig houden; ketter mints je, razen en
vloeken; kevel, 38.
kibich. Voor „netjes", „in de puntjes". In kibich wy†ke; dat
hoedtsje stiet dy wol sa kibich. Ook voor „wakker", en dan
meest gezegd van kleine menschen, of van kinderen: dat is in
kibich keareltsje, hij is klein maar dapper. Yen kibich warre,
flink zijn best doen.
kibje. Voor „kijven": twa kibje, twa skild. Meest echter voor
„bestraffend toespreken": op immen kibje, immen bikibje, hem
op bestraff enden toon toespreken: To jonge, Ut dat; moat ik
nou hieltyd op dy kibje? Van kive. 124, 126.
kieme, 13; kieu, 38; kiezzich, oorspr.: kieskeurig, moeielijk te
voldoen; nu echter meest: norsch, humeurig; yn ('e) kiì†, twijfelachtig; kij(kes), 76, 86; kïlemoarje, een slachtbeest dooden,
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kylje—klear.
133; kylje, een kile, wig, indrijven; kylseadäen, wigvormige
zooden; kin, 79.
kinde. Voor „kunde", doch bijzonder in zinnen als: meïinoar
yn 'e kinde, in kennis, komme, reitsje, brocht wirde; gjin kinde
oan immen habbe, hem niet kennen; gjin kinde oan in ding
habbe, niet weten van wien het is. In âlde kinde, oude kennis;
in goekinde(r), goede kennis; dat binne goekìnden (goekìnders)
f en ús, goede kennissen van ons. — Hiervan kindich: in kindieh
man, iemand met veel kennis; nel de kindige wei, den bekenden weg, †reegje; it paed wol kindich (wol paedkindich) wêze,
wel kennen.
kynsen, % vat; k(j)edde, hit.
k(j)el. Oorspronkelijk „koud", thans voor „verschrikt". Alleen praedicatief: kjel wirde, schrikken (vgl. „er koud van worden" en: it giet my kâld by de rêch del); immen kjel meitsje,
aan 't schrikken maken. 172.
kjeld, koude; kjelderige hannen, winterhanden; k(j)ifje, knagen; (hinne-)kjitte, drek; kladde, klad; papieren zak; klis; kladderje, kladzje, klauteren; klaed, 31, 87; klaei, klei, 31.
klam. Nooit voor „klem(toon)", „nadruk". Voor „klemvermogen": hy hat gjin klam yn 'e hannen. Voorts een „span", de
afstand tusschen de uitersten van duim en pink van de uitgespreide hand. Dat is in klam breed, lang. Hiervan: biklamme.
Ik kin 't net biklamme, het is langer of breeder dan mijn uitgespreide hand. — Ned. „met nadruk", „met klem", kan gewoonlijk omschreven worden, b.v. met tige: hy stie der tige op
oan, drong er met klem op aan; hy seit it tige, spreekt met
grooten nadruk; ik hab it Mm tige, met klem, nadruk, sein.
klampe, opgestapelde hoop; dwarshout; klauwe, krabben;
hard werken; klauwe(r), 63; ynklauwerich, inhalig; klean, 87.
klear. Meer dan in 't Ned. voor „helder": in klear lûä, in
kleare lo†t. Hy is in kleare kearãel, handig en bedreven, weet
veel; hy hat in klear †orstân, helder inzicht. Ook veel voor „duidelijk": dat is klear en bleat, voor ieder duidelijk; ik hab it
klear sjoen, duidelijk gezien. It stiet my klear (en dûdlik) †oar,
helder voor den geest. Hieruit ontwikkelt zich de beteekenis
„zeker": ik wit it klear. Het woord staat ook, evenals in 't Ned.,
veel voor „gereed"; in sommige streken hoort men zelfs 't daar-
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kleaune—kloek.
naast staande ré niet meer. — Van klear voorts klearrichheid in:
ik kin der gjin klearrichheid oer (fen) krije, kan niet precies
te weten komen, hoe 't er mee zit; wy meitsje klearrichheid,
aanstalten, om †oart. — Yn 'e Walden is 't klearebare (kleareklinkende) sân. Dat wier út klearebare nijsgjirrigens, louter
uit nieuwsgierigheid.
kleaune, kluwen; kleed, 87; kleisykte, klauwzeer; de boeren
habbe de kleisykte (woordspeling; kleije, klagen); klets, 176;
kleve, klibje, 124.
klieme. De grondgedachte, „aan elkaar doen kleven", is nog
in de meeste beteekenissen terug te vinden: in brogge klieme,
een boterham smeren; immen de eagen ticht klieme, hem „zand
in de oogen strooien"; de bakker kliemt in bo††ert, mengt de
ingrediënten door kneden tot een geheel; de bôle is kliemsk,
klef; yen (in ding) biklieme, zich (het) met kleverige stof bevuilen; hwet gear (byinoar) klieme, een mengsel van vaste stoffen
maken (meest op onsmakelijke wijze). Uit klieme, doen kleven,
ontwikkelt zich de beteekenis „aanhoudend, op zeurige wijze,
klagen": dat minske kliemt en klaget (kryt en kliemt) de godgânske dei; it is in kliemerich wii†. Ook die van „langzaam en
slonzig werken", „werken alsof de voorwerpen iemand aan de
handen vastgekleefd zijn": dat minske húshimmelt noait ris
goed; hja kliemt (en griemt) mar hwet om.
klien. Nooit voor „kleen", doch voor „dun": hja hat in kliene
mil, een dunne taille. Hwet hastou kliene earmen. In een paar
oude uitdrukkingen ook voor „klein": De boel koart en klien,
kort en klein, slaen. Klien(-gûd), klein brood.
klinsgje. Van verdwenen klinzje, wasschen, spoelen, plassen (Eng. to clean (se). Het woord heeft nog wel deze beteekenis, waarnaast zich echter, daar klinsgjen met „slaan",
„kletsen" en „werpen" gepaard gaat, de volgende beteekenis
ontwikkeld heeft: in ding del (yn in hoeke, oer 'e †lier, enz.)
klinsgje, onverschillig neerwerpen.
klinte, (houten) stulpje; klitse, slordige vrouw; kliuwe, klimmen.
kloek. Nooit voor „kloek" in de beteekenis van dapper. Uit
de grondgedachte „slim", „overleggend", ontwikkelde zich de
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kloît—koart.
beteekenis „ijverig": in kloeke bodder; ook die van „zuinig",
„spaarzaam": hja kin kloek, zuinig, met overleg, húshâlde.
klo†t, 105; klots, 28; klúnhakke, slechte schaatsenrijder;
klúnje, slecht schaatsenrijden, ook: met de schaatsen onder
over land loopen; kluisje, met aardkluiten (naar iemand of iets)
werpen; knevel, sterke kerel; knibbel, 28; knier, scharnier;
knikelsblêaden, hondsdraf; knikke, 126; knyn, 28; knipe,
knippe, 125; as de kniper op 'e skine komt, de nood aan den
man komt; knypeagje, 131; knipperke, slaapje; knoarre, knobbel; groote hoeveelheid; knobje, knotten; †oar 'e knobus moatte,
voor 't verhoor, de rechtbank, moeten verschijnen.
knoeije. Voor „knoeien", doch vooral voor „beschadigen
(meest met opzet of uit achteloosheid)"; ook voor „geniepig
mishandelen". Dat ding is knoeid, hat in knoei hawn, de knoei
wei, is beschadigd; men kin yensels wol knoeije mei to hird\
arbeidzjen, zich wel overwerken; dou meist dat lytse bern net
sa knoeije, het niet zoo geniepig mishandelen; ãe knoei wei
habbe, in zijn gezondheid, eer, zaak, enz. onherstelbaar getroffen zijn.
kno††elje. Nooit voor „knuffelen". Onovergankelijk: hy kno††elt der raer hinne, loopt struikelend; hy kno†felt der sa mar
liinne, valt (oorspr. door te struikelen). Overdrachtelijk: in ding
kno††elje, het bij ongeluk breken; in ding kno††elje litte, het
laten vallen; de †oet †orkno††elje, †orklo††e, verstuiken; immen
kno††elje, in kno††el jaen, hem slaan. — De hannen binne my
kno††elich, ik ben door den invloed van koude, ouderdom enz.,
niet in staat, er iets goed mede vast te houden of te besturen;
in kno††elige, onhandige, †int.
knots je, knoopen; knûkel, kreuk; (om-)knúskje, kleinigheden verrichten; koai, kunstei; koaiker, koaikje, 126.
koart. O.a. voor „kort aangebonden": Hy is hwet koart, mar
hy mietit it net sa min. It koart (mal) †el oan habbe, in een
slecht humeur zijn. -— Mei kaarten, binnenkort, 162. Koarts, kortelings: ik hab Jan koarts (koartlyn) ek sjoen; misschien: geane
jy koarts (†aeks, altomets) ek mei? — Yn 't koart: ik gean
yn 't koart, binnenkort, nei stêd. Ha jy Jan yn 't koart, kortelings, ek sjoen? — Koart om 'e hoek gean, kort en beslist iets
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kobbe—kreep.
zeggen. To koart, 163. — Koartkearich, norsch, kort aangebonden.
kob(be), zeemeeuw; achterste deel van een fuik; kobbe(l),
zweetparel; koes, 41; kôgje, kauwen.
komme. Bizonder in: yens kommen earne habbe, gewoon
zijn er te komen; yens kommen by in †aem habbe, by hjar
komme, met haar verkeeren; op kommende wei(s) wêze, in
aantocht zijn, naderen; dat komt der ta, is zwaar werk; dat scil
der noch ta komme, het is de vraag nog of dat gebeuren zal,
ook: zoo zal het nog eens gaan: yn 't tichthûs, dat scil der nochris ta (fen) komme mei dy keardel. — Hiervan miskomme (onscheidbaar): in lyts ynstruijinkje út en troch, dat miskomt net,
komt niet te onpas; der miskomt him neat, alles bekomt hem
goed, ook: hij neemt alles gretig aan, 131. Bykomme: ho kin dat
bykomme, gebeuren. Dat komt al hwet by, gaat al wat meer
lijken op wat het moet zijn. Forkomme: der op †orkomme, tot
beteren staat komen; 129; ynkomme, 132; oankomme, 60; oerkomme, 129, 132; takomme, 60; komô†, afkomst; myn takommende, mijn verloofde.
kompe. Voor „compagnie" in den zin van „vennootschap":
wy geaìie, dogge meïinoar yn 'e kompe.
(hiel) komselden, zelden; kossel, 92; kouwedriuwe, 125;
krage, zie noed.
krap. Voor „sober", „schaarsch": Winterdei habbe folie
arbeid er sminsk en it krap, komt it krap by hjarren om; it is in
krappe tiid, tijd van schaarschte. Der is gûd to krap, te weinig,
†or in skerldoek. Voorts: it krap habbe, het benauwd hebben
(ook figuurlijk): ik woe der net om laitsie, mar ik Me 't krap,
kon het bijna niet laten; oan 'e krapperein komme, niet genoeg
krijgen. Der is krap-oan, bijna, twa jelne. It is better mei de
romte to rieden as mei d,e krapte.
kras, zie erch; kreake, galerij in de kerk; kream, bevalling;
kreas, kroes, 33.
kreas. Voor „netjes", „knap": in kreas †rommis, †anke,
kreaze keardel, die knap van uiterlijk is, en zich gelijker tijd
netjes kleedt; hy is oars tvol in kreaze keardel, mar hy moast
him ek hwet kreazer klaeije. Dat hoedtsje stiet jo kreas.
kreauwe, kribje, 124; krebintich, stram; kreep, degelijk en
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krekt—krôlje.
net; krekt, zie just; in krekt man, nauwlettend man; kret, mestkrat; boos vrouwmensch; rare kreweïìen, bespottelijke lichaamsbewegingen; kribbekeurich, moeielijk te voldoen; -heden, kribberijen; krieme, 21.
krigel. Nooit voor „kregel". Hy is tige krigel, volhardend;
hy is in krigele baes, iemand die bij de pinken is, waar kriich
in zit.
kriich. O.a. voor „eergevoel", „geestkracht", „doorzettingsvermogen". Dy keardel hat gjin kriich; der sit gjin kriich yn.
krije. Voor „present krijgen": ik hab in boek krige op myn
jierdei; voor „wegnemen": hy freget earst net ris, hy kriget it
mar; voor „beetpakken om te vechten": hja krije elkoar; it is
op krijen ôf. Dêr wier 't om to krijen, om te doen. Ik hab it mei
Piter to krijen, te doen, heb hem tegenover mij in een twist oî
iets van dien aard. It is der to krijen, er is ruzie. In ding oankrije, van iemand aannemen; in ding opkrije, van den grond
opnemen; it wei krije, ongesteld worden. Untkrije, 130. Krij(oan)boartsje, 133.
krimmenearje, morren, zeuren, weeklagen.
kringe. Voor „dringen om zich plaats te verschaffen, of om
iemand van zijn plaats te krijgen". It folk kringt, verdringt zich;
hy krong my nei de doar ta, hwent hy woe der my út habbe.
krinkel, kronkel, kink; it for 'e krint habbe, ongesteld zijn;
krite, krijten, zie kìieme.
krite. Voor „omdijkt land", „polder": Myn lân leit yn 'e
selde krite as Oabe Piers sines. Ook „afgeperkte ruimte, vooral
bij 't kaatsen"; „afdeeling eener vereeniging". Voorts, bij uitbreiding, een uitgestrektheid lands, die men zich in verband
met hetgeen men zegt, denkt: Wibe potskipper sutelt ús hiele
Fryslân hast ôf; hy hat syn †êste kriten en syn †êste wiken; men
men wit altyd wol honear 't er op kammende weis is, — de man
werkt in vaste wekelijksche toerbeurt omtrek na omtrek af. —
Hiervan omkrite, omgeving, omtrek, meest meervoudig gebruikt: Gauw leit yn 'e omkriten †en Snits.
kroanäea, morsdood; kro(a)skje, met moede schreden gaan;
krob(be), tor; krôdde, herik; krôkje, licht sneeuwen.
krôlje. Voor „kronkelen" (van kruipende dieren). Bij uit-
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krom—langlêsten.
breiding „zich wentelen" (alleen van pijn): In wjirm krôllet.
Hy krôlle (oer 'e †lier) f en pine.
krom, 24, zie bryk; in krom, een weinig; krosse, kro(a)skje,
met tegenzin loopen; wiete kro(u)s, natte lijfdracht; krouske,
kliekje; kruk wêze, gebrekkig, ziekelijk zijn; kruk rinne, hinkend loopen; krún, hoofdkruin; it is my net nei de krún, niet
naar den zin; krûpelhin(tsje), krielhennetje; krupsje, sleepende
kwaal; krúslings, gekruist, 163; krús(j)e, zie male; kût, 79;
kwabje, huidplooien (kwabben) krijgen door gezetheid; (snie)kwalster, halfgesmolten sneeuw; kwea(d), kwaad; in kwea
keardel, een stoutmoedige kerel; kweaginder, benijder; kwealik, kwelts, 58, 163; kweazje, vocht uitpersen; vocht afgeven
door persing; kwibus, snaak, kwast.
kwier. Voor „netjes", met de bijgedachte „bevallig". Alleen
van vrouwen: in kwier (kwikker) †rouminske.
kwik. Oudfr. kwik, levende have. (Eigenlijk „het leven".)
In: dy fint dêr sit wol kwik yn, hij is levendig, tracht door zijn
uiterlijk en zijn optreden te behagen; kwik wêze, kwiek, flink
zijn. Hiervan kwikker, netjes aangekleed, levendig in 't optreden en netjes van uiterlijk, meest van vrouwen: in kwikker
jong†aem, 92. Hierbij kwikke, (ver)kwikken; earne †en opkwikke, zich aan verkwikken; yen opkwikke, zich netjes
kleeden.
kwint. In: immen únder 'e kwint, onder den duim, habbe.

L.
labbekak, lafaard.
laebje, lêbje. Oorspronkelijk „lasteren", „kwaadspreken",
doch thans meest gebruikt in de verzwakte beteekenis van
„ontevreden, hatelijk spreken". Dou moast net sa lêbje, mij
niet zoo hatelijk, met halfverborgen beschuldigingen toespreken. Meest: lêbbich wêze, hatelijk zijn.
laech, laag, ras; it omsitten(ã) laech, de aanzittenden (b.v.
bruiloftsgasten); laed, 79; laei, 79; laf, lef, zouteloos, lafhartig; lak, zie frak; lak oan (de gek mei) immen habbe, zich
niet naar hem willen richten; de boel is lak, de zaken
staan verkeerd; lammenadich, lamlendig; lampe, 132; langende-lang net, 170; langer, 166; langhalzje, reikhalzen; lang-
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lésten, eenigen tijd geleden; langramich, rijzig en mager; {†or-)
langst, langstme, verlangen.
lans. Voor „langs". Zelden of nooit als voorzetsel gebruikt.
De wei Uns gean, langs den weg gaan. Sa by de dei lans, dagelijks. Dat kin der net lans (op troch), is verkeerd, ook: kost te
veel. Der mei lans (oan) wêze, niet weten hoe te handelen; der
rij (yn) lans gean, verkwistend leven; der rûch by lans gean,
half zijn werk doen; lânskomme, voorbij gaan, ook: even aanwippen (bij iemand): jy moatte ris lânskomme; húske-(doarke-)
bylâns gean, langs de huizen gaan met koopwaar of als bode.
lap, slag; de lap der op lizze, iemand slaag geven;
op 'e lappen wêze, komme, op de been zijn, voor den dag
komen; leabrekkend wirk, zeer zware arbeid; lea†, lof, 33;
immen út 'e leage waskje, flink de waarheid zeggen; lea(n),
87, 128; leappe, polsspringen; leare, leeren; onderwijs geven;
mei in ding útleard (yens He to'n ein) wêze, er mee ten einde
raad zijn; lears, 87; (foet-)least, voetafdruk; immen yn 't
(ûn-)leech fiere, in ongelegenheid brengen.
leed. In: it is de iene houn leed, det de oare in bonke kriget;
it is him leed, det er alles net hal; leed f en immen tinke, slecht
over iemand denken. Ook als comparatief en superlatief: dêr
hab ik him leder om, acht ik hem minder om; dat hab ik leedst,
tegenovergestelde van: dat hab ik Ijeafst. In leed, begrafenismaal.
leidich, verleidend van aard; leije, 35; leikje, baggeren; lek,
zie brek; immen it leksum (op-)lêze, de les lezen; lemieren
fen 'e dei, ochtendkrieken; leppe, spade; lepsen, 76; lest, 79;
op 't lést, ten slotte, ten laatste.
léste. Ook voor „lust hebben in": dy jongfaem lést it libben
wol. Uit it scil my léste, zal mij behagen, lusten, heeft zich ontwikkeld: it scil my ris léste, ik ben er benieuwd naar, eft er ek
omlyk wol, ja efte né. Voor léste, lusten, wordt vaak meije gebruikt: sok iten mei (lést) ik net. 15.
lésten, 162; lêstendeis, -moarns, -middeis, -nachts, -wyks,
onlangs op een dag, enz.; let, 98; lette, hinderen; immen lette
en sette, gul ontvangen.
libje. Bizonder in: it libbet hjir (tilt hjir op, krioelt
hjir) fen muzen. Baer mei in ding libje, het verkeerd
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gebruiken, verwaarloozen, onvoorzichtig hanteeren. — Hierbij
libben. Voor „levend": ik bin der sels doch libben by, (kan
er dus op toezien). Voor „levendig": hja is tige libben (op 'e
tried). — In den laatsten tijd wordt voor „lawaai", „drukte",
hoe langer hoe meer leven gezegd. Echter komt ook hiervoor
libben nog wel voor: Wij, hwet habbe (meitsje) dy bern in
libben! 89, 124. Uttibbe, afgeleefd.
lichte, lichts je. Voor „(op) lichten", doch ook voor „verlichten", „verminderen": de pine licht(et) hwet, vermindert; it
tvaer licht (et), wordt beter; nou moatte wy it hwet lichte mei
de medisinen, ze minder vaak of minder sterk geven. Zie voor
gjin lichten dwaen onder dicaen. — Lichtwol, wel-(al-)licht.
lid, 87; liddich, zie oanslach.
lider. In: ik bin to lider slein, weet niet meer wat te beginnen. Dy man is de lider, het slachtoffer. Ik Mn jo net helpe,
hivent den wird ik sels de lider, gean ik sels to lider (om in
luchje). 163.
lidstok, wrijfpaal (fig.); Mede—lije, 123; liet, 52; pine yn 't
Ui†, buikpijn; Mis, lies, lisch; lij, 37, lauw; lij(te), luw(te).
lije. Bijzonder in: Scil 'k sa mar dwaen? Ja, ik mei 't wol
lije, het is mij wel; ik wol 't wol lije, ik sta het toe. Yn it lijen
sitte, het armoedig hebben. Hwet hat men in lijen, moeite, mei
dy bern. It earme lijen, het lieve leven, bigjint wer. Hierbij †orlije: hy forlijt alhiel, gaat te gronde door ontbering, 129; hy sjucht
der †orlijd út, het is hem aan te zien, dat hij veel ongemakken te
verduren gehad heeft. Bilije: hy moat it bilije, ontgelden. Hwet
de bern †ordogge, moatte de âlden faek bilije, moeten de ouders
zich vaak ontberingen voor getroosten. 128. — Hiervan voorts
meüydsum, medelijdend, en meilijich, eveneens medelijdend,
doch soms toch niet geheel hetzelfde, daar het de bijbeteekenis
„geringschattend" kan hebben: hy glimke meilijich om hjar
ûnnoazelens.
lyk. Als bijv. nw. (soms als zelfst. nw. gebruikt): Lyk siket
lyk, mar ûngelyk †ynt (ûngelikense fine) elkoar. Wy binne lyk,
zijn quitte. In lyk man is in ryk man. De klokken geane lyk,
gaan gelijk. It wetter stiet (is) lyk mei de wal. It net lyk fine
kinne meünoar, verschil van meening hebben. De boel wer yn
't lyk prate, een twist bijleggen. Dy jonge wol net om ('t) lyk
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liken—lins.
