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In 1814 gaf wijlen mijn vriend Rask het IJslandsch
woordenboek van Halderson uit, en zijn gezag deed alles
van dit werk hopen; doch toen het wel bekeken was,
vroegen alle kenners, „ hoe is 't mogelijk, dat Bask zij-
„ nen naam aan zoodanig werk heeft kunnen wao-en?"
Met reikhalzend verlangen zagen wij later uit naar het
Noord-Friesch glossarium van Outzen. Het verscheen
eindelijk in 1837 , onder het patronaat van Engelstoft en
Molbech, beiden professoren aan de Universiteit te Copen-
hagen, die het uitgaven en hunne namen op den titel
plaatsten ; doch ook dit voldeed aan niemands verwach-
tingen. De schat van woorden, welke hij gafj was tame-
lijk arm, en zijne afleidingen hoogst sober. Nu ligt eene
spraakkunst van het Noord-Friesch voor ons, en het zal
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onze taak zijn, den lezer eenig denkbeeld van den inhoud
te geven.

Het hertogdom Sleeswijk, hetwelk de Duitschers zich
thans toeëigenen, bevat zoo wat 350000 inwoners, waar-
van 170000 Duitschers zijn, 150000 Denen en 3OOOO
Friezen. De Friezen wonen aan de westkust tegen en
in de Noordzee, zijnde verspreid in 38 dorpsgemeenten
der ambten Tonderen, Bredstedt en Husum, benevens op
de kleine eilanden langs de kust, Hoewel nu deze Frie-
zen ééne en de zelfde taal spreken, zoo is die taal toch
in eene menigte dialecten gesplitst, die de ééne meer, de
andere minder, uit elkander loopen. Het verschil in
uitspraak tusschen die eilanders op Sylt en Amrum eener-
zijds, en de kustbewoners anderzijds, is echter zoo groot,
dat de laatsten de eersten niet dan met moeite verstaan.
Het zelfde kan men in ons Friesland zien. De eilanders
van Schiermonnikoog worden niet verstaan van de tegen-
overliggende kustbewoners der Dongeradeelen. De Hin-
delopers verstaat men niet te Workum of Koudum, op
één uur afstands, en toch spreken ze alle drie de zelfde
taal, verscheiden alleen door sterke schakeringen in 't vo-
calisme. Ja, in mijne jeugd sprak ik eene oude vrouw te
Molkwerum, die mij vertelde, dat de bewoners der kleine
eilandjes, pollen genaamd, waar dit verwarde dorp in
verdeeld was, zich door kleine dialect-verschillen van elk-
ander lieten onderkennen, zoo diep zat de zucht tot
vrifheid en eigendommelijkheid in deze rassen geplant.

Doch waarom ons bij het tegenwoordige Friesland be-
paald, daar Koemer Visseher (Zinnepoppen, 158) eene
spreuk der Waterlanders aanhaalt, die bewijst, dat men
in het midden der zeventiende eeuw aan den overkant
van het I J nog Friesch sprak, hetwelk zeker door de
tegenoverwonende Amsterdammers niet verstaan werd. Het
schijnt, dat onder de boerenbevolking van dat oord de
taal van West-Friesland, laterNoord-Holland, het langst
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hebbe stand gehouden. En eigenlijk geloof ik, dat in
Holland zelven niet slechts elke stad, maar ieder dorp,
zich door een bijzonder dialect onderscheidde, waarbij
de inwoners elkander dadelijk herkenden, en hoorden
dat deze van Diemen, gene van Ouderkerk; dat hij van
Broek en zij van Rarep was. Wanneer de vader van
Lucelle zegt, dat Ascagne in vier talen spreekt, na-
melijk Italiaansch, Spaansch, Fransen en goed Latijn,
antwoordt Lecker-beetje (Brederode, Lucelle, 1 hand.,
1 deel):

„ Poep! dat is niemendal; ick kander meer als ien dosijn,
„ J a , wel een half vijf-en-twinticb., mien ick, op mijn

„ spraack bykangs.
„ Ick kan Amsterdams, Haarlems, Haachs, Dorts, Delfs,

„ Layts ;
„ Horens, Enckhuys, Medenblicx, Noorders, Waterlangs,
„ Updams, Munckedams, Broecx, Rareps spreek ick hiel

„ wayts;
„ Oock Purmereynts, Oosaans. Nou maeck ick niet veul

„ werckx
„ Van 't Houtewaels, van 't Jaaphannes, van Diemes,

„ van 't Ouwerdijcx,
„ Van 't Amsterveens, van 't Overtooms, van 't Slotens,

„ van Sloterdijcx,
„ Van 't Heynboos, van de Katuysers en al die preutel."

Nadat in de laatste eeuw het onmogelijke, door de ver-
eenigde pogingen van schoolmeesters, spelmeesters, pre-
dikanten en de werktuigen der regeering, gedaan is, om
al die dialecten tot ééne algemeene taal van de fatsoen-
lijke wereld te versmelten, onderscheidt men nog op heden
het Rotterdamsch duidelijk van de dialecten der noor-
delijker steden, en deze steden, als 's Hage, Haarlem en
Amsterdam, weder van elkander; ja, er bestaat onder-
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scheid van tongval tusschen Haarlemmerdijks en Katten-
burgsch in Amsterdam zelve. Doch dit alles is niet
meer dan de flaauwe naschijn van een verschil, in een
vroeger tijdperk even scherp geteekend en krachtig ge-
kleurd, als thans de dialecten van het JNIoord-Friesch nog
uit elkander houdt.

Uit al deze dialecten heeft de heer Bendsen die van
het dorp Risum gekozen, om er zijne spraakkunst over
te schrijven; de reden, dat hij geen diaiect der eilanden
nam, zegt hij, daarin te liggen, dat de taal der eilanders
stroef en arm aan woorden is; die der kustbewoners
daarentegen vloeijender en woordrijker. Eene langdurige
ondervinding heeft mij daartegen geleerd, dat de taal der
afgelegenste eilanders, en dit ligt ook in de natuur der zaak,
de oude woorden en de echte vormen der woorden veel
langer en zuiverder bewaren dan de kustbewoners, hetwelk
de schrijver ook niet ontkent. De Friesche bewoners van
Sleeswijks vaste kust hebben hunne zoogenaamde be-
schaving ook niet in de Friesche taal opgedaan; in dit
geval zou het Friesch zich gelijkvormig met die bescha-
ving ontwikkeld en verrijkt hebben. Zij hebben die op-
gedaan in het Deensch of Hoogduitsch; meest in 't Hoog-
duitscli; zij hebben het ligchaam van Hoogduitsche woorden
Friesche kleederen aangetrokken, en deze pseudo-Friesche
woorden, waarvan legio als dat der duivelen in. deze
spraakkunst voorkomt, zijn de schat, welke de kustbe-
woners boven de eilanders vooruit hebben. Het is hier
geheel de vraag niet, welke landaard, of welke volksgeest
de voortreffelijkste zij; maar zeker is het, dat niets vijan-
diger tegen den echten Frieschen geest over staat dan
de Hoogduitsche, en dat dus geene Hoogduitsche woor-
den en spreekwijzen op den Frieschen stam ooit kunnen
geënt worden, zonder dien in het einde volkomen te doen
ontaarden. Op de eilanden bovendien treft men de grijste
woorden aan over wind en weder, over scheepvaart en
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visscherij ; over de saizoenen, landbouw, huiselijk leven,
kleederen, ziekten, geneesmiddelen, tooverij en alles, wat
verder de vroegste huishouding onzer vaderen kenmerkte.
Ik beroep mij op de tongvallen van de Noord-Friesche ei-
landen För en Amrum, gelijk die door den heer Chr.
Johansen in 1862 zijn beschreven. Laat ik evenwel onzen
waardigen schrijver niet hard vallen, maar hem eerder
uit naam mijner landgenooten danken , dat hij gegeven
heeft, wat hij gaf. Hij heeft gegeven, wat hij kende, wat
liij grondig" kende: de taal van Risum, het dorp zijner
geboorte. De analogie in de deelen dier taal zal voor
hem, die haar weet te vinden, ten minste bewaard zijn,
omdat zij, voor zoo verre vrij van Duitsche en Deensche
elementen, ééne taal is °, liad de schrijver twee dialecten
door elkauder gemengd, de analogie zoude gestoord zijn
geweest. Hetgeen echter zijn onderwerp veel licht liad
kunnen bijzetten, en wat hij ons stiefmoederlijk heeft ont-
houden , is de vergelijking der merkwaardigste woorden
van Risums taal met die der naburige zusterdialecten.
Hierin is Outzen, niettegenstaande zijne vele en grove
misslagen, onzen Bendsen vooruit.

De schrijver spreekt (p. 24 , voorrede) over de moeije-
lijkhëid der uitspraak van 't Friesch voor eenen vreern-
deling, waartoe hij ook betrekt de grammaticale en phra-
seologische eigendommelijkheden van het Friesch. De
uitspraak, dunkt mij, zet de kennis der phraseologie voor-
op, en bepaalt zich tot de fijne nuances, met welke de
eigen landzaten de geluiden der woorden kenmerken. Velen
kennen geheel den genius van 't Engelsch, maar zij spre-
ken het toch niet goed uit. In Parijs zijnde ging ik eens
met eene oude kennis, een Duitscher, en fijn taaikenner,
in een der kleine theaters van de boulevards. Hij had 20
jaar in Parijs geleefd, en sprak het Fransch volkomen in
den genius der taal. Hij nam de lootjes voor ons beiden,
en vroeg den uitgever iets, die begon nxet hem te antwoor-
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den: Ah Monsieur, vous êtes étranger! Toen 't uit was
vroeg ik den Parijzenaar, hoe hij wist, dat mijn vriend
een vreemdeling was? „ Hoort gij niet," antwoordde hij,
„ dat uw vriend zegt blace, en niet place?" Het man-
gelde niet aan constructie of phraseologie, maar alleen
aan de uitspraak. De reden, dat de Denen, en vooral
de Duitschers, het Friesch zoo moeijelijk leeren uitspre-
ken , ligt vooral in de gladde en mollige wijze, op welke
wij inzonderheid het zuivere consonantisme uitbrengen, waar-
tegen hunne talen regelregt gekant zijn. Natura nobis dedit
ore rotundo loqui. Stad-Friesch b. v. is dikwijls Hollandsen
op 't Friesch geënt, maar velen vinden dien tongval,
hoezeer liefelijk en passende in den mond eener vrouw,
om hare weekheid laf in dien des mans. Voor 't ove-
rige hangt het aanleeren der uitspraak van het Friesch ,
gelijk van andere talen, aan de meerdere of mindere
lenigheid, met welke moeder natuur de spraakorganen
begaafd heeft. Mijn broeder Eeltje en ik hebben in ge-
heel ons leven slechts één man aangetroffen, die, geen
Fries geboren, toch het Friesch zoodanig sprak, dat
wij hem niet van de landzaten onderscheiden konden. En
wie was hij, vraagt gij, lezers ? Een zoon Israëls, die
met loterijbriefjes het platte land afsjouwde. Het was
eene kostelijke gave, die den man in de uitoefening van
dit zoo zedelijk als heilstichtend vak der Nedei'landsche
staatshuishoudkunde uitmuntend te passé kwam.

Wat de spelling betreft, die heeft de schrijver voor
Nederlanders niet al te gemakkelijk gemaakt. Wie onzer
b. v. spreekt de j uit in zulke woorden als läujnn? (voor-
rede, XXVI). Wie herkent lâri, land, in läujnn? Wie
onzer begrijpt, dat men het singularis met twee slot-
consonanten moet spellen, omdat er twee in het pluralis
zijn, en dus dat läujnn, het land, omdat Bendsen schrijft da
läujnne? Wij zouden naar dien regel niet moeten schrij-
ven god, goden; vat, vaten; maar pott, potten; latt, latten.
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De schrijver schijnt te denken, dat het meervoud is het
enkelvoud plus de plurale terminatie; doch de taal volgt
eene andere arithmetica en eerie andere logica, dan die
ons in de scholen geleerd zijn. — Ook beweert de
schrijver ter zelver plaatse, dat het vrij onverschillig zij,
of men schrijve täte, thäle of tähte, vader, dewijl ieder het
woord in al de drie spellingen toch uit zal spreken als het
Duitsche thäte van thun. Dus die th is geen Engelsche etoh,
maar is vrij gelijk aan t, en de h achter « verlangt de
vokaal niet, maar laat die als zij was. Verandering van
spraakteekens dus zonder verandering van uitspraak; dit
begrijp ik niet. — Wijders zegt de schrijver, dat de sch
in ons schaamte bij de N". Friezen bijna klinkt als sg. Sg
is onuitsprekelijk. Nu neemt hij noch ons sch, noch de
sh, in het Lfr. skànde of scande, maar de Eng. sh: b. v.
N. Fr. dat shom, Eng. shame; oud-Fr. scade, N. F r shase.
Even onbegrijpelijk! Het geluid van sg drukt men uit
door Eng. sh gelijk aan sj! •— Verder. De s aan het
einde eener syllabe en ss in het midden der woorden
moeten zeer zacht en week, even als de Hollandsche z,
worden uitgesproken. Om die weekheid nu uit te druk-
ken, plaatst de schrijver een h voor de s: b. v. jö wàhs,
de weduwe; de splahs, de spleet. Hoe nu eene keelas-
piratie (Jiauch) eene tandsissing kan verzachten, is mij
het onbegrijpelijkste van allen. Ondertusschen verzekert
de schrijver, dat die spelling zijn JSL Friesch op de aller-
duidelijkste en naauwkeurigste wijze uitdrukt (p. X X V ,
100), zoodanig, dat Deensche kinderen, welke hij volgens
de klankmethode van Krug en Stepham' het Duitscli had
geleerd, het N. Friesch, volgens gemelde methode gespeld,
volkomen goed uitspraken. Misschien dienen wij dus Krug
en Stephani eerst gelezen te hebben, om de diepzinnige
voortreffelijkheid dezer spelwijze te kunnen begrijpen. Doch
laten wij eenen blik werpen op de toepassing dier spelbe-
ginselen, met welke hij zijn eigenlijk werk opent.
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De schrijver neemt vijf «'s aan in het N. Friesch. Voor-
eerst aa, b. v. aader, faader, die juist zoo klinken, zegt
hij, als het NI. ader, vader. Doch die platte uitgerekte
a is niet Nederlandsch, maar Deensch of plat Hollandsen,
vooral in opene syllaben. In geslotene syllaben schrijven
wij thans wel aa, als in kaart, N. Fr. jeu kaard, de
kaart, maar wij behoorden te spellen Mert, als de ouden,
dat is, met a verlengd door de stomme e. — Eene tweede
a, uitgesproken als de verlengde Duitsche a in walm,
liahn, b. v. jeu al, de grootmoeder; hal, kaal; dat gagen,
het nut (Eng. gain, Fransch gagner). Deze a schijnt
onze aa, der ouden áe, vrij gelijk te zijn. — Als deze
a-klank kort is (kort en een verlengteeken boven de â!)
duidt S. die ten derde aan door verdubbeling der slot-
consonant; b. v. atte, Hindelopen ate, grootvader; galle,
G. Japix gâlje, weenen; jeu katt, de kat; fait, vet. —
Ten vierde de à, welke de schrijver gelijk stelt met de
verlengde helklinkende Deensche a; maar weinigen zijner
lezers kennen de uitspraak van 't Deensch, en het onbe-
kende door het onbekende te willen verklaren geeft weinio-
licht. Zijne voorbeelden zijn, hjàrl, gehekeld vlas; sivàle,
Lfr. swylje, hooijen; tàse, Eng. tease, plagen; ràser, Ags.
hp.ij;eri, Lfr. rier , tweejarig rund. — Eindelijk ten
vijfde de á of scherpe a. De voorbeelden, door den
schrijver aangehaald, toonen de groote verwoestingen, welke
deze a in het N. Friesche vocalismus heeft aangerigt,

b. v. a voor i, náll uit nathel, voor Ags. h m r e l Lfr.
hnitelich, petulcus, stooterig met de horens als een rund;
shál uit scatel, voor settel, Lfr. sciterich, een rund dat aan
den buikloop is; stáll, IiindeL stol, stil; de wálle, de wil,
Fr. wille, vermaak; wálle, Lfr. wolle, oud-Fr. willa, willen;
slakke, Lfr. dikje, slikken : in deze allen staat a voor i.
Nog a voor o in áp, op; a voor e in tráclte, trekken.

De lange ah der Duitschers drukt hij in het N. Friesch
ook door dit teeken ui t , b, v. áhl, Twente nle en
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älte, het vocht gezijperd uit de mestfaalt ; jeu shiihl, het
verschil tussclien eisch en bod in den handel, Lfr. ai
scêl dele, den koop treffen op de helft van het verschil.

E. Onder de lange e's telt de S. verscheidene woor-
den op, die daarvoor in het Lfr. i hebben, als jeu f eet,
jeu meel, jeu sieem, de lede; Lfr. di file, de vijl, di mile,
de mijl, di stimme', de stem, di thille, een planken brug-
getje. Zoo ook treele tegen het Deensche at trilde, rol-
len, Isl. at trilla, furiis agitare. Doch feest, neesk, hebben
ook de e, hoewel kort, in Lfr. /est (Eng. fîst), vuist; nesh,
zacht, week. In neest heeft het Lfr. de œ of Fransclie
ai, ncest, nest. De greme, het halfter, is één met Lfr.
grime, grimmig, met grijnzende trekken; het Ags. heeft
g j l im, de maske des helms, IsL grima, het maske, de
helm; oud Eng. to grime, Eng. to grin, grijnzen. On-
der de korte e's vindt men ténn, fénn , tegen de i in Lfr.
ihin, dun (Eng. thin), en finne, weidland. bl. 3.

De lange i drukt de S. uit door ik, als de Duitschers,
en door ie. Doch ik in ikn is verlengde i, en ie is een
diplitong, b. v. ikne, oud îfederl. een, alleen, Lfr. ien,
een; ikr, vroeger, Lfr. ier, vroeg; maar biene, beenen;
lieë, huren, Eng. lease, huur, pacht; die'è, Lfr. daeije,
heete spijzen en dranken kunnen verdragen , heete voor-
werpen in de handen kunnen velen. Deze ie of ih is in
Ags. ân, ban, âjv, NI. een, been, eer. In het Lfr. is de
ie diphtongisch; of de ie des S. in zijn "N. Friesch ver-
lengde i of diphtong zij, is onzeker — De schrijver leidt
het Eng. groom te onregt af van greeme, halfter; doch
ook de Engelschen kennen de afleiding van groom niet.

Merkwaardiger is de verdorring der kortere i in dickv

wiek, riek, lick, sieken, bill, will, iss, bitte, slitte, tegen-
over de zachte i of y in Lfr. dyk, dijk; wyk, wijk, een
inham-, een sloot of vaart in het land op; ryk, rijk; lylc,
lijk; sîke, pi. siken, ademhaling; byld, beeld; wyld, wild;
iis, ijs; bite, bijten; slite, slijten.
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De lange o is hier op drieërlei wijze geschreven: als
de Duitschers met oh, met o en ook met o. Waar moet
ik mij nu aan houden? de thole, de polle gras, Isl.
tô, cespes graminossus; de trolü, Isl. tröll, toovenaar,
Hol. trutten, bedriegen; olime, adem, oud-Fr. ethma,
adema (adma , amma, G. Japix amme), ornma. Nome,
oud-Fr. norna. Home, de spleet in de halmen, waar de
airen uit voortkomen; eene fuik; Lfr. ham, het veulen-
vlies in de moeder. Sore, sukkelen, quakkelen, Hol.
seuten, saniken. Loge, Lfr. loage, de blaauwe top der
vlammen. Nog, Hindel. nog, Lfr. noach, genoeg; gaar
gekookt. Let wel op de vereeniging dezer twee beteeke-
nissen bij de verstverwijderde stamgenooten. Moline, maan,
oud-Fr. niona, Eng. moon, Lfr. moánne. Roive, Lfr. rouwe,
Hol. roof eener wonde, Eng. roof, dak.

De korte o; de zelfde o als de vorige zegt de S., doch
kort, bonne, monn, f ommen, domm, shomm, lomm; oud-Fr.
bonna, mort, fomne, dom, skome, lom, bannen, man,
meisje, dam, schaamte, lam. Deze o is uit a, die er in
het oud-Fr. meest nevens geldt, b. v. banna, man, famne
enz. Wijders ommer, Lfr. amer, emmer. Klomp, een
bijschuurtje voor hooi, dat men in huis niet bergen
kan, Lfr. Marnpe hea, een hooimijt buiten huis. Tomm,
tam. Hier heeft men eene o met een verlengteeken boven
en een verkortingsteeken (de dubbele consonant) achter
zich; dat geeft zoo veel als 't neemt. Waarom niet een-
voudig gespeld torn, dom, bonne, enz?

Nog eene korte scherpe o meldt de schrijver, b. v. in
holle, pl.-D. kolde, Lfr. heáld, fyeld, koude, koorts. Grot-
tem , geluid, Isl. gratr, geween, gehuil, NI. Ach, wat greit
gijl F . grüetje, ritselen, kikken.

Het Nederl. eu- geluid duidt S. aan door ö, welke
hij ook verlengt door de Duitsche h; b. v. theule mond,
eig. de prater; Isl. pulr (thulr), prater; G. Japix tuwlhje,
praten. Njöl (zonder h. Waarom ?), plomp, Isl. hnallr,
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stok; Lat. stipes. Keuel, Lfr. Mie (koele), Hol. kuil.
Peule (zonder h), Eng. to pull, trekken, halen. Siveume,
Eng. swoon, Lfr. swùne, bezwijmen. Dit zijn allen ge-
dehnte ö's, die nu eens ö, dan weder ô'h geschreven en
dus verward worden met de gescharfte ö, die alleen met
b' geschreven staat, b. v. stad-Fr. stuwe, snuive, scuwe, klmoe,
met slepende ü; Lfr. stbuwe, snuwe, scbuive, kljbuwe, N. Fr,
steuwe, sneuwe, sheuwe, hleuwe. Leuften, Lfr. lifte, lichte,
pf. p. Ags. hl ipigob , Eng. lifted, elevatus.

De derde ö, zegt de S., klinkt als de Nd. ö, onze eu, b. v.
stad-Fr. teugel, feugel, beugel, deugd, jeugd, deur (ostiuni,
per), N. Fr. teugel, feugel, beugel, deuged, jeuged, deur (osti-
um), deur (per), (beiden döhr, verlengd door h) Lfr.
fugel (foegel), bûgel (boegel), dor (Eng. door), throch
(Eng. through). De keuwei noemt de S. een vrouwenrok,
die van de heupen tot de voeten reikt. In oud-Nl. is
kovel, capucium, een kap voor het hoofd; de Teuthonist
wisselt covel met caproen, en Kil. heeft hapruyn, kovel
der vrouwen, zoowel voor humerale als capitium. De zaak
is deze, dat aan de oappa of rok, die tot aan den hals
reikte, achter een lap genaaid werd, om nek en hoofd te
dekken, die de Franschen chaperon noemden, en wij ka-
pruin of kovel, van kópha, kupha, kufa, eig. kuif, maar in
de Barb. Lat. helm en monnikskap. De Noord-Friezen
hebben van het boveneinde dus het ondereinde gemaakt.
Kleujt, klucht; Meuftig, kluchtig, is gelijk aan het Lfr.
kluft, klüftich. Maar jeugel met g is ver-Deenscht uit IsL
iökul, Hind. joukel, Eng. icicle, ijspegel, blz. 5.

De u verlengd (oe) schrijft S. met en zonder h, staan-
de voor a in swulin, zwaan; buhn, oud-Fr. bân, Lfr.
béan, Eng. bêan, boon; urder, Hol. ward, wart, Hd.
erpel, Lfr. erke, mannetjes-eend; suhrt, zwoord; gulig;

galg; tulig, talg; hulem, Hol. halm (collective), lang
stroo om huizen en dijken te dekken (cf. helm , de duin-
plant); uhse, Lfr. éasje, ozen, oud-Fr. ose, stillicidium;
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luhne, öud-Fr. lania, Lfr. léanje. De à, die anders zoet-
voerig overgaat in o, springt hier over op u (oe), en
omgekeerd springt de i terug op á.

De zelfde u, maar hortend afgebroken, ziet men hier, on-
begrijpelijk genoeg, nu eens met u, dan met uli, geschreven.
Zij staat weder voor a in uch, oud-Fr. ivach, Lfr. ivage,
weage, wand; Jiuch, oud-Fr. hack, Hind. haich, Eng. high
(hei), Lfr. heech, hoog, kickte, hoogte; hupp, oud-Fr.
hap , Lfr. héap, NL hoop , cumulus; Jcupp , oud-F, hâp,
Hind. kaip, Lfr. Map, koop; rup, oud-F, en Ags. pâp
Lfr. reap, reep. De u blijft in duhgge uit oud-F, dua,
Saterl. duwa, Lfr. dioaen, doen, ik doch, ago, wy dagge,
agimus. Zoo ook in fuch, bang, schichtig; Hd.feige:
cf. Isl. at fiuha, vento ferri, pf. fauk, pf. p. f o leid; F . Fuke,
eigennaam (foeke), want fiuha is ook ira æstuari. Ver-
gelijk f oh, voorzeil op het schip, en vlieger, een boven-
zeil.