(omlyk), is onhandelbaar, wil niet zooals 't behoort en hem
gezegd wordt. Elk lyk en rjucht dwaen, ieder het zijne geven,
rechtvaardigheid betrachten. Dat giet dêr lyk om {lyk), leer om
leer; ook: er wordt geruild, met gesloten beurs gehandeld. Als
bijwoord: Dat wit ik sa lyk net, zoo precies niet. Lyk, recht,
op in ding oanrinne. Lyk, precies, njunken, †oar, e†ter elkoar.
Verbogen: (al)like †olle, evenveel, om 't even: dat is my like†olle, is mij om 't even; (al)like goed, min, enz., even goed
enz. Hy †orwiet my (al) lyk†olhwet, van alles, (uit: allike
†olle Meet). — Er is gewoonlijk verschil van beteekenis
tusschen lyk en gelyk: Jy ha gelyk, gelijk. Dy twa binne gelyk
(gelikens), zijn aan elkaar gelijk. Der is mear gelyk as eigen.
Na ûn- steeds gelyk. Gelikens komt veel bijv. voor: twa gelikense, gelijke, boarden, 106,107. Krekt(al)lyk, precies hetzelfde,
precies gelijk. Likernôch, ongeveer. Bygelyks (uit by gelikenis),
bij voorbeeld. Lyk as, 175; liken(s), 163; lykme-aïlinne, moederziel alleen, 163; lyk(s)wol(s), evenwel; bovendien, 175.
liken. De omboordingen (met touw) van een zeil; de voegen
waarin de luiken sluiten. Fig.: ik bin út 'e liken, vermoeid; yen
út 'e liken rinne, door loopen vermoeid worden; dat rint út 'e
liken, loopt mis; wy krije it net wer yn 'e liken, worden het er
niet weer over eens, krijgen het niet weer in orde.
lykje. Voor „lijken" en tevens voor „gelijken". Als men in
het Nederlandsch „schijnen" gebruikt, wordt in het Friesch
meest lykje aangewend: it liket wol, det it net oars kin. Voor
lykje op, gelijken op, staat vaak alleen lykje: ãy twa lykje
elkoar tig e, gelijken sterk op elkaar. Onpersoonlijk: it liket der
my neat nei, ik denk er niet aan (dat te doen); dat is lang sa
moai net, 'it moat net lykje {skimerje), kan geen vergelijking
er mee doorstaan. Bilykje: Dy twa kinne elkoar skoan bilykje,
behoeven voor elkaar niet onder te doen. 105, 128.
Mik, 28, leelijk, kwaad; lilkaerdich, kwaadaardig; lillepiipje,
133; lymstankje, wrevelig zijn; linich, lenig, vaardig, handig;
lynje, 61; {al)lìnken(-deivei), linkelytsen, linkenoan, allengs,
langzamerhand.
lins. Voor „ledige tijd": Men hat de hiele dei gjin lins, rust
nog duur; lins jaen, tijd geven (van beraad, bij 't werk, enz.).
Immen ûntlinsgje, hem ontlasten, iets van de schouders nemen.
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lyts—luchje.
lyts. Voor „klein", doch ook voor „kleingeestig": hwet is
dat lyts f en jo, holde jy jo lyts; dy man is sa lyts; it is my to
lyts om der oer to praten. Hierbij bilytsje: de heap bilytset,
wordt kleiner; myn jild bilytset my, er is minder dan ik meende;
128, 102.
lyts†eint, 96; lüte, 139; dat wol net Utte, niet loslaten.
lizze. Voor „leggen" bizonder in: it op in pleitsjen lizze;
in raer libben lizze (liede). Voor „liggen" o.a. in: it leit der ta,
is niet anders; dat leit my sa by, staat mij zoo voor; dat leit my
heech, trek ik mij sterk aan. 123, 124. — Bilizze, 128; oerlizze,
132; in ding útlizze, vergrooten, verlengen, verbreeden.
Ijea†, 166; Ijidske, lichtekooi; Ijip, l(j)eap, kievit; Ijippen,
lopen; Ijirre, rookvleesch; Ijisk, lies; Ijacht, licht; blond; it is
al Ijachtskiendei, klaarlichte dag; Ijuentsje, smeeken; loai, loch,
44; in lytse loaijichheid, in great fortriet, een gering verzuim,
een groote ongelegenheid; lobben, voeten (triv.); loch, lok, 55;
lodde, spade; lodske, sloddervos; loebes, gluipert', immen in
loech ô†sjen, een leelfjken trek spelen; loege, 174; loegje, opstapelen.
loft. Voor „lucht", indien dit het uitspansel of de bewolking
beteekent. Voor lucht als gasvormige stof thans meest lucht;
toch komt ook daarvoor loft nog wel af en toe voor: Dou
moast e†kes yn 'e frisse loft geanl (tot iemand wien de kamerlucht benauwt). 54.
lofts, links, 162; loge, vlam; lompe, met een been trekken.
longerje. Voor: „een hevig verlangen, meest naar spijze,
door zijn houding te kennen geven." De houn longeret op in
bonke. Op in baentsje longerje. Daar naast: longerich wêze
op...., hevig verlangend zijn n a a r . . . . Omlongerje: de mânljue
longerje by 't winter altyd yn 'e (by) hûs om, zijn 's winters
steeds thuis (en wachten verlangend op de maaltijden, is de
bijgedachte). 127.
los, los. In losse bruijer, losbandige vent; los waer, onbestendig, regenachtig weer.
losbandich. Nooit voor „losbandig". Voor alleenloopend: hja
is in losbandich minske, niet getrouwd; hy komt der losbandich
(losliddich), zonder iets te dragen, oanrinnen.
lot, lot, getob; lotterje, louteren; luchje, zie lider.
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lûd—mâl.
lûd. Behalve voor „luid" ook voor „overluid": lûd bidde,
overluid bidden. Bij uitbreiding ook voor helder (van vuur):
de lampe, ìt †jûr, baernt lûd, helder; in lûd Ijocht, helder licht.
luftich, luchtig, luchthartig.
luk e. Voor „trekken" in alle beteekenissen waarin tsjen en
trekke (zie daarbij) niet gebruikt kunnen worden. Voorts bizonder in: oan 'e skouders lûke, de schouders ophalen. Lûkeagje;
lûkearje, 131; lûklam, moeielíjk voortgaande wegens stijfheid
in de beenen.
lúmje, lûnje. Voor „grillig zijn (van 't weer) en meteen beter
worden (z.g. afbuien)": it waer lunet hwet, wordt, hoewel 't nog
niet goed is, beter. Hiervan bilúnje, verminderen, afnemen: it
hea bilunet (bisakket) as 't yn 'e golle sit. Dy heap bilunet gans,
wordt heel wat kleiner.
lûs, 87; in earme lúsangel, arme drommel; lústerje, 53; it
luster et dêr nau mei, steekt daar nauw mee; luzich, gering;
lúzje, wegnemen; immen hwet ûntlúzje, ôflúzje, ontkapen.

M.
machtich. Behalve voor „machtig" ook voor „erg", „veel":
hy Me der machtich folie mei op, hield er erg veel van; in machtigen, veel, sin oan in ding habbe; voor „talrijk": Ho machtich
binne jìmme? Wy bìnne hjir de man wol machtich, zijn talrijk
genoeg (om een bepaald ding te doen). Minmachtich, niet talrijk.
ma(e)its, made; maers, 59; maerteblom, sneeuwklokje; by 't
mak om ô†, niet geheel zuiver; maklik, gemakkelijk, gemakzuchtig.
mâl. Voor „krankzinnig" is het woord thans verouderd; men
gebruikt dan meest gek, of het verzachte net goed mei de
holle. Ook in den zin van „uitgelaten" treedt gek er meer en
meer voor in de plaats, doch het komt toch nog vaak voor:
doch net sa mâl {gek); maljeije of gekjeije (beide onscheidbare
samenstellingen), grappen maken; malfarje, hetzelfde; dat wier
mar út mallichheid (gekheid), was maar uit de grap. Voorts:
mâl (gek) mei immen (eat) wêze, veel van iemand (iets) houden. Hwet is dat in mâl, leelijk, ding. Hy is troch 't malle hinne,
erg kwaad. It lik et mâl, ziet er slecht uit, ook: 't schijnt vreemd.
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male—mânsk.
Als bijw.: malle nijsgjirrich, erg nieuwsgierig; dat kin ik malle
skoan, heel goed, sjen.
male. Voor „niet wel bij 't hoofd zijn" en bij uitbreiding:
hy leit der altyd oer to malen, peinst er steeds over; hwet bimaelst wer, wat doe je weer voor gekke dingen; ommale, door
traagheid te laat komen, 133; hwet maelt my dat, kan mij dat
schelen. Ook mealle: de plasse mealt him, hij is of schijnt gek;
dat mealt (krúst) my yn 'e holle om, daarover peins ik steeds.
Voor „malen met den molen" alleen mealle.
malkje. Oorspronkelijk: „gebrekkig, met onvaste hand, teekenen of schilderen" (malen). Nog: neimalkje, nateekenen,
naschilderen. Thans meest, bij uitbreiding, „onvast zijn", gezegd
van weer en wind: de winter málket, kwakkelt; de wyn malket,
waait nu eens uit dezen, dan uit dien hoek.
mande. Voor „gemeenschap" in beperkte beteekenis: meiinoar yn 'e mande (kompe) gean, dwaen, wêze, voor gezamenlijke rekening (gaan) werken. Hiervan: mandegûd, mandélich
gûd, gemeenschappelijk bezit.
mane. Voor „manen" in: immen sane noch mane, vroeger:
het hem niet lastig maken met eischen; thans meest: niet met
hem te rade gaan. Iemand die saend noch maend wirdt, acht
zich dus te beklagen. „Manen" is overigens moanje.
mank. Eng. among. Der sit wol ris in minnen-ien mank, een
slechte tusschen. Hy stie dêr hwet †orlegen mank de oare
†einten.
mankemint, gebrek, kwaal; mankoar, 110; mânljue, 87; manminske, 87; op eigen manneboet, (ban en boete, banneboet), op
eigen verantwoording; 170; immen it mannewaer opsizze, -léze,
de les („het manuaal") lezen; mannich, mennich, 103, 104, 105;
mannichien, 118; hokker mannichste, welke datum; mansel,
mansstal, manslengte (maat).
mânsk. Voor „mans", doch in veel uitgebreider gebruik: dy
jonge is al hiel hwet mânsk, kan al heel wat, ook: is al vrij
groot; in mânske keardel, iemand die flink zijn kracht heeft, of
van groote gestalte is; ik bin (kin) him allinne net (wol) mânsk,
ben wel (niet) tegen hem opgewassen; dat wirk is him to mânsk,
gaat boven zijn krachten. Hiervan: minmânsk wêze, klein en
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mantel—midden.
onmachtig zijn; immen oermânsk wêze, hem te boven gaan in
kracht, geld en goed, kennis, enz.
mantel, grachtbeplanting; net folie mantsjes mear meitsje,
niet veel praats meer hebben; mar, 79, 170; markel, merkel,
meerkoet; immen oer 't mat (mêd) komme, overvallen, op heeterdaad betrappen; matsk, warm en vochtig (van 't weer);
mealle, zie male; meane, 119; mearke, sprookje; dat rint my
oer 't mêd, oer 'e meuch, oer 'e fust, gaat boven mijn krachten,
mat mij te veel af; meeps, wesp; meepsk wêze, sjen, ziekelijk
er uitzien; mei, 168; mei(de)t, 172; meigeand, medelijdend;
zwak van karakter.
meije. In de oude beteekenis van „vermogen" thans bijna
geheel door kinne verdrongen, doch daarvoor toch nog vaker
voorkomende dan in het Nederlandsch: in ding net habbe meije,
niet kunnen hebben, niet kunnen verdragen (b.v. dat iemand
mishandeld wordt); in ding net sjen (lije) meije, het niet gaarne
zien, ook: het niet mooi of goed vinden; dat mei wol wier wêze,
kan wel waar zijn; wol oer in ding meije, het wel aardig vinden.
Voorts naast léste, lusten: ik mei (lést) gjin griene earte.
meilydsum, meilijich, zie lij e.
meistimme. Voor „gelijk geven", „toestemmen", „mee instemmen": Griet stimt altyd hjar bern mei, geeft ze steeds gelijk
tegenover anderen; dat stim ik jo mei, stem ik u toe; dêr stim
ik jo yn mei, in dat opzicht beaam ik uwe woorden, geef ik u
gelijk. 132.
mem(me), 83; dat bern is tige memmich, zeer aan de moeder
gehecht; men, 106, 110, 117; merakelom, 93; mesken, mazen,
steken; mette, ontmoeten; yens meuch habbe, zijn bekomst hebben, zooveel hebben als men verdragen (verwerken) kan; zie
mêd; meun, 22.
midden, mids. Voor „midden"; het eerste meest. Yn 'e midden, yn 't mids, in 't midden; (yn 't) mids troch, doormidden
(gebroken, gezaagd, enz.); dat ding brekt miãstwa, in tweeën;
ik kaem der midden, trad tusschenbeiden, oars hie 't fjuchtsjen
wirden; it wier mids Maeije, ter helft van Mei. 162. — Hierbij
fo(a)rmidäen: earne yn 't fo(a)rmidden wêze, komme, te midden van een gezelschap zijn of komen. — Midlik: de midlike
wei gean, de billijkheid betrachten. Dat scil, yn 'e midlike wei
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miede—misse.
bisjoen, naar alle waarschijnlijkheid, wol goedkomme. Midlikerwize, naar menschelijke berekening.
miede(n), grasland(en), made(n); miei, maaltijd; zooveel
melk als een koe elk half etmaal geeft; miels, per half etmaal.
miene. O.a. voor „bedoelen": Né, ik mien (bidoel) jo net,
mar jou broer. — Voorts bizonder in: It immen goed miene,
het goed met iemand meenen, iemand graag iets gunnen. Dat
is jo †êst gjin mienen (tinken), geen ernst.
mienskar, algemeene weide; mie(n)t, begin- of eindstreep;
mier, 119; it (in) mier habbe oan...., afkeerig zijn van
;
mieri, 177; mietsk, mjitsk, onaangenaam zoet; mige (triv.),
wateren; miggelje, zachtjes regenen; miich, maag, verwant.
mije. Behalve voor „mijden" en „vermijden" ook voor „ontzien": Dolt moast dysels hwet mije, je zelf een weinig ontzien
(met werken, eten en drinken, enz.). Dy jonge is net sa sterk;
hy moat hwet mijd wirde. — Hiervan: mijen(d) wêze, schuchter, bedeesd, voorzichtig zijn. Dou hoe†st net sa mijen to wezen;
in oar mijt dy ek net. Wêz mar net mijen, tast maar toe (tot een
gast). Mijen yn 't wirk wêze, iron. voor „lui zijn". 138.
yn 'e mik, (es), in orde; mykje, mikke, 124; mikmak, mengelmoes; mil, 49.
min. In verschillende beteekenissen, als: Wy habbe minne,
slechte, ierpels. Hy leit tige min, is doodziek. Ik kin dat min
habbe, slecht zetten. Dat is al hwet (in) min sizzen, moeielijk
(tegen iemand) te zeggen. Wy habbe it redden, mar it gyng tige
min, moeielijk. To min, te weinig. — Hiervan de comp. minder,
die bizonder voorkomt in den uitroep: dat is minder! dat is
niet zoo erg, komt er niet erg op aan.
minachtsje, 131; mingbult, zie mjuksje; mingel(en), liter;
mynje, 121; minske, 80; mint, 18 (het staat echter niet vast, dat
dit in as de mint hetzelfde woord is als mint voor munt, geldstuk); mird, bunsing; mis, 166; misbreuke, 131; mishypt, gebrekkig; miskearje, mankearje, mankeeren, ontbreken; mislearje, 120.
misse. Voor „missen", doch ook voor „ontbreken": der mist
ien, ontbreekt er een; voor „gemis gevoelen": hy mist syn †orstoarn wii† tige, gevoelt zeer zijn gemis. Komt ook onpersoonlijk
voor, met den handelenden persoon in 3den nv. er achter: it
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mistribelje—moeije.
mist jo, je hebt het mis; it kin de master misse, zelfs de knapste
kan zich vergissen.
mistribelje, zie †ortribelje; der mitich útsjen, bleek en
schraaltjes zijn; mits, 174; yn 'e mi(e)zel sitte, ziekelijk zijn.
mjuksje. Voor „uitmesten". Dit gaat vaak gepaard met het
vermengen der mest met andere stoffen (de rüchskerne wordt
hier en daar, vooral in de Wouden, ook wel mingbult genoemd)
en uit deze omstandigheid heeft zich de beteekenis „op morsige,
onverschillige wijze dooreenmengen" ontwikkeld: kinstbûter en
bûter trochinoar hinne mjuksje; frjemde wirden troch yens
praet mjuksje; earne ìiwet yn bimjuksje, er wat in bemengen;
earne raer yn om mjuksje, eigenlijk: er mee te werk gaan, alsof
men mest vermengt met andere stoffen; jild †ormjuksje, geld
vermorsen.
moade, mode, gewoonte; in goede moade, goede gewoonte;
moaärich, naar de mode; it giet Mm moai (aerdich) goed,
het gaat hem tamelijk goed; moal, 11; moalker, moalkje, 126;
moanje, zie mane; moardzje, moorden; te hard werken;
moarn(s), 165; moarnsk, morgenziek, landerig; moarntyd, morgenstond; it is in moart (skrik), het is buiten alle verhouding;
moartsje, 52; moassich, duf, vuns.
moed. Voor „moed" in: ik hab der wol moed op, hoop op;
ik hab der swak moed op, geen hoop op, zie er weinig in; op
moed komme, op zijn verhaal komen; yens moed net habbe,
verdrietig zijn; yens moed net habbe oer immen, zijn handelwijze niet goedkeuren; yens moed net habbe op immen, eenigszins boos op hem zijn; nou hab ik myn moed wer, ben ik weer
tevreden; dêr hab ik ûnmoed oer, ben ik ongerust, ontevreden
over; de moeä†earren hingje UU e, den moed verliezen. —
Voor „gemoed" in: it moed wirdt my †ol, het gemoed schiet
mij vol; it hege moed komt hjar op, de waterlanders komen.
Naast moed, gemoed, ook al veel gemoed, doch nooit in vaste
spreekwijzen. 80. Hiervan ynmoed, meenens: Is it dy ynmoed?
It wier him gjin ynmoed, det er dat sei.
moeäsum, vermoeiend, afmattend.
moeije. O.a. voor „spijten", „treurig stemmen": it moeit my,
spijt mij, doet mij leed. Het woord staat in deze beteekenis
naast het bijv. nw. moeilik, dat nooit „moeielijk" beteekent
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moeite—namme.
(hiervoor slim, min, stvier), doch „bedroefd", „treurig": it
sloof waerd der moeilik †en (ûnder); dat is in moeilik, betreurenswaard, gefaì. 163.
moeite (spil) meïinoar habbe, samen twist hebben; mof†etoer, zie poepetoer; môge(l), molm; (†or-)môgje, (ver-)molmen;
rnôlke, melk; molken, room, die te runnen staat; molkenbak,
170; molkenbloed, 170; molkentine, melkvat; molkenwetter, 170;
molklij, lauwwarm; moster, zie †iterje; mot, zeug; turfmolm;
mots je, met vocht morsen; moude, fijne aardstof; moudzje, in
het stof wroeten; mounle, 75; mûlk, 21, 47; it mûlket (bekket)
kim, net, smaakt hem niet; mûlryp, welbespraakt, mondjegauw;
wol tsjininoar munsterje (út) kinne, tegen elkaar op kunnen;
mûnts, monnik; achtkante molen; mûs, 87; byinoar stean to
mûskopjen, ter zijde staande, samen een fluisterend gesprek
voeren; mûtel, 92.'
mûtse. O.a, in: in stoiere mûtse op habbe oer (mei) in ding,
er over in zorg verkeeren, niet gelooven dat het gaan zal. Scoe 't
†en 't simrner noch yn oarder komme mei 't gewier? Nou, dêr
hab ik in swiere mûtse oer (mei) op.
mûzedrinsgje, 122; mûzels, mazelen; mûzich, lief, aanminnig;
muzyk, 79.

N.
nachtrav(enj)e, 127; nachts, 165; eat nader je, er beslag op
leggen, het naasten, ook: stilletjes wegnemen; naeijen, 74;
nael(d), nok van een dak.
naesje. Behalve voor „natie" ook voor „gemeen slag van
volk", en dan gewoonlijk onzijdig gebruikt: hwet hab ik mei
dat naesje nedich! Bedoeld wordt meestal een bepaalde familie. *
namme. Bizonder in zinnen als: Japik hat gau ris to †olle,
mar dat mei †ensels gjin namme habbe, men wil het natuurlijk
niet weten. Der is sa'n bytsje mar mear, del it mei gjin namme
habbe, is gjin neamen wirdich, is niet noemenswaard. In húshâlding kostet htcet: hier, iten en drinken, klean, — en och, der
is sa†olle dat gjin namme hat, zijn zooveel kleinigheden die niet
op te sommen zijn. — Hiervan binam(m)en, eig. „bij name",
doch thans voor „vooral", „met name", „voornamelijk": E ja
habbe kreaze bern; binammen Griet is in tsjep †anke. 162.
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nammersto—nei.
nammersto, 175; nane, wieg; narje, sarren; naule, 31; nea,
161; neame, 14.
near. Uit verouderd njear, en dit uit oudfr. nia(e)r, naderkoop of naasting. Nog alleen voorkomend in: it near der op
lizze, iets beletten, verbieden: Gatzeboers Tryn woe trouwe mei
de †eint, mar Gatze lei it near der op. — Een ander near komt
voor in: yn 't near sitte, in den neer, in verlegenheid zitten
(lett: in een draaikolk geraakt zijn). — Nog een ander near is
het oude woord voor „nauw", dat echter in die beteekenis nog
bijna alleen in plaatsnamen voorkomt, b.v. de neare Wimerls
(in tegenstelling met de wide Wimerts), en in nearje, minderen
bij het breien. Een enkele maal hoort men ook nog wel van
kleedíngstukken zeggen, dat zij te near zijn, vooral in to near
om 'e hals. 't Woord komt thans verder als volgt voor (aan de
grondbeteekenis „nauw" wordt daarbij niet meer gedacht): it is
neare nacht, volslagen donker; ik bin sa near, zoo benauwd op
de borst; it is hjir near, bedompt; in neare, benauwende, lucht.
Dat minske sjucht altyd like near, zwaarmoedig, treurig. Hiervan: neareagich sjen, bedroefd kijken; nearhertich, enghartig,
gierig, bekrompen; nearboarstich, aamborstig; nearzich, naargeestig.
neat, niet, niets; neazich, nietig; in neäerich hûs, laag huis;
nederich f en postuer, kort van gestalte.
need. Thans meest noad; need komt echter nog veel voor in
vaststaande uitdrukkingen als: yn need sitte, immen út 'e need
helpe; ik kom †en need, uit noodzaak, omdat ik zelf er geen
heb, by jo om jou hynsder to Hen. Dat kin by need, desnoods, ''
ek wol oars. Overigens meest noad. — Hiervan need-, noadsaek, '
veel in 't mv. gebruikt: Ik scoe †oart, mar by sok min waer
büuw ik thús; it binne op 't lést gjin noadsaken. Door verwarring van gefaer met noad ontstond genoad in: dat hat gjin genoad (lijt, hat gjin gefaer). — Need—noad moet niet verward
worden met noed, dat een geheel ander woord is.
immen neef hjitte, gevoelig treffen; nef†ens, 169.
nei. Yen in ding nei nimme, het zich aantrekken, het hoog
opnemen; in bern nei yen nimme, het tot zich nemen, adopteeren; yens bern lizze yen nei, na aan 't hart; dat giet
my nei, dat treft mij, doet mij aan. Hy komt my to nei,
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neidet—njuentsje.
hij beleedigt mij. Bat scil ik to nei, later, naderhand, oars
dwaen. Hiervan bineì: immen binei komme, naderen; immen
binei wêze, nabij zijn; 161. Voorts neiby, bijna. (Hiervoor ook,
doch zelden, bynei). 160. Nei staat zoowel voor „naar" als
voor „na".
nei(de)t, 173, 176; neìgeanäe, neigeanich, op den penning;
scherp op werk en uitgaven toeziend; neigeraden, naar gelang;
langzamerhand; neigêrs, nijgêrs, nagras; neiklap, (slechte) gevolgen; netst, nest, 15, 168, zie diel; ik leau †or 't
neist....,
meen te weten, d a t . . . . ; neiteam, 79; neitiid, 171; nepert,
bekrompen, gierig persoon; nest jierren, (eenige) jaren her;
net, 26, 170; 172; ni†elje, knutselen.
niget. Uit niïchheid, nieuwigheid. De afkomst van het woord
wordt niet meer gevoeld. In bulte niget sjen, veel zien dat
vreemd en onbekend is; hja sjucht in bulte niget oan hjar eigen
bern, vindt ze erg knap; Ut ús dêr om 'e niget, voor de aardigheid, ris sjen. Dat is gjin niget, geen wonder; dêr hab ik gjin
niget oan, dat verwondert mij niet. Ook niget dwaen voor
nij dwaen. 27.
nij. Bizonder in: nij dwaen (zie bij dwaen), nij bikomme,
benieuwen. Ik harke (seach) nij op, verwonderde mij. Ik harke
(seach) dêr nij by op, verwonderde mij er over. Hiervan niis,
nyskes, daar straks; op 'en nij, †en nijs (oan), opnieuw; nije
wike, volgende week.
nijsgjirrich. Komt ook voor in de beteekenis van „vreemdsoortig": hvoet is dat nijsgjirrich gûd; voor „niet gemakkelijk
te voldoen": hy is hwet nijsgjirrich yn 't iten, een potjekijker,
iemand die graag weet wat er gegeten zal worden, en liefst ook
een stem mee in 't kapittel heeft; voor „humeurig": hy is in
Md, nijsgjirrich keardel.
nimme. Overgankelrjk ook voor „benemen": men kin in lus
net mear nimme as 't libben. Voorts voor „opnemen" in den
zin van „opvatten": Hy naem it for tinken, vatte het als gemeend op; hy nimt it goed. vat het voor goedgemeend op.
Hakken opnimme, hard wegloopen.
nimmen, 118; nin, 161, 170; immen nitelje, hem stekeligheden
zeggen; út 'e niten wêze, uit een neteligen toestand verlost
zijn; njirre, adder; nju(e), genoegen; njuentsje,
núnderje,
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njunken—nocht.
neuriën; .„junken, 167, 168; njunke(n)lytsen,
102, 162; njûr,
boos, norsch; njnet, tam; noad, zie need; noadzje, noodigen;
noodt, 161; noartsk, norsch; noasters, neusgaten (van een mensch
meest noastergatten); noat, nôt, graan; noatich, ingetogen;
noazje, noaskje. Voor „neuzen", „snuffelen": in ding bìnoaskje, critisch bekijken; vaak (scheidbaar) samengesteld met
een bijwoord: immen hwet ôfnoaskje, afkijken; alles troch(ô†)noaskje (sneupe), overal rondsnuffelen; in boek trochnoaskje (sneupe), critisch doorzoeken; oeral yn (pan) omnoaskje, alles besnuffelen. Voor „zin in hebben" komt alleen
noaskje voor met den handelenden persoon in derden nv.: dat
noasket my tige, staat me erg goed aan; dat botte sizzen noaske
him min.
noch. Naast genôch, genoeg, komt het alleen nog voor in
woorden als goedernôch, enz. Voorts voor „gaar": de ierpels
binne noch (gear); healnôge praetsjes, onwijs praat, gebazel.
noch, 27; noch, (n)ofte, 170.
nochlik, no†lik. Van nóch, genoeg. Nochlik komt in de
spreektaal zelden meer voor. Schrijvers gebruiken het nog in
de oude beteekenis van „genoegelijk", aangenaam voor den
geest": it sit dêr sa nochlik; in nochlik petear. Hiervoor in de
spreektaal thans meestal het Holl. genoechlik. De thans meest
gebruikte bijvorm no†lik heeft hierdoor, als hij voor „aangenaam" staat, meestal de bijbeteekenis „aangenaam voor het
lichaam": wy sitte hjir no†lik, hebben hier een gemakkelijk zitje;
it komt no†lik oan, as de bern sa †ier binne, det se yen helpe
kinne; it is no†lik ivaer, weer, geschikt voor iemands werkzaamheden; as men pine yn 'e mûle hat de hân op 'f wang hâlde,
dat †ielt no†lik. Voorts: in no†lik, gemakkelijk hanteerbaar, ark
(stik ridskip). In no†lik man (om to brûken), iemand waarmee
gemakkelijk om te gaan is; hy is hwet in no†like †int, houdt
van zijn gemak. — Voor „genoegelijk" in hoogeren zin kan
no†lik niet gebruikt worden. 54. — Van nochlik voorts het verouderde nolk, dat in dezelfde beteekenis gebruikt wordt, en
voorts in die van „geschikt", „dienstig": wy scille dat op in nolk
plak opberg je.
nocht. Van nóch, genoeg, met achtervoegsel te; vgl. „geneuchte". — Voor „genoegen", „vermaak": in bulte nocht
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nochteren—oan,
(ivìlle) habbe, veel plezier hebben; nocht oan in ding habbe,
het gaarne doen; nocht oan ûnnocht habbe, gaarne doen wat
verkeerd is; yens nocht, pleizier, †en immen (eat) habbe, hem
(het) zat zijn; dêr hab ik gjin nocht oan, ben ik niet van gediend,
dat verschaft mij geen pleizier; ik hab myn nocht der ô†, er
geen pleizier meer in. In ding om 'e nocht, gratis, dwaen, ook:
het doen zonder dat het baat: hâld mar op; it is skreppen om 'e
nocht (wirk †orgees). 173, 175. Zie voorts wille.
nochteren, no†teren, nuchter; slungelachtig; nodzje, knuffelen.
noed (ouder njoed). Voor „zorg", „bezorgdheid": earne
noed †en (†or) stean, groote zorg er voor dragen; yn tûzen noeclen, in duizend angsten, sitte; hy is út 'e noed, uit de zorg;
bûte noed, buiten gevaar, wêze; (in bulte) noed mei immen
(eat) habbe, gedurig over hem (er over) bezorgd zijn; hab mar
gjin noed, geen zorg; in ding op yens hoed (op hoed en noed)
nimme, de zorg er voor op zich nemen. — Hiervan noeälik, „in
gevaar": dat bern hat tige noedïik west, was in gevaar; dat bern
is tige noedlik, heeft veel bewaking of oppassen noodig; it is
(in) noedlik, gewaagd, dwaen; dat is my to noedlik, brengt
mij te veel risico mede. Voorts noedzje, voor: „op verantwoording nemen": dat kin ik net noedzje, niet op mijn verantwoording nemen; ik noedzje de kou, sta er voor in (b.v. dat
zij goed en wel ter markt komt). Ook voor „wagen": wy noedzje
it, wagen liet, op 'e krage ô†.
noegje, noodigen; noìk, zie nochlik; nommel, 92; nou('t), 172;
minder, schelp.
nut. Als bijv. nw., alleen praedicatief: dat ding is nearne ta
nut, deugt nergens voor. Bijwoordelijk: hy is sa'n moai ding net
nut, niet waardig, weet er geen goed gebruik van te maken, het
niet te waardeeren. — Voorts: to nutte meitsje, genietbaar
maken, doch ook: yens klean to nutte meitsje, bederven. 128.
Hierbij nog binuttigje, kleiner maken: in beam, in hage binuttigje, snoeien; in stok hwet binuttigje, er een stuk afsnijden.
nuver(ich), 92; yen †ornuverje, vreemd opkijken.
oait, 101.
oan. Bizonder in: oan wêze (mei eat), niet weten wat (er
mee) te doen; it wol my wol oan (tooi yn my del), 't komt mij
aannemelijk voor; earne net oan wolle, er afkeerig van zijn;
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oanbidde—oerhearich.
ik hab der wol oan, 't wordt me te moeielijk; U hat der (wol)
oan, zal nauwelijks gaan; hwet is der oan, scheelt er aan; neat
jen oan, niets van waar; de doar stiet oan, is tot bijna aan de
sluiting toe dichtgetrokken.
oanbidde, 132; oanboazje, verergeren; oan†iere, 122; oangean,
zie wyld-, oangeande, 114; oanhelje, zie triuwe; oanhingje, besmettelijk zijn; oanmeitsje, 132, 174; oannimlik, innemend.
oanslach. Voor „werk", „bezigheid": Ik hab gjin oanslach,
geen werk. De bern witte hjar lege (liãâige) bannen gjin oanslach, werk, to jaen, dêrom habbe se alderhanne oanslaggen,
halen ze allerlei streken uit.
oanstean. Voor „aandringen": immen earne op oanstean, by
immen op eat oanstean, bij hem aandringen op iets; ik die dat
op oanstean †en myn bûrman; hy hat der (by) my op oanstien.
oanstierte, erfenis; oanstoaijen komme, plotseling aan komen
loopen.
oanstriiã. Oorspronkelijk alleen in de uitdrukking oanstriiã
habbe f en
: Dokter hat my it flêsk †orbean; dêr hab ik in
buìle oanstriiã f en. De skoaljonges habbe in ãanigen oanstriiã
f en 'e apels yn domenys hô†. Bij uitbreiding ook „ergernis er
van hebben": Sijke hat in feint; ãêr hat Pierk mar oanstriiã
jen. Thans ook vaak voor „neiging", „begeerte", en dan wel
zonder †en: Der wirdt sein, ãet Klaes-en-ãy habbe ek al oanstriiã, om nei Amerika.
oarãel, 102; oarder, orde; net yn oarãer wêze, ongesteld zijn;
earne mei yn (op) oarãer wêze, mee in zijn schik zijn; oartsen,
76; och, 176; oefenje, oe†je, 127.
oer. Ik kin der net oer, er niet tegen; hy kin elkenien oer,
is iedereen de baas; hy giet alleman oer, te boven, 169; ãat
bern is ãêr hielenãal oer (en to folie), wordt daar verwaarloosd.
oeral, overal; overhoop; it is hjir in Oeralle (oerallige)
boel, een rommel; oerarbeiãzje, 129; oerbidich, zie ûnbidich; oerbringe, 129: oerdedich, overdadig; oerdwealsk, 89,
129; oerein gean, opstaan; ãe holle is my oerein (op ien ein),
ik ben woedend; oerémis, uitgelaten; oergéven slof, in erge
mate slordig; oerginst, 72, 129; ãy bern groeije oer fen smoargens, zijn overdekt met vuil; in oerhael krije, aanval van een
oude kwaal krijgen; oerhaestgje, 129; oerhearich, ongehoor-
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oeribel—ont.
zaam; oerhearige loai, erg lui; oeribel, buitengewoon; yen de
mage oerieze, zich overeten; oerkrantsje, 129; oermits, 174;
oemachtsje, 129; oerrinnende, 138; oersljuchtsje, door de vingers zien; oerstallich, overtollig; oerwichtich wirde, het evenwicht verliezen; oes, uis, oog aan een kleedingstuk, om den
haak in te doen; onderste dakrand van een huis; of, ef, 170.
ô†, ou. Bizonder in: der ô† wêze, de kluts kwijt zijn; dêr wol
ik. ô† wêze, niet verantwoordelijk voor zijn; dat weet ik niet;
it wier der op ô†, op het kantje af; yen der ô† sette, er niet meer
op rekenen; 164, 169.
soks ballet {yen) ô†, schrikt af; ô†hu††e, afrossen; ô†meä, afgemat; ô†pálie, -polle, aftroggelen; immen ôfsnoarje, -snoerje,
met harde woorden tot zwijgen brengen; ôfstjerte, verlies van
geld of goed, door sterfgeval; o†t, e†t, 171, 175; immen ôftouwe,
afranselen; okkebyld, pronkbeeld (van een meisje).
om. Bizonder in: By Ljouwert om, in de omstreken van
Leeuwarden; hy kin Mm wol om en oer, is in elk opzicht zijn
meerdere.
omaeiie, 132; omballingen, toevoegselen; ombocht, de geheele boogvormige kromming in een weg; om(de)t, 171, 172,
173; omdôch, tevergeefs; omdôch(sa), dáárom!; om-ende-by,
170; om†iere, 122; omflap(per), miskraam; om†leane, zie †iterje;
it giet der raer omhear (omwei), gaat erg toe; omhegen(s), 162;
omkoal, sul.
omkromte. Eigenlijk hetzelfde als ombocht, doch bizonder
in: immen {gjin) omkromte bylizze, hem (geen) onrecht aandoen, (n)iets onbillijks van hem vergen.
mei eat (immen) omkruse, omtoppe, „aan"tobben; omlegen(s), 162.
omlizze. In: †oar 't ien e† 't oar omlizze (omlizzen gean), van
zijn aanvankelijk voornemen terugkomen, zijn belofte niet
houden.
o mm e, 93; ompakke, 133; omraek, flink, ter dege; omreden
(det), 172, 174; omrinne, 133; nel in plak omsjen, moeite doen
om een dienst te vinden; omsjuch, zie †eech; meiïnoar yn omslach wêze, overhoop liggen; 79; (oer 'e †lier) omspane, rondspoken; ongel\e, stollen (van vet enz.); it †riest det it ongelt,
vriest alsof er vet stolt (zoo hard); ont, 168, 173.
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op—pas.
op. Bizonder in: it net op in ding (stean) habbe, het er niet
op begrepen hebben. Hy is op en út, in elk opzicht, in gek.
Mennoar op en út gean, wêze, samen uit gaan, zijn. Dat skilt
op 'en del, over 't geheel, net folie. — Earne op út. wolle, een
vermoeden uitspreken. — Ook voor „open": De doar stiet op
(iepen). De eagen op (iepen) habbe.
opbaerne, 132; op en del, over 't geheel; op-en-delje, 123;
opgnisse, doen glanzen; versieren.
opikkerje. Eigenlijk: een akker opnieuw in akkervorm brengen. Figuurlijk: iets wat men vergeten waande, weer in herinnering brengen: don hoe†st dy âlde dingen net wer op to
ikkerjen.
neat mei in ding (immen) opjeije kinne, het (hem) tot niets
kunnen gebruiken; in opkiper krije, een geduchte klap krijgen;
opKj)eappen(ä), 138; oprinne, oploopen; opzwellen; yens †orstân der by opsette, er bij verliezen; de naden skine (it skip
skynt) op, de naden worden open van de zonnehitte.
opskoer. Voor „opschudding": it hiele doarp is yn opskoer.
Hwet jowt dat in opskoer. Meitsje net sa'n opskoer, onnoodige
drukte, oer in ding f en neat. — In pear eagen opskoerre, groote
oogen opzetten.
opslaen. Het balopslaan bij 't kaatsen. Hiervan: †or master
opslaen, den meester spelen; yn 'e earste opslach, in 't eerst,
aanvankelijk.
in opslûpen jonge, opgeschoten knaap; opspatte, 133; opstal,
gebouwd eigendom; opstekke, 132; gans opstel mei in ding
habbe, er veel voor doen; opstelle, afspreken; dalik opsternaet
(obstinaat) wêze, onmiddellijk opstuiven; opstoel(k)je, opstapelen; yen opstreakje, zich netjes aankleeden; opswetse, 133;
optein, opgetogen; ornaris, gewoonlijk; ornearje, vooronderstellen; hwet †or immen ornearje, bestemmen; 115; otter,
etter; oun(e), oven.

P.
pake, grootvader; to pal, 163; pangelje, kwanselen; drentelen;
pânse, pens; par, peer; part, deel, 101; (†or-)parte, -partsje,
(ver)deelen; ik hab neat mei dy to parten, ik heb niets
met je te maken; part(y), 10, 38, 102; †or dit pas, voor
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pats—plak.
ditmaal, voor 't oogenblik; pats, 176; pa(e)tsje, zie tútsje; yn 'e
pé, in de puntjes, pronk; peadzje, zie wâdzje; pear, 100;
peasgje, moeizaam voortgaan op slijkerigen bodem; iten peije,
fijn maken met de vork; pejoaten, luizen; pel, peluw; pels, de
rokken die een vrouw draagt; op it rammeljen †en 'e pels ô†,
op goed geluk; penje, 61; per†oars(t) net, volstrekt niet; petear,
gesprek; petiel(le), platte schotel.
piel e. Voor „bezig zijn": pielen habbe, bezigheid hebben;
mei in ding piele, er werk van maken, er af en toe mee bezig
zijn; mei in ding ompiele, er mee bezig zijn, zonder er veel
verstand van te hebben, of zonder veel te vorderen; mei immen
of mei in ding oanpiele moatte, met iemand of iets opgescheept
zitten, er verder mee moeten „aan" tobben; stil trochpiele, kalm
bezig blijven; in hele piel, een moeielijk werk.
piid, piik, pit, merg; piip, 176; pi(ip)ba, 177; piizje, drensen;
in pik op immen habbe, een hekel aan iemand hebben; pyk,
kuiken; immen (in) pykQe) sette, overtroeven; de pikbal yn
ha, inwendig woedend zijn; pylk, pijl; pimperje, pijnlijk tintelen; in ding út 'e pin kenne, op zijn duimpje kennen, uitstekend
kunnen doen; (út-)pin†iskje, iets uit-, onderzoeken; pyst, klein,
kittig meisje; valsch, vinnig meisje; immen
nei-(út-)piuwe,
spottende gebaren achter zijn rug maken; pizel, keuken; (joun-)
pizelje, gezellig bijeenzitten; pjut, nietig voorwerp, persoontje;
pjutt(er)ich, nietig.
plak. Er wordt vrij scherp onderscheid gemaakt tusschen
plak en pleats. Beide woorden kunnen elkaar slechts in een
paar bepaalde gevallen vervangen. Bij plak heeft men gewoonlijk aan een zekere in de gedachte precies bepaalde plek of
plaats te denken; bij pleats aan een punt van grootere uitgestrektheid, een vager bepaald punt, of een meer abstracte zaak.
Voorts wordt steeds pleats gebruikt, waar de uitdrukking aan
het Nederlandsch (met plaats) ontleend is. Akkrom is in moai
plak (gedacht wordt aan een in de voorstelling juist begrensde
dorpskom). Dy boer hat in greate pleats (gedacht wordt, of werd
oorspronkelijk, aan een hoeve met uitgestrekte landerijen; thans
bedoelt men met pleats ook vaak alleen de hoeve). Op hokker
plak, plek, stiet it? Hja hat in plak, vlek, op 't wang, yn 'e jurk.