De verlengde ü of üh staat weder als uh voor a in
dühs (dúez), oud-F, dath, Hind. daed, Lfr. dêad; sühs
(süez), oud-F, sath, Lfr. saed, wel, bron; klühs (klüez),
F. v. hlaili, Ags. clab, Lfr. (klade) hlâije, kleed, klee-
den; de N. Friezen nemen klulis, zoo 't schijnt, in den zin
van laken, als de Eng. hun cloth. De Hollanders zeggen
nog, iemand hij de kladden krijgen, aangrijpen in de klee-
deron, of, zoo als 't gemeen zegt, in zijn baaitje pakken
en afranselen. Sühs (hüez), Ags. hâj-, stad-Fr. haes,
lieesch, Lfr. héas; laks (lüez), oud-F, las, Lfr. léas,
los. Let wel op de voorbeelden, waarin de s finalis
de plaats bekleedt der b of etsch, die daar ter plaatse in
't .NI. de d teelt. In sommige woorden met verlengde ü
neemt liet Lfr. de o voorop, als in Düe, mansnaam, Dou-
ive; büe, Lfr. bouw e; brüe, Lfr. bruije, slagen geven. In
anderen komen beide dialecten overeen, als in ües, ons,
Lfr. ües (uus); hües, stad-Fr. hües (huus), Lfr. kûs (hoes),
îiuis. De üh in snühs, elegans, schijnt eene yerwijviiig
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der o in het Isl. snotr, pulcher, even als de Engelschen
hun hood, foot uitspreken hoed, foet, Overijssel hüetje,
/tietje. Doch dit is eene uitzondering. Regelmatig schijnt
de korte hortende ü te staan voor de Lfr. zachte ü in
ütte, uit; bütte, buiten; vutten, ruiten, in het kaartspel;
ruit, ruit ; rütter, ruiter: Lfr. üet, stad-Fr. Vaten, Lfr.
buten (boeten), rüten, rüet, rüter.

Diphtongen, p. 20.
De aai is eene i door aa geguneerd in straaie, op zijn

gemak loopen, Ags. pcjl ibian, wat omkuijeren; glaaie,
Hol. glijje, Lfr. glide, glijden; raaieln, tuimelen, Lfr.
ridelje, heen en weder schudden; waaite, wenken, Lfr.
wytgje, dreigend voorspellen. De aa staat voor u in fiaait,
Lfr. fluite, G. J. flôite; spaait, Lfr. spuit; maar in f'aaije,
vader, treedt als in de Hol. volksspraak laatje, maatje,
raaije, voor laden, maden, raden, de i in voor p of etch
in father, terwijl 'de r , als in de Engelsche uitspraak,
gebroken en bijkans als stomme e gehoord wordt. Het
zelfde heeft plaats met deujtte, dochter, voor Eng. daugh-
ter (dóter), Hind. doiter. In maai, mooi, laai, lui, staat
de eerste a voor o in Lfr. moai, loai, Deensch loi, welk
laatste ook in sommige Friesehe tongvallen heerscht.

De ai is als Lfr. aei, in ai, ei; wai, wei; klâi, klei;
kaie, sleutel; Lfr. aei, waei, klaei, kaei. In Ags. l i ircmT,
Eng. lightning, blixem; Isl. pika, klein meisje; Lfr. rîqje,
is de i geguneerd met a in N. Fr. laide, Oost-Fr. laid,
blixem; paike, kleine jonge, Lfr. poiJcè, idem; raieln,
rijgen. Dat ai, staat over tegen ei in Paie, mansnaam,
Lfr. Peije, waarvan de familienaam Peima; glai, opge-
ruimd, Lfr. glei, glad, blinkend, oud-Eng, glade, Eng.
glad, vrolijk. In tivaie is de a geguneerd met i, Ags.
buean , lavare, pf. buoh, pf. p. buogen, wasschen, oud-M.
dwagen, dwaen, pf. dwoeg; de i is uit g in thwage, Isl.
hvagna, perlavari. bl. 6.

De scbelklinkende gerekte hh der Deenen, met i ver-
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sterkt of ài, is de i geguneerd met à, in dàie, gedijen,
Lfr. dije; wàie, wijden, huwelijk inzegenen, Lfr. wije;
fràie, vrijen, Lfr. frije; sàie, naaien, Lfr. Hindel. sije;
spàie, spuwen, Lfr. spije; Mie, jokken, Ags. higan , be-
denken, uitvinden, Lfr. bithinksels, leugens, utfynsels,
idem; lài, laauw, Lfr. ly; aujn 'e làie, Lfr. yn 'e lite,
beschut voor den wind; nài, nieuw, Lfr. ni; strài, stroo,
Lfr. strie; sthi, varkenskot, Ags. r t iXe, Eng. sty, Deensch
sti; brài, brij, Lfr. bri; twàie, tweemaal, Ags. t uma ,
Eng. tiviae; trede, driemaal, Ags. bnipa, Eng. thrice.
Ai, niet, is Scandinavisch. De ài blijft in wàie, waai-
jen, Lfr. loaeije; kràie, kraaijen, Lfr. kraeije; àie, aaijen,
Lfr. aeije, streelen met de zachte hand. Bài, bes, Lfr. bei.

De ái, met scherpe a, is de i geguneerd met a, in
dráinlce, Lfr. drinke, drinken; sáinke, Lfr. sinke, zinken;
kráinhe, Lfr. hrinke, krenken; háinke, Lfr. liinkje, hin-
ken; fáinger, Lfr. finger, vinger; ráingeln, Lfr. rinkelje,
rinkelen; wáinke, Lfr. winke, wenken; áingel, Lfr. ingel,
engel; ráingel, een pot met twee ooren, uit ringel bij
Outzen, Ags. hnmxe, vasis ansa; háinger, beul, Lfr.
hinger, doch dit niet in gebruik, Eng. hangman; — ái
uit a, met i verhoogd, spainke, leddersport, eig. ledder-
tred of trede, van spanke (bij Outzen), deftig voetje voor
voetje daar heen treden, in welken zin spanke ook oud-
Eiïgelsch en Deensch is; da rainke, kwade ranken, Lfr.
rânjen, G. Japix, verzagt uit rântsjen. Láinke, ligtjes
daar heen trippelen, is het Goth. A ^ I K J \ N , dansen,
met de nasale aspiratie voor k: Ags. lacan, spelen, een
overgang van beteekenis, gelijk van sport, tred, stap
(van een ladder b. v.) tot Eng. sport, spelen, frequent.
NI. spartelen. Spainke kan ook zoo zijn uit Hol. spaak,
Fr. spéak, een rond latje, b. v. van een stoel; de spaken
aan een stoel, p. 7.

De ai is de é of de Fr. ie met ä verhoogd. Ik
zal in deze äi de & schrijven met e, b. v. da weile, de



NACH DER MOEINGEE MÜNDAET. 35&

vijvers, Ags. ue lan , ebullire, NI. wel, fons, NI. weel, ver-
tex aquarum, Lfr. wielen, kleine meertjes; peile, in het
water om kletsen, D. at pöle, idem, Lfr. polskje, idem;
Isl. pula, ergens in omstooten, slaven, Lfr. piele, altoos
iets te doen hebben; f Mie, voelen, Lfr. fiele, Eng. feel;
speile, spoelen, Lfr. spiele; da teis, de tanden, Eng. teeth
(tiesh); geise, ganzen, Lfr. pi. gies, Eng. geese (gies); male,
maal, Lfr. miei; Mier, hair, oud-Fr. Mr, Lfr. hier, Eng.
hair (heer); wèier, waar, oud-Fr. wêr, Lfr. wier; slèipe,
slapen, oud-Fr. slêpa, Eng. sleep, Lfr. diepe; èile, aal,
paling, Ags. æ l , Eng. eel (iel), Lfr. iel. — äi staat
voor é, in keile, koelen, Ags. celan, oud-Fr. kela, Lfr. held,
kjeld, koude; néist, naast, Eng. neæt, oud-Fr. nest, Lfr. neist;
wei, weg (de i uit g), Eng. loay (we), oud-Fr. Lfr. wei,
Deen. vei; Men, eigen, Lfr. ein, uit oud-Fr. egen. — De cd
is e, verhoogd door i, in tèirem, darm, oud-Fr. therm, Lfr.
iherrem; èirem, arm, oud-Fr. erm, Lfr. earrn, erein, brachi-
um; leig, laag, oud-Fr. lèch, Lfr. leech, van waar leiged,
Lfr. lichte, laagte; shèir, schaar, oud-Fr. scere, Lfr. sejirre,
Eng. a pair of shears. — Ai is a verhoogd met i, in
weige, op en neder wippen, als twee jongens zittende elk
op het einde van een plank, oud-Eng, wâg, hefboom,
Lfr. wage, wéage, een schip door ondergestokene balken
naar beide zijden bewegen, om het van de helling te doen
glijden: äim, eim, zeerachtig, gevoelig, pijnlijk; Isl. ama,
plagen, benaauwen; âma, erysipelis, de roos; Lfr. di
aem yn it boárst, de roos of dergelijk ongemak in eene
vrouwen-borst; di aem yn it jaer, eene stremming in het
jadder, waardoor de melk niet wil toeschieten., Hol. aam-
borstig , benaauwd op de borst, kortademig; ama is het
zelfde als ang, waarom de Risumer trunglurstig, 190, (Ags.

(1) Zie een ander gevoelen van âen hooggeleerden heer M. de Vries
{Taalgids, I, 247), die aam houdt voor „ adem" en borstig voor „ ont^
berend."
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bjiungon, gedrukt, NI. drang) en de Duitschers' ook zeg-
gen engbrustig. G. Japix zegt ook wi hiene fen rammen
ân, wij hadden van niemand overlast, Isl. ân, molestia.
De Denen hebben öm, en wel in den zin van gevoelig
voor pijn. Ah, min ömme finger! ach, mijn pijnlijke vin-
ger; ömhiertig, week-hartig. bl. 8.

De oi is uit av of aw, in toie, Lfr. iheie, Ags. bauan,
Eng. l,o thaw, dooijen; uit ai in swoie, Lfr. swâie, Hol.
zwaaijen; uit ade in forsmoie (versmaaien), versmaden; uit
og, in kroie, met een haak naar iets, dat in liet water
is gevallen, vissclien, Isl. krôkr, uncus, Dani krog; smoie,
opstrijken, Deen. opsmoie, opstrijken (NL opsmukken), b. v.
een mouw; overtrekken, aantrekken, b. v. een hemd,
Isl. at smoc'ka, insinuare, penetrare, facio ut subrepat,
Ags. Eng. srnock, vrouwen-hemd; gelijk van krok, krog,
zoo van smok, smoge. -— De öi, oi, blijft oi, in schoie,
Ags. j"ceoian, Eng. to shoe a horse , een paard beslaan;
Boie, Lfr. Bôije, een mansnaam; koi, Lfr, kôi, kooi;
roie, Lfr. rôije, roeijen; roikje. zich over twee zijden be-
wegende voortgaan, een boot doen hobbelen over beide
kanten, bl. 8.

De au is o of u, verhoogd door a, in lauwen, windstil,
Hol. luw, luiote, windstilte; lauwe, hooi of graanschoven
opladen, Lfr. lûgje, waren in een schip, turf op zolder
stuwen, oud-Fr. lok, Lat. locus; auwen, oven, oud-Fr. oven,
Q. Japix, uwn; grause, plantensap, Oost-Fr. groos, Lfr.
grûd, groei; edgrause, NL etgroen, naweide, het groen,
dat .nog eens komt, zoo als et-mael, het maal van 12
uren, dat nog eens komt. — De au is a, gehoogd door
u, in aune, karnemelk, bij Outzen one, ellyptisch voor
ane-melk, Hd. buttermilch, oud-Hd. anco, boter; praus,
blaker, kaars, Outzen praas, Deen. praas; stauwen, het erf
waar een huis op staat, landhoeve met bijbehoorende lan-
derijen, Deen. staavn, het zelfde, maar in den zin van
geboorteplaats der glebæ adscriptitii, die aan de land-
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hoeve eigen zijn. (Isl. sta/r, stok, NI. staf, in den zin
b. v. van staf van het leger); jeu glauw, de spade, Anl.
glavie, eene lans met een lang snijdend lemmet voor punt
aan 't einde, zoo als thans de bajonet op den loop der
geweren. De oude Engelschen versterkten de a met de
y als hier met u; zoo leest men in het HS. Mortc
Arthure, f. 92, the growndene glayfe, de scherp gesle-
pene glavie De overgang van spade tot zwaard, is als
die van NL spade, ligo, tot Spaansch espada, Fransch
espadon, degen.

Au, üu, door mij geschreven eu, schijnt eene uitbreiding
van o, gelijk omgekeerd in Frankrijk en "Duitschland de
au inkrimpt tot o, b. v. tèus, Ags. t o b , Eng. tooili, tand;
tnèus, Lfr. mos, NI. moes; geus, Lfr. goes, Eng. goose uit
Ags. Tor , gans. Doch ich leus is uit ik las, en deze eu
dus eene «, gezwollen door u.

Aj is uit ai, waarvan de i uitvloeide tot j in brajt
breedte, Ags. oud-Fr. brâd, breed; ivâjt, nattigheid, uit
het thema van Eng. NI. water, of de ai uit ê in Ags. p ê t }

oud-Fr. toet, Fr. loiet, madidus , iv etter, aqua; in beiden
vergroofde de a bij de Eng. broad, taaier, uitgesproken
oeóter.

Aj = œj uit œ en e in da fijt, Eng. f eet, voeten;
lueitt, Eng. oud-Fr. wet uit Ags. pæt:, Lfr. wiet, nat;
swèjt, Ags. j -pêt Eng sweet (swiit), oud-Fr. sieêt, Lfr.
swiet, zoet; rhjdd, Ags. j iæb , oud-Fr. m / , Lfr. ried,
raad; stè^, Eng. steel (stiil), Lfr. stiel; ijl, Ags. æ], Eng.
«eZ (iil), Lfr. «ei, aal; mèj//, Ags. mæl, (mist in 't Eng.)
oud-Fr. mêl, Lfr. miei, maal; wejll, Ags. peil, oud-Fr.
lüe/a, ebullire, volutari, Lfr. ivelle, Eng. w«//, vijver, bron;
•raejdd, Lfr. mee?, miede, hooiland, oud-Fr. mede, idem
Lfr. meed, landmaat van hooiland, Ags, mæb, Eng. mead
(miid), miede (eig, maadland): fèjde, oud-Fr. feda, Ags.
r e b a n . Eng. to f eed (fiid), Lfr. fiede, voeden; fèiz, on-
derhoud, weide (voedsel), Eng. f eed; brejdde, Ags. bjiæban,

IV. N. il. 25
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Eng. to breed (briid), Lfr. briede, broeden; de rejddelse,
Ags. n æ b e l r , Eng. riddle, Lfr. rjidsel, raadsel, oud-Fr.
veda, consulere ; bijtte, oud-Fr. bit, Eng. a bit, Lfr. 'n
byt, een beetje; jeu scell, Ags. jxylb» oud-Fr. sJceld, skild,
Lfr. scild, schuld. De laatste drie èj misschien uit i.

Ij is uit i, met het haar eigen consonantisch uitvloeisel
je in ijll(T), Deensch ild, vuur, Isl. at ellda, Lfr. jeldje, brand
maken; dat ijd, de turf, eigenlijk cæspes virens, zode,
Isl. idiar, viror prati, ida-völlr, een groene plaats; strijt(3),
kerkgang, Eng. stride, schrijden, stappen, van waar Lfr.
stride, Hol. strijden, grassari, aggredi, pugnare; bijlhe,
iemand uaschreeuwen, Lfr. bylje, blaffen, oud-Hd. piïlan,
maar ook beïlan, loeijen, blaffen : de drie anderen heb-
ben ook e, als Ags. bellan» mngire, Eng. to bellow, blaf-
fen , Isl. belia (belja), mugire, Teuth. bellen, blaffen; Iie
bijt, Lfr. lû byt, Eng. he bites, hij bijt; dat fijl, oud-Fr.
fial (— chial), Isl. Mol, ook neutrum, rad (ch = f), het
IJslandsch heeft geene w achter de h, als Ags. h p e o l ,
Eng. wheel, NI. wiel, wiel, Lfr. tsjille, in deze drie vor-
men van één woord is de h = ch = f, en de ch ook
gelijk aan tsj, en in NL wiel verdwijnt de aspirata. In de
volgende is de ij uit e, als dijl, oud-Fr. dêl, Eng. deal
(diel); gijl, Lfr. jild, oud-Fr. ield, geld; hijll, keten,
bongel aan den voet van een paard, oud-Fr. helde, kilde,
boei, kluister, Gr. Japix lalde, observantia; wijte, Lfr.
hweet, Ags. h p æ t e , Eng. wheat (wiit), weit; nijdlick,
Lfr. needlik, kommerlijk, zoo veel als de nood eischt,
oud-Fr. nêd, nood, Ags, neab en neob, Eng. need (niid*),
Lfr. nêad; hijt, oud-Fr. hêt, Ags. h a t , h e a r , h æ t e ,
Eng. hot, Lfr. Jijit, heet; stip, Lfr. stjit, oud-Fr. stet, stoot;
stijn, Lfr. -stien, oud-Fr. sten, steen, Lfr. adj. stjinnen,

{2) De ij is in de volgende woorden niet de Hollandsche ij of dub-
belde i, maar een i gevolgd door j .

(3) De schrijver vergelijkt het Eng. streel, straat, afkomstig van
B. L. strnta (via), en dus hier niet passende.
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lapideus; hijntie, oud-Fr. henda, Lfr. heine, oud-Fr. handa,
henda, met de handen grijpen, in het algemeen vangen,
maar dit hijnne en het Lfi*. heine, een vallend ligchaarn
met de handen opvangen, van waar heinebal, kaatsbal;
hijn, slecht, Lfr. hein, damnosus, Ags. hean, vilîs,
oud-Fr. hena, vulnerare, vituperare; loijnne, Lfr. weine,
oud-Fr. wenda, wenden. In sommige van soortgelijke
voorbeelden schuiven de Noord-Friezen de j in achter de
*> gelijk wij v o o r dö vokaal; b. v. N-Fr. Mjt, Lfr. hjit,
heet; N-Fr. stijt, Lfr. stjit, stoot; N-Fr. stijn, Lfr. stien ,
steen, adj. stjinnen. Ags. hitran , mordere, pf. bat, geeft
bajt; Ags. ha"c\ calidus, geeft hajt. Lit, klein, uitge-
sproken als lait, geeft lajt; zoo doen de Engelschen met
i in white (wait), quite (kwait), mild (maild) enz.

A^' scherp uitgesproken, uit i in bájt, jeukte, Lfr.
byt, bete; van kinderen zegt het Lfr. di sljiplûskes bite il
bern, de slaapluisjes bijten het kind, wanneer het avonds
slaperig wordt en op liet hoofd krabt, lájt, Ags. Ijv, l y t e l ,
Eng. little, Hindel. lyk, Lfr. lyts uit oud-Fr. luik, klein ;

hájt, oud-Fr. hete, Isl. Mti, Lfr. hjitte, warmte, oud-Sax, hét,
calidus, Ags. bat:, Eng. hot, oud-Fr. hêt, Lfr. hjit, idem.

De üj schijnt geboren te zijn uit ô, uitgesproken eu
of ü, b. v. düjd , NL dood, oud-Fr. dath, Hindel. daed,
Lfr. déad, Eng. deaih; brüjd, NI. brood, Hindel. braed,
Lfr. bréad, Eng. bread; mijt, rund, Dani nöd, oud-Fr.
nat, Ags. neotr , n y t , Eng. neat; jeu nüjd, NL de nood,
Dani nöd, oud-Fr. ned, Fr. Eng. need; üjllings (oldlings),
voorheen; üjlling, wanne of mand om het stof van het
graan te scheiden, in het pl.-D. is uien het stof en spinrag
van den wand vegen, en ule een stoffer van varkensbaai',
Bnl. V, 146; füjlle (folde, foude), NL vouwen, Dani folde,
Eng. fold, Lfr. fâlde (fade); süjdde, NL zode, oud-Fr.
sâd, Lfr. seádde, sjedde; rüjd, NL rood, Dani röd (reud),
Hind. raed, Lfr. réad; rüjtte, loeien, oud-Eng, route,
loeien, snorken, uit Isl. ryta, grunnire; büjt, NL boot,
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Ags. bâ t , Eng. boat; lüjd, NI. lood, Ags. *læb , léab,
Lfr. léad uit oud-Fr. lâd, Hind. laed, Velen dezer woor-
den hebben bij Outzen de j niet, b. v. lud, uleng, nûd,
nut, dûd.

De oj schijnt geboren uit au, veranderd in oi, en dit
in oj, b. v. dojte, dochter, Eng. daughter, Hind. doaiter
(uit doagter); ia de uitspraak laten de Eng. de g ook
weg, zeggende „ doater;" oud-Fr. haved, haud, N-Fr.
hojte, het kapje van het brood, L/fr. plasse, idem en ook
hoofdschedel of pan, Lfr. haed, hoofd; dojnte, deuntje,
oud-Eng, to done, sonare, Ags, bunan, id.

Auj door mij hij geschreven, uit au, en au voor o,
in blhijd (blaud), Eng. blood; heujd (haud), Overijssel
hood, hoed; geujd, Eng. good; flhijd (flaud), Eng. flood;
geujl (gaul), Eng. gold (goold); keujl (kaul), Eng. cold
(coold); schèujl (scaul), Eng. school; bhijl, hut, Outzen
bol, F . Makkum, di Magen-bolle, de leugenbank, zijnde
een stoep of afdak bij de haven; sûnjl, Eng. stool; mhijl,
zwarte tuinaarde, Eng. mould; èujn, Eng. on, Lfr. on, ôan;
fèujt, Eng. joot (men hoort in Overijssel een e bij het
gebruik der diminutiva, als hood, heutjen; foot, fèutjeii); sèujt,
Eng. soot; rèujt, Eng. root, wortel, Overijss. roet, onkruid.

Dezelfde euj uit a, verbreed met u, in riièujn, een
hok of open kast voor hout en turf, NI. mand, korf;
lei'jn, NI. land, oud-Eng, launde, Lfr. lân; seujn, NI.
zand, Lfr. sân; breujn, NI. brand, Lfr. brân; pèujn, NL
pand, Lfr. pan; leidt, een ovengabel, koolkrabber, een
lange ijzeren op het einde gebogen stang om het verspreide
vuur in den oven bij elkander te rakelen, Eng. coolrake,
oud-Nl. hete, rutabulum, Kil. Lfr. lûte (loete), idem, Hol-
stein late, een baggerschup, een ijzeren vierkanten schep-
per aan het einde van een langen houten stok, waarmede
de dijkers het slijk van onder uit het water ophalen; klèujt,
een duwstok, boven met een kruk tot handvatsel, onder
met een toon en hak, om een boot voort te schuiven,
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Lfr. klût (kloet), idem, Holsteia kloot, springstok, pols.
Leujd, het geilen en paren van visschen, kikvorschen en
sommige dieren, Hd. laichen, idem, ook het geschoten kuit
der visschen; misschien staat de d in leujd tot de k in
het Goth. A / \ ï K J \ N , springen, spelen, als de t in het
Holsteinsche latten, modder baggeren, tot het Lfr. leikje ,
idem; althans kuit is in Overijssel pret, vrolijkheid.

De j epenthetica hooren wij beide in het Noord- en Land-
Friesch achter b in bjarn, Lfr. barn, bern, Makkum,
Wouden, bjarn, kind; achter / in fjauer , Lfr. fjouwer ,
vier; achter ts of s, die uit k is, sjarne , NL kam, Eng.
ckurn, Lfr. t.yerne, Hindelopen, Molkwerum sarne, serne;
kjàrl, kerel, Lfr. tsjirl. Achter / in Ij acht, licht, Lfr.
Ijbclit; Ijaagen (1. Ijâgen), Lfr. Ijeagen, leugen. Achter m
in mjóchs, mest, Ags. medx , Lfr. mjbæje, de mest uit
den veestal kruijen. Achter n in njase, sammelen, Lfr.
njüskje. Achter de s in sjunge, zingen, Lfr. sjûnge, sjonge,
zingen. Achter de t in tjase, grootspreken, Lfr. tsjoatje, Eng.
to chatfer (tsjatter), blaterare, Lfr. katje, sermocinari; tjouge,
instruere, zich aanschaffen, Lfr. tsjæn, trekken, gaan,
ik tsjbch, Ai tsjbc/d, ik trek, hij trekt, gaat, Lfr. tsjûge
(tsjoege), stad-Fr. tüge, bijbrengen, de zelfde waarde ont-
vangen; tjawse, kaak, oud-Fr. tsiake, Ags. ceaka , of
misschien staat tjawse voor Lfr. kjou, kieuw , Eng. jaw,
oud-Eng, ehaw (tsjau). Achter w in wjárd, waarheid, Lfr.
ivjirheid. Volgens gewoonte noem ik die j epenthetica,
schoon zij het inderdaad niet is. De j wordt er immers
in vele gevallen niet tusschen geschoven, maar is gebo-
ren uit eene i, die reeds aanwezig was, en bij zusterta-
len in e overging, b. v. As. fiuuar, Ags. peopeji , Lfr.
fjouwer; As. liolû, Ags. l e o h t , Lfr. Ijocht, Hindel. Macht;
As. liagan, mentiri, Ags. l eoxan , Lfr. Ijeagen; Ags,
meóx , Lfr. mjox, fimus; As. niusian, visere, investigare,
tentare, Ags. neor ian , visitare, Hind. nîikje. Zoo ook
wfiar de Lfr. de j niet of zeldzaam hebben, b. v. Ags,
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rteopmobun., N-Fr. stjápmudder, oud-Fr. stiap- of
stiép-moder, Lfr. stym-moar, sljimmoer; stjàrt, staart, st.-Fr.
start, Lfr. stirt, Ags. j^reojat: ; gjàrs, gras, Lfr. gcers,
Molkwerum goárs, Ags. Teajir. Bjáwse , blaffen , ver-
gelijkt de schr. met het Deensche bjäffe; doch dit is uit
NI. blaffen (I == j), en bjawse is uit NL bassen. Sjànie,
schemering, Lfr. scinie, scimering, is uit scea.ni, seiorn (A.5.
scio, Eng. ski/, coelnm), As. scimo, radius , lichtstraal, F .
scimJce, schijnsel, oud-Eng, shemere, to glimmer; uit de c in
se is eerst ch en daaruit j geboren, gelijk Ags. j-ceámo,
pudor, Eng. shame (sjêm); stjawe, pralend stappen; stjeui,
schommel, NL stoeijen.

Deze j epeuthetica brengt de S. onder liet hoofdstuk
der doppellauten, zonder dat ik kan begrijpen, hoe de j
een tweeklank kan maken. In de zelfde paragraaf ver-
volgt hij met de w achter sommige consonanten, om
de volgende paragraaf weder te beginnen met sh, si, sm,
sn, sp en st. In deze rangschikking mis ik allen leiddraad.

Van de w achter de s de volgende voorbeelden: sioar,
oud-Fr. stoere, Lfr. sioier • sware, antwoorden, Lfr. swarre,
zweren, oud-Fr. svera, svara, idem; zweeren is antwoor-
den op den voorgelegden eed, Isl. svara, antwoorden, Ags.
anbrpajuan (weder-tegen-woorden), in antwoorden is dus
eene verdubbeling van beteekenis; swawe, Lfr. swéwe, zwe-
ven. Voorbeelden van de w achter de t, twánne, Lfr.
tioa, duo, tioiin, bini; twich, Lfr. twîcli, twijg; twiwele,
Lfr. tioîwelje, twijfelen; twâr, Ags. j^peojt, bpijx, bpejl,
dwars, Eng. to thioart, dwarsboomen, oud-Fr. thweres,
divers, Lfr. dwœrs. De Engelschen veranderen de th ook
in q, zeggende queer, dwars, zoo hier N.-Fr. twast voor
quasf, en oud-Eng. twa(, pudendum muliebre, voor Ags,
CPib (cwith); dat tweurt, lampen-lemmet, waarschijnlijk het
zelfde als Ni. tweern, filum duplex; men draait immers de
lampepitten van linnen of katoendraad. Ook dit tweern
verandert in queerne, handmolen; want gueernen en tweer-
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nen is beide een omdraaijen, gelijk men hoort aan lijn-
draaijen. De t in tintte, snijden, is even als in twárr
weder uit p in Ags. b p i r a n , b p e o f a n , secaro.

In de 16 § komt de schrijver tot de zamenstellingen
van sh, si, sr/i, sn, sp en st. De s7i is eene schrijfwijze
van den auteur, doch die in de taal niet is noch kan
zijn, zoo lang de h enkel hauch is. Sheuive, Lfr. schuwe,
schuiven: uit (shöioe) schöwe is het Groningsche scheuwels,.
schaatsen; sleipe, in het stad-Friesch hoort men wel eens
slaipe, oud-Friesch slepa, Lfr. sliepe, Eng. to sleep (sliip);
spale, Lfr. spylje, spelen; stele, Lfr. stelle, stelen; snèjite,
snuiten, Ags. r n y t a n , Eng. to snite, Lfr. snitte (snutè),.
idem, maar snjitte, water uit een spuit drijven, spog door
de tanden spuiten; strèwe, streven , en ook twisten (dis-
puteren) in den zin van het Eng. to strive. Smâqe is
geen Friesch, maar het Deensche smage, smaken, oud-Fr.
smecka, smetsa, Lfr. smeitse; de vorm smakke duidt in
het Lfr. het geklak van de tong tegen 't gehemelte bij
het proeven van vocht, of het gepoch van onbehouwene
menschen; van dat zelfde geklak krijgt Lfr. smok, de
beteekenis van kus, Eng. to smaak, smakken, kussen,
smaken, kussen dat het klapt, Isl. sinacka, Âgs. j-mæccarij,
gustare, oud-Eng, to smacker, kussen, NL smakkert, ge-
meene verachtelijke kerel, eig. die smakt van honger.

De auteur komt nu tot de weeke s, en daar hij den
verschillenden oorsprong dier letter niet in aanmerking
nam, zal ik er een paar aanmerkingen bijvoegen.

Het is eigenaardig, dat de sissende aspirata p of Eng.
etch , als zij hare ware en zoo teedere natuur aflegt, zich
oplost in s. De lezer ziet dit duidelijk in den 3de per-"
soon van het enkelvoud bij de Engelschen, die uit het
Ags. l u r ab , lieft, r y l b , verkoopt, maken loves en sells,
en de Lfr. uit oud-Fr. ethna, Ags. æbm, hun azem, adem.
Op de zelfde wijze nu gaat het Ags. ]"eab , Lfr. sâd,
bron, put, over in N. Fr. suz, idem. Het Lfr. heeft den
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anderen vorm sôd, voor water dat aan de kook is en
het zuur (eig. koking) in de maag, en de Hol. zode
visch, een kooksel visch; Ags. reoban, zieden, wellen,
opborrelen. Ags. fpab, een regel gemaaid hooi, Lfr.
swad, swê, in N-Fr. sweez, idem, doch eigenlijk het pad
des maaijers. Ags. mub, mond, oud-Friesch muth, Eng.
mouth, in N.-Fr. muz, van waar Barb. Lat. musum, mu-
sellus, rostrum , rictus, Eng. muzzle, mond, Fransch mu-
seau, bek, Barb. Lat. musellare, os pastomide obturare,
Eng. to muzzle, muilbanden, met den mond besnuiven en
liefkozen; oud-Fr. lith, lid, N.-Fr. láz • Oud.-Fr. smithe,
Lfr. smitte, smederij, Ags. pnib , smid, N.-Fr. smáz;
Ags. clæb, kleed, Eng. cloth,_laken, oud-Fr. klath, Hin-
del, Maed, pi. Jdaen, N-Fr. klus, laken; Ags. trob, Eng.
tooth, N.-Fr. taus, tand ; Oud-Fr. daili, Hind. dâd, Ags.
beab, dood, N.-Fr. dus; Ags. bæb , Eng. batli, N.-Fr.
bad, pi. da base, de baden, oud-Fr. beth, bad; Ags.
e b , oud-Fr. eth, Lfr. êd, N.-Fr. iez, Ags. hæb, Eng.
heath, N.-Fr. hiez, heide, een vorm, dien de naam Wolf-
Mze voor Wolf-héthe, wolfslieide, een dorp aan den spoor-
wew tusschen Amsterdam en Utrecht heeft aangenomen;
héth, is in 't NI. Saxisch nog heide.

In het midden der woorden ondergaat de b tusschen
twee vokalen de zelfde verandering; Ang. Eng. brother
g?at over 'mbrauser; Ags. pæbejl, Eng. feather, in fezer,
veder; oud-Fr. hrither, Lfr. rier, in ràzer, vaars; Ang.
pæben, Eng. weaiher, in ivèzere; Eng. father, Ags.
tæbejx, Hind. f eer, vader, in fasere.

Toen deze stoot aan de b was gegeven, werd hij ver-
volgd op de d en t (p. 16), die zoo dikwerf uit de h
voortkomen, en dus naauw met de b verwant zijn; Hd.
Icröte, pad, Lfr. krot, kreut, klein, nietig persoontje, in
triis, pad (k = t); Isl. bud, taberna, tugurium, Lfr. bodde,
in bhis; Isl. snotr, pulcher, habilis, in snüz, flink, knap;
Ags. blæb, Eng. blade, Lfr. bied, blad, veranderde in blees;
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Isl. at svida, adurere, in swizze, zengen; Ni. lijden t

Deensch Uda, in lizze. Ags. r o b a Eng. food, oud-Fr.
fêda, in féiz; Lfr. split, spleet, in splàz; Hol. kater (Lfr.
'boárre), in kazer, houdende de drie laatste woorden de
d of t in het midden des woords bij de opening der
tweede syllabe, als fejdde, voeden, splitte, splijten, kâtt, kat,
zoo ook hitte, bijten, en baz, beet. Lfr. scied, schaden,
gaat over in shiez; Isl, sJéd, lamina lignea, gralla glacialis,
NI. schaats, in shiez, houten lepel, Deensch skier; een
houten spaan, waar men op schaatsreed, was ook de
eerste lepel, gelijk blijkt uit Ags. rpôn , Lfr- spoen,
spaan, Eng. spoon, lepel (cf, p. 25 , § 25).

De andere voorbeelden met s boezemen ons geen be-
lang in, als staande voor zich zei ven; doch eenige woor-
den zijn merkwaardig door hunne sprekende overeenkomst
in vorm en beteekenis met het Land-Friesch; b. v. gnieze,
den mond versparren, Lfr. gnîze, met gesparde trekken
en half gesloten oogen gluren; grize, gruwen, Lfr. grîze,
idem; tieze, uitplukken, uitrafelen, Eng. tease, kaarden,
kammen, Lfr. tîze, in verward garen omplukken.

Het Noord-Friesch, even als het Nederlandsch en het
Land-Friesch, onderscheidt tusschen eene zachte en scherpe
s. De zachte drukken wij uit door z, de scherpe door s,
en zoo de schrijver het Noord-Friesch met deze teekens
harer naaste zustertalen had uitgedrukt, had alles natuur-
lijk los geloopen. Hij gebruikt echter liever de klank-
teekens van het Hoogduitsch, waar de z, eene soort van
ts voorstellende, niet voor eene zachte s kan .dienen; om
die uit te drukken, zet hij een h voor de s. De scherpe
s drukt hij uit door ss, en zegt, achter deze woorden moet
gij ss zus, achter die woorden zoo uitspreken (bl. 12).
Ons alfabeth is toch een elastiek ding! Uitgevonden door
de Pheniciërs, paste het op de Semitische taalklanken.
De Grieken namen de letters over van de Pheniciërs en
pasten ze toe op de Grieksche taal, die in spraakklanken

IV. N. B. 26
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hemelsbreed van de Semitische verschilde. Door groot
Griekenland kwamen die letteren te Rome, van Rome tot
de Germaansche volken, om telkens weder talen met an-
dere spraakklanken uit te drukken. Elke groote stam
in het Germaansche volk heeft weder de waarde dier

- eren naar zijn bijzonder systeem van spraakgeluiden
ewijzigd, en op dezen klankladder staat het Friesch aan
et eene en het Hoogduitsch aan het andere einde. Nu
aeft deze schrijver, wonderlijk genoeg, goedgevonden de
îoogduitsche taalteekens te verwringen, om Nederduitsche

jaalklanken op het andere einde der lijn uit te drukken.
Zoo waar is 't, dat wanneer het Hoogduitsche lautsystem,
of, wat op het zelfde uitkomt, de letters van Hoogduitsche
waarde, die dit systema vertegenwoordigen, toegepast
worden op de Nederduitsche, of Nederlandsche, of Frie-
sche dialecten, dat wij dan, zeg ik, bij onze eerste ken-
nismaking met eenig dialect, beginnen moeten met ons
eigen A-Bé af te leeren en een vreemd aan te leeren,
om bij slot van rekening nog door deze vermenging van
strijdige klanken en teekens geheel de spelling in redde-
looze verwarring te vinden.

Het kleed, zegt ons spreekwoord, maakt den man, en
dat kan men van de spelling van den heer Bendsen ook
zeggen. Het kleed, dat hij zijn Friesch aantrekt, is zoo
gedrochtelijk, dat geen Friesch taalgeleerde er in den
eersten opslag een Friesch dialect in zal erkennen. Wie
zou eene oude eerwaardige Friesche matrone herkennen
onder een apenrokje, dat men haar met eenen staart op
de stuit had aangetrokken? Ik liet alles nog gaan, indien
de Hoogduïtsche spelling slechts paste op het Hoogduitsch
zelven, maar ook daarvoor deugt zij niet; zij deugt voor
geene taal ter wereld, en het allerminst voor de Friesche.
Het hoogste gezag in Duitschland, Jacob Grimm, heeft
het gezegd, Mich schrnerzt es tief gefunden zu haben dass
Jcein Volk unter allen, die mir bekannt sind, keute seine
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Sprache so barbarisch schreibt 'wie das Deutsche (4). J a ,
Grimm verklaart, dat de Nederlanders in het spellen hun-
ner taal de Duitschers ver vooruit zijn, en welk eene
dwaasheid is het dan, om het Friesch, zoo naauw ver-
want aan het Nederlandsen, in de Dnitsche spelling te
schrijven! Het is mijn stelregel anders, in het woord des
schrijvers, wien ik aanhaal, ' geen jota of tittel te veran-
deren; doch hier vind ik mij, ondanks mij zelven, genoopt,
om de ä te veranderen in e, de o in eu, en de As
in z.

De schrijver gaat nu over tot een hoofdstuk over de
Uebergänge der Grund- und Doppellaute in andere (p. 13).
Deze overgangen behooren tot de leer der declinatiën, b. v.
kráft, kracht, pi. hreefte; sàft, sap, pi. seefte; láss, lid, pi,
làze, leden; f eek (Lfr. f e/e), vak, pi. fcege. Of zij behooren
tot de conjugatiën, b. v. brege, breken, pf. breik; teere (Lfr.
tarre), teeren, pf. tjàrd; vjére (Lfr. warre), pf. wjàrd;
beer e, inbeuren, pf. bjàrd, Lfr. barre en bœre, pf. harde;
sjunge, zingen, pf. sung (Lfr. siunge, pf. song). Ook be-
hooren die overgangen wel tot bijzondere eigenschappen
van dit cf dat woord, die in de zustertalen ook bestaan,
doch wortelen in eenen ons onbekenden grond; b. v. Ags.
p ô ç , voet, pi. peT, Eng. foot, pi. f eet, oud-Fr. fôt, pi.
fêt, K-Fr . feujtt, pi. fijt. — Ags. gôj-, gans, pi, jê j- , Eng.
goose, pi. geese, Lfr. goes, pi. gîes, N.-Fr. geus, pi. gœis;
Ags. t ô b , pi. t ê b j Eng. tooth, pi. teeth, oud-Fr, tôth,
pi. têth, N.-Fr. teus, pi. teis, tand; in oud-Fr. vindt men
ook den anderen vorm tusk, pi. tiiskar, gevolgd door het
Lfr. tbsk, pi. tosken; Ags. tuj"C, pi- tjuxa.j" , Ang. tusk.

Het is duidelijk, dat in deze N.-Fr. enkelvouden de eu over
staat tegen de ô, en in de meervouden de ei tegen de ê
der zusterdialecten. In N.-Fr. mon, pi. man, staat o tegen a

(4) Jaoob Grimm, Ueber das pedantische in der deutschen Sprache.
Abhandlungen Kon. Akad., 1847 , p. 263.
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gelijk a tot e in de zusterdialecten, als oud-Fr. man, mon,
pi. men, Hind. man, pi. mra, Ags. man, pi. m^n, Isl. madr,
pi. men. In N.-Fr. i w , koe, pi. kè, staat ets tot è als
u tot i of y in oud-Fr. /M , pi. hy, Lfr. /COM, pi. hy,
Ags. cu , pi. cy, Eng. cow, pi. /c?/?ie en Äeew. De groote
Todd vertelt ons in zijne bijvoegsels tot het woordenboek
van Johnson, dat Icyne en heen gekomen zijn uit den ou-
den Engelschen pluralis cowen. Kyne is veeleer door de
spraakverwarring na het Normandische conquest ingevoerd
als nominativus in plaats der Ags. genitivus pluralis cûna.
In de Eoinaansche talen is dit een gewoon verschijnsel,
b. v. de Lat. genitivi leonis, pedis, bovis geven de Fransche
norm'nativi lion', pied', boeuf enz.

De S. leidt van heul, kuil, Lfr. Mie (koele), af het
verbum heulJce, dat de jongens te Risum doen, zegt de
S., wanneer zij knikkers in een kuiltje werpen Dat spel
heb ik ook honderd malen gespeeld. Ik en mijn speel-
makker gaven elk b. v. 4 knikkers; ik werp de 8 knik-
kers al schietende met de holle hand in een kuiltje met
den hiel in den grond gedraaid of in een rondbollig hoedje.
Ik win de knikkers, die er met oneven getal uitspatten ,
en mijn partij vervolgt met de rest; na hem ik weer, en
zoo voort tot de knikkers op zijn. Wij noemden dat pom-
pe, stooten, p. 14.

De S. vervolgt met eenige overgangen van de eene
consonant in de andere (p. 15), en leert ons, dat de w
overgaat in / en de ƒ weder in w. Hij neemt b. v. den
infinitivus grêwe, graven, en omdat hij denkt, dat greef,
Lfr. grœf, er van afgeleid zij, neemt hij w voor de radi-
cale letter, en de / voor de afgeleide, Desgelijks komt
volgens hem de ƒ uit w , in jêwe, geven, jêft, Lfr. je/te,
de hoeveelheid hooi, die eene op stal staande koe bij de
voedering voorgeworpen wordt. Omgekeerd neemt hij
den singularis grauf, Lfr. grou, gegraven vaart of sloot,
voor het woord, waar de pluralis grauwe uit is afgeleid,
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en zegt de ƒ verandert in w. Wij weten allen, dat de
verandering van ƒ in iv met zulke woorden als graf, gra-
ven; staf, staven, enkel afhangt van de vraag, of de con-
sonant de syllabe opent dan wel sluit.

Bij den overgang cler d of t in de z (weiche s) heeft
de schrijver niet onderscheiden, of de z de d en t, dan
wel de b (etcli), ten grondslag hebbe. Het eerste woord
bad, bad, pi. baze, heeft Ags. bab tegenover zich, dus
b en de andere d of f.

Bij de ss, die in de weeke z (lis) overgaat, b. v. in las,
lid, pi. laze; smás, smid, pi. smàzej sùs, bron, pi. sv.ze,
klus, kleed, pi. Muze, hebben al deze woorden in de
oude talen tot slotconsonant een h tegenover zich; maar
de schrijver sluit de rij met lus, los, snüs, puntig, flink,
waarvan lüs sluit met eene radicale s, oud~Fr. lâs, pl-
Duitsch lüs, en snus met eene t in Is!, snoer, dexter, pul-
cher. De s sluit weder, en de zachte z opent.

Bij den overgang van ch in g (p. 18) geldt ook de
zelfde aanmerking, welke ik bij ƒ en w maakte. Ch sluit
de syllabe, g opent haar. Fuch, bang, fuge; thiech, dij,
pi. thiege. Bij uch, wand, mist de pluralis uge' Uch is
een IJslandsche vorm voor touch, en dit Noord-Friesch
voor wach, de oud-Friesche vorm, waaruit Lfr. weacïi en
iveage geboren worden (p. 17).

De S. heeft (bl. 17 enz.) de N.-Friesche vocalen meest
allen vergeleken met die in het Duitsch en Deensch,
talen welke hij 't best kende; het Engelsen neemt liij er
somtijds ook bij. Ik geloof niet, dat het Duitsch hem iets
nader tot de verklaring, van het vokalisme in 't JSToord-
Friesch brengen zal; het Deensch en pîat-Duitsch alleen
in die gevallen, wanneer zijn Friesch met beide besmet
is. Het Engelsch dient hem beter, maar alsdan in de
Engelsche dialecten en in de schrijvers der 16de eeuw,
welke hij niet schijnt te kennen. De bloedverwanten van
het Noord-Friesch, en uit welke het in de eerste plaats
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moet verklaard worden, zijn het oud-Friesch, Wauger-
oogsch, Saterlandsch, Helgolandsch, land-Friesch, die in
het archief van Ehrentraut zoo meesterlijk behandeld zijn.
Verder het Hindelopersch, Molkwerumsch en vooral het
Schiermonnikoogsch.

Onder al de levende Germaansche taaltakken is er
geene, van welke de Friesche in vocalisme en consonan-
tisme beide verder afwijkt, dan juist het Hoogduitsch.
Voeg er nog bij, dat deze colossale taaltak niet homogeen
is; hij is uit twee talen, het Saxisch en Hoogduitsch, te
zamen gesmolten, waardoor de analogie in den organi-
schen bouw der woorden, zoo wat hare wording; als ont-
wikkeling betreft, gestoord werd. Ik zal met den Duit-
scher Schütze (5) niet zeggen, dat het Hoogduitsch eene
barbariscke mundart is: want al ware het Chineesch, eene
groote natie, zoo rijk aan gevoel, scherpzinnigheid en we-
tenschap als de Duitsche, zoude die taal weten te knee-
den tot een goed voertuig harer denkbeelden. Maar het
vocalisme dier taal als den standaard te gebruiken, om er
een dialect van het Friesch, en dit nog met zoo vele
geile uitwassen als het JSToord-Friesch, op te toetsen, leidt
tot een chaos van onvruchtbare verwarring, uit welke wij
niets wijzer zullen worden, De schrijver vergelijkt b. v.
käile, koelen, (p. 7) met Hd. kulden, Nd. kolen, Deensch kjöle
en het Eng. cool; maar noch üli, noch ö, noch oo ver-
klaren de äi {ad of ei), die over staat tegen é, aanwezig
in oud-Fr. kela, Ags. ce ïan , bij Outzen héle, koelen,
Lfr. Jeeld, kjeld, koude. Hij vergelijkt rciire, roeren, met
Hd. rühren, Nd. voren, D. at röre (p. 21), terwijl Ags.
hjiejian> oud-Fr. hrera, N.-Fr. rere, Outzen, 280, Lfr. fiere,
alleen de äi = é verklaren. Tusschen späile, spoelen,
en het Hd. spühlen (p. 21), moet een spêle liggen, waar-

(5) Holsteinischer Idiotieon von J. F. Schütze. Hamburg 1800. Eiu-
Isitung , iv.
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uit 't Lfr. spiele, en wij vinden in het Schotsen (o speel,
glijden over het ijs, en het is niet geheel onmogelijk, dat
het Ags. f pe l , dictum, lingua, in een vroeger tijdvak
der taal is geweest flux de bouche, even als fzca fluo en
dico beide i s ; Isl. spialla, sermocinari. Vergelijk ook
nog Ags. }-pabi, saliva, Eng. spittle, oud-Eng, spaul en
vb. to spaul, spuwen, oud-Fr. spedel, saliva. De cli (cei
of ei) in täirem en äirem verklaart zich uit oud-Fr. therm
en erm, darm, arm (brachium), terwijl de diæresis haars
gelijken vindt in Lfr. therrem, earem, Ags. eajun.

De geerde S. heeft gedaan, wat in zijne magt was,
en wie is onregtvaardig genoeg, om meer van hem te
eisenen? Evenwel kan ik mijne bevreemding niet ont-
veinzen, dat de S. zelden of nooit de dialect van Eisum
gaat vergelijken met de andere dialecten van het Friesch.
Mij dunkt, die kwamen ten minste boven Duitsch en
Deensch in aanmerking. De ééne tongval is archaischer
dan de andere; heeft dikwerf zuiverder woord vormen ,
decimeert en conjugeert volkomener. Met allen te ken-
nen kunnen wij dikwerf het procédé nagaan, waardoor de
oorspronkelijke consonanten of vocalen geworden zijn, wat
zij zijn. Plet Hindelopersch, Terscheîlingsch of Schiermon-
nikoogsch toont mij dikwerf den vorm, waaruit een latere
in 't Land-Friesch groeide. Outzen haalt dikwerf ver-
schillende dialecten aan. De S. vergelijkt wäir (wæir)
(p. 8, 21) met het Hd. wahr, NL waer; waarom niet als
Outzen (393) het wêr van een anderen JNT.-Frieschen tong-
val, of het wier van Föhr, hetwelk ook Land-Friesch is?
Sciirk vergelijkt S. met D. särh; waarom niet met het
oudere sêrh bij Outzen, het Eng. sark? De S. geeft ons
alleen berrigt, oogst: Outzen verklaart ons dit woord al-
leen door de dialectische verschillen, welke hij er nevens
plaatst (bl. 21); bärigen, oogsten; hengen, idem. Barigt,
hêrigt, bêrgle, oogst, Outzen, 2 1 , Lfr. bergje, in veiligheid
brengen; it noat ynbergje, het graan in de schuren ber^
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gen. Ags. beoj igan, protegere, defendere; by r t j an ,
sepelire. GotM K / V I J C F A ^ (oorspronkelijk birgan), rijpefv*
<pv\árrtiv. Bij den schrijver vind ik niet anders dan
maundäi, maandag, maar bij Outzen Mândei, Môndi; Ma
nendei, Monnendei. Outzen heeft de woorden niet in deze
orde opgezet; en ook niet eens vermoed, hoe de o eener-
en de e anderzijds uit de a geboren is; hij geeft echter,
hoewel dan in verwarde orde, de dialecten, en stelt den
taalvorsclier in de gelegenheid, om te weten, wat de
au in de dialect van Kisum beduidt (cf. Bendsen, 387, en
Outsen, 38). Zoo vinden wij Bendsen 389, orkel loähser,
kwaad weder (naar onze spelling orkel wezer, wees er), en
vragen of dit de eenige vorm van het N.-Friesche woord
zij? Outzen geeft ons, 384, wa'er, wœ'er, en hij duidt
ons de syncope der b uit het Ags. p e f e j i , Eng. loeather,
aan door de apostrophe. Zoo vinden wij ons Lfr. waer
terug, terwijl de Nördl. tongval, ook door Outzen aange-
haald, ivœder, even als 't NI. weder, ons de plaatsvervang-
ster der b terug geeft. Ik herhaal het, dat Outzen
dialecten aanhaalt, en dat de lezer zelf er zijne gevolg-
trekkingen uit moet halen. Wat hij b. v. over het Dith-
marsische org en de verwanten zegt (bl. ,240), is meest
in de lucht geschermd; doch onder zijne aanhalingen
vindt men ook die van Kil. orek, præfractus, cervicosus,
contumax, waarvan orkel (wa'er), woest, slecht (weder),
de verlengde vorm is, en daar norek en orek, even als
ijver en nijver synoniem zijn, zoo vraag ik, of NI. norsch,
torvus, niet eene omzetting kan zijn van norksch?