Hy hat al in plak, dienst, standplaats, betrekking. Hjir, jow dat
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plan—prykje.
ris in plak. Dat is al to plak. Hy komt goed to plak. Hwet
scoestou dien habbe, ast' yn syn plak wierst? Den hie 'k dit
sein, ynpleats †en dat. Ik hab woartels, mar ik woe wol det ik
der rapen †or yn 't plak hie, det ik ynpleats rapen hie. Siikje
mar ris plak, nim mar pleats (Hollandisme). Ho koe dat pleats
habbe (Hollandisme). In plak groun, stuk gronds. 79. — Hierbij
plakke en pleatse, het eerste vaak bepaald door del, het laatste
nimmer: Hwer scitte wy dat delplakke? Dat kin 'k net pleatse
(gjin plak jaen).
plan, zie sin; pla(e)nút, ronduit; plasse, hersenpan, fig. ook
hersenen; kap van een brood; plat, plat, eenvoudig; pleats,
zie plak; pliigje, 159; in pljims pompier, pl.m. 1U vel; ploaitsje,
plôkje, plukken; plodsk, plodzich, ziekelijk opgezet van gelaat;
plnre, lonken; plústers, vlokjes; poanne, slaapmuts; poarje, peuteren; poarre, nietig persoontje; poask, post (soort vischje);
poatterich wêze, ziekelijk zijn; pochelje, zwaar werken; poddefüder, oud, stomp mes; poene, tokkelen; aanporren; poepetoer,
moeielijk werk; poepetrek, buitenkansje; poezje, bjuzje, vloeistof morsen; pof, 176; yn 'e pogge wêze, een slepende kwaal
hebben; pokdobbich, pokdalig; pôlle, afzonderlijk stukje gronds;
yn polver, in gruis; pomp, duw, stoot; pompeblêdden, bladeren
van de waterlelie; pong(e), beurs, geldzak; pong(el)je, slordig
naaien; pontsjer, bindstok; pope, 20; popeslom, dut, dommel;
in raer potiten, wonderlijk vrouwmensch; prate, zie sprekke;
in praetslokje hawn habbe, eenigszins opgewonden zijn door
drankgebruik; dat is in pré, iets heerlijks; pre†yt, boekweitengort. •
priisgje. Bizonder in: dat stiet jo to priisgjen, strekt u
tot eer. Í25.
prykje. Voor zoover het „prikkelen", „tintelen" beteekent,
gaat de werking nimmer van eenig persoon, doch alleen van
ledematen of (soms als personen gedachte) abstracties uit: myn
hannen, †ingers, teannen, earen prykje; ook: prykje my (fen 'e
kjeld), tintelen, prikkelen, steken mij (van de kou); de nijsgjirrigens prike hjar, zette haar aan tot luisteren of iets dergelijks;
dy angel scoe hjar altyd prykje, dat zou altijd een doorn in haar
vleesch blijven; de biis priket him, zijn zucht tot grappenmakerij
wil zich uiten.
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pringel—reagje.
pringel, lummel; printsje, drukken; voetafdrukken maken;
prinwe, zie fier; proastich, fier, deftig; probearje, zie bisiikje;
prôlle, nier van een geslacht dier; protte, hoeveelheid; (uit-)puilen; prottelje, pruttelen, kijven; protteljen krije, een berisping
krijgen; protter, spreeuw; prûs, bevallig; prúste, niezen;
prústich, zie proastich; puchel (triv.), lichaam; pûde, papieren
zak, zie bûde; beantsjes pûlje, van de peul ontdoen; ìmmen
piîl(k)je, iemand alles aftroggelen, afdwingen; pûr, zuiver,
volkomen, in woorden als pûr-razen, pûr-lilk, pûr-†rjemd, enz.;
ook worden pûrrazen en pûrlilk wel verkort tot pûr;
puste, hijgen, blazen; pûster, blaasbalg; pûstpels, dartel meisje;
putskje, veel water drinken.

R.
rab(bel)je, kwaadspreken, 125; rabbelje, ook: veel praats
hebben, snel praten; in rabbelrûske habbe, een weinig beschonken zijn; rabbel-, rattelskûteQ), babbelzieke vrouw; rache,
schelden; rachel, fluim.
raem. Van rame, met geweld duwen, stooten. In: in raem
dwaen op immen (eat), op hem of het een aanval doen door
het toebrengen van een krachtigen duw of stoot. Bij uitbreiding
voor elke poging om eenig doel met een plotselinge krachtsaanwending te bereiken.
raenjen, listen; immen rak en dak jaen, voedsel en huisvesting verschaffen; goed yn rak en dak sitte, er goed bijzitten;
zie verder ook gerak; rampoai, kapot; ramt, 71; rane, 146;
rap mei de mûle, welbespraakt; rap yn 'e mûle, yn 't sizzen,
loslippig; it slot is rap, draait door; zie ook rút; rapsk, laag van
staat; rau, 31; raven, 75; razen(d) 138; ré, zie klear; readen(s),
162; rea†, re au, knot (garen); rea†allich, roodwangig; (iel-)reager, reiger.
reagje. Voor ,ragen". Hieruit hebben zich de volgende beteekenissen ontwikkeld: reagje d,y bern dêr ris wei, verdrijf ze,
jaag ze daar weg; immen †oart-, f en syn plak, út syn sté reagje,
op hardhandige wijze weg- of van zijn plaats drijven; in ding
om-, earne ôfreagje, het op onhandige wijze zoo aanraken, dat
het valt.

wumkes.nl

236
reak—reden.
reak, hooihoop; reap, strooband; ta (oan 'e) reaps-ein wêze,
aan het einde van werk (of krachten) gekomen zijn.
reau. Voor „gerei", „gereedschap", en voorts voor „paard
en rijtuig": mei 't reau op 'e dyk komme. De bijgedachte is hier
dat paard en rijtuig samen een reau vormen. Zoo ook is een
bijeenbehoorend kopje en schoteltje een reau: hwet is dat in
sinnich reauke. Het woord kan ook „slecht volk" beteekenen,
vooral als laatste deel eener samenstelling: †ij sok reau; moardnersreau, dievereau. — Rattelmansreau, slecht gereedschap.
reauntsje, ruischen, neuriën; rechter, refter, opstaande spijl.
rêd. Voor „rad", doch in veel uitgebreider beteekenis: rêd
prate; hy is sa rêd, vlug, as wetter; rêd (hird) rinne, hard, snel
loopen; rinne mei redde stappen; dat giet sa rêd {gau) net, gaat
zoo gauw niet. Wolst ris rêd {gau) meitsje detst †oartkomst?
redde. Onovergankelijk: wol mei in ding redde scille, er
wel voor zullen zorgen. Overgankelijk: U wol {net) redde, it der
ivol (net) ô†rêdde, het wel (niet) klaren; it †é {immen) redde,
verzorgen; in ding oprêdde, wegbergen; de keamer oprêdde,
netjes maken; in ding birêdde, afdoen. Wederkeer end: yen mar
redde moatte, zichzelf maar moeten voorthelpen; yen redde
kinne, zichzelf kunnen helpen, kunnen bestaan zonder hulp;
it redt Mm (al), 't komt wel in orde, ook: 't gaat zoo'n gangetje.
Alleen in 't gerundium: mei hioa hab ik it to redden, te doen;
it is oeral to redden, men hoi it der oeral mei to redden, overal
heeft men last van dezelfde (onaangename) zaak, ziekte, enz.;
it is der altyd mei him to redden, met hem is er altijd iets onaangenaams; dêr is neat to redden, er is geen gevaar, 't komt
wel in orde. — Hiervan rêddich, rêäsum, handig, bedreven: in
rêddich f anke; hy is tige rêdsum f en soks, zeer handig in dat
opzicht. Voorts redding, dat wat men voor huiselijk gebruik of
om te werken noodig heeft: Dy Ijue sitte goed yn hjar redding.
Bij uitbreiding wordt met redding ook allerlei rommelgoed bedoeld; het woord wordt dan vaak onzijdig gebruikt: goai dat
redding mar †oart. — Ut 'e redding wêze, ongesteld zijn (niet in
staat om iets te beredderen). — Redde wisselt in een bepaalde
beteekenis met riede; zie daarbij.
reden. Bizonder in: immen to reden stean, te woord staan;
gjin reden forstean (wolle), niet naar rede (willen) luisteren;
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reed—ride.
immen spitige reden jaen, hatelijk toespreken; fiks †en reden
en biskie wêze, netjes in woord en wederwoord zijn. —
Hierbij redendiele: zijn meening te kennen geven. Meest onbepaald: der wirdt †en redendietd, det.... er wordt over gezegd,
d a t . . . . ; soms persoonlijk: earne oer redendiele meiïnoar, er
over van gedachten wisselen. Voorts redenryk, spraakzaam,
welbespraakt.
reed, 87; regen(rein-)kleed, begrafenishoofddoek der vrouwen; it is in ein út 'e reek (riik), een heel eind weg (uit den
rook van stad of dorp), ook: út 'e rik wêze, buiten bereik zijn
(door verwarring met rikke, reiken); reid, riet; reiddomp, roerdomp; rein, 34, zie skjin; reinder, 73.
repe. In: der út repe, zich snel wegpakken: de jonges
reepten der út, do't se de †jildwachter seagen. Hiervoor ook:
útpykje, út†ylje, útnaeije. — Bij repe misschien rippe, voor zoover dit de beteekenis „scheuren" heeft.
reppe. Niet alleen voor „reppen", doch ook voor „roeren",
„bewegen": yen net reppe kinne, zich niet kunnen roeren, bewegen; de múìe reppe, roeren; dêr mei gjin wird †en rept, geen
woord van gezegd, wirde. Hierbij replik en ûnrepìik gûd, roerende en onroerende goederen.
rest. Zelden voor „rest" (overschot); meer voor groote, onbepaalde hoeveelheid van personen of voorwerpen: in rest
(smite, heap) †olk; in rest balken; in hiel rêst(je) bern.
reultsjer, roaltsjer, 22; rib, 47; ribbelich, met kleine oneffenheden; immen ribsekje, gevoelig onderhanden nemen; rïbskjin,
mager; ry(d)boskje, bibberen; ryâ, 52; ridderslein wêze, zich
in verlegenheid bevinden.
ride. Behalve voor „rijden" in de gewone beteekenis, ook
voor „zich onrustig heen en weer bewegen": op 'e stoel omride;
voor „een doortocht (rid) maken": de jonges ride mar aloan
troch de sleat, troch de hage, maken er een doortocht door; voor
„kwellen": †en 'e nachtmer je, de divel, riden wirde, feitelijk:
er door bewogen, geschud worden; voor „hobbelen", met den
steven op den wind: it skip rydt noch al hwet, schokt nog al
hevig (bij 't voor anker liggen); as ivy
oan 't needtou ride
en †ylje, E. H.; vergelijk Eng. „to ride at anchor"; dat tou moat
sa stikken ride, door het „rijden" van het schip schuurt het
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rie(d)—risse.
stuk op den een of anderen scherpen kant, waarmede het in
aanraking komt. Voorts is ride ook „dekken", bij varkens. —
Van ride ridelje, schudden, beven; ri(de)lich, beverig: de bannen ridelje Mm, binne him ridelich.
rie(d). Bizonder in: net út 'e rie komme kinne, besluiteloos
zijn; yens rie to'n ein wêze, ten einde raad zijn; ho nou to rie,
wat nu te doen. Hierbij riede, bizonder in: †or in ding riede,
er voor zorgen; mei in ding riede (redde), er voor zorgen; in
ding oanriede, aanschaffen; eigenoanret gûd, goederen die men
zelf gemaakt heeft; der is gjin riedens-ein oan, het gat is niet
te stoppen; der is gjin rie ta, het is een wanhopig geval. 153.
Tarieding meilsje, zich toerusten; de kou stiet to (yn 't) tarieden, maakt toebereidselen om te kalven.
rier, vaars; riere, 51, 153, zie ich; rierom, meelspijze; ri†t,
luier.
rige, rigel(e). Voor „rij", „reeks": In rige (rigele) huzen.
In sommige beteekenissen alleen rigel(e), b.v. waar het een
regel schrift betreft. — Hiervan rigelje, op de rij zetten, een rij
vormen. Naast rigelje voorts richelje en riggelje, welk laatste
echter ook als rigje, rugje voorkomt: ik scil 't wol rig(g)elje,
wel in orde brengen; sjêsa, nou kin 'k it wol wer rigje, klaar
ik het wel (na den maaltijd, of na hulpbetoon door anderen).
— Naast rigel(e) staat in beperkte beteekenis het uit het Nederlandsch overgenomen regel: dêr (by dy minsken, op dy pleats)
is gjin regel, er heerscht daar geen orde; yn 'e regel, in den
regel, gewoonlijk.
rij, verkwistend; rij gûd, wat spoedig verteert (slijt); rikke,
16; ì-yklik, ruim, tsien jier lyn; der is hwet ryklik, wat veel;
(k)ryk(k)rak, iets wat oud en gebrekkig (rykrakkich) is; rikskoarre, rookende turf; riksteal, rookende turikool; rimpen, 89,
138; ringen, 163; rinkelbelle, rammelaar; rinket, schuif in een
sluisdeur; sa †luch as in rinket (as wetter), rap van leden;
(†or-)rinnewearje, vernielen; rynsk, mild; rippe—riuwe, rijgen,
124; rippert, (triv.) lichaam; risk, rusch; rist.
risse. Behalve in útrisse en tarisse (voor „uitrusten" en „toerusten"), „van de plaats bewegen": ik kin dat bern net risse,
het is mij te zwaar om het te dragen; swier to rissen wêze, moeilijk van de plaats, uit zijn huis, te krijgen zijn; ü is in hiele ris,
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rys—rút.
til. Voor tarissing meiisje, zich gereedmaken, ook rislewaesje
meitsje.
rys, 52; rislewearje, besluiten.
rite. Behalve voor „tijdperk", „(een) tijdlang", ook in: in
healwize (rije, griene) rite, vlaag, bui; hy hat it by riten, bij
vlagen, buien.
rytlik, 58; riuwe(r), 63; rjuchtút, 166; rju(e), 102; it hat gjin
roai, is bûte(rì) roai, is buitengewoon; zie ook skik, ich; it goed
meiïnoar roaije kinne, kunnen vinden; op in ding roaije, mikken; in ding misroaije (scheidbaar), niet treffen; hy hat
(wit †en) gjin biroai, weet van geen maathouden; robbe,
51; robbelich, robb(er)ich, ron†elich, ruw, oneffen (vooral van
ijs); robje, roppert, roppich, 47; roere, 51.
ropje, roppe. Eigenlijk „veeren uittrekken", Hd. „rupfen".
Bij uitbreiding: hja habbe my roppe, kaal geplukt; eat toroppe,
het vernielen, uitelkaar halen alsof men een vogel plukte; immen de kleun toroppe, ze zoo havenen, dat ze verder onbruikbaar zijn.
ropsek, inhalig persoon; rosbeijer, iemand die zijn kleeren
niet ontziet; rou, 31; rousnou, ruw; rûch, ruig, ruw; rûchhouwe,
slordig werken; rûchkâlt, gekout over alles en nog wat; rûchskerne, zie mjuksje; rude, schurft; rûgebol, kwadernaat; rûgelje, verspreid neervallen (van droge stoffen); rûgen(s), 162;
nip, 25, 87; rûpelje, repelen; immen rûpelje, plunderen;
rûpsk, 91.
rûs. Voor „menigte", „hoop": in hiele rûs, hoop; der is by
de rûs, volop; dat wirdt by (op) de rûs †orko†t, bij raming, gissing, zonder gemeten, gewogen of geteld te worden; dat wirk
is by (op) de rûs oannommen, zonder nauwkeurige berekening.
— Hierbij rûz (j) e, koopen of verkoopen na raming der hoeveelheid op 't oog; rúzebroekerich, -moezich, rûzich, wanordelijk;
rûswirk, onnauwkeurig werk.
rûz(j)e. Zonder bijw. gebruikt, beteekent het nooit „ruischen". íí rûzet, is rûzich, het is onstuimig, berfstachtig weer;
de wyn rust op, huilt om, de skoarstien; it rûzet (en sûzet) my
yn 'e holle, ik bin sa rûzich (en sûzich) yn 'e holle, het hoofd
is mij gevoelig van den wind. In rûzich, onrustig, libben.
rap en rút, rapalje.
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s.
sa, 174, 175; in ding sach(t)s, (sê†ts) dwaen kinne, zonder
bezwaar wel kunnen doen; sadet, 171, 174; saeä, welput.
saeije. Onovergankelijk: Be earrebarre saeit del yn 'e †inne,
komt daarin zwevende neer. Overgankelijk: de boel der hinne
saeije, zoo van zich werpen dat het zich zwevende verspreidt.
De jonge saeit in stien oer 't wetter. — 't Woord heeft met Ned.
„zaaien" (sieäzje) niet uit te staan.
sa†ollesto, 64, 175; sakje, zakken; sakje, saks(ed)earje, afnemen; salang(de)t, 173; sa('n), 114, 115; sane, zie mane; sangerje, singe, 127, zie trie(d); sangerich, aangebrand; zeurderig;
santepetyk, santenkraam; sarjes, 92; sa('t), 173, 175; saun, 31.
scille. Beantwoordt in enkele gevallen meer aan Hd. „sollen" dan aan „zullen": Jan scü, moet, hjir komme, rnoast tsjin
Mm sizze. — Voorts bizonder in: dat scil 'k net habbe, daar bedank ik voor.
seage, 13; seamelje, zeuren; se—hja, 109; sechstehealen, 101;
sêd, zat, verzadigd; sêäsum, voedzaam; seel, zeel, hengsel',
sêft wêze, zoetsappig zijn; sê†tseäich, zachtaardig, beschroomd;
sêge, 13; seil, zie heil; seine, zegen; seis, 75; selde(n), 163.
seldsum. Ook voor „verwonderlijk": hwet is dat in seldsum(s) ge†al. Indien praedicatief, dan meest met adverbiale s:
dat liket al seldsiims.
sels—selme, 110; sette—sitte, 122.
set. Bizonder in: oer (mei) in ding to set gean, wêze,
komme, er zich toe zetten, gezet hebben. — Aan het (meest
dam-) spel ontleend: in moaije set dwaen, iets van belang uitvoeren; der moat mar ris in set f en wêze, 't moet maar eens
gedaan worden; in set dwaen op in †aem, een aanzoek wagen;
der wol in set (smeet) op witte, wel raad weten; op 'e set
(gleed) komme, wêze, op streek komen; †en 'e set reitsje, van
streek geraken. — Hy giet nei alle setten en pretten, naar alle
vermaken. — Hy hat in set, toeval, hawn. — It is al in set(sje),
een poos (je), lyn. 163.
in sib †rjeon, trouwe vriend; sibben, verwanten; bisïbbe, verwant; sibtal, familie; sichte, sikkel; f en siãen, 162; sy(d)stik,
halve snede brood; siedzje, zie saeije.
sige. Behalve voor „(neer)zijgen" ook voor „tochten": it
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siik—sink.
siicht troch dat finster, dat finster slicht. Hierbij sigen, tocht,
(wind)zuchtje; dit laatste ook siichje, sigentsje. — Voorts útsige, forsige, voor „uitdruipen" (b.v. van waschgoed dat te
drogen hangt): dat lekken siicht al aerdich út, is al moai yn 't
forsigen.
siik, ziek; siikkreunich, ziekelijk klagend; siikje, zoeken; to
siik, 163; siizje, sissen; sij, 139; sijke, 78; sike, ademtocht;
syk{hel)je, ademhalen; in swìere sike, zware zucht; de siken
lizze him heech, hij is kortademig; e†ter 'e siken (pust) wêze,
buiten adem zijn.
sïker. Nooit voor het stellige „zeker" (waarvoor wis), doch
voor „waarlijk": it wirdt siker tooi tiid, det de bern op bêd
komme; men scoene siker hast miene det it al hjerst wier, sa
rûzich is 't. Hierbij sikerwier, -sonk, werkelijk, waarlijk, inderdaad.
sylbeage, gareel; site, houten trekzeel; yn alle silen mak, in
alle tuig bereden; in swiere site lûke moatte, een moeielijke
taak hebben; de sile(n) op 'e hakken nimme, er vandoor gaan; silje, zeven; (for-)sïlje, afnemen; sillich, 13;
sim, vogelnetboordsel; onderste deel van een hengelsnoer; immen ûnder it sim holde, in bedwang houden; simmerdei, 175.
sin. Bizonder in zinnen als: dy ierpels moatte mei sin, zorg,
sean wirde; hy die it mei (opset-) sin, met opzet; in baerch hat
ek in sin, wil; in min sin, slecht humeur; dêr hab ik in sin by,
een zwak voor, ook: een bedoeling mee; it op in sêft sin
sette, iets kalm gaan opnemen. — Afleidingen: sinne, (nooit
voor „zinnen"): Dêr hab ik net op sind, daar heb ik niet om
gedacht, ben ik niet op bedacht geweest. Ik Me de paraplu ek
wol meinimme mocht, mar ik hab der niis net op sind. Voor
„zinnen o p . . . . " zegt men: plan habbe op....,
(heat en heal)
f en doel wêze om....,
to brieden, broeden, sitte op
;
sinnigje, voor „naar den zin zijn", „aanstaan": It sinnige him
wol, was hem wel naar den zin, ook: hij was er wel toe bereid;
sinnich: in sinnich, humeurig, âld keardel; in sinnich, zeldzaam,
eigenaardig, reauke, kop-en-schoteltje; sinnich wirk, werk
waarbij men precies heeft te zijn; yen forsinne, zich vergissen. 79.
sine, pees; singerje, pijnlijk ruischen in het hoofd; to sink,
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sintrum—skalk.
163; út yens sintrum wêze, ziek, ontsteld zijn; sintsje, 120; sipel,
ui; it op 'e sipels ha, op de zenuwen hebben; sipelsek, -trut,
stakker; sypje, siperje, sijpelen; size-size-tsjerne, 177.
sizze. Bizonder in: yen sizze litte, sizzen ha wolle, zich laten
gezeggen; (net) om sizzen jaen, (on)gehoorzaam zijn; dat seit
best, staat mij wel aan; ook: is wel mooi voorgesteld, m a a r . . . . ;
de iene dei seit de oare net, voorzegt niet hoe de andere zal
zijn; it †orsizze, niet willen, 129; missizze, 132; †or immen goeäsizze, goed †or immen sizze, voor hem instaan, borg voor hem
blijven.
sjaggelje, sjachelje, sjokken; sjamme, vogelverschrikker;
(†oart-)sjamperje, (voort)sukkelen; sjankerje, grienen, klagen;
sjêáêr, 140; sjen, 118; sjippe, zeep; sjit-yn-'t-sûpen, 77;
sjou(we), sjeau, sein om de veldarbeiders naar huis te roepen;
sjuch, ooglijk; sjuchtme, ziekte; siik en s(j)uchtich wêze, een
kwaal hebben; sjuãden, 64; skabb(er)ich, sjofel; skaed, 79.
skaeije. Het grondbegrip van het woord is: „zich in schuinsche richting bewegen", „in schuinsche richting een beweging
maken." Van een schip dat dwars van den wind afdrijft in plaats
van „loef te houden" (scherp bij den wind te zeilen) wordt gezegd dat het skaeit. De kiel onder platboomde vaartuigen, die
dit skaeijen zooveel mogelijk voorkomen moet, heet skeage,
blijkbaar een woord van denzelfden stam. Mei de earmen
skaeije, zwaaiende bewegingen met de armen maken; it skaeit
der nuver mei Mm hinne, hij beweegt zich onbeholpen, op
zwaaiende wijze; in ding omskaeije, door een zwaaiende beweging omverwerpen, meest bij ongeluk; zoo ook: earne hwet ô†of by del skaeije. Uit de beteekenis: een schuine, zijwaartsche
beweging maken, schijnt zich die van „ontspruiten", „afstammen" ontwikkeld te hebben: hy skaeit f en {út) in goed laech,
is f en (in) goed skaei (komô†, is út in goed nest), hij
stamt uit een goed geslacht; nei yens heit útskaeìje, van karakter of aanleg naar zijn vader aarden; hy skaeit der hwet út,
is iets anders aangelegd dan het geslacht of de groep, waartoe
hij gerekend wordt te behooren; †orskaeije, ontaarden, verbasteren. 133.
skald, zanger der oudheid.
skalk. Als bijv. nw. alleen in: in skalk each op immen (eat)
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skampe—skikke.
ha, hem (het) niet vertrouwen; hy (it) jowt in skalk each,
schijnt niet te vertrouwen.
skampe, 174; skamper, 73; skansearje, beschadigen, beschadigd worden; skantsje, 58; skar, 75; skarlún, valschaard; guit.
skeadlik. Bizonder in: skeadlìk, spijtig, afgunstig, hoonend,
laitsje, glimkje; in skeadlik glimke.
skeage, 31, 55; skeale, schaal; skealje(n), weegschaal; skean,
zie bryk; skeanbilje, slingerend loopen.
skeel. Voor „twist", „oneenigheid": skeel meiïnoar ha.
Voorts voor „gebrek", „kwaal", „ongesteldheid": dy kou is
sûnder skeel, heeft geen gebreken; hastou earne skeel, ergens
pijn? Naast skele, scheelen, skille; naast †orskeel, verschil,
†orskil.
skeine. Voor „schenden". Bizonder in de uitdrukking: de
(it) iene skeint de (it) oare net, allebei zijn (is) even slecht.
Skeinspruten, zomersproeten.
skeisen, 76; skek, tuk, begeerig; streek, uithaal, die een
schaatsenrijder maakt; skekke, forsch uithalen bij het schaatsenrijden; skelje, 61; skelk, 27, 47; skeppe, schop; scheppen;
skerminkel, 97; skern(e), 75; skerp, zie sleau; sket, sketjeft, 78;
skette, skirte, vrouwenschoot; skevel, guit, snaak, deugniet;
klare kerel.
skewiele. Voor „schikken", „toegeven": immen mei 't iene
e† 't oare skewiele, hem iets leenen, ten zijnen behoeve een
schikking maken; it mei de priis †en in ding hwet skewiele,
schikkelijk maken; ynskewiele: immen in plak yn 'e hûs (op
yens hiem) ynskewiele, afstaan; in †orsiik ynskewiele, toestaan;
(yn)skewielich: in (yn)skewielige, inschikkelijke, man; skewieUge waer, goede en tegelijk goedkoope waar; dy man leveret
syn spillen skewielich, goedkoop.
skibbich, licht beschadigd; haveloos; skienCt), 175; skiep, 64,
86; skieppedri†kje, 125; skiër, grijs; skierkert, -roek, grijze
kraai.
skikke. Bizonder in: immen om in boaäskip skikke, sturen;
hjoed skikt, past, it my net. Ho giet it mei jo? It skikt wol, gaat
wel. Immen hwet bi-(ta-)skikke, doen geworden. — Hiervan
skik: skik habbe, pleizier hebben; mei skik, op voegzame wijze;
it hat skik noch roai, is onvoegzaam, onredelijk; earne mei yn 't

wumkes.nl

244
skil—skoarje.
skik wêze, er mede ingenomen zijn; sa en sa f en skik wêze, van
aard, karakter, zijn: om ('t) skik, tegen redelijken prijs, (for-)
keapje; skik yn 't libben ha, opgeruimd zijn. — Skiklik, o.a. in:
dat is ûnskìklìk dwaen, gjin skiklik äwaen, is een onbetamelijke handelwijze; ûnskiklik, onbetamelijk, praet; wanskik(lik),
mismaakt: in wanskik, gebrekkig, minske.
skil, skyl, kleine schelpen; skilãerij, 79; skilich, scheel; skimerje, zie lykje.
skine. Bizonder in: yen in ding (net) skine litte, zich (niet)
verraden. — Hiervan skyn: ik hab gjin skyn(tsje),
skim(ke)
f en Mm sjoen, hij was er niet.
skinke. Meer dan in 't Ned. voor „ten geschenke geven",
en voorts veel voor „kwijtschelden": ik moast noch in mennich
sinten †en Mm habbe, mar dat hab ik him skonken; ook van
verrichtingen gezegd: dat skink ik jimme, behoeven jullie niet
te doen. Hierbij skinsjeft, 61; skinze, 61.
skinke, ham.
skypje.
„Scheep brengen": ierpels skypje, in 't schip laden.
„Scheep nemen": kjeld skypje, kou vatten; earne hwet skypje,
ergens iets (steeds een ongemak of althans iets ongunstigs) opdoen; hy hat der hwet (in sykte, in kivael, de dea) †en skipe,
door opgeloopen, aan te wijten gehad. Ook komt het nog voor in
de beteekenis van „opgescheept": ik sit der mei skipe, opge, scheept.
skird, schaard; skyt allegearre!, malligheid!; immen biskite,
bedriegen (Eng. „to cheat"); bangesküer, lafaard; for skiter
ôfgean, lafhartig de vlucht nemen, afdruipen; skiterich, klein,
benepen; skitelde†tich, nuffig; skytfenyn, snibbig vrouwspersoon; skythakke, winterhiel; skytsek, bloodaard.
skjin. Voor „schoon", „zindelijk". Bizonder in: skjin wêze,
zindelijk zijn; skjin oan yensels wêze, zindelijk op kleeding en
lichaam zijn. Voorts als bijw. meer dan in 't Ned. voor „geheel",
„volkomen": it wier my skjin forgetten; ik bin skjin (rein)
forlegen. 173.
skoaije, bedelen; yen bihoarlik klaeije en skoaije, kleeden en
schoeien; skoan, heel goed, best; skoander, voortreffelijk.
skoarje. Voor „schoren". Bizonder in: earne tsjin oan (skyt-)
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skoat—skrander.
skoarje (soargje), angstvallig tegen opzien; tsjinskoarje, zich
schrap zetten om tegenstand te bieden. 163.
skoat, 64; skoattel, grendel; op skobberdebonk rinne, klaploopen; skobbert, schavuit; havelooze kerel; skobbich, haveloos;
sober; yen skobje, zich schurken; skodholje, hoofdschudden,
131; skoech, skoen, 86.
skoerre. Voor „scheuren". Bizonder in: de wyn skoert (en
hellet), het waait hard en ongestadig; it skoert en hellet aïlegearre, alles wordt hevig door den wind heen en weer bewogen;
it skoert der raer troch (giet der raer omwei, naeit der in rare
koerts út), het gaat wonderbaarlijk, vreemd, rumoerig.
sko†t, tijdsverloop, pauze, schafttijd; sko†tich, zie skou.
skôgje, skouwe. Nooit onovergankelijk en nooit voor „zien":
in ding skôgje, er „schouw" over houden, het beoordeelen. Hierbij skouwing: hja hat in soune skouwing, uiterlijk. Lekskôgje,
-skoaije, bedillen (onovergankelijk); immen bilekskôgje, zijn
gebreken rond vertellen.
skol, zacht af hellend (van oevers onder water), ondiep; skolperje, kabbelen, golven; skonk, been; skonkje, loopen; skoppe
—skouwe, 125.
skou. Voor „schuw", doch meer voor „grof": in skouwe
keardel; skouwe praetsjes; it skou sizze; it is skou, erg, sok
raer praet as dy man hat. Hierbij skoo† (oudfr. sko†) in: it is
skoof en skande. 43. Voorts sko†tich: Hy is hwet sko†tich, schuw,
schichtig; sko†tich †or in ding wêze, er niets van moeten hebben; er afkeerig van zijn.
skouder, 79; immen skouderje, hem „met den rug", „over
den schouder", aankijken, niet met hem te doen willen hebben;
oan 'e skouders lûke, skokskouderje, de schouders ophalen;
skouwe, schuiven, duwen; zie skôgje; skovel, schamel, armelijk; skrabje, 65.
skraech(-oan). Voor „bijna": it is skraech(-oan) njuggen
ûre. Voor „nauwelijks": hy wier mar skraech op tiid. Voorts
skraech(-wirk): ik hab skraech(-wirk) dien, nagenoeg mijn
werk af.
skra(e)its, strontjager (zeevogel); lang en mager (skraeitsich)
mensen.
skrander. Behalve voor „schrander" ook voor „vroeg op":
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skrank—skurf.
Hwet binne jimme f en 'e moarn skrander. — Hiervan opskranderje, aanzetten tot flinkheid: ik scil dy jonge ris hwet opskranderje, hem wat flinker maken. Ook wederkeerend: dou
moast dy ris hwet opskranderje, je moet eens wat flinker gaan
worden. 92.
skrank, skriks, overhoeks, schuins; skreau, wilskracht, ijver;
yen skreauwe, wilskracht toonen; skreder, skredich, 92; skree†,
reet; skreken, 89, 139.
skreppe. Eigenlijk „zich schrap zetten", doch hiervoor nooit
gebruikt, doch voor „ijverig iets doen"; oanskreppe, zich haasten; skreppe en klauwe, overhaast werken. Hiervan skrep: yn 'e
(to) skrep wêze, ijverig werken; skrep sette, zich schrap zetten;
(gjin) skrep habbe, (geen) steun voor den voet hebben. 163.
skriel, schraal; sober, gierig; skrieme, van verdriet schreien;
skrie(s), 65; skri†t, 80.
skrikke. Bizonder in: it (†or-) skrikt, verspringt. Hierbij
skrik: it is in skrik (moart), het is erg, sa ûndogensk as dy
jonge is. — Voor „schrikken" in de gewone beteekenis meest
kjel wirde.
skrïl, angstvallig; skrilje, schrikken, zich ontzetten; skrimpe,
schrompelen (meest van hout); skrinkel, schenkel.
skriuwe. Bizonder in: wy skriuwe ús....
(volgt steeds de
„van"). Hierbij biskrhiwe: it biskriuwt hwet, wil wat zeggen,
is om wanhopig van te worden. 128.
skroar. Vroeger mânljuesskroar, mannelijke, en frouljuesskroar, vrouwelijke kleermaker. Thans voor het eerste meest
snider, voor het laatste skroar. — Hiervan skroar (k) je, naaiwerk verrichten (waar het een man betreft, ook veel sniderje),
en voorts: it der wol ôf skroar je, het wel klaren; útskroarje, met
overleg handelen, uitzuinigen: hy hat it wol sa útskroarre, äet
er noch tiid genôch oerháldt. 126. Voor skroarje in dezen zin
ook skroate.
skroat, soort plank; skroed, teer kind; skroei (skrok) habbe,
honger hebben; skrok lân, naar water verlangend land; skrousk,
91; skrousk je, huiveren; skruten, skrutel, skrupel, angstig, bevreesd, 138; skud, sket, schutting; skûdelje, skûlebúlje, skûlebûlebaeije, 133; skûle, schuilplaats; skûlje, 24; skûne, skoune,
75; skurf, haveloos, gemeen; skurf wêze, (eig. schurftig zijn),
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skûrje—sline.
zich oneerlijk gevoelen; skûrje, skjirje, 44; yn 'e skûrsek sitte,
in de „neer" zitten; skutte, 52.
op ('e) slach, onmiddellijk; slachs wêze, bezig zijn; aan 't
vechten zijn; slaed, 79; slaei, sleìje, 31.
slaen. Bizonder in: yn oar praet slaen, het gesprek een
andere wending geven; immen oer 'e snút slaen, in snútslach
jaen, hem (op te scherpe wijze) terechtwijzen. Hierbij slaende,
118; bisìaen, 128; immen hwet oerslaen, mededeelen. Bûtenslaen, ijlen, doorslaan, wartaal spreken.
slagje.
Dit woord staat oorspronkelijk nooit voor „slagen".
O vergankelijk komt het als volgt voor: Hy is nei Ljouwert
slagge, het lot heeít hem naar Leeuwarden gevoerd; dêr
is er goed foartvei slagge, goed afgekomen. Onpersoonlijk gebruikt, staat het voor „gelukken": dat slagget net sa min, gelukt
niet slecht. Ook met den handelenden persoon in derden nv.:
it slagget my, gelukt mij.
slanterje, zich bemorsen bij 't eten; slant†et, liederlijke losbol;
statte, 33; in sleatridige kon, die graag door een sloot gaat.
sleau. Nooit voor „sluw": in sleauwe, trage, onachtzame,
laffe, keardel; it is sleau, onachtzaam, †en my; it is myn eigen
sleauwe (stomme) sküd; dy jonge fait hwet sleau (is net sa
botte skerp), heeft weinig bevattingsvermogen; skerp wordt in
dit opzicht gebruikt voor het tegenovergestelde van sleau. —
Hiervan sleaukje: mei in ding sleaukje, er mede dralen, het
lang verzuimen.
slee†, pollepel; sleep, slordige vrouw; lange slemier, lange
sloddervos.
sleur. In: it giet by de sleur, yn (út) de sleur wei, gaat
werktuigelijk.
de sliep (aerdieh) út habbe, (behoorlijk) uitgeslapen zijn;
dolsliepperich wêze, bijna niet wakker te krijgen zijn; slier,
slordige vrouw; slij nei
, verzot o p . . . . ; slikje, likken; de
†ingers nei in ding slikje, er hevig naar verlangen.
slim. O.a.: in slimme, moeielijke, somme; dat sit al hwet
slim, gaat moeielijk; as 't slimste, ergste, oer is; slim, erg,
ûndogensk. Hierbij slûchslim, sluw. Zie ook moeije.
sline. Meest voor „snoepen", doch ook nog wel voor „verslinden": jouns †aek nei de herberge, dat slynt in bulte jild.
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slinge—smerte.
Okse wol gjin wetter sline, verslinden (uit een oud kinderrijmpje. Hierbij slynsk, snoepachtig.
slinge, overnaadsch naaien; slinge, slinke, waterloop in land
en strand; slinter, lang opgeschoten vent.
slite. Bizonder in: immen wol slite wolle, hem wel kwijt
willen zijn. Sleet, aftrek van waar. Zie voorts bij wryt.
sljucht. Zelden voor „slecht" in den zin van „verkeerd".
Meest voor „vlak", „effen", „glad", en voorts nog soms voor
„eenvoudig": it is hjir mar rjucht en sljucht. Ook voor
„dwaas", „gek": hy wier sljucht f en pine, sljucht op dy †aem.
— Hierbij sljuchtwei, alledaagsch: dat binne sljuchtwei minsken.
sljurkje, zacht slieren.
sloaije. Voor „onder den algemeenen prijs verkoopen en
daardoor anderen in hun nering benadeelen". Alleen onovergankelijk: hy sloait (mei ierpels, turf). Hiervan sloai: de sloai
der yn bringe, de waren onder den prijs verkoopen.
(greate) sloarm, lobbesachtige knaap; slob, lepeleend; vuil
vrouwmensch; slodske, slordige vrouw; slodze, moerassige
laagte in 't land.
stoere, sloerkje. Voor „dralen", „talmen". Mei in ding stoere,
er mee talmen, het sleepende houden; dat †orsloert, verwaarloost, dêr állegearre; hy Ut syn spil forsloere, útsloere, kijkt er
niet naar om, zoodat het verwaarloost.
slof, 20, zie oergéven; in goede (earme) slokker(t), stakkerd;
slomje, 126; mei de hoazzen op 'e slomp, de kousen neerhangend; slompe, 65; sloof, zie moeije; slou en drou waer,
drukkend weer; slûch, slaperig; slûf, slúf, sleuf, omhulsel;
slûgje, sluimeren; slûk, sluik; slûkstirtsjenä, druipstaartend.
slûpe. Zelden voor „sluipen" (glûpe). Komt vooral voor in
slûpe litte, laten glippen. Yens ein (net) slûpe litte, (geen)
krimp geven.
smachel, smichel, lomperd; smachtsje, srnakke, smeitsje, 124;
smeet, zie set; in smeet krije, harde val doen; smet, smal,
schraal; smelle ûngelokken, kleine onhandigheden; smette
(smeulske) praetsjes, smalend praat; dat is lang gjin smeldoek,
dat ziet er goed uit (vooral van nieuwe kleeren).
smerte. Voor „smarten", doch in de spreektaal alleen nog
voor „schrijnen": dat iepen plak smert my, schrijnt als ik mij
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sme(u)dich—soargje.
beweeg. Het woord wordt vaak verward met smette, vlekken
geven: dat seare plak smet, het „draagt", laat vlekken af in de
Meeren.
sme(u)Mch, smijdig; smeule, smeulen; smalen; smeulsk, 91;
smycht, deugniet; smyksel, smeersel; smite, 105, zie werpe;
smitte(rij), smederij; in ding yn 'e smize ha, in de gaten hebben; smjirkje, morsen; smjunt, smient (wilde eend); nieteling;
smoarch, smerig, vuil, gering; noch mar in smoarch †anke, een
niet volwassen vrouw; smodzich, nat, vuil; pappig; smots, moes;
smout, luw, beschut; smucht op...., trek n a a r . . . . ; smûge, aamborstig ademhalen; smûk(jes), behaaglijk, aangenaam, warmpjes; smûzje, 24.
snakke. Hier en daar nog voor (luid en voorbarig) „spreken": dy fint hat fiersto folie to snakken, hat frijhwet in snak,
veel praats.
snappe. O.a. in: in ding snappe litte, laten glippen; de touwen snappe los; de heak snapt út, glipt.
snaskje, gretig eten; snedich, gevat; snetterje, snateren; sneu,
teleurstellend, teleurgesteld; sneupe, zie noazje; snib, 47; snichel, sniggel, vroegwijs meisje; snider, 38; snies, 101; snije,
snijden; sneeuwen; snijer, 38; snïle, lisch; snipel, snipper; snipper, 92; snypsnaren, snorrepijperijen; snjeons, 165; snjiddich,
snel, vlug; snjit, scheut of straal van vocht; op 't snjit, in den
schik; snjittepop, opgedirkt meisje.
snoad. Nooit voor „snood", doch voor „schrander", „snugger": snoad wêze, sjên, prate; in snoade set, snuggere opmerking; ook voor „vreemd": hwet liket dat snoad, eigenaardig.
snoar, schoonzuster; snoarje, snorren; sissen (bij het braden
van spijzen); snobje, snoepen; snok(ker)je, snikken, 125;
snûrje, tijdsverloop, 61; snústerich, smoezelig; snútslach, zie
sla en; snuver, 73.
soa, 176; soad, het zuur (in de maag); in hiel soad, veel; soal,
zool; vaargeul: in ding earne hinne (wei-, †oart-) soale, wegwerpen, gooien; soar, droog, dor.
soargje. Bijzonder in: tsjin in ding oan soargje, er tegen
opzien; earne (by immen) wei soargje, er tegen op zien, er (van
hem) vandaan te gaan; ook: fen in ding (immen) ôfsoargje.