Op bl. 17 geeft de S. evenwel een klein proefje van
't verschil der Noord-Friesche tongvallen, en uit de orde,
waarin de woorden zijn gerangschikt, merkt men dadelijk,
dat hier alles behalve de ontwikkeling der eene dialect
uit de andere bedoeld is; b. v. „ haad, hemd, hawed,"
hoofd, lees hawed, haud, met overgang van w in u- ha-
wed, haad, met syncope der w. „ Dâi, däg, deg," lees
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däg (dæg), däi (dæi); (dag) (deg). „ Wrall, wráll, ivarl,
wórl, Eng. worïd," wareld, lees (oud-Pr. warld) warl',
(Eng. world), worl'; (oud-Fr. ivrald), iorâl\ wráü (Lfr.
wrâld). „ Bläujdd, blaud, ISTd. und Dän. blod, Eng.
blood," lees juist omgekeerd Eng. blood (blód), ÜSTed.
Dan. blôd, N.-Fr. blaud, waaruit bleujd. Op de zelfde
wijze moet „ Sträujnn, straun, Altfr. strön, Eng. strand,"
omgekeerd worden tot Eng. strand, Alt-Fr. strôn, waaruit
straun, strèujn. Door Alt-Friesch verstaat de S. het Noord-
Friesch(6) van een vroegeren tijd, hetwelk in het voor-
beeld van strôn, dat wij spellen strem' of stroan, met liet
Lfr. overeenkomt. Het Mohringer dialect, hetwelk de
schrijver met cursijf voorop zet, geeft steeds den afge-
leiden vorm in plaats van den oorspronkelijken; doch het
register is doodarm, gaande slechts over 11 woorden, in
plaats van elf honderd (p. 17).

Op blz. 17 gaat de schrijver over, om de vocalen en
diphtongen der dialecten met die der zustertalen te ver-
gelijken, en dewijl hij daartoe hoofdzakelijk het Hoogduitsch
en Deenscli kiest, zal ik, om redenen hierboven gemeld,
over die vergelijking geen enkel woord zeggen. Terwijl
de schrijver eenen verwarden en verwarrenden arbeid doet,
ontvangen wij toch nu en dan belangrijke bijdragen van
hem tot een Friesch woordenboek.

Een enkel woord kunnen wij zeggen over zijne verge-
lijking der consonanten. Zeer te regt merkt hij op, dat
de Friezen de Duitsche b in het midden des woords tot
iv verzachten (blz. 23); hij moest er als voorwaarde bij-
gevoegd hebben, tusschen twee vocalen: want terwijl de
Land-Friezen voor bleiben, reiben, schreiben, treiben , zeg-
gen bliuwe, riuive, scriuwe, ihriuwe , en de Noord-Frie-
zen bliwwe, riwwe, shriwwe, driwwe; houden de Land-Frie-
zen voor de terminatie je de b aan, b. v. libje, kibje enz.,

(6) Uitgezonderd een enkele maal, als op blz. 207.
IV. N. R. 27
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leven (Noord-Fr. lawé), kijven. Het NI. heeft in die ge-
vallen de v. De S. spelt bliivwe, rkvwe, maar w is in
de uitspraak enkel, bliio-e, riw-e, uitgesproken dus op
zijn Engelsen.

§ 25. Wij leeren hier weder, dat de s, die aan het
einde des woords de plaats bekleedt der h (etch) of der
d en t, zoo week is, dat zij grenst aan de vocaal, en dit
weeke element schrijft hij hs en ss, regelregt tegen onze
schrijfwijze aan, die zeer juist «wil! Hij vergeet echter te
zeggen, dat er onder zijne voorbeelden zijn, die in 't mid-
den des woords eene oorspronkelijke z hebben, b. v. sülisse
=• süze, grîhsse =• grize, sihsse = sîze, Lfr. sûzje, grîzje,

sîzje, suizen, gruwen, sissen.
Uit § 26 blijkt mij, dat de S. de h achter vocalen en

consonanten gebruikt, om die te verbreeden en daardoor
de volgende s te verzachten; hetwelk hij zegt niet noodig
te zijn, wanneer de s zich uit haar zelve als een week
element aansluit, zoo als in raise = raize, hlaise — Maize,
reizen, klaauwen; maar de monosyllaben met h, b. v.
raihs = raiz, Maihs = Maiz, omdat dan de diphtong
veel meer moet worden uitgehaald. Hij noemt de h dus
ein zwangsdehnungszeichen, een heel mondvol, en voor
mij tamelijk onbegrijpelijk. De zaak zelve is deze, dat
de accent, die in de monosyllaba klâiz, râiz, ontbreekt,
in de bisyllaba Maize, raize, op Mai en red valt, en aldaar
de diftong verkort. De S. begaat den dubbelen misslag
van de Duitsche klankteekens aan te wenden , en tegelijk
de dialectische spraakklanken, die van plaats tot plaats
wisselen, uit te pluizen, in plaats van de groote en alge-
meene grondtoonen uit te vorschen en te bepalen. Ik
geloof nog altijd, dat die grondtoonen met de gewone
letters en verbindingen van letters uit ons alphabeth kun-
nen vertegenwoordigd worden.

In eene noot op deze § (bl. 26) zegt S., dat thief, dief,
in het Noord-Friesch wordt uitgesproken als in het En-



NACH DER MQRINGER MUNDAET. 379

gelsch. Geldt dit ook de etch (th)? Ik vraag dit mede
omtrent tJiaser, boekweit, 62. Lath, 37. Thaig, dak, en
ihag, tyk, 47. Thig, thieg, Eng. thigh, dij, 26. lliing, 48.
ThroW, 48. Frœthe, 80. Is die th alleen in de schrijf-
wijze des auteurs, of ook in de uitspraak; en wat onder-
scheid bestaat er dus in de uitspraak tusschen taw, touw,
en thaw, teef, 134? Het was wel de pijne waard ge-
weest, dat de S. zich over de h, welke de Engelschen
meenen, dat zij onder de Germaansche stammen alleen
bewaard hebben, nader verklaard had.

De S. beweert § 24 (p,- 24), dat de openende conso-
nanten in liet N.-Friesch overeen komen met die in de
zustertalen, en noemt daaronder ook de t, zonder eene
merkwaardige uitzondering te melden. Het Friesch veran-
dert dikwerf k in tsj, (b. v. kern in tsjerne, kam), en hoewel
de Eng. churn schrijven, spreken zij toch uit tsjurn. Des-
gelijks spreken de Italianen cezare, keizer, oitta, stad,
uit : tsjézare, tsjitta. De Noord-Fr. plaatsen in sommige
gevallen de t in plaats der k voor de w; b. v. twast voor
kwast, 49; twèg (183), vaars, voor Icweg, Den. quie, kween;
twort (twürt, 98J, lemmet van kaars of lamp, IJsl. kerta-
rok, ellycknium; twél-bortjen (kwijl-boordje), slabbstje de
kinderen op de borst gespeld (p. 52, 98; 62); twjarn,
voor Kil. kweerne, Den. kwam, handmolen, één met Anl.
tweern, fîlum duplum contortum, 49; da twage, de gest,
voor twike, en dit voor kioike, Eng. dial. North. quicken,
to work with yeast, 52. Confer. Ags. cvib , pudendum
muliebre, oud-Eng, twat, idem. Halliwel.

De w mist op zijn LJslandsch ook dikwerf voor de u;
b. v. uch voor vjuch, oud-Fr. loach, F . loage, wand; uk
voor wuk, Ags. pâc, week; ulw voor wulf, wolf; uil voor
wul, wol; urd voor wurd, F. wird, wurd (wud), woord;
urt voor wurt, F . wart, wrat, Hindelopen, tepel van de
vrouwenborst; urder, Hol. woerd, F . erke, Hd erpel, man-
netjes eend. Men merke hierbij op, dat de Ags. v, meest
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geschreven w (dubbele u), aan het hoofd des woords voor
eene vokaal de waarde had eener aspiratie tusschen u
en w inzwevend, gelijk nog in het Engelsen, b. v. wa-
ter = oeáter, omtrent. Het Northumbrisch Euang. spelt
dus weg, waar w naar oe of o zweemde, dikwerf oeg, Ags.
peg , weg. De zelfde oorzaak werkte misschien bij de
N.-Friezen. Euang. Kushworth œt strœt vel oeg, onder
weg. Spreek oeg dus uit o-eg.

Er zijn nog andere consonanten, die in deze dialecten
verdwijnen. Wanneer namelijk de vocaal der eerste syl-
labe een i voor zich opneemt, die ten leste in j over
gaat, verdwijnt voor die j de openende consonant. NI.
wieden, Fr. wiûde, wjûde, N.-Fr. jüdde voor ivjüdde. —
NL de herder, N.-Fr. de jeurder (Ags. North, Mórd; Ags.
heójaob, grex), uit hjeurder. Zoo komt jâdsk, uit Ijadsk,
leeuwerik, Eng. lark, F . Workum larls, uitgesproken
lats, Ijads; jalmi, een koe met een wit voorhoofd, uit
hjalmi, voluit IJsl. Malmahr'. jârne, kudde, uit hjâr-
dene, zuid-Den, hjard, IJsl . lúar% • jân voor jam uit
hjarne, Den. hjörne, Fr. home, herne, hoek; jak, don-
ker, uit djalc, Ags. b e a p c , Eng. darlc (dâ'k); Wanger-
oogsch djunk geeft junk, donker. Jocht uit Fr. Ijocht,
liûcht, oud-Fr. liâcht, licht; jeurke, duurte, uit djeurke,
oud-Sax, diúri, carus, Ags. beójie, id. Ags. cicen, Sax.
kuken, Eng. chick, kuiken, cliichling, kuikentje, hetwelk
zij uitspreken tsjihling, Eizum sjuchling. Eng. cheeks, ka-
ken, uit Ags. ceka, oud-Fr, keke en tzake; cheeks,
spreek uit tsjiihs, Eizum siecks. Jülle, jammeren, Eng.
Norfolk youl, luid blaffen, uit giûla, gjûla, Fr . gûle,
vociferari, IJsl. göïa, vociferari; jeu, illa, uit lijm, Ags.
hió, heó, illa. In jadsk, jan, jak, verdwijnt de r voor d,
h en n, waarvan eene menigte voorbeelden in ons Friescli
zijn, zoo als b. v. larts, herne, hert, uitgesproken la'ts, he'nne,
he't, enz. In zulke woorden als lark, dark, breken de
Eng. de r zoo gevoelig, dat zij wel eene verlenging van



NACH BEK MORlNGEE MUNDART. 381

de a schijnt. Verder is het wegwerpen van de openende
consonant voor eene j ook geene zeldzaamheid in ons
Friesch, gelijk wij hooron in jûr, ju, jurre, voor djûr, duur,
dju, volk, JDjurre, eigennaam. In het Scliiermonnikoogsch
komt dit verschijnsel nog meer voor. Eng. Lincoln yuck,
trekken, aanhalen, uit Uu/ca, Ijulea, Fr. lûke, trahere. Schier-
monnikoog jued, lieden, uit liúd. Jied, licht, uit Ijycht,
Eng. light, uitgesproken leit. Jeauwst uit Ijeauiost, liefst,
superlat. van léaf, léau. Juóchte uit rjoclite, rjitchte, adj.
riucht, regt. Jîge uit Ijîge, liegen.

De t verdwijnt dikwerf tusschen twee vokalen, b. v.
bán voor baten, Fr. biten, gebeten; ân of ên voor aten,
Fr. iten, gegeten; sman voor smalen, Fr. smiten, gesme-
ten; nol, Ags. hmtrel ox •-, bos petulcus, Fr. nitelige bolle,
taurus petulcus; shân voor soaten, Fr. scetten, geschoten;
sèen uit sèten, Fr. sitten, gezeten. Het jSfederl. en ons
Fr. verwijderen wel de d tusschen twee vocalen, doch
niet de t; het NL zegt b. v. wel gelaân, sleêii, voor ge-
laden, sleden, maar niet voor gelaten, sleten (ver-). Zulke
contracties als boon, doôn, goôn, daên, zijn zeer alge-
meen bij onze zoogenaamde poëten. De N.-Fries zegt ook
ban voor baden, en onze Fr. béan, geboden. N.-Fr. glâie,
NI. glijden en glijen, Fr. glide, pf. glied. Wâie is bij den
N.-Fries als NL waaien, maar de i veranderende in ai zegt
hij voor widen, NL wijden, ook wâie. Zulke verwarrin-
gen komen wegens den overgang van i in a telkens in
dit dialect voor. De s, nabuur van t, verdwijnt in iveen,
wezen.

De sluitende d achter n valt in ons Fr . a!s in het
N.-Fr. meermalen weg; b. v. grün', grond; pün', pond,
stün, stond, Fr. stûn, pûn, grûn (u — oe), zoo als mijne
grootouders nog spraken, nu stoun', pouri, groun'. Ver-
der biiri, band, win', wijn en wind; frün', vriend; hœujn',
hand, Fr. ban', wyn', friûn\ liân. Northumbersch Ags,
frunlice voor frundlice, even als Fr. fribn'Uk , vriendelijk;
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hœlen', Matth. I V : 10, voor hœlend. Behalve de vele
Friesche elementen in dit dialect van 't Ags. zijn er an-
dere, welke Bouterweck in zijne uitgave niet heeft, b. v.
Joannes X X I : 8, drogun, lees trogun, trokken, oud-Fr.
trega, trekken, Ags. bjxagan, pf. bjaog, Eng. draw Cf.
Jun. Et. dr aio.

Ook achter de l werpt het N.-Fr. de d weg, waar
ons Fr. de d behoudt, b. v. /èjl', veld; geujl, goud; shul,
schuld; ivrâl', wereld; mil', mild; gijl', geld; J?r. fjild; gold,
goud; scild; wrâld; myld; jild. Northumbr. Ags. monigfal',
Matth. V I : 7, voor monigfald. Ags. N-humb. ballice voor
Ags. balblice.

Merkwaardig in 't N.-Fr. is de verwisseling van p met
m, b. v. kame, 211, Eng. to keep, houden, onderhouden;
lœem, 291 , 286, geloopen; amen, open: shœem, 451, ge-
schapen; kame, 462, oud-Fr. kapia, Fr . kéapje, koopen;
tlâm, geslepen; Helgoland kqfl-amen, voor kachl-afen, kagchel-
oven, waar de m dus voor ƒ staat, gelijk in 't N.-Fr. voor
p, en de ƒ voor c7i, Ags. o p e n , oud-Fr. oven. Trou-
wens de ƒ in ofen staat weder voor h z= c/i in Goth.
/ \ t l î l N S (auchns). Wat de m betreft het is eene lip—
letter, als b, p,f, en daardoor aan deze verwant, en
die ze in eene menigte van gevallen aan hare zijde roept
en omgekeerd; b. v. caprifolium, NL kamperfoelie. Lat.
asper, Fransch apre, Fr. amper, zuurachtig van smaak.
NI. sluimeren, Eng. to slumber. Lat. camera, Fr . chambre.
Een enkele maal slechts m voor b, zoo als in lid. sams-
tag, voor sabats-tag. Lat. scabellum, Fr. scammel. Het
Welsch wisselt ook de p met de m, mezell = pezell. Voor
ons F . mâlkje, moalkje, op het papier met de pen mor-
sen, heen en weer dwarlen als een zomerwindje, zeggen
de Noord-Friesche eilanders bâlki, iets lomp knoeijen en
bemorsen. Joliansen, 35 , 153.

Ook vermeld ik nog de wisseling der tongletters l en r,
b. v. ark en erlc voor elk, bl. 202.
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Onder de anti-Friesche verwisselingen behoort ook die
van p tegen w; b. v. swöw (sweuw) voor siveup, zweep,
Fr. swipe; àw, op; shàioe, Eng. slups, Fr. scipen, scippen,
schepen, van het sing. shap; pàwer-reujt (Eng. pepper-
roof), peperwortel, Fr. pîper-ioirtel, Eng. pepper-wort. De
Hollanders noemen dezen wortel mierik, zaamgetrokken uit
het Hd. merretich, Braband meer-radijs. Dodonaeus, 1649,
p. 1059.

Onder de Deensche elementen, die 't Noord-Fr. hebben
besmet, behoort vooral ook het vervangen van de tennis
door de media, iets dat aan 't ware Friesch geheel vreemd
is, b. v. jeugel, NI. ijskegel, ijspegel, uit het IJslandsche
jökul, ijsberg, Hindeloper jouhel, stiria. Het Eng. ieicle
is van het Ags. ï ^e j ' - J i ce l , ook alleen j i c 1 Fr. jikel,
stiria. — Hagel, hak; door aanneming der g valt hagel,
hak, in één met hagel, hagel, grando. — Pragel, prikkel;
prik; pragele, breiden, hetwelk in het Noorden met houten
prikken en niet met naalden geschiedde. — Segel, hekel,
Fr. hiklcel. — Kàg, Eng. cake, koek, cf. Hol. kâkske, klein
koekje, gebakje. — Kageln, Hol. kakelen. — Keugen,
Hol. keuken. — Raeg, Eng, rake, rutabulum, ovenkrab-
ber. — Snage, Den. snige, Ags. pnican, kruipen, slui-
pen, Eng. to sneak. — Ags. -pnacu, •pnæce, slang, Den.
snog, N.-Fr. snág, slek. — Steug, NL steek. — Beugef

Hol. beuken, kloppen, slaan, Fr . bûtse (boetse), aw 'e deur
beuge, 399, Fr. op 'e doar bûtse, op de deur kloppen.
Slechts een enkele maal verandert het nieuwe Engelsch de
oude k in g- b. v. oud-Eng, quick-mire, moeras, thans quag-
mire, van oud-Eng, quiche, bewegen. De Friezen bezigen
quitse voor, vocht door eene spleet voortpersen, en queaze,
van vocht, dat in een besloten voorwerp (b. v. een schoen)
op en neder gedrukt wordt; een rooker, die door tand-
of lippenspleet gedurig spuwt, quitst ind quatst, en wie
het water in zijne schoenen krijgt, dien queazet it wetter
yn 'e scúon onder het gaan, bewegen; Ags. cucian, leven,.
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dus eigenlijk een drassige bodem die onder de voeten be-
weegt en leeft. In ons plug, Eng. plug, Den. plög, ver-
andert 't Hd. pfloch en 't N.-Fr. plôok de g in k, doch
bij uitzondering.

Eene dergelijke ontaarding schijnt in de volgende voor-
beelden de t tot d gemaakt te hebben. Laingde, lengte,
Fr. lingte. Eng. lenght. Diepde, diepte, oud-Sax, diupitlia,
Fr. jipte, Eng. depth. Hugde, hoogte, Fr. hüchle, hichte,
Ags. hihbo. Warmde, warmte, Fr. warende, Eng. loarmth.
Náigde, nabijheid, Fr. neite. Widde, wijdte, Fr. wiidte.
Dreugde, droogte, Fr. druchte (droechte). De d, die
hier tegen eene oorspronkelijke th over staat (t>. v. laingde,
Ags. læujb), zou men uit de tweeslachtige natuur der
aspirata , die zoowel in d als t over gaat, mogen willen
verklaren, indien al de zuster-dialecten geene t hadden.

Wij zien hier het zonderlinge verschijnsel, dat de a
dikwerf de plaats inneemt der i. Er is voor ons gehoor
iets harmonisch in, om de a, vooral in de frequentativa,
onmiddelijk op de i te laten volgen; b. v. in die groote
menigte van woorden als tik-takken, rih-rah, sige-sagen,
wisje-wasje. enz. Zoo zegt dan ook de Ags. -pcijie voor Fr.
scar, gedeelte; j-cippan, scheppen, voor Goth. SKJVttQjlN;
mihtr, Eng. might voor macht enz. Zoo ook de Friezen,
oud-Fr. sMl, Fr. scil, NL zal; Ags. lanb-pcipe, Fx.lân-
,-.clp, NL landschap; oud-Fr, wiri, Fi. war, weer, verdedi-
ging; hiri, leger, Goth. hjlfCClS; Fr. hird, NL hard,
oud-Fr. herd. Grimm vermoedt (Gr., I , 405), dat oud-
Fr. sili ook hiertoe behoort, als zullende staan voor „ wa-
„ tersaal." Wij gebruiken nog sile voor sluis, één met
sile, een streng, waaraan het paard den wagen trekt; een
gewoon beeld bij de Friezen voor een vaart of gat, waar-
door het water trekt, d. i. afstroomt; wij hooren het aan
tochtrsleat, een afwaterings-sloot, van togen, trekken; in
luts, trek, haal, een naam van verschillende vaarten in
Friesland. In aanverwanten zin zegt men ier, ader,
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waardoor het water af- of' toestroomt (7). — Fili, waar-
van Grimm daar insgelijks spreekt, beduidt land, dat
onder de ploeg i s ; Fr. Wetten, Eichthofen, 122, 22 ,
alle fennon and e fili, alle weiden en bouwgrond. Van
fili is nog overgebleven falingen, nu fellingen, voor eene
soort van ploeglanden in Dougeradeel, staande in betee-
kem's gelijk met „ omgewend land," gesteld tegen „ on-
„ gebroken" land, of de met de graszode gesloten grond.
Br. N. L. 337, /algen, braakveld omploegen; Eng. fallow,
ploegen , maar niet bezaaijen; fallow-fteld, braakveld ; mis-
schien is fili een ellyps voor fili-londen. De Oost-Friezen
onderscheiden den zin dezes woords zeer naau.wkeurig.
Falgen is hun ploegen op de diepte van een duim, om
de stoppels weg te ruimen. Het falgen der braak, giist-
falgen genaamd, gaat iets dieper in den grond, evenwel
niet half zoo diep als het eigenlijke ploegen. Daar liet
ego-en omtrent even zoo diep gaat als dit falqen, noemen
de Ags. de egge p e a l h , pe lh en pea lg . De Friezen
zeggen schilderachtig hjü-falgjen (heet-eggen), voor iemand
sarrende den kop heet maken. Uit alles blijkt, dat de
eigenlijke beteekenis is „ omwenden," hetwelk men ook
dagelijks gebruikt voor „ ploegen," „ terram bidentibus,
„ aratro vertere," Eng. Essexshire to feil, stato tempore cir-
cumire; Ags. p e l j , Eng.felly, canthus, ofliever als 'S.l.felling,
de kantboogjes, waaruit de omtrek van het rad is zamen-
gesteld. Faling, feling, circumeuns, oberrans homo, van
waar de West-faling enz.

Het N.Friesch gaat in tegengestelden zin van i tot a
over, b. v. bral, NI. bril, F . brul; f alle, F . fitte, villen, en

(7) Luke (loeke), trekken, pf. luk (loek), pf, p. lütsen, waarvan Hits,
men zegt ook litsen en Hts. Van de menigte îutsen of litsen in Fries-
land noem ik er slechts 2 digt aan elkander op de Noordelijke grens
van Smallingerland, die voor de verveening der Leijen één waren, en
nog één ten zuiden van Akkerwoude.

IV. N. E. 28
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f alle, naloopen, Eng. follow; f ál, NL vel, F . fel, en f ál, F .
fóale, NL veulen; stal, NL stil, Hind. stol; kame, Hind. kaepje,
koopen, en kame, F . kape, Kil. hippe , capere, Eng. to
keep; stomme, F . stimme, stemme, Goth. STlBNJVj stem,
en stamme, afstammen; tammer, NL timmerhout, F . tim-
mer je; sJiammere , F . sdmerje, schemeren; tán, NL F . tin
en fon; tande, waarvan F . en NL tonâer, Ags. t y n b a n ,
t e i l ban , accendere, aansteken, doen ontbranden; lank,
keten, Eng. linie, schalm van de keten; wanst, F . NL loinst;
san, Hol. zijn, geen L.-Friesch , maar oud-Friesch sin;
kan, F . kin, mentum; san, F . sinne, NL zon; báz, beet,
F . byt; náz, neet, F . nyt, en noot, F . nüet; smaz, Eng.
smiili, NL smid; ivâzer, oud-Fr. wetir, F . wetter, water;
laspe, NL F. lispen; wâze, F . w«fe, NL weten; wrast, Eng.
wrist, h&ndgewricht; jyas, NL j>z's, F . pisse; wâg, F .
toidze , NL îre'e</, cf. weige, N. Fr. wippen, p. 8 , F . wig-
gelje, hinc inde motitari, Kil. wieghen, waeghelen, motare,
ventilare; knagt, Eng, kniglit, NL knecht; strag, NL F .
streek; tliag, F . ft/Æ, schapenluis, die in de huid op zit,
ook bij honden; wagt, F . wicht, Eng. wight, NL gewigt;
page, NL pikken, F . pikke; f ach, Hd. ficke, dijzak; waeh-
sel, F. wixel (wiksel), NL wissel; tachelse, F . thixel, Ags.
bixl, Hol. dissel; forshracket, F . scrikt, NL verschrikt;
práck, NL pn'/c, F . prikke; lad, Ags., oud-Fr. F. AM,
potdeksel; spart, Nl.F. spa'Æ, en spat aan de pooten van
een paard; fidder, NL vader; ráb, F . ribbe, NL n'5/
swOjP, F. NL smjp, en Den. snip, slip; shraft, F . sc?^, ge-
schrift. In het oud-Fr. inith hebben beide dialecten de
th fmalis verworpen, zeggende N. F . ma' en F . mei, met.
— De Franken, oude buren der Friezen, woorden- uit
het Latijn overnemende, veranderden ook dikwerf de i in
a; b. v. Lat. sine werd sans; tinca werd tanclie; cingulum
werd sangle, de intus, van binnen, werd dedans, enz.
Er zijn sommige gevallen, waarin deze dialect omgekeerd
de a in ie verandert, b. v. kries, koen, F. kras, wakker,
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bij de hand, oppassend, Hol. kras, zonder schroom, bui-
ten de gewone maat, F. kréas, puntig, net, kruidig;
sliek, NI. slag, F . slach; wielcer, NI. wakker, F . ivek-
ker. — Bij de verandering van i in a vallen eene
menigte verschillende woorden, die verschillende betee-
kenissen hebben, tot eenen vorm te zamen, waardoor zich
de taal heilloos verwart; b. v. /alle, villen en naloopen; fal,
vel en veulen; kame, koopen en houden; stamme, stem
en afstammen; tan, tin en ton; spat, spit en spat aan
de pooten van het paard; snap, snip en slip, om te
zwijgen van eene menigte anderen, welke de naauwkeurige
lezer in Bendsens werk ontmoeten zal.