Hiervan soarch, zorg: soarch mei immen (eat) ha, in ongerust-
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soarje—sprekke.
heid verkeeren over hem (er over). Hiervoor ook omsoarch.
soarje, 50; sobje, sabbelen; sodde, sodze, stuk moerassige
grond; sodzje, dommelen; soeije, wiegelen; sok, 55; sok(ke),
114; soks, 114; sokje, zuigen (van een schip); sokses, druiloor;
sommige, somlike, 104, 105; sompe, drijftil; sompich, moerassig; soms, sims, soms; sop, 79; sou(we), zeef; souden, boekweitdoppen; spalling, varken van nog geen jaar oud; it spant
der om, spant, gaat moeilijk; sparkje, vonken schieten, sprankelen; de spat sette, op den loop gaan; spats meitsje, vertoon
maken; speen, spien, tepel eener vrouwenborst; speet, straal
vocht (vooral melk, bij 't melken).
spegelje. Ook voor „pronken": mei in ding (om)spegelje,
het pronkend houden of dragen.
spier. Bizonder in: yn 't spier wêze, aan het werk zijn; it
is gjin spier (sprútsel, sprissel) kâld, volstrekt niet koud.
spije. Bizonder in: immen (eat) †orspije, verafschuwen.
spil. Voor „spel" alleen voor zoover het een spel betreft,
dat met kaarten, steenen, ballen enz. gespeeld wordt. Overigens
als volgt: spil útjaen, leven maken; spil habbe, twist hebben;
in mal, nuver, frjemd spil, zaak; dat is in mooi spil, is heel
goed; goed by 't spil wêze, goed gezond zijn; dy man hat in
best spil, bedrijf, boerenplaats, schip. Het woord wordt in 't
algemeen gebruikt voor alles wat men slechts zeer in 't vage
aanduidt. — Hierbij spylje, voor alle niet kinderlijke spelen.
A^oorts bijzonder in: der spilet Mm hwet yn 'e holle, hij peinst
over iets; immen op 'e hûd spylje, een pak slaag geven; de
wyk spylje, zich uit de voeten maken.
spyn, 52; spine, spinde, spijskast.
spitich. Ook voor „nijdig", „wrevelig": spitich wêze op immen, nijdig op hem zijn; spitich, wrevelig, wêze om it ien ef oar;
spitige reden, spitich praet; in spitich ding, trotsch, preutsch
meisje; spytgnize, -gnyskje, nijdig, hatelijk glimlachen.
sp(j)alte, spouwe, splijten; it lân stiet (yn 'e) (s)plis, (yn 'e
gros, to sûp en to byt), staat half onder water; spliterich, zie
wreed.
sprekke. Er wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tusschen
sprekke en prate; slechts in enkele gevallen kunnen beide woorden elkander vervangen. Terwijl sprekke spreken in 't alge-
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spris8el—stap.
meen is, wordt prate vooral gebruikt voor zich sprekende
richten tot iemand: In goede sprekker, redenaar, is wol ris in
minne prater, sit wol ris net folie praet by, is wel eens niet
iemand, met wien gemakkelijk een gesprek gevoerd wordt. Ik
sprìek Pibe niis, en do hab ik in hiel toarn mei him praet (stien
to praten). Be sike leit sûnder sprekken, zegt niets meer, en
jister praette er noch hieltyd mei (tsjin) ús. Wy geane elkoar
just net sûnder sprekken, zonder een groet, †oarby, mar wy
prate doch noait tsjìninoar, voeren nooit een gesprek, spreken
elkander nooit aan. Hy wier min to sprekken, slecht te spreken;
hy wol net prate, geen gesprek voeren. Immen
forsprekke,
kwaad van iemand vertellen, 129. Yen forprate, zijn mond
voorbij praten, 129. Hy wol der gjin praet †en habbe,
het mag niet ruchtbaar worden. Fen praet komt praet,
het eene onderwerp van gesprek doet het andere aan de
hand. Healwiis (-noch) praet, leuter- of onvoegzame praatjes.
Opsprekke, grootspreken. As men meïinoar in ding ôfpraet,
den is dat ôf'spritsen (ôfpraet). Hy sprekt syn tael goed,
•mar hy praet hwet folmûlich (swiermûlich). Eat, immen biprate,
er over (over hem) spreken (als 't een persoon geldt, gewoonlijk in ongunstigen zin), 128. In plak bisprekke. Ik bin wend om
Frysk to praten (sprekken), mij in 't Friesch te uiten. Ik bin
•wend om Frysk mei de Ijne to praten. Hy sprekt Frânsk, is die
taal machtig. Hy praet Frânsk, spreekt Fransch tegen anderen.
Yn bisprek, in onderhandeling.
sprissel, sprútsel, zie spier.
stadich. Voor „langzaam maar aanhoudend". It foroaret stadich (-wei, -oan). It reint stadich; in stadige rein. Dat binne
stadige, gelijkmoedige, minsken.
staech, staek, 35; staf, traag van bevatting, ook door doofheid; staf-o er-nacht, staf-en-af, plotseling; hy is moai heech
fen stal, hij heeft een rijzige gestalte; stalke, kameraad,
vriend; wol ris ien stalle, wel eens een leugen vertellen;
stalt, stap, houten steiger aan den waterkant; stammerje, 127;
in stamper yn ha, stevige roes hebben; stanfêst(ich), standvastig.
slap. Bizonder in: fen ('e) stap wêze, ongesteld zijn, waartegenover goed, fiks op ('e) stap wêze, welvarend zijn; net út 'e
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stark—stikken.
âlde stap komme kinne, bij zijn vaste gewoonten moeten blijven;
de stap sette, kloek en met een vast doel zich op weg begeven.
stark, star(r)ing, (naast protter), spreeuw; state, adellijk slot;
stavering, spelling.
sté. Nog vaak voor plak; yn syn sté, in zijn plaats; de boel
stiet hjir noch op 't selde sté. Voorts: dat moast op 'e sté, dadelijk, dwaen; hy hat hjir op 'e sté, zoo pas, west; út 'er sté net,
volstrekt niet. Ook steed, en dit altijd als een open of zwerende
wond wordt bedoeld. Hiervan sted(er)ich (om 'e mûle, op 'e
holle). — Voorts: hy hat in gek (forkeard) steed yn 'e holle,
is onhandelbaar.
to stea, te stade; stea†, stêf, staaf; duig.
stean. Bizonder in: irnmen, eat net stean, niet vertrouwen;
it stiet der ta, staat vast, is zoo bepaald, ook: laat zich aanzien;
immen stean (doare), zich tegen hem (durven) verzetten; earne
op stean, van overtuigd zijn; tsjin yensels stean, tegen eigen
belang handelen; earne sa en sa únder stean, over denken; it
scil der net ynstean, het mag niet; it hat him nei stien, hij is
in gevaar geweest; it stiet der raer by mei dy minsken, zij zijn
ontsteld, geschokt, verontwaardigd, verkeeren in een onaangenamen toestand; o, hwet stie it der by, wat was men blijde; 118;
misstean, 132; oanstean, 132; omstean leare moatte, zich moeten gewennen aan een minder goed leven.
steat, staat; in hege steat, stand; steatlik, statelijk, deftig;
stêdskyn, onder curateele, onder de pantoffel; steech, halsstarrig, stug; steil, zie wird; stek, steek; staketsel; stek-yn-'ebûs, 77; stekke, 125.
stel. Bizonder in: f en 't stel wêze, ontzet zijn; út it {bi-) stel
ivêze, ongesteld zijn. — Hierbij stelle, o.a. voor „vaststellen":
Dit habbe wy sa steld, zoo vastgesteld, afgesproken. Hwet meiinoar opstelle, iets met elkaar afspreken na voorafgaande bespreking omtrent de juiste wijze.
stelt, pronkvaas, zie wippe; stieme, stymje, dampen, wazemen; stiemoer, 53; stiich, strontje; stii†, zie troaije; in stive
lo†t, een verstopte lucht, waaruit wind of regen verwacht
wordt; stikel, distel; stikelbaerch, egel; in stikhinne kleur,
bijna gereed; stikje, 125; stykje, 125; stikken, stuk, gebro-
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stikmannich—strekke.
ken; stikmannich, 103; stinne, stenen, steunen; stins, versterkt
huis; in grouwe stins, gezette vrouw.
stypje. Voor „ondersteunen" enz.: immen mei dit e† dat
stypje, hem helpen; men moat de bern net yn 't kwea stypje
(foartsterkje). — Hiervan stipe, steun.
stippe. Voor „indoopen": de ierpels yn 't smoar stippe;
earne net fet fen stippe, niet ruim van soppen. Omstippe: ik
stipte dy deis mar hwet o?n, dwaalde rond; in omstipper, zwerver, iemand die geen vaste woonplaats heeft. — Hiervan stip,
saus.
stirns, sterns, kleine meeuw; stisel, 47; it reint det it stjalpt,
dat het giet; stjalpich, stjelpich reine, stortregenen; stjelp, stelphuizing; stulp; in stjit(sje) lyn, poosje geleden; stjonkert, 73.
stjûre. Daar seine, zenden, in onbruik geraakt is, zoowel
hiervoor als voor „sturen". — Hiervan stjûr, bizonder in: gjin
stjûr mear yn 'e foetten (hannen) ha; út it (bi)stjûr wêze, ongesteld zijn. Dat is in oerstjûr, overstuur, minske. De boel yn
ûnstjûr bringe, wanorde veroorzaken.
stjjurje, 45; stoar-(stjer-)eagje, staren, staroogen, 133; dy
stoarmske bern, lastige kinderen; stoater, 12% cent; stoatskave,
schuifelend gaan; stobbe, boomtronk; stoe†, stuursch, barsch;
it wirdt my to stoe†, te machtig, te erg; stom, 176, zie sleau.
stouwe. Voor „stuiven" en „stuwen". In de laatste beteekenis in: it wol stouwe kinne, letterlijk: het wel kunnen bergen,
doch thans meest voor: goed bemiddeld zijn. Stouwer, 73.
strak. Als bijw. steeds zonder adverbiale s. Voor „straks":
ik kom strak, doch ook voor „zoo pas": hy wier hjìr strak. Ook
strakjes. Voorts strak-aenstouns, zoo meteen.
strampel, gaffeltak; schrit; strampels, dijen en beenen; strampelich, strompelig; strampelje, wijdbeens gaan staan.
streakje. Voor „streelen": immen streakje, vleien. Overigens
gewoonlijk met bepaling: it †amke oer it wang streakje; de kat
oer 'e rêch streakje. Nooit onpersoonlijk met den ondergaanden
persoon in derden nv„ zooals „streelen". 125.
streauwe, 124, tegen den wind in loopen; streek, streek,
streep.
strekke. Bizonder in: sok iten, gûd, strekt net, is net streksum, heeft weinig voedingswaarde, is niet duurzaam. Hierbij
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streule—strûpe.
forstrekke: och, dat f or strekt mar ta in praetsje, in aerdichheid,
enz., daaraan behoeft niet veel gewicht gehecht te worden.
streule, wateren; streupert, kleine deugniet.
stribje. Voor „streven" in fig. zin, niet in de spreektaal. De
lippen stribje my, bigjinne my to stribjen fen 'e kjeld, worden
ruw, gaan splijten. — Hiervan stribbich in: stribbich fel, vel dat
ruw is van de koude; stribbich waer, vochtige koude; stribbich
hier, weerbarstig haar (ook bargeboarstels genoemd); stribbige
groun, taaie grond. Voorts tsjinstribje, zich verzetten; tsjinstribbich wêze, tot verzet geneigd zijn. 124.
stride. Behalve voor „strijden" ook voor „redetwisten": dy
twa stride altyd, togearre, binne altyd oan 't striden. Om in ding
stride, er over redetwisten; tsjin in ding oanstride, het ontkennen, vaak tegen beter weten in; immen hwet ûntstride, tegenover hem volhouden dat hetgeen hij beweert niet waar is, 130;
immen hwet opstride wolle, het hem willen opdringen als
waarheid.
strike. Bizonder in: der op ôf strike, it paed, de ãyk útstrike, er op afsteken. Immen de eagen útstrike, de oogen uitsteken (voorbijstreven). De loft strykt ô†, het klaart op; dat
strykt (strookt) net, strookt niet. 124.
string, stripe, smalle strook land; stryps, stripsum, slaag;
strobbe, kleine guit; stroef, zie troaije; stro††elje, struikelen;
(beam)stronk, tronk; stroke, zie strike; strôtte, strot, keel; strou,
meelstruif; stronkje, meelstruif bereiden; struìje, 37; strûk, 95.
strune. Eigenlijk „op roof uit zijn". Thans vooral den luistervink spelen bij nachtvrijerijen. In omstrune, op 'e strún wêze,
snuffelend ronddwalen, nog in de oude beteekenis.
strûpe. Behalve voor „villen" nog als volgt: de ringen f en
't girdyn icolle (it girdyn wol) net strûpe, de ringen willen niet
langs stok of koord glijden. De broek (de hoazzen) oan-, útstrûpe, aan-, uittrekken; yen f or strûpe, zich verkleeden, 129; it
girdyn, tou, enz., strûpt †oar 't iene e† 't oare op, blijft ergens
achter vastzitten; dit vaak fig.: hy is †oar 't eksamen opstrûpt,
gezakt; hy doar gans weagje, mar mei sok waer oer 'e mar,
dêr strûpt er doch †oar op. — Hiervan strûp, strik. Hazzestrûpe,
hazen strikken.
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strûs—swang.
strús, strûs, strik in een halsdoek; in strúske beijen, tros
bessen.
strûze. Voor „(zich) struisch voortbewegen". It wetter strûst
troch 't rinket, stroomt er fel door; hy strûst (de mar oer, de
dyk út, enz.), vaart, loopt flink tegen den hevigen wind in;
voorts voor veel en flink eten: hy kin hwet strûze, kan heel
wat eten. — Hierbij strûs (k), krachtig, en, bij uitbreiding, gestreng, barsch.
stúdzje. O.a. ook voor „lust", „streven": dat is syn stúdzje
mar, daarnaar streeft hij steeds, dat is zijn lust en zijn leven;
voor „aandacht": hy hat der syn stúdzje net by; hy sit der mei
stúdzje net to sjen.
stuit. O.a. in: dan wit ik op sa'n stuit, op een gegeven oogenblik, net mear ho't ik moat. It roan him op in stuit, op zeker
oogenblik, oer 'e †ûst. Dat kin 'k op dit stuit, voor 't oogenblik,
net sizze. It kaem allegearre op ien stuit (tagelyk). In tsjinstuit
habbe, tegenslag' hebben.
stu(i)telich, stoattelich, wankelend; stûke, hoop schooven;
stukje, 125.
stúmje, stúnje, stymje. Voor „een kop toonen", „niet willen
spreken uit wrok". Hwerom stunest sa? Ik stúnje net.
stûr(t)sk, 125; stut, soort broodje; hwet (bi-)sûnders, iets
bijzonders; dat icit ik sa sûnders net, weet ik nu juist niet.
sunich. Voor „zuinig": dat minske is tig e sunich. Voorts:
sunich (súntsjes) prate, zacht spreken; sunich rinne, zacht, ook:
langzaam, loopen. 163.
sûnt, sint, sedert; to sûp, 163; sûpe, karnemelk; sûpen, 74;
goed by yens sûpenstút (sûpenboltsje) wêze, goed gezond zijn;
sûrje, zuur worden; sûrstâl, zuring.
sûs. In: yn 'e sûs wêze, bedwelmd zijn, ook: in onmacht
liggen; yn 'e sûs rinne, op afgetrokken wijze, half bewust,
loopen. — Hierbij sûz(er)ich, bedwelmd, dommelig.
sutelje, zoetelen; suterich wêze, onfrisch, niet gereinigd zijn;
sûzebolje, 133; swab(ber)je, zwalken, zwerven.
swaeije. Ook voor „draaien", „wenden": it skip kin dêr net
swaeije, de swaei net krije, het water is er te ondiep, of de
vaart te smal. Hy swaeit ál, neemt zijn draai al.
swang, swong. Voor het zwaaien (met armen en beenen,
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swankebast—swolm.
kleeding, enz.). Dy hat gans in swang, zwaait erg met armen
en beenen onder 't loopen, fig.: doet zich erg voornaam voor.
Do't ik yn 't spoar stoep, liet ik mei de swong myn kaertsje falie.
swankebast, losbol; sward(e), zwoerd; swé, zwad; sweal,
swel, zwaluw; in neakene sweal, kaalvink; swéslaen, een groot
vertoon maken; swette, grensscheiding (van water); swicht(sj)e,
swikke, 124.
swier. Bizonder in: swier waer, onweer. Dikwijls bedoelt
men met swier ook „omvangrijk": dat binne swier e, omvangrijke, balken; dat minske is swier, zwanger; dat is in swier,
gezet, minske; dat scil der swier yn hingje, dat zal niet
glad gaan. Swiere wirden, vloekwoorden. — Hiervan
sioierje, in: men moat hwet lichte en swierje kinne, wat weten
te geven en te nemen. Dat swierret al oan, wordt al zwaarder
Voorts swierrichheid, zorg, kommer: der is neat gjin swierrichheiâ, geen reden tot bezorgdheid. Swiermûlich, zie sprekke.
Dat giet der swiermoedich, langzaam, moeielijk, lans, troch, oer.
swiet. Behalve voor „zoet" ook als volgt: Hy kin tige swiet,
lekker, ite. Ik hab swiet, lekker, sliept (in swiet sliepke hawn).
In swiete, gezellige, prater. Hy is selskipswiet, is graag in gezelschap; is drankswiet, -stil, drinkt graag; dêr bin ik net swiet
oan, dat is mij niet aangenaam, doe ik liever niet. Wy kinne ús
pikel†lésk net út it swiet, het niet alles verbruiken voor het
bedorven is. — Hiervan swietlûdich, welluidend, waartegenover
wanlûdich, onwelluidend.
sivìft, 54; swiid, in sterke mate, buitengewoon.
swije. Komt overgankelijk voor: in ding swije, er niet over
spreken, het geheim houden.
gans wyn yn 'e swipe habbe, een windbuil zijn; swypkje,
slingeren, veeren; it swirk, zwerk, wol driuwen sjen, wel inzien, dat er iets onaangenaams op til is.
swolgje. Nooit voor „zwelgen" in den zin van „onmatig zijn".
Het woord kan gewoonlijk wisselen met slokke, doch duidt op
een iets krachtiger, of meer overhaaste werking. Voor het gebruiken van dranken wordt meest swolgje gebruikt; hiervan
ook in swolch wetter, slok water. Voorts: it reint sa det de
goaten kinne it wetter sa hird net †orsicolgje. It sit my †oar 'e
swolch, ik kan moeielijk slikken,
swolm, 60.
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T.
ta. Bizonder in: ta de bûse moatte, in de beurs moeten
tasten; wy scille ta de potstrou (oer 'e potstrou gear), zullen
„potstruif" eten; dat stiet der ta, is zoo bepaald; hy sit der slim
ta, verkeert in moeielijke omstandigheden; dat woed er my ta
habbe, hij wilde dat ik het zou krijgen; koeke ta, bij, de kof je;
ta de doar yn, door de deur binnen. 167, 169, 173.
tabargje, 133; tabringe, toedrinken; taeiding, stuk taai-taai;
taeigûd, taai-taai; taelje, takel; taen, looistof; taest, zie †eech;
taets, punaise; tagelyk, zie stuit.
take. Voor „kapen", „wegnemen" (vgl. Eng. „to take"). Hwa
hat myn angel dêr wei taekt? Unttake, 130.
takke, zie tûke; tako†t wêze, (meer dan) genoeg hebben; taks,
51; taks, het iemand toekomende; schatting, raming; sjêsa, ik
hab hjoed myn taks wol wer, ik heb voor vandaag weer genoeg
te doen; tal, 169.
tále. Voor „begeerte toonen." Gewoonlijk met ontkenning.
Dy beam sit †ol apels, mar de bern tale der net nei, zien er niet
naar om. Dy †eint taelt net nei de frouljue, tracht er niet naar
verkeering met een meisje te krijgen.
tangetje. Alleen nog in: mei immen (eat) tangele, opgescheept, sitte.
tameitsje, bereiden.
tanne, zie tine; tantsje, zie hi†kje; immen iten tapije, opdringen; tasette, 133; it is mar in tataest, maar een oogenblik werk;
tale, moedermelk; dat is in goede tatiding, toezegging, belofte;
tatroev(j)e, krachtig slaan, krachtig ergens op drukken; team,
79; teamje, 80; tean, toan, 33; teantsje, op de teenen loopen;
teapert, kwartelkoning; kijfachtige vrouw.
teare. Voor „vouwen": in lekken opteare, opvouwen; in
blêd omteare, omvouwen; it skip tearde om, kantelde; goed
biteare, bislaen, goed afloopen; 128. — Hiervan tear, vouw,
plooi, rimpel; tearich, met plooien, vouwen, rimpels.
têd, benauwd, angstig; traag.
te††ens. Voor „tevens", doch ook wel voor „trouwens", en
dan meest voorafgegaan door den: Hy kaem net sa †aek oer;
dat hoefde den teffens ek net, as er mar ris skreau, mar dêr
wier er ek net sa gau mei klear. 162.
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teister—tille.
teister, sprietje; eachteisters, oogharen; in teisterich skynsel,
spookachtig geschemer; teister je, flikkeren; immen †oar 'e eagen
omteisterje, zich telkens snel voor iemand langs bewegen; tel,
dra, spoedig; teïle, deel, dorschvloer; term, 51; (†laeks) teppe,
uittrekken; terskje, dorschen; †en téwis noch mewis (Mattheus
noch Bartolomeus) witte, van niets weten; „zoo onschuldig als
een pasgeboren kind zijn"; thús, 166; thúsïizzer, kostganger.
tiche\\e, zie forhûddûkje.
tiere. Voor ,,tieren" in den zin van „welig groeien". Hiervan tier. Als zelfst. n\v.: dat bern hat wol tier, sit wol tier yn.