De a is het grondgeluid in het Germaansche vocalisme.
Van dit punt opklimmende, gaat het spraakorganisme door
e naar i, en nederdalende, door o naar u (oe). De ana-
logie vordert dus, dat de a, indien zij opklimt tot i, ook
in zekere gevallen weder afdaalt tot u, en zulks gebeurt
inderdaad. Kulew, Hindel. kal', F . kéaV, kalf; sideio, F .
sahve, zalf'; tulig, F . talk, talk; gulig, galg; hulem, lang
stroo om huizen te dekken, Hol. halm, helm; uch, oud-
Fr. ivâch, F . wage, wand; füegge, oud-Fr. fagia, capere,
Ags. peccan , Eng. fetch; spucke, NI. spaek, F , spéake;
pule, NL pael, F . péal; ungel, F . angel, Eng. angle;
spung, Hd. spang, NI. spang; swûen, pi. swiine, F . sivan,
zwaan; jeu sûerd, NL de zwartheid, F . di swartens; hurk,
NL bark, LJsl. barkr, bast van de boomen; Jcup, F .
kaep, kéap, koop.

Uit het begin dezer lijst blijkt, dat de N. Friezen in
het dagelijksch gesprek de vereeniging van l/, rf, Ig, Ik,
vermijden door diæresis, en onze Friezen de vereeniging
van If en rf door weglating der f. De Hollandsche volks-
taal , vooral het platte Amsterdamsen, redt zich hier als
het Noord-Fr. met diæresis; ieder oogenblik b. v. hooren
wij daar hellip! help; aüemagtige mooi, almagtig; twalef
twaalf, hoewel twalef ook als oud te verdedigen is door
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het Goth. T y j V A Ï ] ^ en het oud-Sax, tuelif; korref, korf;
rnurreiv, murf, mond enz.

Er zijn nog andere consonant-koppelingen, welke het
N-Friesch door diæresis ontwijkt, b. v. Ig, If, lm • rg,
rf, rm. Bielig, balg; swallig, swielig, zwelg; twelleiv,
Eng. twelf, twaalf; hallewt, helft, sêllew, zelf; ölw, uîew,
wolf; haulem, klein eilandje, Dan. holmj bairig, berg;
berrigt, oogst, van berge, ons bergen (de vruchten van
't veld), ook berigen; eirig, erg; de teirem, F . di therm,
darm; de èirem, F . earm, arm, brachium; de stierem, de
reuk (stirmr), Isl, styrma, anhelare, stumr, anhelitus; swie-
rem, zwerm; harrew, Outzen harw, harwe, Eng. harrow,
egge; tachelse, F . thiæel, dissel.

Bij deze diæresis schijnt ook te behooren de infinitivale
uitgang igen in fottige, NI. volgen, Ags, polgian , waar-
uit Ags. pyhgean , ~Emg. follow ; sorrige, F . sorgje, Ags.
j"OJigean, Eng. sorrow; baurige, F . borg je, Ags. bojlgian,
Eng. borrow; bairige , bergen, Ags. beoj i^an , servare;
marrige, signare, IJsl. marka, Ags. meajakan, Eng. mark;
wirrigen, NI. worgen, oudtijds drukken, vastbinden, nu
strangulare, Ags. pojl igan, vexare, dilacerare, Eng.
worry; warrige, zeer doen; swielige, dreigen te stikken,
Outzen swalge, bet zelfde, één met Ags. r p e l x a n , IJsl.
svelgia, pf. svalg, deglutire, devorare, ons zwelgen, pf.
zwolg; de bijzondere beteekenis is JSToordsch, IJsl . al svel-
giaz á, bijkans stikken aan iets, dat men in de verkeerde
keel (luchtpijp) krijgt, hetwelk ons den adem afsluit. Wan-
neer het thema geen g heeft, doen de Eizumers er in het
derivaat, een g bij, even of het frequentativa waren; zoo
maken zij baclitige van biechten; bedarrige van stad-F.
bedare, F . bedarje, bedaren; slachtige, F . slachtje; auf-
wanige, afwennen, spenen, F. âfwenne (fen di tate âf-
wenne).

Het is bekend, dat de uitgang -er voor den man, en
'Ster in het NI, en F . voor eene vrouw is. NI. schrobber
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en sehrobster. Ook liet Ags. kent dit onderscheid, b. v.
-Ags. j-angejie, F. siunger, zanger, Ags. j-arrgej~rjie,
F. siungster, zangster; Ags. pebbejxe, wever; pebbe)"cp.e.
Bæcej^cjre is gewoonlijk bakster, maar in de Gram. van
Aelfric geldt het ook voor een man, pistor. Het Engel-
sche baker, pistor, is ons bakker met verharde a, terwijl het
NL gebruik den mannelijken uitgang -er, van het oudere
baker, op eene vrouw, die kind en kraamvrouw koestert
(fovet), toepast. De Engelschen verloren hier den vr.
uitgang, behalve het dialect van Derbyshire, waar ik
bakester voor bakster (pistiïx) hoorde. In onze zuidelijker
gewesten zegt men hier en daar beter baekster voor baker-
Waar de Engelschen overigens in hunne schrijftaal de
terminatie -ster aanhielden, hebben zij die verward met
-er, gelijk geheel die taal een etymologische chaos is.
Zoo noemen zij een tapper tap ster, en een wever webster,
en zoo ook die van Bizum, pag. 62, ringster, Den. ringer,
klokluider, Eng. ringer: gelijk wij zeggen klingeling, van
klingen, klinken, zoo ook ringeling, van ringen, om het
geluid der schel na te bootsen. Ranster, renner, bard-
draver, F. rinne, loopen. Grewster, doodgraver. Wew~
ster, wever, even als het Eng. webster. De oorsprong
van dit -ster is onbekend, alleen weten wij, dat het eene
omzetting is van -stre, gelijk de Ags. voorbeelden hierbo-
ven bewijzen. Ags. eopyftrjie, eope^t j ie , e p e f r p e ,
ovile, schaapskooi, F. t/ester, de omheinde melkplaats bij
het boerenhuis, vroeger de afgerikte plaats bij huis, waar
men de schapen bij elkander joeg. Het Northumbrisch
Ags. dat het Friesch meest nadert, heeft êde, staande
over tegen het Ags. eopb, kudde. Ik voeg hier echter
bij, dat êde in het Durham-Euang. geene schapenkudde
in het bijzonder , maar eene kudde in liet algemeen be-
teekent, b v. Lucas I I : 8, VIII: 32, XI I : 32 enz.,
gelijk oók yester wel voor runderen in het bijzonder, doch
ook voor schapen geldt, Gothisch j\^ÏST*K-
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De Angelsaksen en Engelschen hebben vele substantiva
met den uitgang -nes, welke het Friesch omkeert tot -ens.
Eng. goodnes, ckeapnes, sweetnes, F . goedens, góekeapens,
swietens. Te Eizum heeft men de zelfde omzetting, § 38,
fierense, tjoekense, liekense, F . fjirrens, thjbkkens, lihens, Eng.
farness, thickness, likenes. R. gröttense, F . grüttens en gréa-
tens, Eng. grêalness.

In de zelfde § 38 , bl. 65, plaatst de S. nevens dit
oorspronkelijke -ens ook eenige ontaarde uitgangen, die
het diep verval dezer dialect bewijzen, b. v. de sluiting der
n door t in lewent voor lewen, leven. De d achter de n
laat het Friesch slippen in wt/n', ban' enz., voor wynd,
band enz. Het N.-Fr. ánd, eend (Outzen), zou dus wor-
den ân', gelijk F . ein' of eend, anus. De Rizumers ma-
ken er anert van. Zelfs làn, linnen (Ags. im, vlas, linnen),
luidt bij hen lànert, hetwelk echter ook Ags. l i n e t ,
vlas, met ingeschovene r kan zijn. De dialect van De-
venter zinkt even diep, zeggende boendert, rutert, kotert
enz. voor boender , ruiter, kater.

Soortgelijke ledige aanhangsels vindt men meer in deze
dialect; bij voorbeeld de uitgang -ling, die anders eene
wijziging aan de beteekenis van het thema geeft; F. bbwe,
broek, luidt hier bógsling-e (bl. 434, b); knaiblinge, kniën
(bl. 429,6), F. knibbel, pi. knïb'bels, kniën. In § 41 ziet
:men dat -ling in andere woorden op hare plaats is; b. v.
.hûttling, vingerling of slenfje op een zeeren vinger, F .
hoáling, Outzen huttels, van hut, in NL vinger-Ao«e#;
tôemling, F . thomling, de duim van een handschoen; feijt-
ling, F . fuótling, de voet van een kous. Maar hâling, het
hol, gat, ons uitholing, is weder misbruik. Wanneer een
taal boekentaal wordt, voor dat deze misbruiken gewor-
teld zijn, worden zij door een groot gezag langen tijd
gewraakt en geweerd.

E r wordt eene goede kennis van 't Hoogduitsch en den
genius van het Noord-Fr. geëischt, om deze grammatica
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met vrucht te gebruiken. De S. heeft namelijk door 't
gansche boek eene menigte woorden als echt Rizumsch
gespreid, die woordelijke overzettingen uit 't Hoogduitsch
zijn, doch die, zonder 't Hoogduitsch voor zijnen geest
te hebben, niet als zoodanig kunnen herkend worden. Let
eens op de volgende woorden: lanstricker, Hd. landstreicher;
shaul-forbesering, Hd. schulverbesserung; spraikliere, 126 s
Hd. sprachlehre; fristün, 128, Hd. freistunde; lagtsinf_
Hd. leichtsin- kaurtsêgtighâ'id, Hd. kurz-sichtigkeit; jeu bege-
wenhäid, 157, Hd. die begebenheit; wizser, Hd. weder, 202..
wizser bèuser untig brüjd, Hd. weder butter noch brot ••
shaulere, 205, Hd schuier; he wort wijl kronk wese, 211,
Hd. er wird wol krank seyn; kunsteln, 232, Hd. hun-
steln; lâgern, Hd. lagern; laisten, Hd. leisten; sminke, 234,
Hd. schminken; forblüjde, Hd. verbluten; wàgeblêes, 261 ,
Hd. wochenblat; fèzer-knif, 268, Hd. federmesser, Ang.
penknife; fortonke, 326, Hd. verdanken, F . thankje; in-
wijne, 328, Hd. eimoenden; wizserèpregen, Hd. wider-
sprechen; forspragen, 4 0 1 , Hd. versprochen, F . büowe,
promissus, F . forsprekke, convitiis lædere; jam injînne,
402, Hd. sich einfinden; aw 't exersierpless, wirr 'e rekrute
ineuwet würden, Hd. auf dem eæercierplatze, wo die recru-
ten eingeübt wurden. Ik vermoed , dat deze woorden let-
terlijke vertalingen van Bendsen uit het Hoogduitsch. zijn 5
hooren zij echter werkelijk in den mond der Eizumer be-
volking thuis, dan zal die dialect spoedig in het Hoog-
duitsch versmolten en opgelost zijn. In de spreekwoorden,
welke de S. opgeeft, als zijnde nationaal, heb ik zulke
vreemde indringers niet vernomen, en zoo ze er al warens

zouden de schrijvers van den dag ze toch wel dulden, als
die de Nederlandsche taal tot een riool maken, waar alle
Hoogduitsche vuiligheid in uitloopt, zonder dat zij tus^
schen goud en drek langer weten te onderscheiden.

Hierboven hebben wij aangetoond, hoe geneigd het
N. F . is , om zijne vokalen, door zamensmelting met eene
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andere, tot diphtongen te doen uitzwellen. Laat mij met
eenige voorbeelden aantoonen, hoe de zustertalen, het
Engelsen en Schotsch, door de zelfde neiging al vroeg be-
heerscht werden. Ik zal ze aanhalen uit Syr Gawaine (8),
eene verzameling van oude romantische gedichten, door
Schotsche en Engelsche poëten zamengesteld, en daar Sir
Madáen een uitmuntend glossarium op dit werk, met aan-
haling der plaatsen, geleverd heeft, zoo ben ik ontheven
van de moeite, om de plaats der woorden aan te teeke-
nen. Wij vinden daar de a gekoppeld aan de i ; Ags.
Tnanan, Gaw. grayne, Eng. groan, F. grine, pruilen.
— Ags. lacarij ludere, Gaw. laike, Hd. laichen, leichen,
ludere ut pisces lascivientes in coitu. — Kil. laet,
J. gelaet, gestus, vultus, facies, Gaw. layte. — Ags.
Tat, Eng. gate, poort, doorgang, Gaw. gait, weg. —
Ags. mal, cœtus, conventus, Kil. mael, conventus judi-
cum, convivium, Gaw. mail, Eng. mail, brievenmaal. De
Eng. spreken mail uit mêl, en het oude mail was in
gelijktijdige andere Eng. dialecten ook melle, gezelschap,
in melle, te gader, NI. te mael, al-te-mael. — Goth.
KÄKQÄN, -̂ -gs. fiacian, jiæcian, rekken, reiken,
Gaw. raike, gaan, voortgaan, F. (rikke) ritse, weggaan;
als het Lat. tendere, uitrekken, spannen, en zich ergens
heen begeven; b. v. tendere Venusiam. — Ags. Tân,
gaan, door apocope der n, ga, waaruit het Eng. go, Gaw.
gay. •— Ags. ba , pi. de, Gaw. thay, Eng. they. — Ags.
h â t , Eng. hot, Gaw. hait, vurig, driftig, Saxn. heite,

(8) De titel is, Syr Gawayne; a collection of andent romance poëms by
Scotish and English authors relating to that celebrated Jcnight of the round
table with an introduction , notes and a glossary by Sir Frederîc Madden
K. E., London 1839. Dit boek is in groot 4to, van 432 bladzijden,
met eene inleiding van 70 bladzijden, zwaar papier en facsimiles der
teekeningen op de handschriften, op kosten der Bannatyne-Club, en wel
voor het gebruik harer leden, ten getale van 100 exemplaren, gedrukt.
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heet. — Ags. f t jucan, pf. ftjiâc, Eng. strike, pf.
struck, Gaw. pf. straik, sloeg, st. strailc, ictus, slag, uit
Ags. pf. j^tjiâc, het Eng. st. stroke, slag. Kil. strijdeen,
leviter virgis cædere; strijde, ictus; F. strike, stringere,
verberare. — Zie hier ook nog een voorbeeld van de i
gekoppeld met a, zoo het weder geene a verhoogd door
de i is; 1'sl. tra/na, verslijten door wrijving, gezegd van
linnen; trefia, fibra, filum lineum; trefi.il, een vodje, cento, ves-
tis lacera, even als het oud-Eng, trife, en het nieuw-Eng.
trifle (traifle), beuzeling, nugæ , zijnde trefi.il en trifle fre-
quentative vormen uit een verbum gelijk oud-NL trey-
felen (Kil.), nugari, ineptire, blandiri. Wij zien de a ook
gekoppeld aan u in Gaw. launde voor land, en omgekeerd
de u voorafgegaan door a in daubter, dubitare; de Engel-
schen weder met vergroofde à , doubt — NL paris er,
Gaw. paunce.

Gelijk de a eene i achter zich neemt, zoo de i ana-
logisch eene e voorop. Ags. lypan, Eng. believe, Gaw.
lei/, gelooven. — NL grieven, Eng. to grieve, Franc.
grief, Gaw. greif, drift, woede. — Eng. high, hoog,
highih, F. hichte, hoogte, Gaw. heidi, lang, Eng. tall;
oud-Fr. liacli, Hindel. haich, F. heach, Ags. heáh. -—
Ags. pjiynb; pjainb , Gaw. freind — Ags. -peme,
y ei ene , ]"cene, fceone, pulcher, oud-Fr. scên, F. sein,
scjin, sciene, Gaw. scheine. —- Er zijn onder de ei ook, die
uit ê zyn geboren, Ags. rela, veel, Gaw. /eil. — Ags.
glêb , Gaw. gleide, vuurgloed, brandende kool, F. gl&dze
idem. — Ags. læban, oud-F, leda, F. Mede, Hd. leiten,
NL leiden, Gaw. leid, regere, gubernare, in den zin van
Eng. leader, dux, van to lead (lied), ducere, Isl. leida,
idem.

De o neemt een u achter zich op. NL fronsen, f ron-
selen , Frans, froncer, corrugare, Gaw. frounses, rugæ.
— Ags. oud-Fr. molde, humus, pulvis, F. moude, pul-
vis argillæ siccæ et attritæ (u uit l), Gaw. moulde, Eng.
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mould. — Ags. locarij Eng. lock in, opsluiten, Gaw. unlauket,
ongesloten; Ags. loca, Eng. lock, clausura, Gaw. louke;
Ags. locan, wisselt met lucan , sluiten, waarvan de Hol-
landsche volkspraak nog ^ overhoudt zich lukes houden,
zich gesloten houden, niets merken laten. Later diph-
tongisch niet i in luiken, sluiten, luik, operculum, pf. lôk-
Anl. nose locke, neusgat. — NI. loopen, Gaw. loupe, het
îoopgat in den wal van een kasteel, om in en uit te gaan
(Fran. sortie); het kijkgat, schietgat. Hol. F . loop van een
hoenderhok; de loop van een geweer. De Engelschen
hebben later bij loop het onnoodige hole, gat, gevoegd,
en vormden alzoo loop-hole.

Omgekeerd zijn er ook u die o voor zich nemen. Ags.
f t u n b , Gaw. stounde, Eng. stound, F . stûne, G. J . stuw-
ne, stond. — Ags. lutran, Is], luta, sese incurvare, Gaw.
Loutit, iüclinat, F . luwe, luwt, idem.

Zelden ontmoet men eene o, die de i achter zich op-
neemt, als in croys voor het Eng. cross, kruis. De Am-
sterdammer volkspraak komt tot de zelfde uitkomst, door
de vergroving van u tot o in kruis, zeggende krois.

In de awentyrs of Arthure, die in dezen bundel voor-
komen, rijden de ridders en schildknapen op Friesche
strijdrossen; b. v. stanza 3 1 , vs. 5 :

A swayne one a fresone folowede hym in faye;
The fresone was afered for drede of that fare.

He was seldome wounte
To see tabille at his frounte;
Swilke gammenes was he wonte

Full seldome to see.
„ Een jongman (schildknaap) volgde hem op een Friesch

„ paard. Het Friesche paard was bang voor die op-
„ tocht," enz. Eii nog eens stanza 4 3 :
Grisselle, quod Gawayne, gon is, God wote!
He was be burlokest blonke, that euer bote brede!
By Mm, pat 'm Bedeleem was borne euer to benne our bote,
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ƒ shalle venge pe to day, if 1 conne right rede!
Go, feoche me my fresone, fairest onne fote;
He may stonde pe in stoure, in as mekle stede;
No more for pe, faire fole, thenne for a risslien rote,
But for doel of pe dombe best, pat pus shuld be dede,
I mourne for no montures, for I may gete mare.

Als he stode by his stede,
pat was so goode at neede,
Ner Gawayne wax wede,

So siket he sare.
Een ridder had Grisselle, den strijdhengst van Gawayne,

den kop afgeslagen. „ Grisselle," zeide Gawayne, ,, is, God
„ weet het, verloren. Hij was het gespierdste paard,
„ dat ooit brood at. Bij hem , die in Betlehem geboren
„ werd, orn ons eeuwig behoud te zijn, op den dag
„ van heden, zoo 't mij niet aan de magt ontbreekt,
„ zal ik u wreken. Ga , haal mij mijn Friesch strijdros,
„ het schoonste dat op beenen loopt ; hij kan u in 't
„ gevecht op een even groote plaats wel vervangen;" enz.

Mede, F. rœde, volvoeren, wel bij magte zijn om iets
te doen. — Fole, pullus equinus, F . foale, NI. volen; deze
naam als diminutivum geeft Gawan hier aan een geliefd
paard, even als foli bij de IJsl. in Egill Skallagrim, I I I ,
1, paard beduidt. — Hisli, F . risk, NI rusch. Hij treurt
over het verlies der waarde van een paard niet meer
dan over een rotte rusch, maar dat het stomme beest
zoo moest gedood worden. De oud-Nederl. rijmers ge-
bruiken rusch ook tot aanduiding, hoe weinig men een
ding telt. — Ook bij ons is stom, van een beest ge-
sproken , een woord van medelijden; de stinkerts hebben
het stomme beest een poot stuk geslagen! — Doele ir
Normansch Fransch van dolor, thans deuil, — He siked
sare, hij zuchtte bitter; dit is de oude vorm, Ags. pcarv,
Eng. Derbyshire sike, Eng. sigh, zuchten, suspirare, F.
syhje, anhelare, ademhalen, hetwelk de eigenlijke betee-
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kenis is. Ook liet IJsl. heeft de afgeleide beteekenis
van zuchten: ek syhe, ingemisco. — Als is geen Angel-
saxisch, maar een inmengsel uit het Friesche of Neder-
landsche als, hetwelk bij Friezen en Engelschen werd tot
as. —- Gawan zegt niet, „ het forschste paard, dat ooit
„ haver vrat," maar „ dat brood at." Men gaf de paar-
den in Engeland brood, en wel roggenbrood, te eten;
toen het roggenbrood, dat ten tijde van Elisabeth nog
het algemeene volksvoedsel was, te onfatsoenlijk werd, om
door menschen gebruikt te worden, kreeg het den scheld-
naam van Jwrse-bread, en bij de Franschen van bon-pour-
Nickle, goed voor den duivel, Hd. pompernikkel. Bij de
Friezen voerde men in mijne kindsheid de paarden op
reis altijd met roggenbrood, en dit is nog niet uitge-
storven.

De lezer ziet, dat hij een alliteratief gedicht voor zich
heeft. Elke bladzijde geeft den taaikenner gelegenheid,
om opmerkingen te maken, gegrond op de vergelijking
van Frîesch en Hollandsen met het Engelsen en Schotsch,
die voor de ware kennis der talen aan beide zijden on-
misbaar zijn. Er is nog iets, dat deze oude gedichten
onzer aandacht beveelt. Nu eenige jaren herwaarts heeft
men hier te lande een ongewoon belang gesteld in de
oud-Nederlandsche rijmwerken, die het verhaal der rid-
derfeiten van de leden der Ronde Tafel vooral tot on-
derwerp hebben. En waar hooren die helden, Arthur
met de zijnen, thuis? Immers in Engeland. Daar heb-
ben zij eerst de gloeijende verbeelding der nakomelingen
ontvonkt, en daar zijn zij ook het eerst door de dichters
bezongen, niet in ellendige en vervelende knuppehïjmen ,
maar in krachtige en schilderachtige regels, die ons de
voorstellingen en den geest der eeuw op de natuurlijkste
en allerjuiste wijze voorstellen, Tot deze bron is, mijns
wetens, nog geen Nederlandsen taaigeleerde genaderd;
wel heeft men Engelsche prozaïsche verhalen wegens Ar-
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thur en de zijnen eenigzins geraadpleegd, de eeuwen
oudere dichters liet men aan hunne plaats. Indien een
jong geleerde zich met hen gemeenzaam wil maken, hij
zal een klaar inzigt in de romantische poëzie van het oud-
Nederlandsch krijgen; want dan heeft hij de eerste mo-
dellen voor oogen, die door de Franschen gecopiëerd,
later door de onzen vertaald werden. Tevens echter moet
ik hem waarschuwen, dat die oude alliterative poëzie
niet gemakkelijk te verstaan is, en dat hij door die taak
noch plaats, noch winst, noch eer in Nederland zal be-
halen; hij moet zich tevreden stellen met de magere troost,
dat hij tot zich zelven kan zeggen: „ Ik ben de eenigste
„ Nederlander, die het onderwerp verstaat." Wil er iemand
zich echter aan wagen, ik beveel hem, om te beginnen,
behalve Syr Gawayne, ook Arthour and Merlin: a me-
ineed Romance, now first edited from the Auchinleck M. S.
Edinburgli. Printed for the Abbatford Club, 1838, 4°.,
361 bladz. Eæordial observations, bladz. 13. En dan nog
Morte Arthure. The alliterative Romance of the death of
hing Arthur, now first printed from a manuscript in Lincoln
Cathedral, edited by J. C. Halliwel, Brixton BUL For
private circulation only, 1847. Er zijn geen exemplaren
dezer boeken in den handel, doch mijne geleerde vrien-
den in Engeland waren goed genoeg, om ze mij op te
sporen, en ik geloof, dat niemand, die betrekkingen van
dien aard in Engeland aanknoopt, zich ooit over hen zal
hebben te beklagen.