Als bv. nw.: tier wêze yn 't iten, kieskeurig zijn; hy is tier(ich)
en f et, ziet er gezond uit.
tige. Als bijv. nw.: net (rjucht) tige wêze, geestelijk of lichamelijk niet (geheel) gezond zijn; dat is net (sa) tige, niet (zoo)
best, eerlijk, flink, degelijk; in tige(n) man, degelijk man; it
earne tige habbe, best hebben. Als bijw. voor „zeer": tige best,
min, enz. Dat is tige by tige, dat is zeer goed. Zie ook
klam. — Hiervan tigens, degelijkheid: der sit gjin tigens
yn dy fint. Voorts tiigje, gedijen: 't Farren tiigje dy to goede,
G. J., gedije u ten goede. 51.
tüd. Bizonder in: it (net) oan tüd habbe, (geen) tijd hebben;
hwet in tüd, last, mei dy bern! By de tüd lans, nou en dan,
gedurig; by Uden, somtijds; troch 'en tüd, doorgaans; hy is út 'e
tiid, overleden; dat is út 'e tüd, weg, verdwenen, versleten; dat
is e†ter 'e tiid, uit de mode; by de tiid wêze, geestelijk of lichamelijk gezond zijn, niet beschonken zijn. (Ier en) bitiid, vroeg;
by tiids, yntiids, tijdig; tiidìings, van tijd tot tijd. 163. Hiervan ook
tiidzje, tidigje, tiidgje, verwachten, staatmaken: Kin ik der op
tidigje, op rekenen? Dêr kin men wol op tidigje (ook: wachtsje)
mar net op †êstje, het zal heel lang duren. Foartiid, van te
voren; neitiid, later, naderhand; troch 'en tiid, doorgaans; sa
troch 'en dei brûk ik gjin drank, ik maak er geen alledaagsche
gewoonte van, drank te gebruiken.
tiigje, tijgen, zie tige; tiksel, 51, 79; distel; disselboom.
tììle. Betaive voor „tillen" ook voor „rijzen": it nôt bûgt
en tilt oer 't †jild. Onpersoonlijk gebruikt (it tilt, ook: is tih
(der)ich) wordt steeds de bekende luchtspiegeling bedoeld,
waarbij het schijnt alsof de boomen, huizen enz. aan den hori-
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tine—tyspelje.
zont zich van den bodem verheffen. Hierbij voorts: dy hoed
stiet dy tü(lich), te hoog; hwet bìstou tü, ben jij opgewekt. —
Tille, vaste, hoog opgebouwde brug.
tine. De tanden van een werktuig worden tinen genoemd;
de tanden van menschen en dieren tosken (oudtijds, en misschien nog hier en daar, ook tannen). Zie voorts tûke.
tine. Voor „zich uitzetten", vgl. Hd. „dehnen". Het woord
komt nooit wederkeerend voor: It jaer tynt, zet zich uit. Dy
rys is min; hja wol net (út-)tine. It wetter tynt, der komt tynwetter op it üs (bij dooiweer).
tine, zie molken; tingel, draadnagel, kleine spijker.
tinke. Voor verouderd Nederlandsen „mij dunkt" is in Friesland nog in volle gebruik my tinkt. My tinkt, sa kin 't wol; ja,
dat tinkt my. In den laatsten tijd komt, in navolging van het
Nederlandsch, ik †yn op, dat echter nog steeds onfriesch klinkt.
Voorts staat tinke wel voor „heugen": it mei my net mear tinke.
Bizonder is het verder in zinnen als: it f en tinken wol ha kinne,
wel kunnen begrijpen zonder dat het uitgelegd wordt. It is tinken (mienen), meenens. Om immen (eat) tinke, zorg voor hem
(er voor) dragen; earne om tinke, op letten. Dy jonge hat gjin
omtinken, denkt niet eens na, is gedachteloos. — Bitinke, úttinke, optinke, „verzinnen": in Ijeagen bitinke, úttinke. Nei
myn bitinken, volgens mijn meening; kwea bitinken, verdenking. Dat is my ûnttocht, uit het geheugen verdwenen. 130.
Neitinken †en eat habbe, het zich nog herinneren. — De
woorden tins—timen, gedachte(n), zijn uit de spreektaal verdwenen. Algemeen is nu gedachte(n). 61.
tipelje. Zeker jongensspel spelen; voorts doellooze bewegingen met de vingers maken en, bij uitbreiding, knutselen,
prutsen. Mei in ding omtipelje, er, geheel doelloos of zonder
veel vaardigheid, aan prutsen, of het heen en weer bewegen,
133. Tipelsinnich, zwakhoofdig. In tipel(sinnich) -wirk(je), werk
dat veel geknutsel vereischt. Voorts komt wel tipelje voor in
plaats van tyspelje, waar dit „voor den geest spelen", „voor de
oogen heen en weer bewegen" beteekent.
tipmûtse, muts onder 't oorijzer; (barge-, hynste-, keaïle-)
tyskje, tuischen, kwanselen; het vee voortzweepen met een rijs;
tyspelje, (door elkaar) woelen.
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tize—tobek.
tize. Voor „warren", „verwarren", „harrewarren". Tninoar
om tize, harrewarren; oan in ding omtize, om sitte to tizen, er
aan oí mee ompeuteren; omtize, lang werk hebben met iets,
iets onhandig verrichten; jern úttize, garen ontwarren; earne
yn †ortize, in verward raken. — Hiervan tiis, tizen: it jern sit
yn 'e tiis (tizen), zit „door de war". In tizeboel, warboel.
tjilde. Oudfr. thieläa, dulden. Waarschijnlijk nog over in:
in ding (b.v. bij 't spel) net tjilde wolle, het niet willen erkennen als geldig. Overigens thans dildzje.
tjilling, taling (watervogel); in tjillinkje útsmite om in ein†ûgel to fangen, het mindere wagen om het meerdere te winnen.
tjirgje. Alleen wederkeerend: yentjirgje, zich aanstellen: hy
hat Mm mal tjirge. Bovendien bestaat de onscheidbare samenstelling mâltjirgje, zich aan uitgelatenheid overgeven: hja mâïtjirgje, mâltjirgen, habbe mâltjirge; meest echter: hja binne,
wieme oan 't mâltjirgjen, habbe oan 't mâltjirgjen west. 131.
tjirmje, zie tsjirmje; to, 167.
toarkje. Oorspronkelijk frequentatief van toarje, (ver) dorren. In deze beteekenis komt het niet meer voor. Daar dorrend,
afgewaaid loover ordeloos en verward rondslingert, ontwikkelde
toarkje zich tot de algemeene aanduiding voor „rondslingeren",
„verward dooreen liggen": dat gûd toarket om, ligt er ordeloos
en zonder dat er acht op geslagen wordt heen. Op personen
toegepast: hy toarke yn Hollân om, zwierf daar doelloos rond,
werd er heen en weer bewogen als een dorrend blad langs den
grond. Ten slotte ging ook de werking van het ondergaande op
het bedrijvende over: dy jonge toarket mei stiennen, gooit met
steenen.
toarn, poos; 173; toarne, doarn, doorn; toarire), toer(re), tor;
toarst, dorst.
tobek. Voor „terug", doch gewoonlijk nog met de bijgedachte
„achterwaarts", „ruggelings" (bek =•> rug). Gean ris hwet tobek,
doch ris in stap tobek, ga achteruit. In tobekset (tsjinstuü)
habbe een tegenslag ondergaan. Tobekgean, ruggelings teruggaan. Voor terugkeeren in den gewonen zin: weromgean. Tobek
is voorts eerste lid in al zulke samenstellingen"(als b.v. tobekhâlde), die geen wending van den betrokken persoon veronderstellen. 163. Het woord bek, bak, voor rug, komt op zichzelf niet
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to binnen bringe—treast.
meer voor, doch nog veel in samenstellingen: bekkelings, efterstobek, ruggelings; bekline, bekkeling, rugleuning; bek(bak-)staech, achteruitstaand scheepswant; in ding e†terbaks holde,
achteruit houden, verbergen; e†terbaks wêze, achterhoudend
zijn.
to binnen bringe. Voor „(aan) herinneren": ik kin my dy
saek noch wol to binnen bringe, nog wel herinneren; ik scil it
Mm to binnen bringe, hem er aan herinneren. Ook: immen
(nooit: yensels) hwet yn 't ûnthâlã bringe.
toette, melkstoeltje; in (hiele) toer, een moeilijk werk; toerrebout, vruchtaar der lischdodde; togearre, 100, 101; to††el, slof.
tôgje, toaije. Voor „met moeite dragen", doch nog met
de bijgedachte „zich dragende voortbewegen". Dy man, dy wein,
dat skip kin it amper tôgje. Enkele malen ook wel voor „heffen", doch dan voelt de spreker het nog als figuurlijk. Als men
zegt: sa†olle kin de souder net tôgje, vergelijkt men den zolder
met een lastdier. De †ûgeltsjes binne oan 't toaijen, maken
een nestje. — In de afleiding tóch, meest voor „zware last",
zit soms nog geheel het oude begrip van „tijgen" (tsjen): in
tóch minsken, een voorbijtrekkende menschenstoet. Hy hie in
tóch bern e†ter Mm oan. Voor „tocht" (reis) thans meest tocht;
in de litteratuur nog wel tóch.
tominsten, 162; tomjitte, 163; tomûk, heimelijk; tongblier,
mondzeer (bij koeien); hwet fen immen (eat) topje, toppe, voordeel genieten van hem (er van); toppe, handvol hooi, stroo, vlas,
e. d., dat men van een grootere hoeveelheid trekt; mei immen
omtoppe, „aan"tobben; tosk, zie tine; tonke, eenjarig schaap;
touter, schommel; touwe, kloppen, slaan; immen ôf- (op 'e hûd)
touw e, afranselen.
to wacht nimme. Overgankelijk: de tiid to wacht nimme,
goed besteden. Wederkeerend: yen to wacht nimme, zich in
acht nemen (in een ziekte, voor iemand, enz.).
to wile(n), 173; traepje, tripje, 124; in trammelantsje hawn
habbe, een twist of ongelukje of iets dergelijks gehad hebben;
immen tramtearje, geniepig mishandelen; trang, ranzig; trantsje, trantelje, 51; immen trappearje, betrappen; hwet in trawatje, wat een soeza, omslag.
treast. Bizonder in: ik bin dy wol treast, wel tegen je opge-
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trêdzje—trinten.
wassen. — Hierbij treaste, ook voor „getroosten": dy't de baerch
ringje wol, moat him it gûlen treaste. — Voorts oantreaste, aansporen.
trêdzje. In de spreektaal nog alleen in de beperkte beteekenis van „met lange stappen gaan" of „met schreden meten":
Dêr komt er oantrêdzjen. Trêdzje dat ein ris ôf, meet eens, hoeveel schreden het is. Yen †ortrêdzje (fortraepje), zich vertreden.
treeft, ijzeren driehoek op een komfoor; immen tre††e, aantreffen, ontmoeten; tre†lik, voortreffelijk; tre†tich, deftig, degelijk.
trekke. In beperkte beteekenis: de thé trekt; de skoarstien
trekt; in priis trekke; eame hwet f en trekke, er verdienste of
inkomen van hebben; dy domeny trekt wol folk. Hy trekt, triek
(tsjucht, teach) him der neat f en oan, hat der him neat f en oantritsen (-tein); hy is net oantreklik, trekt zich niet gauw iets aan.
— Hiervan trek, o.a. in: yens trekken waernimme, zijn slag
slaan. Immen bitrekke, bedriegen, beetnemen, ook: betrappen.
128. Naast trekke lûke, vooral voor „trekkende van de plaats,
in beweging, brengen": in skip lûke; in laed iepen lûke. Onpersoonlijk ook: it lukt káld, fyntsjes, de lucht wordt doordringend
koud. — Lûke wordt gebruikt voor elke werking, die, bij versterking, met hise kan aangeduid worden. — Voorts tsjen voor
„zich reizende verplaatsen", en, bij uitbreiding, voor het aantrekken van kleeren, in welke laatste beteekenis het wisselt
met lûke en dwaen: ik tsjuch, lûk, doch myn jas oan. Hikke en
tein, geboren en getogen. Bitsjen litte, laten begaan.
trelit, opschudding; tremyn(set), stuip; treppe(n), 75; dat is
gjin trewes, niet gewenscht; de boel yn trewyn jeije, in wanorde
brengen; treivìnkel, slag (om de ooren, b.v.).
trie{d). Bizonder in: oan ien tried wei, onafgebroken, seure,
sangerje, kibje, enz. (steeds iets ongunstigs); op 'e trie (dré)
wêze, blij zijn, zijn „draai" hebben; libben op 'e trie, levendig
van aard.
tri(em)me, sport van een ladder; trijling, 101; trilkje, 51.
trinten. Oud tegenw. deelw. van verdwenen trinte (van den
stam van drentelen). Voor „gemaakt, en vooral met kleine passen, stappende": dy jongfaem rint sa trinten. Bij uitbreiding
ook voor netjes: jinten en trinten, aardig en netjes. 51, 89, 138.
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tris—trochskriuwe.
in hiele tris, stevige vracht; in tris bern, aantal kinderen.
triuwe. Voor „drukken" in de beteekenis van „duwende
van zich af (weg-)drukken": immen (eat) †oarttriuwe, wegdrukken, -duwen; immen (eat) earne yn triuwe, in duwen,
drukken; immen (eat) oantriuwe, in zekere richting duwen
(met voortgezet duwen; anders: in triuw iaën); immen earne
tsjin oan triuwe, tegen iets drukken (steeds van zich af). —
Ook voor „naar zich toe halen", doch dan steeds zonder bepaling, en vaak substantivistisch: hja treau it bern ris, joech it in
triuwke, triuwer, liefkoosde het door het tegen zich aan te drukken (ook: helle it oan). Schrijvers gebruiken triuwe in dit verband ook wel met bepaling (b.v. oan it boarst triuwe), in navolging van het Nederlandsch. — Triuw eltsjiis, zachte kaas.
trjimmich, ranzig.
troaije. Friesche vorm van het grondwoord van Ned. „troggelen". Het woord staat voor „vleien", „toegeven aan iemands
luimen", „leiden": Heit wier hwette stroef en stiif, mar ús mem
wist him to troaijen. Voorts: „tot iets overhalen": immen hwet
ôftroaije, aftroggelen. Moai mei immen omtroaije, hem streelen,
ontzien. 21. Unttroaije, 130. Zie ook bij hoaije.
trobbelje, drobbelje, met aaneen gesloten hielen springen;
lroc/i, 51, 168; troch(de)t, troch de wei det, 174; trochdolgje,
132; in ding trocheidzje, doorzoeken; troch-ende-wer-troch, 170.
trochgean. Bizonder in: it giet der raer troch (om wei), gaat
onordelijk toe. It is my trochgien, ik heb het vergeten. 132.
trochgrounje, 132.
trochkommen(s-ein).
In: dêr is hast gjin
trochkommen
(trochkommenseìn) oan, daar is bijna niet mee gereed te komen.
trochkrûpt (-krûpend). Voor „door en door bekend met":
Hy is trochkrûpend yn 'e bibel, de bibel trochkrûpt, bijbelvast;
trochkrûpt (-krûpend) wêze yn 'e stêd, yn in †ak, enz.
trochìeard, volleerd; trochreed, doorrit bij een herberg; hjir
is gjin trochpaed, hier mag men niet zijn weg langs nemen.
trochrinne. Bizonder in: it rint him troch, hij denkt niet
helder meer; de holle rint my troch, ik krijg te veel op eenmaal
te be- en overdenken.
trochsiikje, 132; trochsjen, 175; trochskriuwe, doorhalen;
immen trochskriuwe, niet meer op hem rekenen.
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trochslach—tûk.
trochslach. O.a. in: der wol trochslach yn witte to krijen,
er wel weg mee weten (vooral ten opzichte van geld en goed).
trochstitsen spil, doorgestoken kaart; trochstrings, doorgaans.
trom je, 126; tropje, proppen, volstoppen; troppe, 105; trudze,
51.
trúnje. Kan nooit vertaald worden met „(iemand mee-) troonen", ofschoon het hetzelfde woord is. Hy trunet sa, dringt zoo
aan; immen oantrúnje, aansporen.
trûzelje, tuimelen; tsìer, kier, 57; tsja††elje, babbelen; tsjalskonkich, 45; tsjantelje, wauwelen; tsjapkje, smakken; tsjea,
51; tsjeaf, 45; tsjeak, 57; tsjê†, kaf; tsjen, 118, zie trekke; tsjep,
57, 105; ts(j)iis, kaas; tsjil(le), 79; tsjoar, tuier.
tsjin. Bizonder in: it is my tsjin, gaat mij niet naar den zin;
tsjin immen oan wêze, hem ernstig over iets onderhouden; tsjin
immen oan sitte, hem lastig vallen met plagerijen enz.; tsjinakselje, tegenstreven; in tsjinnichheid (in wjeraksel) yn in
ding habbe, er niet van willen weten; tsjinoer, 168; it wol
graech tsjintribelje, tegenloopen.
tsjirl, 57.
t(s)jirmje.
Voor „kermen" en bij uitbreiding voor naargeestig gillen of schreeuwen, vooral ook van vogels. Hieruit
heeft zich de beteekenis „kwijnen" ontwikkeld. In sommige
streken staat tjirmje voor „kwijnen" naast tsjirmje voor „kermen" enz. — Fortsjirmje, kwijnen, uitteren. 57. In t(s)jirmer,
ziekelijk persoon (meest kind). Foart(s)jirmerij, geheimzinnige
geluiden, die volgens het volksgeloof voorspellen, dat er iets
dat een soortgelijk geluid voortbrengt, komen zal.
tsjoed, verkeerd, kwaad.
tsjoene. Oudfriesch thiona. Voor „heksen", „tooveren",
eigenlijk: „op geheimzinnige wijze kwaad berokkenen." Immen
bitsjoene, beheksen. Tinkste det ik tsjoene kin, gezegd tot
iemand die meent, dat men zeker werk vlugger zou kunnen
doen.
tsjok, zie grou; tsjoksel, 51, 79; tsjotterje, tsjetterje, kwetteren (van vogels); yn inoar om tsjetterje, krakeelen (van kinderen en vrouwen); tsjousterje, aanhoudend zeuren; túch, 24;
(reid-)tûgel, teugel, rietwortel; tuit(el)ich, hoog en wankelbaar;
tûk, schrander, bekwaam;
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tûke—ûngewegere.
tûke, tokke. Voor „tak van een boom of struik". Daarnaast
takke. Dit laatste ook wel voor de tanden van een sluisrinket;
ook van raderen, welke echter meest tinen genoemd worden.
Hy moat in takke tobek, dient eens op zijn plaats gezet te worden. O†takje, minder worden.
tûkelteam, hindernis; tûkerje, prikkelen; tukje, dutje; tule,
scherts; yens túìtsjes úttúïje, zijn dwaasheden botvieren; túlje,
schertsen; túnker, túntsje, 120, 126; tus-earte, slaboontjes.
tútsje. Voor „kus", „kussen"; van tût, triv. voor „mond".
't Woord wordt zelden in gebonden stijl gebruikt; daarvoor
pa(e)tsje.
tutte, tutsjemoei, onnoozele, zeer onhandige vrouw; twang,
gedwongen, eng.
twinge. Ook voor „knellen": Dy skoech twingt my hwet,
knelt. De doar twingt, sluit niet goed. Voorts voor „aan dwang
gehoorzamen": it skip twingt aloan omheech, twingt op it roer,
heeft neiging tot loeven. Oantwinge, 132. Twingnagel, iemand
die aanhoudend dwingt.
twinter, tweejarig paard; twiske(n), 167, 168; twivelriedich,
weifelend; twjilje, twjüling, 61; 101; twjillacht, dag- en kunstlicht doorelkaar, schemering; twjirre, 51.

u.
ûlefyst, soort stuiîzwam; ûnbidich, 89; ûnbiheind, onbeschoft,
lomp; ûnbihelperich, ûnbihelplik, ûnbihelpsum, stakkerig, onbeholpen; ûnbikwaem, dronken; ûnbileard, ongeoefend; ûnbimunstere, ongeoefend; onbeschaafd; únbiroaid, kant noch wal
rakend; ûnbisnoeid, lomp, onbeschaafd; ûnderfine, 132.
ûnderhelje. Voor „opheffen om te slaan". Steeds onscheidbaar: hy ûnderhelle de fust, de bïle, de stok, enz., om to slaen.
ûnderstean, zie hifkje; ûnderwilens, 173; ûndogensk, 139;
ûnduchtich, onzuiver, ziekelijk; (op 't) ûnfoarsjoens, onverwachts, voetstoots; ûn†ortocht, onverwacht; ûngâns, nageboorte
van een koe; ûngedien, 130; ûnge†rege, 130.
ûngemak. In: †ol ûngemak, ziektestoffen, sitte; yn 't ûngemak, ongedierte, ook: ongelegenheid, sitte; in ûngemak, kwaaltje, habbe; ûngemak, last, moeite, twist, habbe mei eat (immen).
úngemakke, 130; ûngemirken, 130; ûngetiid, hooioogst; ûn-
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ûngewosken—uzen.
gewegere, 130; ûngewosken, 130; ûnhjirmMk, onduldbaar; dat
docht ûnhjirmelike sear, is onverdragelijk pijnlijk, 97; ûnhuer,
89; ûnk, 27, 47, 72; ûnlijich, onstuimig, buiïg; ûnlân, land dat
niets opbrengt.
ûnmis. In: ik hab htm gjin ûnmis, verkeerd, kwaad, beleedigend, wird jown; ik hab gjin ûnmis wird sein.