Ik kom tot mijn onderwerp terug. Bij de koppelingen
der oorspronkelijke vokaal met eene tweede in het oud-
Engelsch der Romantische poëzie , zal men hebben opge-
merkt , dat vele dier koppelingen niet in liet tegenwoor-
dige Engelsen zijn overgegaan. Vooreerst behooren som-
mige tot het Schotsche dialect, en zijn daar nog in levend
gebruik. Daarna gaat het in de vocalische gisting als in
de chemische, dat zij bij de werking der eerste en ver-
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sche kracht zich bruisend opzet, doch eindelijk lang-
zaam uitgistende bezafei, en in den vorm van een ander
gewrocht, uit de îséénsmelting der twee andere bestand-
deelen geboren, te voorschijn treedt. — Zoo maakten
de Franschen van a in clarus, amo, eene ai, clair, aime,
maar geschreven of niet geschreven, in de uitspraak werd
ai tot e, der, hne; de l voor sommige consonanten ver-
anderden zij in u, als wij in stolt, holdt, thans stout en
houdt; altus, saltus, maakten zij tot aut of haut, sant;
maar in de uitspraak werd au tot o, ho', so'. De a van het
oud-Fr. laf, blad; hlapa, loopen; lân, loon, bragten de Gothen

tot ÚU m AAn^s, hAAnnAN, springen, AAnisr,
doch die au legde zich versmolten weder tot o neder in
NI. loof, lopen, loon. De zuivere a ontwikkelde zich bij de
Friezen tot éa, even als bij de Ags. en de Eng. Ags.
leap , hleapan, lean; Eng. leaf, to hap; lean gaven
de Eng. prijs voor het vreemde reivard; F. lêaf, leáppe,
léan. Merkwaardig is het, dat de Angelsaxen, Engel-
schen en Land-Friezen aan hleapan, even als de Gothen
aan hAAOIlAN, de bijzondere beteekenis van „ springen"
gaven, terwijl de oude Friezen aan hun hlapa, met al de
overige stamgenooten, den algemeenen zin van „ loopen"
hechten. Dewijl de opstellers der Friesclie wetten de taal
der aristocratie gebruiken, is 't eigenaardig, dat onder
boeren oude woorden, woord-vormen en beteekenissen voort-
leven, die in de oude wetten niet aanwezig zijn. — Toen
het Engelsen schrijftaal werd, had de uitspraak reeds eene
menigte dier nieuwe diphtongen weder tot vokalen laten
terugkomen, en die vokalen werden dus ook geschreven.
Evenwel is de Engelsche taal nog vol van nieuwe diph-
tongen, die tot heden het Friesch. onbekend zijn geble-
ven, en tot eene kleine proeve vestige de lezer zijne aan-
dacht een oogenblik op de volgende voorbeelden. De u
haalt eene a voor zich in stad-F, sküns, Eng. askaunse, Hol.
(scäüns) schuinsch. — Eene o in Ags. gjiiinb, F. grûn',
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Eng. ground, grond. — Ags. hmib, F. hun', Eng, hound,
hond. — Ags. j-unb , F. sûn', Eng. sound, gezond, gaaf.
— Ags. pul , F. ful, Eng. foul, Hol. (föül) vuil. — F .
trülle, ludibrio habere, NI. drollen, volvere, volutare>
gesticulari, facetum lætumque se exhibere, Eng, troull en
troll. Eng. Susses trull, rollen. Het woord is eene om-
zetting van Ags. byjilian, terebrare, Hol. (dyrlen) dril-
len, gyros agare, terebrare, exercere quem. — Ags.
j^culbejl, Ang. shoulder, NI. schouder, u uit l. — Ags.
luy, F. lûs, Eng, louse, Hol. (löüs) luis. — Ags. mup,
F mûs, Eng. rnouse, Hol. (möüs) miMs. — Ags. burunb,
F. thuzen, Eng. thousand, Hol. (döüsend) duizend. — Ags.
bjiugaj? , F. drugte, Eng. drought, droogte. — F. duke,
dûkje, ca\>ut demittere; dukelje, urinari; Eng. douke, Hol.
(döüken) duiken, van waar Eng. doucker, duiker, co-
lumbus urinator. — Ags. bunh, oud-F, thruch, F. throch,
Eng. through. — Ags. bjiuh, F. throaoh, Eng. trough, trog.
— Ags. u"c) F. üt, uwt, Eng. out, Hol. {öüt) uit. — F.
uterlik, Eng. outerly. — Ags. pp.ut , prat, preutsch ,
Eng. proud, (Hol. prütsch) trotsch. — Ags. j-ub, oud-
Fr. suth, sud, F. sud, Eng. south, zuiden. — Ags.
j-pjiyrtran, oud-F, spruta, F. sprüte, Eng. sprout, sprui-
ten. — -A-gs« mub, oud-F, muth, Eng. mouth, mond.
Hol. (möüd) muide, IJssel-muide, IJssel-mond; Yarmouth,
onze visschers Jarmuije. Staat op te letten dat de eerste
Nederl. spelmeesters voorstelden de ui te spellen eu, ge-
lijk staande met öü, „ Nederduitse Orthografie van Pontus
„ de Heuiter." Antw. 1581.

De a neemt eene u achter zich op in NI. kraken, den-
tibus frangere; kranken, lædere, debilitare, Eng. cranch,
gebruikelijk craunch, kraken (b. v. noten). -— Fran.
lanoer, Eng. launeh, werpen, een schip van de helling
schieten. —• F. panse, pens, Eng. paunsh. — NI. mandy.
korf, Eng. maund. — Fran. avant, Eng. avaunt, Itak
avanti. — F. flanterich, week en flets, van visch s.
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vleesch enz. gesproken, Eng. flaunty dugs, fletsche han-
gende borsten eener vrouw (Swift), Eng. Leicestershire
flantum, flabby, F. flabberich, nat en los slingerend, tril-
lig, b. v. als gestold vleeschnat, weeke visch enz.; to
flaunt, flodderen, het breed laten hangen, pronken. —
Groth. hAjVhQÄN Ags. hlahan, hlihan, NI. lachen,
IJsl. hlœca, oud-Fr. Maka, F. lâitse, Hindel. lakje, Eng.
laugh (laf); merk op, dat de au in de uitspraak tot â is
teruggekeerd, en de gh, als ch in a/ter voor achter, tot
ƒ is vervormd. Deze verwisseling is in 't oud-Eng. meer;
b. v. thurf voor Ags. bunh, door. De a in het Land-
Friesch heeft de i opgenomen, gelijk het Eng. de u.

De o neemt eene u op. Ags. boTa, Eng. bough (boog),
tak. — Ags. plog , Eng. plough, ploeg, — Ags. bohtig,
Eng. doughty (duchtig), dapper. —- Ags. boh ? F. thoch,
Eng. tliougli. — Ags. bjiohte, F. bracht, bracht, Eng.
brought. — Ags. rohtre, F. sócht, zocht, Eng. tought.
— Ags. pj ioht , NJ. wrocht, Eng. wrought. — Ags.
peóhran , pf. peahtr, F. fjbchte, pf. focht, Eng. pf.
Jought, vocht, pf. p. fought, gevochten, Ags. pohtren,
F. fielden. — Ags. bincan, cogitare; pf. buhre en
Jjóhtre, pf. P- buhtr, F. thinke, pf. thochte, thofte, pf. p.
thockt, Eng. think, pf. en pf. p. thought. — F. Mche (küch-e),
droog en stooterig hoesten; kochelje, Ags. cohhetan, ge-
durig en rogchelende hoesten als oude lieden; Eng. cough
(kóf), hoest.

Die deze vergelijking wilde voortzetten, zoude dikwerf
moeite hebben, om de oorspronkelijke vokaal uit te vin-
den, die ten grondslag der Engelsche diphtong lag, en
zulks, omdat geene taal misschien ooit door vreemde
inmengsels in hare analogische ontwikkeling meer gestoord
is, en in haren diep gezonken en staat meer voorbeelden
van verwarring aanbiedt. Het Engelsch b. v. heeft de
ei in liet verbum to weigh, en het subst. weight; die ei
kon in beide niet gelijk zijn indien de analogie gegolden
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had; want beide, het Ags. en oud-Friesch zoowel als het
Land-Friesch, hebben onderscheidene vocalen; Ags. pæTans

portare, movere, trutinare, p ih t , pondus; oud-F, wega,
st. wicht; F . iveage, st. wicht, en zoo ook het NI. wegen,
wicht. Bij het verval der talen verwart zich eerst het
teederste en gevoeligste deel, namelijk liet voealisme, en
later het consonantisme: waarbij staat aan te merken, dat
in het schrift dikwerf nog eene goede letter wordt aan-
gehouden, wanneer de gevestigde en aangenomene uit-
spraak die reeds voor lang verbasterd heeft.

Er zijn ook eenige u, die de Friezen veranderen in
ou; b. v. Ags. nu , Hol. nü, F. nou, Eng. now. — Ags.
pa, NI. du, F . dou, Eng. thou. — Ags. eop , vos, (e
gaat over in i) ïop , en i in j , jou, Eng. you, vos, en
reverentiæ gratia, tu; oud-Fr. jo, F . jou, vos, en reveren-
tiæ causa, tu. In de oud-F, ó en Ags. op was misschien
al eene soort van ou aanwezig;.

In de meeste der nu opgenoemde Eng. dipthongen
spreekt men nog de letters uit gelijk zij geschreven staan.
Maar in velen begint die vocalische gisting reeds te be-
zakken. Zoo wordt de ai zelden anders uitgesproken dan
als è, b. v. pain, gain, stain; paid, said, laid. De ou
is teruggekeerd tot à, in craunch, paunch, met crantsch,
pansch. Though luidt tho. De ought in brought, ivrought
enz., is àwt geworden; men spreekt uit bràwt, wràwt; de
ou bezonk tot à, en de gli werd w. Maar de ou
in cough bezonk tot ó; spreek dus uit kóf. In Eng. thou,
now , coio, F . dou, nou, kou, handhaven beide talen de
volle uitspraak van ou; maar in you verzachten de En-
gelschen de uitspraak als de Fransche in mou, douæ, en
zeggen jû (joe), terwijl het Friesch de ou in jou geheel
gaaf aanhoudt. De spelling en de uitspraak van het
Engelsch zijn eenmaal gevestigd; in de woordenboeken
naauwkeurig omschreven, en door sprekers, schrijvers en
het beschaafde deel der natie aangenomen; doch hoezeer
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die band kan tegen houden, de verdere ontwikkeling der
taal in de gewone verwijving en verzachting der diphton-
gen te stuiten kan het niet, en er komt een tijd na
dezen, waarin een andere Walker eene andere pronouncing
dictionary van de veranderde uitspraak zal moeten uitge-
ven. Toen de Fransche en Engelsche natiën nog. in den
staat der jongelingschap verkeerden, werden zij door ruwe
ligchaamskracht, ongetemde driften en vlammende ver-
beelding, zich zelven des onbewust, aangespoord de een-
voudige vokalen tot zwellende en volklinkende tweeklanken
te verheffen; doch door de meerderende beschaving der
volgende tijden, de spraakorganen weeker en het gehoor
teederder geworden zijnde, bragten zij die volmondige
diphtongen langzaam tot zachtere klanken, dikwerf tot
eenvoudige vokalen , terug, en het ligt in den gang van
't volksleven, en in het gesloten verband tusschen geest
en taal, dat de zelfde rigting in de ontwikkeling en ont-
aarding der talen ten einde toe zal vervolgd worden.

Onder de groote talen van het Germaansche Europa is
er geene, die meer en luidklinkender tweeklanken ontwik-
kelde, en tevens meer onverzacht en ongekreukt aanhield,
dan het Hoogduitsch. Hier wemelt het van au, van áw,
van ei, van eu, van ie en soortgelijken, en indien an-
dere talen die diphtongen éénmaal gebruiken, hoort men
ze in het Hoogduitsch tien malen. De fibra stricta in het
gelaat der Duitschers, en dus ook in hunne spraakorga-
nen; het diep en opbruischend gevoel, dat deze natie
kenmerkt, en hare vorliebe voor brallende krachtvertoo-
ning, moesten noodzakelijk eene taal, waarin krachtige,
door aangeblazene consonanten bewerkte, diphtongen we-
dergalmen, te voorschijn brengen. Ja , ik waag eenen
stap verder; geen andere taal kan den Hoogduitschen
geest uitdrukken , en zelfs haar verwrongen en verward
consonantisme is eene behoefte voor dien geest. Daar-
om kan ik mij ook duidelijk voorstellen, hoe een volk
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als het Hoog-Duitsche op het weeke Nederlandsen, met
zijne oude analogische consonanten en zacht vocalisme,
erbarmend nederziet als eene verwijfde pöbel-sprache.

De voorbeelden uit de ridderpoesie van 't oud-Engelsch
genomen zijn al wat zeer diphtongisch, en sommigen uit
een dialect misschien, dat van de geboorteplaats van 't
tegenwoordig Engelsch wel wat verwijderd lag. Daarom
zal ik nu tot Wycliffes vertaling des bijbels gaan, door
de meest verlichte en beschaafde mannen van 't laatste
der 14de eeuw, te Oxford en in andere plaatsen van 't
eigenlijke Engeland woonachtig, bijeengebragt. In die
voorbeelden hebben wij dus het echte Engelsch dier tij-
den, en deze, in hun vocalisme vergeleken met het tegen-
woordige Engelsch, geven ons alzoo den waren maatstaf
van de veranderingen der taal in dit opzigt aan de hand.
Zie hier een proefje!

De a haalt eene u achter zich aan. Exaurnple, Eng.
cœample. — Chaumbred (chambred), met verdiepingen. —
Chaunge, Eng. change. — Maundement, (nom.) mande-
ment. — Giaunt, Eng. giant. —• Tiraunt, Eng. tirant.
— Plesaunt, (plaisant) Eng. pleasing. — Daunte (dante),
frequentativum vb., Eng. dandie. — Enchaunting, Eng.
enchanting.

De a trekt eene i achter zich aan. Waishe, Eng. ivash.
•— Maister, Eng. master. — Gaistnes (gastness), ver-
schrikking, oud-Eng, gast, verschrikken, Eng, ghastly,
schrikkelijk. — Saif, Eng. safe.

De i haalt de o voor zich. P. grine, pruilen; Wycliffe
groyne, murmureren (Lat. pisum, Gal. poiæ. Lat. mi.
Gal. moi &c).

De u haalt de o voor zich. Goul! imp. Vuig. „ clama
„ et ulula." Ezechiel XXI : 12. F. gûle, clamare,
schreeuwen, jammeren. — Soupe, zwelgen, Hol. (söu-
pen) zuipen (Lat. ubi, Gal. ou; L. ursus, G. ours; L.
utilis, Gal. outü).
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De e trekt een i achter zich aan. Meinge, ook menge,
Eng. frequentativum mingle, mengen, mengelen. — So-
deynlich, Eng. suddenly. — Floreyns, goudstukken (flo-
reni), Eng. florins, 1 achter e wordt zelden u, als in
plenteuous voor plenteous — Fleish, stad-Fr. fleis, vleesch,
Eng. flesli, F . flœsh — Neish, Ags. ne]~c, zacht, tee-
der, F . nesk. — Miseyse, misese, ellende, (mis privati-
vum, ese, Eng. ease, gemak) gebrek. — Treishold, Eng.
treshold. —• JDespeirable (desperable), Eng. desperate.

De o haalt achter zich eene u aan, Collacioun, zamen-
spreking, Eng. collalion. —• 'Orrour, ijzing, Eng. hor-
ror, F . oerîbel, valde. — Coumfort, Eng. comfort.

Van niet een enkel gedeelte van Wycliffes bijbel kan
men zeggen, wat het werk van hem zelven of van één
zijner volgers is. In de beste uitgave luidt de titel dus:
The lioly bible containing the old and the new testaments
•with the apocryphal books in the earliest English versions
made from the Latin Vulgate by John Wycliffe and his
followers; edited by The Sev. Josiah Forshall, F. R. S.
etc. late fellow of Eæeter College and Sir Frederio Madden,
E. H. F. R. S. etc, keeper of the MSS. in the Brit-
ish Museum. Oxford, at the university press. 1850. De
heeren Forshall en Madden hebben 20 jaren besteed,
1°. om uit een aantal oude en verschillende handschrif-
ten den waren tekst uit te vinden en te vestigen; 2°. om
een glossarium op de verouderde woorden en woordvor-
men te maken, en 3°. om dit glossarium te voorzien van
eene voorrede, waarin de lotgevallen van Wycliffe en zijne
volgers, hunne beginsels en werkzaamheden, met hunne
eigene woorden bloot gelegd, de oude handschriften hun-
ner vertalingen opgesomd en beoordeeld worden, alles met
eene groote menigte van echte, doch ongekende, bewijs-
stukken gestaafd. De heer Madden houdt zich in zijn
glossarium niet op met vergelijkingen uit vreemde talen;
het woord in zijne onderscheidene vormen en spellingen
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op te teekenen, de declinatie of conjugatie er van aan
te wijzen, en telkens de plaats, waar, aan te teekenen,
dit doet de heer Madden met eene àxfifitiot critica, die
niets te wenschen overlaat. In zijnen tekst en in zijn
woordenboek hebben wij dus zoo na mogelijk het ware
woord van den auteur, met bewijzen gestaafd; het is de
echte stof, die wij veilig tot grammaticale of etymologi-
sche einden kunnen bewerken, zonder gevaar van prach-
tige theoriën op een zandgrond te bouwen. Thyrwitt gaf
de Canterbury tales van Chaucer uit in 1775, en de
geheele wereld riep, dat dit dan eindelijk eene uitgave
was, op welke de taaikenner konde staat maken. Nog in
1845, en dus ruim 70 jaren later, bouwde Gesenius (9)
op deze uitgave zijne vergelijking van het hedendaagsch
Engelsch met dat der 14de eeuw, in welke Chaucer
bloeide. Twee jaren (10) later kwam de heer Thomas
Wright, op last der Percy Society, met een critischen tekst
der Canterbury Tales te voorschijn, die de ellende van
den tekst van Thyrwitt in 't helderste licht plaatste, en
tot de ontmoedigende gevolgtrekking leidde, dat Gesenius
zijne vergelijkingen op eenen valschen grondslag gebouwd
had. Van hoe groote waarde is dus het werk van Mad-
den! Een der schoonste gedenkstukken uit den morgen-
stond van 't protestantisme, is 't te gelijk de critische maat-
staf van 't Engelsch der XlVde eeuw. En hoe is dit
werk in Engeland ontvangen ? Ik spreek niet van de
fashionable world, die de landstaal als eene crinoline of
pantalon beschouwt, waarvan de stof, de kleur en de
snede alleen door de* mode wordt bepaald; ik spreek van
de geletterde wereld. Geen geleerde heeft zich verwaar-

(9) De lingua Chauceri commentationem scripsit Fridiricus Guilelmus
Gesenius. Bonnæ , 1847, p. 87, 8*.

(10) The Canterbury tales of Geoffrey Chaucer, a new text with illus-
tralive noles edited by Tliomas Wright. London, printed for the Percy
Society, 1847. 3 vol., 8°.
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digd van dit colossale meesterstuk eene recensie te schrij-
ven, en nu eenige weinige jaren geleden hadden de En-
gelsche taalgeleerden van de 500 exemplaren, welke de
Universiteit van Oxford op hare kosten liet drukken, niet
meer dan een twintigtal gekocht. Dit verschijnsel, ver-
eenigd met de dringende behoefte aan eene critische uit-
gave van Shakespere, die nog niet bestaat, teekent met
een enkelen trek den zin der Engelsche natie voor de
Engelsche taal, en hoe zij de studie daarvan begrijpt.
Had Sir Maddens werk de ontdekking van nieuwe olie-
bronnen, of nieuwe goudlagen in Australië, of katoen-
velden in China gegolden; had het geloopen over de talen
der Zuidzeeëilanden, van oud-Egypte of Hindostan of
het keilschrift, hij zou op de monsterrol van alle Reviews
verschenen zijn; doch nu het de moedertaal, de eigen
ziel en adem der Engelsche natie, betrof, nergens.

Tot mijn onderwerp terug keerende, moet ik vooraf
betuigen, dat eene critiek over al de bladzijden van Bend-
sens werk een arbeid zou zijn, die de grenzen van een
overzigt ver te buiten zoude gaan. Ik zal mij nu dus
inkrimpen tot het aanwijzen van eenige weinige merkwaar-
dige verschijnselen, die in het Eizumsche dialect meer bij-
zonder mijne aandacht getrokken hebben.

De vergelijking van de uitgangen der woorden in het
N.-Fr. en oud-Engelsch met die in het Engelsch geeft
ons dikwerf een klaar inzigt, hoe deze laatste geboren
zijn. Vestigen wij b. v. onze aandacht eens op de uit-
gangen y en ow, die beiden adjectivaal en verbaal -tevens
zijn. N.-F. hèirigen, bergen, de Staart, en wel op En-
gelsche wijze, gekapt, geeft beirig,- en dit Eng. burry, be-
graven. Op de zelfde wijze uit N.-F. kaire, dragen, car-
rige, carrig, Eng. carry, — (solen) Franc, souiller. N.-F.
sulligen, sullig, Eng. sully. — Storigen, storig, Eng. story,
verhalen. — Noord-Eng, to dadle, frequent. N.-F. dad-
ligen, dadlig, door assimilatie dallig, Eng. dally. -— Ags»
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p e j ü T , pe j i l , vermoeid, F , wirg, wurg, id., Eng. wearyf

vermoeid, Ags. pe j l ian , p e j u g a n , vermoeid worden,
verig, Eng. weary, vb. act. vermoeijen. — Adjectiva F .
dongich , mestachtig; Wycliffe dongy, vochtig, nat. Vul-
gata „ Josuah X V : 19 (terra) irrigua", F . sa wiet as dong,
zoo nat als mest. — F. flag, vlag (waterplanten) uit de
slooten; flaggich, met vlag bezet, naar den aard van vlag
en waterplanten. Wycl. flaggy, van biezen en waterliezen
gemaakt, Exod. I I : 5 , Vuig. (fiscella) in papirione". —
Wycl. zelf wisselt enemylich met enemyly, vijandig; fers-
lich met fersly, Eng. fiercely, af. Zoo ook frelich met
frely, Eng. freely; glewyche met gluwy, Eng. gluy, lijme-
rig; greetlich met greetly, Eng. greatly, NI. grootlijks; har-
dilich met hardily, onvervaard; hoolliche met holly, Eng.
icholly, geheellijk; idillich met idily, NL ijdelijk; mysti-
lich met mystily, geheimnisvol; namelich met namely, Eng.
namely, namelijk; schappelich met schaply, bevallig, rank
(Fran. svelte), NI. schappelijk, billijk, redelijk, maek het
schappelijk en ik neem 't aen; sodeynlich met sodenli, Eng.
suddenly. Dit wankelen tusschen tweederlei vormen duidt
de gisting aan, die in 't gevolg was eener groote omwen-
teling in de godsdienstige en staatkundige instellingen van
Europa, en die, gelijk altijd, eene even groote verandering
in de taal te weeg moest brengen; het was de dageraad der
hervorming, waarin het oud-Engelsch met rassche schre-
den tot de vormen van het nieuwe, wat wij thans En-
gelsch noemen, overging. Al de andere adjectiva op i
of y kunnen wij naar dezen maatstaf beoordeelen; zoo is
b. v. spotty, gevlekt (spot, vlek), het zelfde met spottich,
en sewingly (F. suivre, Eng. sew, volgen), gevolglijk, Eng.
consequently, met sewinglich. Het oud-Eng, scherpte de c
=. k, in Ags. lic, tot ch, die door de aspiratie meer
vloeibaar werd, en overging tot sh, en in dezen vorm als
sluitletter moest verdwijnen.

De zelfde wisseling, als tusschen -ich en -y, vinden wij
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bij Wycliffe tusschen gh en w; b. v. mergh, merow, Eng.
marrow, F. marg, mürg, medulla. — Herburghe, herbe-
rewe, herborw, Hol. herberg, Fran. logement, Eng. har-
bour, haven. — Zoo ook NL vb. heiligen, Wycl. ha-
lewe. — NI. trog, Wycl. troiv, enz, Het is nu door die
zelfde verwisseling van g en w, dat de Bizumer dialect
(Bensen, 251) reden geeft van eene menigte Engelsche
verba op -ow, b. v. E. sorrige, zorgen; Ags. bojxgian,
E. baurige, borgen; Ags. pealga, occa, E. fèllige, bouw-
land braken; Ags. ppeljan, ppil^an, F. swolgje, zwel-
gen, E. swUlige, swîlige • Ags. pijigian, (torquere) exe-
crari, oud-F, wirgia, wergia, F. wurgje, strangulare; Ags.
pype^ung (uit pijiegian), execratio, E. wirrigen, stran-
gulare; oud-F, bera, ferre, Ags. bejian , pf. bæja, E.
beirige, in tutum ferre ibique tueri, NL bergen. Tegen
sorrige nu staat over Eng. sorrow, zorgen; tegen baurige,
Eng. borrow; tegen fèllige, Eng. falloiv, land braken; te-
gen beirige, Ags. beajiupe, Eng. barrow, berrie, krui-
wagen; doch wirrige geeft Eng. Lincoln dial. warry, ex-
ecrari, ige in y veranderd als boven. In sommige Ags.
verba was die frequentative vorm ook reeds aanwezig;
b. v. Ags. pyli jean, pyligan, volgen, E. feullige, van
waar Eng. follow. Somtijds is die vorm min of meer te
schuil. Zoo heeft het thema bal of bel, waarvan Ags.
bellan , tumere, met opgesparkte kaken schreeuwen, blaf-
fen of loeijen, ons NL balhen, boare, Ags. bealcian,
bealcetrtran, Eng. beloh, uitbraken, oud-Eng, bally,
schreeuwen, huilebalken, F. halte, bulken; maar E. bá-
lige, iemand luidkeels roepen, waarvan Eng. balewe, doch
bij omzetting het gebruikelijke bawle. Yet as soone as we
should once heare ihose heühoundes, these Thurkes, come yal-
ping and balling vpone vs. Sir Thomas More workes,
p. 1254.

But this is got by casting pearls to hogs,
That bawl for freedom in their senseless mood.

Milton, Sonnet 12.
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Wie de Noord-Friesche dialecten nazoekt, zal nog een
aantal zulke verba vinden, die alleen rekenschap van de
terminatie ow in de paralelle Eng. verba geven kunnen.

Wat in liet Rizumer dialect ook onze aandacht ver-
dient, is liet blijvend onderscheid tusschen den infinitivus
en het gerundium of supinum, hoewel dan ook door den
schrijver der grammatica, den heer Bendsen zelven, niet
opgemerkt. Het onderscheid in het Ags. is bekend; b. v-
Marcvis I V : 9, gehyjre f e be eajian hæbbe t o g e -
hyjianne, Vuig. „ qui habet aures audiendi, audiat," wie
„ ooren heeft om te hooren, hoore;" Northumb. Ags. se
be earo luefeth to heranne geherath; hier komt het gerun-
dium dus voor als een infinitivus, die, door de præpo-
sitie f o geregeerd, als substantivum verbogen wordt, en
even of hij in den dativus stond de terminatie -ne bij zich
krijgt, De kracht van dit regimen was den Engelschen,
bij de groote taalvenvarring na het Norrnandische con-
quest, spoedig vergeten. Zij kapten eerst de finale n
van de infinitiva af, en zeiden bij voorbeeld hyre en
lier e, voor hyran, hooren; later verdween ook die e fina-
lis, en er bleef voor infinitivus en gerundium niet
anders over dan to hear, waardoor het onderscheid geheel
verdween. Doch vroeger reeds, toen de taal weifelde
tusschen den vollen vorm van den infinitivus en de af-
knotting der n, verwaarloosden of verwarden zij telkens
het regimen van to. Te regt zegt de heer Wright, in de
inleiding (p. 89) voor zijne uitgave van Chaucers Gan-
terbury Tales, The older termination of the infinitire was
in EN, hut the N ivas subsequently dropped, and during
the fourteenth century and earlier part of the fifteenth, the
two terminations of the infiniùive in EN and E were wed
indiscrimincdly at the will or caprice of the writër. Laten
wij de 22 eerste bladzijden van de Chaucers prologue
der Canterbury Tales eens vlugtig nagaan, en wel vol-
gens de uitgave van Wright, om een denkbeeld der

IV, N. B. ' 31
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verwarring te geven, die toen reeds op dat punt plaats greep.
Ondersteld dat de finale n der infinitiva reeds verwor-

pen is, en als kenletter voor het gerundium behouden,
dan schijnt het regimen van to bewaard op zulke plaatsen
als de volgende; vs, 45, from the tyme iliat he ferst bigan
to ryden out; vs. 78 , (he) wente for to doon his pilgrimage
(doon, Hol doen, Twen the doon); vs. 88. In hope to
stonden in his lady grace,
Vs. 179. a monk, ivhen he is cloysterles,

Is lihened to a fissche that is loatirles;
This is to seyn, a monk out of his eloystre,

NL dat is te zeggen.
Vs, 224. Se was an esy man to geve penance

Ther as he wiste to hân a good pitance,
hier is hân gerundium, en ook geve, dat geven zijn moest,
beiden achter lo. Gerundium han contractie van haven,
gelijk F . haion (hân) perf. part. voor hawen, gehad. F .
inf. haivwe, ha', ger. hawwen.
Vs. 294. (he) ivas not worthy to haven an office.
Vs. 372. Wel semed eche of hem a fair burgeys

To sitten in a geldehalle on the deys.
Vs. 247. It is not honest, it may not avaunce,

For to delen with suoh poraile.
Hier is alles, behalve to geve, in orde, doch schijn-

baar slechts; want ondermengd met deze voorbeelden zijn
telkens andere, waar de invloed van to op het verbum
niet bestaat, ten bewijze dat het besef des onderscheids
tusschen infinitivus en gerundium ten eenenmale was uit-
gewischt.
Vs. 16. to Canterbury they wende

The lioly blissful niartir for to seeke,
That hem hath holpen lohan that they were seeke.

Vs. 73. But for to telle you of his aray;
His hors ivas good, but he ne was nought gay.

Vs. 139. Sche peyned lùre to coimterfete cheere
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Of court and ben estatlich of manere.
Vs. 225. For unto a povre ordre for to geve

Is siqne that a man is wel i-schreve.
Vs. 243. unto such a worthi man as he

Accorded not, as by liis faculte,
To have with sike lazars acquayntaunce.

(Hierop volgt, ten teeken der groote verwarring, to
delen, in vs. 247 boven aangehaald.)
Vs. 266. Somwhat he lipsede for wantounesse

To mahe his Englissch sivete upon his tunge.
Uit malligheid lispte hij (de monnik) zoo wat, om zijn

Engelsch op zijne tong liefelijk te maken.
Vs. 387. To lyve in delite ivas al his ivone.
Vs, 377. elles certeyn hadde thei ben to blarne.
Vs. 382. A cook thei hadde with hem for the nones

To boyle chiknes and, the inarybones.
Vs, 407. Hardy he ivas and wys to undertahe.
Vs. 427. Ful redy hadde he his apotecaries

To sencle hint dragges and his letuaries;
For eche of hem made othur for to wynne:
Here friendschipe ivas not newe to begynne,

Vs. 462, Housbondes atte chirehe-dore hadde sche fyfe,
Withouten othur companye in youthe;
But therof needeth nought to speke as noutlie.

„ De vrouw," die mede van 't reisgezelschap was, „ had
vijf mannen in de kerkedeur" (F. tsjerkedoor) was vijf-
maal getrouwd geweest. De priester namelijk legde eer-
tijds de handen van 't echtpaar in elkander, onder het
portaal der kerk, en daar volbragt hij verder ook een
groot deel der trouwplegtigheid.

Meestal zal men zien, dat Chaucer een zuiveren infi-
nitivus achter het verbum met een infinitivus uitdrukt,
zoo als b. v. vs. 310, And gladly icolde he lerne and
gladly teche; doch zulks belet niet, dat hij somtijds op
die plaats ook het gerundram met -en gebruikt, b. v.
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Vs, 231. Tkerfore in stede of wepyng and prayeres
Älen inooten given silver to the pore freres.

Thyrwitt verandert moten in mote, NI. men moet aan
de arme fraters zilver geven. Hier ziet elk duidelijk, wat
ik vroeger aanwees, dat NI. men een meervoud is van
man, waarom het verbum, gelijk hier mooten,. bij de oude
Nederlanders ook dilnverf in het meervoud is. F. men
matte sulwer oan 'e earme fraters jaen, hetwelk thans ook
begint pîaats te maken voor het singularis mat. — Deze
ontaarding der terminatiën van infinitivus en gerundium
diende ondertusschen Chaucer dikwerf om zijn metrum
goed te maken, latende hij 't verbum voor de openende
vokaal des volgenden woords in e uitgaan, als hij door
deze synaloepha eene syllabe, die zijn metrum stoorde,
minder kreeg; b, v.
Vs. 613. Sis lord wel couthe Jie plese subtïlly

To geve and lene Mm of kis owne good.
,, Hij konde 't zijnen heer behendig naar den zin ma-

„ kei), met hem te geven en te leenen van zijn eigen
„ goed." Met de gerundia geven en lenen zoude liet me-
trum twee syllaben te veel hebben gekregen. Daartegen
zet hij het gerundium voor de openende vokaal des vol-
gende woords, om daardoor de vereischte syllabe meer te
krijgen; b. v.

Vs. 2195. He fesieth hem, and doth so gret labour
To esen hem and do hem al honour,
That yit men loene that no mannes loyt
Of non estat that cowde amenden it.

Amenden behoorde een infiin. amende te zijn, doch voor
it zou -de daarin versmolten zijn. Langzamerhand begon»
nen de Engelschen het onderscheid tusschen gerund, en
infinit. geheel onmogelijk te maken; zij kapten namelijk
de meeste verba de infinitive terminatie af (b. v. voor
leape, F . Ijeppe; sweare, F . sivarre, het tegenwoordige
hap, swear, met uitzondering echter van velen, als give,
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dive enz.). J a , ten teeken dat 't regimen van to geheel
heeft opgehouden, of om den infinitivus in gerundium te
vervormen, plaatsen zij die to voor den infinitivus, en
zeggen to leap, to swear, waar wij eenvoudig zeggen sprin-
gen, zweer en.

Met het Nederlandsen is het nog treuriger gesteld; het
heeft de volle infinitive terminatie bewaard, doch het niet
weten aan te wenden, om eenig 't minste onderscheid tus-
sehen de infinitive en gerundiale vormen te bewaren. De
natie had het middel in handen; doch de bewustheid van
het onderscheid verloren hebbende, deden zij ook geeae
poging om het uit te drukken. De ouden maakten het
gerundium na te als de Angelsaksen na to , met ne als
staart aan den infinitivus te hangen, en zeiden te smeltene,
te swemrnene, te verduwene, te notene; thans is 't te smel-
ten, zwemmen, verduwen, noten. Zie hier eenige voorbeel-
den uit Der naturen bloeme. I lde boec:
Vs. 791. Die bevere pleghen bi naturen

Als ene gans te smeltene daer.
NL smelten, alveum exonerare, quod avium est.
Vs. 859. (de bever) dit dier voren es ghevoet

alse die hont op 't lant te gane,
ende achter mede te bestane
te swemmene alst hevet noot

NI. om op 't land te gaan, — om te durven te zwemmen.
Hier ziet men duidelijk, dat de gerundiale vorm volko-
men het doel, waarom de bever zoo geschapen is, en dus
het supinum of gerundium zonder om uitdrukt.
Vs. 3582, (het ossenvleesch) es te verduwene pine.

Hensi met loke of met wine.
NL is moeijelijk te verduwen, ten zij met uijen of met wijn.
Vs. 3672. Aristotiles die seghet,

Wat diere dat te notene pleghet,
Sonder die mol, hevet oghen.

NI. Wat dier te paren pleegt. Noten verschillende malen coire,
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Van de patrijs zegt hij, Derde boec
Vs. 3097. Hare luæurie die es so onsoete,

Dat si noten ieghen nature.
Vs. 2565. Melan coriphus „ „

Es een vogelkyn niet groot,
Dat seere wast in syn ghenoot :
Want boven XX. winnen si al

Ende emmer oneffene int ghetal.
Dit ghenootm is volgens Kil. Vlaamsch. Het Vlaamsche

noten en Hol. nöhen, neuken, is één woord. Oud-Engelsch
noch en notch, cunnus, eigenlijk, spleet, Eng. noch, Kil.
nocke, kerfken, crena, incisura, incisura sagittæ quæ nervum
admittit. Not van den staelen boghe, astragalus arcuba-
listæ, in cujus canaliculo spiculum collocatur. Later ook
neut; van hier Hol. hij krijgt van de neut, eigenlijk, hij
wordt met pijlen beschoten, in 't gebruik, hij krijgt sla-
gen of kijven. Zie verder Nat. Bloeme, 2de boec, vs. 284,
575, noten ende riden, coire et feminam inire. 3de boec,
vs. 58. Ook nog boec I I , vs. 3796, de beren,

Si noten, alse Plinius seghet,
Recht alse die mensche pleget.

Noten geldt dus niet alleen dieren en vogelen, maar ook
menschen. Overijssel neuk, cunnus, alapa.

Den vollen infinitiven uitgang bewaarden de Hollanders,
althans in geschrifte; dien van het gerundium verwierpen
zij. In de spreektaal werpen zij de finale n van den
infin. weg, doch dit verandert niets. Hoewel zij zeggen,
wil je met mij ete? zoo maken zij toch geen gerundium
met eten te zeggen, maar 't is en blijft ete. De rijke lui
leve om te ete. Wie ivenscht niet rijk te worde ? Het be-
hoort tot de geschiedenis van het Nederlandsen, de trap-
pen na te gaan, langs welke het gerundium op den infi-
nitivus gevallen en daarmede vereenigd is. Aan dit punt
heeft zich niemand durven wagen, misschien omdat er een
zeldzame geest van critische onderscheiding toe gevorderd
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wordt, die niet ieder eigen is. Het te lezen boek, zegt de
hoogleeraar Brill (Gram. 571): Deze uitdrukking is ge-
makkelijk te verklaren uit de kracht van T E , dat is, BE-
STEMD TOT. Behoort men niet te zeggen, „ Is te ver-
„ klaren uit het geknotte gerundium lezene, bewerkt door
„ te ?" Eenige regels vroeger zegt zijn hooggeleerde, „ De
„ woordverbinding te hopen, te lezen, is en blijft bij ons
„ een infinitief;" en het zijn immers geknotte gerundia uit
te hopene, te lezene.

Ik kom nu tot het Friesche gerundium. In het oud-
Friesch, even als in het Noordsch, is de infinitivus besten-
dig zonder de finale n, IJsl. deila, oud-F, dela, F . dele,
Ags. bælan, NL delen. — IJsl. dœma, oud-F, dema, F .
domme, NL doemen enz., enz.; en dit houdt het land-Friesch
nog bestendig aan, behalve in eenige verba, die door
crasis tot monosyllaba werden; b. v. dwaen, jaen, siœn
uit duán, jawan, sihan, doen, geven, zien. In hoe vele
gevallen 't Land-Friesch de n finalis moge laten zinken,
gaat dit echter niet verward in zijn werk; want it libben,
het leven; di fisken, visschen; hbwen, knieholten; met één
woord, de n van het pluralis laat 't nooit los, gelijk de
Hollandsche volksspraak altijd doet, zeggende vissche', pis-
ces; leve', vita; mande1, corbes. Dat echter de n eenmaal
de oud-F, infinitiva sloot is niet onwaarschijnlijk, 1°. omdat
al de oude zustertalen zoo sluiten, en 2°, omdat de par-
ticipia en gerundia van een infinitivus op n zijn afgeleid.
Van makia immers is het participium act. præs. makiand
en 't gerundium to makiande, blijkbaar van een ander inf.
makian, die echter niet historisch is. Zoo ook inf. f ara,
gerund, to farande. Zie hier een voorbeeld van 't ge-
bruik , een scip deer lii moge mede f ara, een schip daar
hij mede varen kan, W. 410—11. Thi erzebiscop hach
umbe that thredde ier an Miostringa lond to farande (de
aartsbisschop behoort om het derde jaar naar Rustringer-
land te reizen), godis hus to wiande, and kindera to f er-
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mande and alle misdedoge liodon to redande, thetse hiara
sende bete and godis helde winne (om kerken fe wijden
en kinderen te vormen, en alle misdadige lieden te raden,
dat zij voor hunne zonden boete doen en Gods gunst her-
winnen), R. 127, 19. Men vindt dien zelfden vorm van
't gerundium in 't jSTederduitscli der 15de eeuw; b. v. de
titels van een paai' hoofdstukken van Seinike; Wo Reinlte
bath umme tyd syne bycht openbar to donde, p. 61, Hat
grote loggen Reinlte log sili mede to entschuldigende, p. 152.
Dit zou nog al pleiten voor 't gevoelen van Rask en an-
deren, dat die d in farande, wiande enz», er als een sluit-
letter op en ingeschoven is. Ik geef echter in bedenking,
1°. dat farande, nimande, in het oud-F, de oudste vor-
men zijn, die later de d gemakshalve uitwerpende tot to
farane, to nimane, werden; 2°, dat deze participiale vorm
overeenstemt met het Latijn, hetwelk zoo vele Germaansche
elementen in zich heeft, en het gerundium vormt uit het
neutrum participium fut. pass. en het supinum uit het
neutrum participium passivum, b. v. sapientia ars vivendi
putanda est, de wijsheid moet men houden voor de kunst
om te leven. Quidam, canes venandi gratia comparantur,
men schaft zich sommige honden aan om te jagen. Charta
emporetica inutilis scribendo, vloeipapier deugt niet om te
schrijven. Superstilione tollenda non tollitur religio, door
het bijgeloof te bannen bant men de godsdienstigheid niet.
Veniunt spectaturn, veniunt spectentur ut ipsœ, de meisjes
komen om te zien en ook om gezien te worden. Gelijk
het Lat. gerundium zoo is ook het supinum voor flexie
vatbaar: villicus primus cubitu surgat (de boer sta het
eerste op van het te bed liggen, d. i.), de boer moet
morgens het eerst van allen opstaan. Van dat onderscheid
tussclien supinum en gerundium, of de flexies dier beide
vormen, weet het Germaansch niet te zeggen; maar een
gerundium met een participialen vorm bestaat in het oud-F,
,als in 't Latijn, Ook de Engelschen vervangen het ver-



NAOH DER MOEINGEH MUNDART. 417

loren gerundium dikwerf door het participium activum præ-
sens, gelijk de spraakkunst hunner taal voor ieder uitwijst-

3°. Merkwaardig is het, dat de oudste dialect, welke
wij van het Germaansch kennen, het Gothisch, aan &TI
(het Friesche to, NL te) geen de minste kracht ter be-
werking van den infinitivus toekent. Lucas VIII: 8,
SA61 hAEAi Ans&Nj\ a n hAnsgAN, rA-
hAïîSQAî» wie o o r e n hebbe om te liooren, hoore. Dat
Ä.Î1 h A î l S ç A N echter, hetwelk de plaats bekleedt
van een gerundium, geeft Ulfilas ons tweemaal terug
met een participium præsens, slaande in numerus en casus
op /\nS5JNA- Marcus IV: 9 , Lucas XIV: 35 ,
SA6i hAKjii AUS&NA rAhAnsgAN^NA
rA5lAÏ^SCAl; w*e °oren heeft, die hooren, hoore. Dit
is mijne vierde bedenking. — Ondertusschen verdient
het onze aandaclit, dat het gerundium, hetwelk Ulfilas
hier terug geeft met een participium præsens, door den
Northumbrischen vertaler van het Durhambook, eerst door
het gewone gerundium met to voorop, en clan, bij wijze
van synoniem, met een substantivum verbale. Lucas XIV:
35, Vuig. „ qui habet aures audiendi audiat." Ags. Jun.
gehyre se the earan hœbbe to gehyrenne. Northumb. Ags.
se the hœfeth earo to heranne 1. hernises, gehereth, hij die
ooren heeft om te hooren, of des gehoors, hoore. Hernis
geldt in North. Ags. voor gehoor, het hooren, gehoor-
zaamheid, dienstbaarheid enz.; door earo hernises verstaat
hij dus ooren, die luisteren willen.

Gelijk gezegd is, de oud-Friesche gerundiale vorm ver-
loor eerst de cl, en uit farande b. v. werd farane, hetwelk
later de sluitende e liet vallen, en alzoo tot faran werd.
Nu was /ara de infinitivus en faran het gerundium,
Land-Friesch farre en /arren, die nimmer met elkander
verward worden. De boven aangehaalde plaats luidt in
't tegenwoordige Friesch dus: oud-F, een scip deer hy
moge mede f ara, Lfr. ien scip dœr hy mei farre Jcen,

IV. N. E. 32
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Oud-F, ihi erzebiscop hach umbe that thredde ier an Rios-
tringa lond to farande, Lfr. di eertsbiscop heart um it
thredde jier nei Rustringer lân to f arren. Het onderscheid
is gering, en toch onderhoudt de volksspraak het naauw-
keurig, en zal nooit den infinitivus met eene n of het ge-
rundium zonder n gebruiken, in hoe vele gevallen zij ook
de n finalis vallen late. Ons dichter Gysbert, die geheel
uit den mond des volks sprak, heeft dit teeder onder-
scheid altoos geëerbiedigd. In „ Sjolle-kreamer ind Tetke"
b. v. laat hij Tetke zeggen:

Leyste ind jioytest hier dyn liet f
Lilste 't oppe rieme drieuwe?
Wol, wotte alle dey hier blieuwe,

Leeg to sluiogjen sleau ind lôy?
't Het nin schicJe ind 't set nin roy.

Twee infinitiva drieuwe, en blieuwe, zonder n; één gerun-
diuin, to sluiogjen, met n. Sla tot proeve uw oog eens op
Eeamer ind Sape, coup. 3 , gerund, alle man begint to
ontluwcken; om sijn dwaen to stjoeren. Infin. coup. 5, swit
ind bloed f en uwz Ijea mot drippe; kin dat schird naet
laepje; coup. 6, ich schoe iny dilde. Gerund, to hâden
ijn uwz hilde. Inf. coup. 7, wa sîl 't gleon nwtjiette ? coup. 9,
doz sil d' hymmelroede uws uwt-feye indwjoedde; coup. 11,
toa Mn God ontkomme? coup. 12, dy nin onrjuecht dilde
meif; coup. 13, 't wol dogge oarz naet wezze, God wol
uws genezze ! Sape. De see wol iok oer sylle. Yn trienen
mot iele swomme. 'k Sil fier f en uwz muivlck better libben
fijnne. Ho schoe in from, rjuechtuwt, seftsinnig minsche

Mm flije? Dat mey naet wezze. liet kin ick oarzfor-
wachtje az pleage op pleage. Reamer. God wol jo liede,
(it hert) az 't schetten iz, sil 't rinne. Het icol y 't lân
bekibbje ? Al ivoe de lurâd omkeare. Gerund. Y fynne it
klear ijn 't heijlig boeck to lezzen. Infin. Eeamer. Het
kin 't lân œf de hele im-âd my dere? Ick wol it wollig lye.
Ik wol my flye. Alle uioz iveermoed sil fordwynne. Bid God
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dat hy 't wol spearje, en mey syn gaest rejearje.
Merkwaardig is 't intusschen, dat het verbum, zoodra het
substantivum wordt, of substantive geheel op zich zelven
staande gebezigd wordt, de gerundiale n achter zich op-
neemt, b. v. coup. 10. Sonder sjean œf hjerren, Hint
me ney 't fordearren. Sape. By swerren, Jiookjen, be.es-
tige bjealgerije, waar twee substantive genomene verba en
één substantivum als soortgelijken naast elkander staan;
coup. 3 , elck is drock yn roeren. Als men iets hoort of
ziet doen, staat het objective verbum ook in den infiniti-
vus constructus, b. v. Sape. 'k Sjogh mey de gods-ijinst
spot ind toeyl bedrieuwen, 'k sjog hovird, nooz-wijz, weanwit
er op Jdieuwen, ind schoerren trog 't hier-Meauwen sonder
eyn. De roeren liear iok tongerjen, de wylde djier ivijd-
gappjend ney uwz hongerjen. In het eerste couplet van
„ Tjesck-moars see-ængste" vindt men hôtte-bôlle, als infi-
nitivus; to drieuwen, to Hieuwen, als gerundia; in het
2de couplet dat is lœfferts nuysk bestjoeren, de infinitivus
als substantief beschouwd. Ik zal dit niet verder uitplui-
zen ; wie het doe, hij zal vinden, dat de zuivere infini-
tivus zonder n finalis, en 't gerundium met die n is, zoo-
dat ik altoos verbaasd sta, hoe zulk een uitnemend gram-
maticus, als wijlen mijn waardige vriend Epkema, in
zijn woordenboek op G. Japix, de verba steeds als ge-
rundia en nooit als infinitiva heeft aangegeven. Epkema
begint zijne artikels b. v. deelen, dragen, kommen, stichtjen,
enz., en zulks niettegenstaande hij zelf heeft erkend, dat de
infin. achter zich eene n bekomt, wanneer er vooraf gaat
to, en wanneer de infin. als substantivum gebruikt wordt:
b. v. to libjen, it libben of Ubjen. (x. J., Wb. L X I I I ,
Indien Kiclithofen dit voorbeeld had gevolgd, had hij
die verba in 't oud-Fr. aangegeven met delande, dregande,
komande, stiftande, maar hij heeft zich wel gewacht, en
altoos den zuiveren infinitivus aan het hoofd zijner arti-
kelen geplaatst, schrijvende dela, drega, Jcuma of koma,
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stifta, tegenwoordig dele, drage, komme, sticMje. Jammer
slechts, dat Eichthofen al onze Land-Priesche verba, op
Epkema's gezag, in gerundio heeft aangehaald, hetwelk
even zoo veel is of een Latijnsche lexicograaf zijne arti-
kels begon met actum, agendum; amatum, amandum, in
plaats van met ago, agere; amo, amare. Gelijk hierin,
volgt ons land-Friesch ook in 't gebruik naauwkeurig de
oude spraakwetten; Rike Uu' wolle libje om to üen, wize
Uu wolle ite om to libjen. — Alle minscen matte stêare.
Steárren is nèat, mar om ta stearren to kommen! — Siz-
zen is bernewirk, mar dwaen is 'n ding, bevelen is
gemakkelijk, maar op doen komt het aan; waar sizzen en
divan substantive genomen worden, even als in het Griek-
sche yy&Antov TÛ 7ToiîTv, TO J's xiteSffott fxiïtov, ook TTOHÏV

en xshtvireih De monosyllaba gean, stean, dwaen, sjean

enz., werpen bij wijze van uitzondering de n nimmer weg.
Waarvan de reden is, dat ons Lfr. er niet van houdt,
om de monosyllaben van de sluiting der n te berooyen,
en als de Eng. to go, do, see, alzoo te zeggen gea',
stea', diva1, sjea'. De ouden zeiden echter dua, sia, maar
in 2 syllaben, waardoor het gerundium, met een n er
achter te voegen, van zelf voor den dag kwam. De
ouden reeds hadden stan en stonda, gan en ganga.