ûnpasjintich, ongeduldig, lastig (vooral van zieken gezegd);
ûnrant, onkruid; ûnsjuch, leelijk; ûnskeamel, onbeschaamd;
de boel yn ûnstjûr bringe, wanorde, twist veroorzaken; ûnt†romje, 130; ûnthâïd, 72, zie to binnen bringe; ûnthâlde, 130;
ùntheisterje, 130; ûnthinderje, 130; ûnthjitte, 130; ûntjaen, 130;
ûntkreauwe, 130; ûntkrêftsje, 130; ûntleare, 130; ûntlije, 130;
ûntlinsgje, 130; ûntïitten(d), ûntlittich, 130; ûntlizze, 130; ûntmerke, 130; immen hwei ûntmeitsje, afhandig maken; ûntnaderje, 130; ûntpakke, 130; ûntrabje, 130.
ûntrinne. In: elkoar net fier {folie) ûntrinne, net fier {folie)
útelkoar rinne, onderling niet veel verschillen.
ûntrûgelje, 130; ûntskûlje, 130; ûntwrame, 130; ûntwrotte,
130; ûnwiten{d), 138; i r , tepel van een dier; tíre, 79.
îít. Bizonder in: meiïnoar op en út wêze, samen uitgaan;
der giet ü net by út {ôf), dat is de maatstaf niet die er voor
gebruikt wordt; út noch yn net, volstrekt niet.
útbistelle, uitbesteden; útblìnker{-rincler), bolleboos; útäoar,
buitendeur; dêr scil 't wol op útdraeije, op uitloopen; om utens,
162; utering, uiting; uterje, 126; út†enhûs gean, uit logeeren
gaan; út†enhûsje, uit logeeren zijn; út†ylje, zie repe.
út†orsiikje. Voor „te gast noodigen". Wy binne útforsocht;
hja habbe ús útforsocht. Bij uitbreiding ook voor „uitnoodigen"
in algemeenen zin: hy is útforsocht om dêr to sprekken.
útgnize, uitlachen; útheuvelje, hevig berispen; útheve, zie
fyt; úthove, 124; útknipe, wegsluipen; útlân, buitenland; útman,
buitenlander; immen útmeitsje, uitschelden; lítnaeije, zie repe;
dat naeit der út, gaat snel; útpykje, zie repe; útpûste, uitblazen; hwet útsette, iets (verkeerds stilletjes) uitvoeren; útsje,
prettig uitstapje; útskampe, 174; dat skoert net út, is logisch,
gebeurt vast; útskriptis, onbeschrijfelijk; útslachtsje, 133; útstekker, iemand die uitmunt; útstelle, 133; útsutelje, 133; útwrydsk, opzichtig; uzen, 107.
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w.
wach, waeks, 55, 154; wacht, zie to wachtnimme; wâd, waed,
wad, wed; icâdzje, waden; met beslijkte voeten vuil maken (dit
ook peadzje); waer-, wearlamke, kleine snip; wa(e)rle, wervel.
wakfcer. Behalve in uitdrukkingen als: hy hat dêr in wakkeren nocht oan, heeft daar erg veel pleizier in, nooit als bijv.
nw. Als bijw.: hja is wakkere, bizonder, nijsgjirrich; dat liket
wakker hwet, heel wat; hy is wakker yn 't skik, erg in zijn
nopjes.
in walch habbe f en...., walging gevoelen v o o r . . . . ; waìgich,
walgelijk; wâlje, wellen; wan, 72; wang, 79; wanhab, ellende,
armoede.
wanich, wannich. Voor „angstig", „onrustig": As de bern
ris hwet lang útbliuwe, is myn wii† altyd sa wanich; den rint
se alle amerijen nei de doar om út to sjen.
wankant, niet symmetrisch; wanke, in uitzicht zijn; hwet
stiet de lo†t min, der wankt hwet, er dreigt slecht weer;
wankel, 92; tvanlyk, 165; wanlúdich, zie swiet; want, handschoen; †en wanten witte, duur met zijn waar of werk zijn;
wappelje, wegnemen.
war. Voor „verwarring": it spil is yn 'e war, in 't honderd
geloopen. Hy is yn 'e war, vergist zich, ook: is van streek (nooit
voor „in de weer").
warje. Wederkeerend, alleen als het „zich weren (tegen
iemand of iets)" beteekent. Verder overgankelijk in zinnen als:
God warret, vrijwaart, ús †or ûngelok. Voorts onovergankelijk
(en onscheidbaar) in húswarje, huishouden, eigenlijk: het huis
hoeden; kreamwarje, bakeren.
warre. Niet geheel hetzelfde als warje. Wederkeerend, voor
„zich weren", vooral met spreken of werken. Hiervan war: hy
slacht gjin hân to war, doet niets; yen to war sette, flink gaan
werken; war dwaen †or (om) eat, er moeite voor doen, er om
in de weer zijn; tsjinwar dwaen, zich tegen iets weren, maatregelen tegen iets nemen. Voorts warber, werkzaam: dat is in
warber man.
warskôgje. Het begrip is iets uitgebreider dan in „waarschuwen": Jimme moatte ús ris opsiikje, mar warskôgje den earst
e†kes.
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wart—weve.
wart, 63; waskje, wiskje, 124; weach, 32, 75; weach, weech,
13; to weak, 163; wear, gesneden ram; wear-, zie wjer-.
wear sgje, wêrsgje. Onpers. met den derden nv.: dat wêrsget
my, stuit mij tegen de borst, verwekt mijn afkeer. — Hiervan
wêrze: in wêrze, tegenzin, yn eat habbe; de wêrze stekt my
{der †en), ik gevoel afkeer (er van). Voorts wêrzich: hy is
(sjucht) wêrzich, afkeerig; hy (it) sjucht der wêrzich, afkeerwekkend, út; ôfwêrzich smeitsje, afkeerwekkend smaken.
weasüng, wezeling, wezel; op 'e weau stean, op den uitkijk
staan; weauwe, wiuwe, wuiven; wenken (dit ook winke); weaze,
slijk; birint de weazige foet eat, de yeskige birint neat, wie door
het slijk waadt, verdient meer, dan wie met de voeten tegen den
vuurhaard zit; wech-ende-wear, 170; we(es)lik 64; (h)weet, weit,
tarwe; †en wegen(s), 162; wei, weg, zoek; hy is wei, gestorven;
wei, wegen, 86; weibringe, weitôgje, 133; weide, wagenvracht
veldvruchten; wein, 34; weine, wine, 123; weiteije, 146; wekje
—weitsje, 122; wenje, 61.
wenne. Voor „(ge)wennen", doch in uitgebreider gebruik:
earne net wenne kinne, er niet thuis kunnen raken; earne oan
(te) wenne, aan gewoon raken; dat scil wol wenne, je zult
er wel aan gewoon raken. — Hiervan wenst, gewoonte,
nog wel aangewend voor „gebruik" of „aanwenst" (dit ook
oanwenst), doch veelal vervangen door gewoante. Voorts nog
bûienwenstich, vreemdsoortig, wonderbaarlijk, naast bûtengewoan, buitengewoon. Het laatste alleen, als er aan het buitengewone weinig of niets opmerkelijks is. — Unwennich wêze,
heimwee hebben; âlderwenst, oudergewoonte.
went(e), woning; wer(om)bringe, 133; weromgean, zie tobek.
werpe. Het oudfr. werpa heeft nagenoeg geheel plaats gemaakt voor de nieuwe vormen strofe en goaije, althans als op
zichzelf staand woord. In afleidingen komt het echter nog wel
voor: in werp mei de dobbelstiennen; it útstel is †orwirpen.
Hy is tig e ûnderwirpen. Hwa hat dat bistek ûntwirpen? Dat is
in moai ûnderwerp. Gewoonlijk zijn zulke afleidingen wel naar
de Nederlandsche gevormd, doch zij ondergaan toch nog altijd
de Friesche vervoeging van iverpe. Naast werp staan wirp en
woarp. 40, 101.
weve, weevje. O.a. voor „wiegelen": de beammen weve.
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wêze—wiif.

Tegen kinderen: net sa op 'e stoel omweve (-dúnje). 54, 124.
wêze. Bizonder in: der wol wêze doare, niet beschroomd
zijn; Ut dat wêze, doe dat niet: it wol (net) wêze wolle, (niet)
achterhoudend met iets zijn; it scil wêze, het zal gebeuren, ik
zal (wij zullen, zij zullen) beginnen; hwet is der oan, wat scheelt
er aan. Hiervan wezen: blier f en wezen, gelaat; immen mei
wezen litte, met vrede laten; immen yn syn wezen litte, hem
niet betuttelen; in stroef wezen, aard, karakter, habbe. 139.
widdou, weduwe; wiäner, weduwnaar; widze, wieg; wieïe,
79; wier, hoog stuk land, terp; wier(heid), waar(heid); it is
wier-wier net sa slim, geloof mij toch, het is niet zoo erg.
wierje. Onpersoonlijk: „weeren": it wìerret goed, is goed
weer tegenwoordig; it wierret der tige op, het weer is er gunstig voor. Overgankelfjk: „luchten", „drogen": de klean moutte
ris wierje, eens uitgelucht worden; as men de †insters op set,
kinne de keamers ris goed (troch)wierje. In de spreekwijze:
twisken hingjen en wierjen schijnt het woord met wiergje,
wurgen, verward te worden. — Hierbij gewier, weersgesteldheid in verband met het te velde staande; miswier, slecht weer.
nei wierskyn, waarschijnlijk; wiet, 60; wiette, natheid; troch(-ende-wer-troch-)wiet, door (en door) nat.
wif. Voor „onvast", „licht kantelend": dat ding stiet, leit
wi†, staat, ligt onvast. Voor „schrikachtig": dat jonge hynsder
is wi†. Voor „onbestendig": It waer is tsjinwirdich oan 'e wi†fe
kant. Dat is in wi††e, veranderlijke, ook: weifelende, man. Hy
hat in wi† sin, is wi†sinnich, is wuft, onstandvastig. Hierbij
wi†kje, wi†elje, besluiteloos zijn.
dat ding wige-(wüe-)warlet, is, ligt, staat niet vast; dy man
wige-(wile-)warlet (hinne en wer), is besluiteloos, weet niet
wat hij wil.
wiid. Minder vaak dan in 't Nederlandsch vervangen door
breed. In wiid †arwetter. Wide wetters, widen, wiidten, poelen,
plassen, meren. — Hierbij wiidweidich, uitgebreid, breedsprakig. - Voorts wiidzje tegenover nearje.
wii†. Hier en daar nog wel algemeen voor „echtgenoote",
„vrouw". Onder den invloed van het Ned. begint men aan het
woord echter een meer ongunstige, althans ruwere, beteekenis
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wiis—wine.
te hechten, en wordt het reeds bij velen door †rou vervangen.
— Hierbij wiivje, trouwen; biwüvje, 129.
loiis. Bizonder in: Hy kin tige wiis, eigenwijs, neuswijs,
prate, is tige wiis. Rivet tvost to wiispraten? wat wil je met
je eigenwijze praatjes. Dêr kin ik gjin wiis út wirde, niet uit
wijsworden. — Hierbij wiisivirde, wyswirde: Ho bist dat wiiswirden, te weten gekomen. Hy miende det dat sa mar gean
scoe, mar dat waerd er wol oars wys, is er wol oars wyswirden,
werd hij wel anders gewaar. Frysk en Frysk, dêr is noch wol
ûnderskie yn, sa†olle bin 'k al wyswirden, te weten gekomen.
wike. Bizonder in: men kin net in hakke (stap) wike, kan
geen stap van huis doen (wegens de kinderen b.v.). — Hierbij
de wyk spylje, vluchten; gjin ûntwyk witte, niet weten waar
zich te bergen.
wikel, torenvalk; wikke, wytgje, voorspellen (meest dreigend); ik wik (it) dy, ik waarschuw je; wikkerdewik, zie wippe.
wyld. Als zelfst. uw. in: hy giet oan (tjirget Mm) as in wyld;
hy †leach as in wyld de bûrren op; hy seach as in wyld, zag
woest. — Hierbij wyldepûst, lichtzinnig meisje; wyldjeije, joelen, ravotten; wyldseauwich, bont, veelkleurig.
wilen(s), 126; wylgje, 126; wilich, welk.
wil(le). Voor „wil", bizonder in: ik bin yn 'e wille (†en
wille) om...., ben van zins o m . . . . As ik myn wille bìgyng,
naem ik de iene en ik sloech er de oare mei. Immen to wille
wêze, ter wille zijn. Der is to wille genôch, er is ruim voldoende.
Willemoeds, moedwillig. 74. Voorts wille voor „genoegen", „vermaak": in bulte wille, pleizier, habbe; in bulte wille, genoegen,
oan immen bilibje; in bulte wille, nut, genot, †en in ding habbe.
Voor „hoogere genoegens" kan wille beter gebruikt worden
dan nocht.
wyls('t), 173; wylster, wilster, goudpluvier; wynãerje, wind,
tocht veroorzaken.
wine. Voor „winden" en „wenden". Voor „wenden" ook
onovergankelijk: hy wit net hwer't er wine, zich bergen, keeren,
scil. Wederkeerig: yen (it gat) der út wine, yen oan in ding
'ântwine, zich (vooral tersluiks en op handige manier) aan iets
onttrekken, uit iets terugtrekken. Omwine, opwine, 123. Zie
verder woelje. — Wine, windas; wynsk, ook wrynsk, schelf.
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winne—wirkje.
winne. Iets meer dan in 't Ned. voor „verdienen", en voor
het oogsten van het te velde staande. Voorts bizonder in: in
†eint, †aem winne, in dienst nemen. — Hierbij †orwin, 72; forwinne, oerwinne, 129.
wintertarring, wintervoorraad.
wippe. Eigenlijk: „(zich) snel bewegen". Onovergankelijk:
de (wip)brêge wipt, wordt opgehaald. Dy stelt wipt om, kantelt. Hy wipte yn 'e hûs, ging met een sprongetje naar binnen.
— Overgankelijk: de brêgeman wipt de brêge, haalt ze op; hy
wipt de kroade om (leech), stort dien leeg; immen hjir e† dêr
út (oerhinne, by del) wippe, hem er behendig uit (overheen,
bij neer) werpen. 124. Hiervan wip: op 'e wip steun, gereed staan
om te gaan loopen; m,ei in wip, in een rep, bin 'k hjir wer.
Voorts wippelich: de planke leit wippelich, onvast; wipper dewip (wikkerdewik), op 't kantje af. 't Hie wipperdewip west,
e† de lampe hie om†allen. (Sweltsje-)wipstirt,
boumantsje(-wipstirt), witte kwikstaart; wipwap, onzin.
wird. Bizonder in: immen to wirâen west habbe, gesproken
hebben; elkoar to wirden kornme, elkaar ontmoeten en spreken;
it gjin wird habbe wolle, het geheim willen houden; in steil
wird dwaen, zwetsen; op 't (ant-)wird biret wêze, gevat zijn.
wirch, vermoeid.
wirde. Bizonder in: neat mei immen wirde kinne, niets met
hem kunnen beginnen; dat kin wol wirde, kan voor mijn part
wel; dat kin neat wirde, kan niet goed gaan.
wirdze, bijeen geharkte strook hooi.
wirkje. Zeldzamer dan in het Ned., wijl voor „werken" in
den zin van „eenig werk verrichten" gewoonlijk arbeidzje gebruikt wordt; wirkje dient meestal slechts voor het aanduiden
eener middellijke of figuurlijke werking: it drankje wirket;
de lo†t bigjint to wirkjen. — Daarentegen is het woord wirk in
veelvuldiger gebruik dan in het Ned., terwijl arbeid bijna nooit
gehoord wordt. Wirk is bizonder in: it is great wirk {spil) mei
dy twa, de vrijerij schijnt ernstig gemeend; oer (mei) in ding
to wirk (to set) wêze, gean, scille, er mee aan den gang zijn,
enz.; prikken to (yn 't) wirk stelle, om
, maatregelen nemen
om
— In wirkelik (wirksum) ding, een zaak of voorwerp,
waarmee veel werk gemoeid is.
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wis—woelje.
wis. Evenals voor het vooronderstellende „zeker" gewoonlijk †êst gebruikt wordt, treedt voor het stellige „zeker" meestal
wis op: dat is wis, is zeker, staat vast; dêr bin ik net wis f en,
niet zeker van. Voorts: in wisse man, een „sekuur" man; in
wisse prater, iemand die toont te weten wat hij wil. 166. Hierbij
wisse: it wisse †oar it ûnwisse, het zekere voor het onzekere.
Voorts wissichheid, zekerheid, waarborg: ik wit net e†t ik wol
by Ijacht iver thús kom; †or 'e wissichheid, voor alle zekerheid,
scil ik äe lantearne mar oan 'e †yts skroeve.
wisp, (stroo-)wisch; wyt laitsje, vriendelijk lachen; witlik,
vernuftig; sa bleek as in wytling, zoo bleek als een (bedde-)
laken.
witte, wite. Bizonder in: Dêr hab ik gjin witten mear f en,
dat herinner ik me niet meer. In wit ho heech, wit hof olie, eiaz.
is hwa voor het woord weggevallen.
wiuwe, wuiven; wizânsje, gebruik (usance); dat is gjin
wizânsje, in rare wizânsje, komt niet te pas, is een vreemde
manier van doen.
wize. Bizonder in: dat witst raer, nuver, frjemd, al oars
mar net better, ziet er vreemd enz. uit. Dat wiist de wel †ensels, is gemakkelijk te vinden, ook: zal de tijd wel leeren. Dêr
giet in rare wize op, dat gaat vreemd toe.
wjeraksel, zie tsjinnichheid; wjer†arre, 131; wjerklìnke, 131;
wjerkôgje, 131; wjerlizze, 131; wjerljachtsje, 131; wjerrnoed,
tegenzin; wjerspegelje, 131; wjerstean, 131; wylde wjirmen,
177; wjirmje, zwoegen, vooral gebruikt indien het zware werk
niet aan de verwachting beantwoordt; wjitten, 16; wjudde,
wjoede, wieden; oer 'e wjuk draeije, wenden en zwenken (van
een kievit), overdr.: onvast loopen wegens dronkenschap (dit
ook: oer 'e foet stappe); wjukje, vliegen; wjukkelje, gebrekkig
vliegen; wjukslach, de beweging der wieken, vergelijk earmslach.
woelje. Voor „woelen", doch ook voor „winden". De woorden toine en woelje kunnen elkaar niet altijd vervangen; bij
gebruik van eenig werktuig wordt meest wine gezegd; woelje
geschiedt gewoonlijk met de hand. It anker opwine (feitelijk
de ankerketting); de klok opwine (feitelijk de ketting); jern
opwine (om den hispel); jern opwoelje, opwine, tot een kluwen;
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wolken—(îor-)wulí(t).
in lapke om 'e †inger woelje; men kin Mm wol om 'e †inger
woelje. Voorts wordt woelje, behalve voor „woelen", niet
figuurlijk gebruikt; wine wel.
wolken, 74; wolle, 172; by wolwêzen, bij (leven en) welzijn;
wouter(ke), moederloos lam; wrachtich, wrachtsjes, wrychtich,
wrychtsjes, 28, 176.
wraek. Bizonder in: ien der op ta †or de wraek, voor 't geval dat er een breekt of te loor gaat, of er verkeerd geteld is;
dat dogge wy †or 'e wraek, uit voorzorg (in de hoop, dat het
werk overbodig is; oorspronkelijk waarschijnlijk: om aanmerking, wraking, te voorkomen, vgl. Ned. „iemand of iets wraken"; ook in het oudfr. komt wreka wel voor in de beteekenis
van wraken). Zie ook bij dwaen.
wrak, niet gaaf, niet stevig, ziekelijk; wrakselje, worstelen;
wrâld, 63; wrame, zwoegen; (aan iets) wrikken; wrammels,
28, 48, 176; wrantelich, slecht gehumeurd, ziekelijk.
wreed. Meest voor „ruw": wreed waer, ruw weer; wrede
(spliterige) hannen, ruwe handen; in wrede, harde, slecht te
bewerken, groun. It skip is wreed op it roer, er is veel kracht
noodig om het roer te wenden. Dy man is wreed oer Mm sels,
hard voor zichzelf, stelt zich lang en hardnekkig aan lichamelijke ongemakken bloot.
wreidzje. Voor „stoelen", „uitschieten" (van planten): Klaver wreidet tige (út). Bij schrijvers voorts veel voor „uitbreiden."
wrimpen, wrevelig; in wrimpen groun, wreede, slecht te bewerken grond; ook voor rimpen, 89, 138; wrine, dek, deken;
wringe, landhek (in de Wouden); wrinsgje, 61, 125; wrynsk,
zie wynsk.
wryt. In: der is wryt noch slyt oan, 't is ongeschonden (feitelijk: 't is niet beschadigd door rijten, scheuren, noch versleten). Zie voorts bij dwaen.
wrotte. Voor „wroeten", doch bij uitbreiding ook voor
„zwoegen": Hwet moat in minske ál net wrotte, om 'e beide
einen iepen to halden. In ding allinne biwrotte, tot stand brengen. Immen ûnderwrotte, út it sté wrotte, by de †aem wei wrotte,
onderkruipen. Voorts voor „woelen": de bern wrotte altyd om.
(for-)wul†(t), gewelf, verhemelte.
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wûnder. Bizonder in: in lawaei f en wûnder en gewelt, een
ontzettend lawaai. It is wûnder hwet, heel wat (ironisch). —
Verder voor „zonderling", „vreemd": dat minske is hwet wûnder, nuver, frjemd. Als bijw.: wûndere, buitengewoon, moai.
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