Ik kom na deze lange toebereidsels tot mijne hoofd-
vraag, hoe de Rizumer dialect het gerundium van den
infinitivus onderscheidt, en het antwoord i s , juist zoo als
de zuster dialect, ons Land-Friesch, 't doet. De infin. gaat
uit op e, en het gerund, op n. Inf. p. 400. Da wille anerte
kâne so wèjl sweumme as ock gonge an flijn, F . di loylde
einen kenne like goed swemje as eak gean ind fiêane. 443,
Hueni meujt ai alltid aw ijn ambeult smaze, F . men mat jim-
mer net op ien arnbyld smeye. 448, Jam shan ài stele, noch
Ijâge, untig fèlsh hondle de iene má de ausere, "F.^jimme scille
nat stelle, nat Ijeage, nat falsk hândelje di iene mei di oare.
452, Ik wal de ai forlejtte noch forseume. As't meuglik dat
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en modder har hjàrn forjêze keun, dat s' har ai auwer harren
sân erbarme shèujl f An wann se hám ook forjêze Iceuz,
seu wàll ick doch de ài forjêze, F . ik wol dy nat forlitte,
oaf forsomje. Is 't muwlk, dat ien mem har bern forjitte
hen, dat hja har nat oer har soan erbarmje scil? EaJc as
hja Mm forjitte koe sa wol ik dy dochs nat forjitte. Dit zijn
allen infinitivi, die men overal, waar zij zuiver voorko-
men, zonder n zal vinden; doch zoodra treedt het gerun-
dium niet in, of de e wordt gesloten door n. 429 , a,
já keire ut tó swalen, F . hja geane uwt to swyljen, — He
ás dilling ai gèujd to sprêgen, F . hy is hjûd nat goed to
sprekken, het hoofd staat hem niet goed. — 443, Wat de
ài brànt bruokst ài to sleken, F . 'wat dy nat barnt hoefste nat
to dwestjen (Bruokst is Hd. brauclist. Sleken NL slaken,
lesschen, blusschen). 449, a, Wan de falsche tjeuge en
falsch tjeugnisse ijn sán brauser aufieid hêt, seu shán 'm
hám düjn as he sán brauser to dueggen teugt, wanneer de
valsche getuige een valsch getuigenis tegen zijnen broeder
heeft afgelegd, zoo zult gijlieden hem doen gelijk hij zijnen
broeder te doen dacht; hier is düjn de infinitivus, en
dueggen, voorafgegaan van to, het gerundium, dat 2 re-
gels later nog eens voorkomt. 450 , a , Psalm 138, 6,
dat to forstéujnnen as me altó wunnerbaer'an altó huch;
ick keun 't ài begrippe. 458', De jeuze Joel, dirr hám
neilke wát to baurigen aufslèien hai, F . de jeud Joel, dy
him okkerdeis wat to borgjen oafslein Me. 464, lek huil me
en sèdel, wirraw ick to shriiowen plêgei, wat ick fa er en
besonneren gneze f on Göd eujnsach, an ai aurs erklère to
kanen liewd, F . ik hâld er 'n memorje-boekje op nei, deer
ik yn op to scriuwen plichte, wat ik foár 'n bisondere
genade f en Goad oanséach, ind oars nat forklearje to
kennen léauwde. Van dit onderscheid is door den heer
Bendsen niets bemerkt, en even als Epkema heeft hij al
zijne verba in den gerundialen vorm aangegeven. In para-
grafen 149 en 159 zegt hij met ronde woorden, dat de
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infinitivi op n uitgaan. J a , § 175 zegt hij, „ das wort-
„ chen tó (zu) vor dem wandelworte (infinitif) bildet mit
„ dem selben keine streng gerundische form, sondern steht
„ eigentlich melir als ergänzung des sinnes bei liaupt-,
„ bestimmungs- und zeitwörter, a ls : He pleget êdder
„ bêd to (jongen (hij pleegt vroeg naar bed te gaan);
„ dat ás swar to drégen (F. dat is swier to dregen). lek
„ háio nint to èzen (F. ik haw neat to iten)" lek bán
„ ai kiemen am ma dé to tjawweln (F. ik bin nat komd
„ om mei dy to tsjouwen. Tsjouwe, kibbelen; frequentativum
„ tjawwele). He het noch en brèif to sohriwwen (F. hy hal
„ noch 'n brief to scrimuen). Jeu het gaer nint to dueggen"
(zij heeft volstrekt niets te doen). De voorbeelden zel-
ven, met Avelke Bendsen het bestaan van een gerundium
bestrijdt, bewijzen het gerundium; terwijl al de verba
achter to hier op n uitgaan , zien wij eenige regels ver-
der (p. 265) een voorbeeld met twee infinitivi zonder n:
de mánshe hei dir faer man an müz an tueg ure dat V
mannere snake an meur hier e sheujl, F . di minsce het dær
foár mar ién mule ind twa earen, dat er minder snappe
ind mear heare scoe. J a , wat nos onverklaarbaarder is,
wijlen mijn vriend Eask had reeds ten jare 1825 dit on-
derscheid herkend, toen hij op bl. 12 zijner Frisisk Sprog-
lære zeide, dat in het Noord-Friesch de infinitivus op e
en het gerundium op n uitging. „ Men hvad der sœtter
,, dette nœsten uden for al tvivl er Nordfrisisken, hvor Nf.
„ (infinitivus) endes pa E, som er dei oldfris. A, men sa
„ snart et Fo. (praepositio) kommer foran, pa EN, som er
„ det oldfris, ANDE." Wat wil men duidelijker? De heer
Bendsen haalt Eask éénmaal aan; doch men zou twij-
felen, of hij Eask wel ooit heeft gelezen.

De Helgolander Friezen (11) gaan met het afkappen

(11) Mijne voorbeelden zijn genomen uit een boekje in 12«, getiteld
Kleiner Wdrterbuch zur erlernung der Helgolander Sprache, von P. A.
Oelrichs, 1846.
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van de staarten der werkwoorden dikwerf even ver als
de Engelschen; zij houden namelijk niet over dan het
thema, b. v. Eng. to shoot, Helg. shüt; Eng. to sleep,
Helg. sliâp; Eng. to send, Helg. siân; Eng. to sing, Helg.
song; Eng. to sink, Helg. sink; Eng. to dream, Helg.
drem; Eng. to tread, Helg. tred, enz. Maar dit belet
niet, dat zij het gerundium, als een' onmisbaren vorm,
volkomen regt laten wedervaren. Helg. verjief et me, dat
ik jim so lang tüw lat ha, vergeef 't mij, dat ik u zoo
lang heb laten wachten. Wat skel ik iet? F . hwat scil
ik ite ? wat zal ik eten ? — Jim kan man keese, F .
jy kenne mar kieze, gij kunt maar kiezen. — Wat wol
jim dan drunk be it riâkenf F . hwat wolle jy den dHnke by
it roken? wat wilt gij onder uw pijp drinken? Tuw, iet,
keese, drink zijn infinitivi; riaken een verbum als substan-
tivum neutrum gebruikt, en daarom met n, beide als in
't Noord-Fr. en ons Land-Friesch. Bij de verba, als verba
ook gebruikt, komt ook, even als in die beide dialec-
ten, de n achter aan, wanneer zij met to voorop het ge-
rundium moeten uitdrukken: De snieder komt mei âns om
jim de miât to nemmen, F . di scroar komt mei iens om
jou di m.jitte to nimmen, de kleermaker komt met één om
u de maat te nemen. — Ja (de hoeden) sen nog nig
recht klarmaket, dat ik jam opsat kan to verkopen, F . di
huódden binne noch nat goed klear dat ik se utstalje ken,
om se to forkeapjen, (de hoeden) zijn nog niet goed
klaar gemaakt, dat ik ze kan uitstallen om ze te verkoo-
pen. Upsat is de infinitivus, en verkopen het gerundium.
— Ik ha der niks üp uf to satten, F . ik ha deer neat op
af to keuren, ik heb daar niets op aan te merken. — De
snieder komt om jim de awerrok un to passen, F . di scroar
komt om jou di ûrjas oan to passen, de kleermaker
komt om u den overjas aan te passen. Nemmen, verko-
pen, uf satten, unpassen, zijn na to gerundia. Jimme be-
zigt het Lfr. steeds meervoudig, gijlieden, uitgezonderd
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te Molkwerum, waar het de singularis reverentiæ was, en
zoo gebruikt het de Helgolander ook. Het Lfr. zegt in
dien zin ji, jy.

Het Wangeroogsche en Saterlandsche Friesch heeft het
zelfde onderscheid tusschen den infinitivus en hej; gerun-
dium overgehouden. Daar echter bij Ehrentraut (Frisi-
sches Archiv, I, bl. 255) over dit onderscheid reeds ge-
handeld is, kan ik mijne lezers derwaarts verwijzen.

Met een enkel woord moet ik nog melden, dat de
Friezen op de eilanden Feur (Hd. Föhr) en Amrum, aan
de westkust van Sleeswijk, den infinitivus en de gerundia
op de zelfde wijze onderscheiden. Om dit te staven beroep
ik mij op eene vertaling in dat dialect door den heer Jo-
hansen van eenige hoofdstukken van Mattheus gemaakt (12).
Infinitivi. Mattli. V I : 4. Hi wal 't di gudmâgi, F. hi
wol 't dy goedmeitse. vs. 19. Jam slcel jam nian gud
samli, F . jimme scille jimme nin goed samelje. vs. 24. Hi
mut di ean hâdi, F . hi mat di iene haetje. vs. 9. Jam
skel so bêdagi, F . jimme scille sa bidde. Gerundia. vs. 5.
Diar stun ûn a skûlen tu bêdagin, F . dy yn 'e synagogen
stean to bidden, vs. 1. Jam ha eudars nean luan tu feur-
ivachtin, F . jimme ha oars nin léan to ivachtjen. ~V: vs. 23.
An komst diar am tu ihênkan, F . ind komst deer um to
thinken. vs. 22. Hi feurthmat feur 't giricht tu kernmen,
F- hi forthjinnet for it geriuoht to kommen : en zoo ver-
volgens op alle plaatsen, waar de vorm des verbums het
onderscheid kan doen uitkomen. Ook de heer Johansen
heeft in de optelling zijner verba de gerundia eerst en
dan de infinitivî genoemd, p. 35.

Wij zien hier vijf Friesche dialecten, door geene schrij-
vers beoefend en bestendigd, alleen bewaard in den mond
des volks, en aan al de uitspattingen der spraakorganen

(12) Die Nordfriesische Sprache nach der Föhringer und Amrumer
tmmdart, von Chr. Johansen. Kiel, 1862,
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overgegeven, die in den loop der eeuwen tot op dit oogen-
blik het onderscheid tusschen de infinitivi en gerundia
bewaren. Wij zien daarentegen twee schrijf- en boeken-
talen van den zelfden stam, door de schoonste vernuften
verrijkt en veredeld, door duizende schrijvers in onver-
anderlijke vormen gegoten, door de grammatica bewaakt
en, gelijk het luidt, beteugeld en geregeld; wij zien het
Nederlandsen en het Engelsch dat zelfde onderscheid
sedert drie en meer eeuwen reeds verliezen. Ei lieve!
wat is nu beter en sterker, het taalinstinkt, waar het
ongeletterde volk uit spreekt, of de opgeworpen taalwetten
der geleerde schrijvers en spraakkunstenaars, die niet eens
de middelen wisten op te merken en te behouden , welke
dat goddelijk instinkt gebruikt, om de denkbeelden van
den mensch en hunne tallooze wijzigingen uit te druk-
ken?

Maar er is nog meer. Het Eizumer dialect heeft het
geslacht, dat de ouden aan ieder substantivum toeken-
den, bewaard; het Nederlandsen en het Land-Friesch
bewaarde slechts het onderscheid tusschen neutra en
communis generis, terwijl het Engelsch alle onderscheid
in dezen sedert lang verspeeld heeft. De mannelijk; jö
vrouwelijk; dat onzijdig. De is uit het oud-Fr., thi; jö
uit oud-Fr. ihju, en dat uit oud-Fr. thet. Het Lfr. de of
di, mannelijk en vrouwelijk, is uit oud-F, thi; en it uit
oud-F. thet. Het Eng. the geldt voor alle drie geslach-
ten, en gelijkt op het Ags. mannelijk artikel r>e. R« de
shin, masc, NL de schijn, ra. E. jö shruw, fæm., NL de
schroef, f. K. dat slim, neut., NL het slijm, n. Het Engelsch
kent alleen the; the shine, the screw, the slime. Door het
artikel onderscheidt het NL geen masc. van fæmin., en
ofschoon de geslachtlijsten aan elk subst. zijn bijzonder
genus toekennen, en den genitivus diensvolgens decline-
ren met des of der, zoo bestaat dat onderscheid tegen-
woordig nergens dan op het papier; de taal zelve heeft
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dat onderscheid, ook in het dagelijksch gesprek der meest
beschaafde menschen,verloren. Wie het schrijvende wenscht
te weten, weet liet niet als de Sizumer uit liet taalin-
stinkt, dat in hem spreekt, maar uit de geslachtlijsten
van Hoogstraten of Siegenbeek, welke hij opslaat. Daar
ik echter de geslachten als een overblijfsel van de oude
beeldspraak der talen beschouw, die door schrijvers en
redenaars moet worden aangehouden, al is 't dan ook
door kunst, zoo herhaal ik hier, wat vroeger door mij
is aangevoerd, dat, aangezien liet Rizumsch aan elk
woord een bepaald geslacht toekent, de twijfelachtige
geslachten in bet Nederlandsen door vergelijking met de
woorden van dit dialect kunnen worden vastgesteld. Of
denken de Nederlanders, dat 't Hoogduitsch hun in dezen
nader ligt dan liet Friesch? Eend. 87.

Ja , diep was het besef der geslachten in het taalin-
stinkt geworteld. Wij zien het hier niet slechts in de ken-
merkende artikels, maar zelfs in de vokaal der persoonlijke
voornaamwoorden. Wanneer het voornaamwoord slaat op
een masculinum, is a de kenmerkende letter; slaat het
op een femininum of neutrum, dan verandert de a in i,
b. v. man énne brauzer, mijn arme broeder; dan witte
lùujd, uw witte hoed; san lájtte norbacker, zijn klein hitje
(Eng. pony); harren hronke saen, haar kranke zoon. Man
(F. inyn), dan (F. dyri), san (F. syri), met eene a, omdat
brauzer, hèujd, norbacker, saen, mannelijk zijn. Daaren-
tegen min brâio dogter, mijne brave dochter; hàr nái kap,
F. hjar nye kape, haar nieuwe kap; din ujl hus, uw oud
huis; sin jung ivif, zijn jong wijf. De i in de pronomina
possessiva is het kenteeken van het fæm. en neut., uitge-
zonderd har, hetwelk voor een masculinum harren luidt.
Het geslacht der woorden, hetwelk, zoo lang 't betee-
kenende voorwerp alleen staat, zeer helder uitkomt, ver-
zwakt, wanneer zij ons als eene meerderheid voorgesteld
"worden, en van daar het verschijnsel, dat in het meer-



NACH DEB MOEINGBE MUNDABT. 427

voud min, din, sin voor alle woorden, wat hun geslacht
wezen moge, geldig zijn. Het onderscheid der geslachten,
hetwelk anders de vokaal van den uitgang der pronomina
possessiva bestemt, grijpt hier de vokaal van hun tliema
aan. Onze kennis van de ontwikkeling der talen is zoo
onvolkomen, dat wij den grond van dit verschijnsel wel
nooit zullen opdelven. En zulks te minder, daar 't ver-
schijnsel geheel op zich zelven staat, en met niets van
zijne soort in de zustertalen kan worden vergeleken; ver-
gelijkingen toch tusschen de verschillende talen van den
zelfden stam voeren ons, even als in de vergelijkende
ontleedkunde, tot de eerste oorspronkelijke schets, uit
welke zich de bijzonderheden der soorten vervolgens ont-
wikkeld hebben. BencL 186, 219.

Het Bizumer dialect onderscheidt zich bovendien nog
door liet bezit van een dualis. Het pluralis is l3» pers. we,
O-F. wi, Lfr. wy, toi, nos. 2a- pers, jam, Lfr. jimme, uit
gi-mc£, voluit gilman of -men, NL gij-lieden, vos. 3a- pers.
ja, Oo-F-, Lfr. hja (ja), illi. De dualis is la- pers. nora. wat,
vus Ags, p i t , nos ambo; genit. unie, vwv» Ags, uncejl ,
nostrorum amborum; dat. accas. unk, viîvs, vä, Ags. unc,
nobis ambobus, nos ambos; 2a- pers. jat, atyoó, Ags. g i t ,
vos ambo; genit. junk, «{>av 9 Ags. m e e j i , vestrorum
amborum; dat. accus. junk, GQÙÙV > tr(Qá 3 Ags. m e , vobis
ambobus, vos ambos. De ontaarding van i tot a, zonder
eenig onderscheid in de beteekenis te brengen, zoo dik-
werf in dit dialect door ons ontmoet, treffen wij hier
weder aan. Jam voor Lfr. jimme; wat voor Ags. p i t ;
jat voor Ags. g i t . Unc is verkort uit Ags. uncejl .
Alleen het Ags. unc blijft onverminkt. Van den 2den
pers. is de genit. Ags. uicej i , geknot tot inc, waaruit
K. junk, en zoo is ook uit de dat. accus. Ags. inc ge-
boren het E. junk, waardoor de drie casus in één vallen.
Ook op de Noord-Friesche eilanden bloeit nog de dualis.
Op Feur, of Hd. Fölvr, en Amrum bij voorbeeld wat,
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ik en gij; jat, vos ambo, gij en hij; dativus, onk, aan u
en mij; jonk, aan u beiden. De genitivus ontbreekt. Als
pronomen posesssivum gaan onk en jonk over in onkans
en jonkans. Op de nomina personalia van het dualis
sloot in de verba geen duale vorm; b. v. grobbi, graven.
Sing. ik grobbi, dü grobbast, hi grobbat; dual. wat grobbi,
jat grobbi, plur. wi grobbi, jam, grobbi, jo grobbi, (Yan
dit grobbi is Lfr. groppe.) Johansen, Föhringer und Am,-
rurner Mundart, 60, 61, 34. De Land-Friezen conju-
geren op de zelfde wijze, doch zonder dualis, b. v. Rabje,
kwaad spreken; ik rabje, dou rabbeste, hi rabbet; wi
rabje, jimme rabje, hja rabje. Bend. 209.

De lezer gelieve in dezen op drie zaken te letten: 1°.
dat, noch in het oud-Friesch, noch in een eenige der latere
dialecten van 't Friesch, eenig spoor van een dualis is
overgebleven. 2°. dat uit de bovenstaande vergelijking
van den Eizumer dualis met dien der Angelsaksen blijkt
eene naauwe verwantschap, en 3°. dat in 't Kizumsch en
de overige Noord-Friesche dialecten vele Engelsche woor-
den of woordvormen voorkomen, welke het Land-Friesch
niet zoo bezit. Hoe groot nu de verwantschap van 't
Friesch in het algemeen met het Angelsaksisch zij, zoo
bestaan er toch graden in die verwantschap, en hoe ver
het Noord-Friesch, door zijne vocalische uitspattingen en
zijn boeleren met Deensch en Hoogduitsch, van den ouden
stam gevallen zij, het draagt onder die misvorming spo-
ren van eene naauwere bloedverwantschap met het An-
gelsaksisch, dan de overige Friezen. En dit zou ook
stemmen met de overlevering, die de Anglen en Saxen
ten zuiden, de Jutten ten noorden, in de onmiddellijke
nabijheid der Noord-Friezen plaatst, waardoor het Noord-
Fiïesch reeds vroeg een diepen tint uit de talen van alle
drie naburen moest aannemen. Er zijn echter ook van
andere punten aanverwante veroveraars naar Brittannië
overgestoken; onder anderen van uit de noordelijke stran»
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den van Frankrijk, littus Saxonicum genaamd, waar zich
een mengsel van Saxische en Friescne zeeschuimers had
nedergezet, die zoo vele Anglo-Friesche elementen in
de taal van Vlaanderen hebben achter gelaten. Schau-
mann, Gesch. d. Nieder-Söch. Volks, § 7.

In het werk van den heer Bendsen komt een groote
schat van woorden voor, die, of tot opheldering van de
zelfde woorden in andere Friesche dialecten kunnen die-
nen, of, zoo zij daar ontbreken, dienen kunnen, om het
getal der Friesche woorden te vermeerderen. Het is hier
de plaats niet, om die woorden op te noemen en te be-
oordeelen; zij behooren in een woordenboek thuis. Alleen
zal ik zeggen, dat er sommigen onder zijn, die den ety-
rnologist nog al moeite baren. Tot voorbeeld noem ik
het substant. nost, een steenen drank- of voederbak voor
het vee. Ook in het Emsiger landregt vindt men het zelfde
woord, Eichth. 228, „ ef ter hwa wrpen iefta treden
„ werih inna grope, thet Mm her and halsdoc alra skergest
„ se, sa is thiu bota achtende half skilling. Bkoase worpen
„ werih innane nost Harde halue skilling." „ Wie in de
„ groppe gesmeten of getrapt wordt, dat hem hair en
„ halsdoek geheel bevuild wordt, is de boete 17 .̂ schel-
„ ling. Wie in den draftrog wordt gesmeten, 32. sehel-
„ ling (boete)." In de Friesche veestallen staan de run-
deren met het hoofd naar den wand en met het achtereind
naar het midden, waar de aanschouwer staat. Achter de
runderen loopt een breede grup, waarin zij de mest laten
vallen; daar iemand in te smijten, dat hoofd en halsdoek
hem één drek was, werd gestraft met eene boete van 17 |
schelling; daarentegen in den draftrog, was slechts 3 | schel-
ling boete, omdat het niet meer dan eene gewelddadige
beschimping was, zonder dat de beleedigde aan hals en
ooren toe één drek werd. De grope noemen onze boeren
nog di groppe.

De voorname Friezen Heten zich voormaals, toen het
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land nog vol wolven was, die in hongersnood de lijken
uit de graven scheurden, in zware steenen troggen, met
even zware steenen deksels, begraven. De Angelsaksen ,
die de zelfde gewoonte volgden, noemden bjiuh, f. een
kist in het algemeen, en een steenen doodkist in het bij-
zonder; zij breidden die beteekenis zelfs uit tot graf en
grafkelder. Bij de oude Eng. nog was througfi en throch
een steenen doodkist, maar de Iateren, die er 't onder-
einde slechts van overhielden, en tot allerlei einden, om
er iets in te leggen, gebruikten, namen trough in den
eenvoudigen zin van ons trog, Lf. throach, alveus, of
langwerpig en van boven open vaatstuk. Van daar noe-
men de Friezen een doodkist nog 'n dea'-fet. Een soort-
gelijken gang schijnt het Gotliische Njü^ïSTfC, doodkist
van steen, of graf, genomen te hebben; van dit navistr
is het Goth. vb. M / ^ W S T ^ M , begraven. MjitïS^ een
doode; NjüyiS adj. dood; Njü^lSTÏC, doodval, mortuî
receptaculum. Het is bekend, dat eene menigte Nbord-
Friesche dorpen, aan den oever der zee, door liooge wa-
tervloeden zijn verzwolgen; wanneer nu bij lage ebbe de
puinen dier dorpen voor den dag kwamen, vonden de
strandbewoners blootgespoeîde steenen doodkisten, welke
de boeren yervolgens tot voederkribben of draftroggen voor
de varkens gebruikten. In ons Friesland zijn ook eene
groote menigte dier aristocratische doodkisten gevonden,
en door de boeren tot liet zelfde practiscîie, doch zeer
onedele, einde gebezigd, waarvan ik mij in mijne kindsch-
heid op vele boerderijen met eigene oogen overtuigd heb.
Een buitengewoon groote steenen sarcophaag, in ons Fries-
land opgedolven, vindt men te Leeuwarden, op de bin-
nenplaats van bet Hof van Justitie. Bendsen, 146.

Goth. jü\;i, een schaap (NL ouwe, oije, id.), jV\?lSTK>
schaapstal, ovium receptaculum; op gelijke wijze als uit
Goth. NJl^ lS , mortuus, MAyiSTfC doodkist, receptacu-
lum mortui. Deze uitgang -i&tr was bij de Friezen en hunne
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stamgenooten, de Angelsaksen, niet onbekend; Ags. eopu
en epe, schaap; F. ei, lam, diniinut. eihe; Ags. eopyr-
t f ie , epeftrjie, een schaapstal of omheinde plaats, waar
de schapen bij elkander worden gedreven; F. iéster, jister,
de omheinde plaats, waar men de koeijen melkt. Uit de
ou of au in navistr of naustr is hier, als naar gewoonte,
nôst en nost geboren, en zoo ook iester, iister, jister uit
evystre. De Noord-Hollanders, die oorspronkelijk Friezen
zijn, en daarom tot de Fransclie revolutie van 1795 West-
Friezen genoemd, hadden in de 16de eeuw nog het woord
nobis voor bet Goth. iST̂ fV ï̂S, dood, mortuus, in uubis-
kroech, het bol der dooden. Kil. „ nobis-Jcroecli, Holl.
septent. orcus, antrum Plntonicum."

In Bendsen (bL 187, 220) heb ik ook nog eene Gothi-
sehe constructie ontmoet. De Grieken zeggen o els óWAor»
hetwelk wij moeten vertalen de slaaf van u; want de uwe
slaaf is geen Nederlandsen. Doch Ulfilas geeft die Griek-
sche constructie woordelijk terug. Joh. VII: 16, jj îfitq M#x/{
vertaalt hij S ^ MGINA A^lS6ïMS, (de mijne leer)
Joh. XIV: 24, roùç Ao'yo.vç pov vertaalt hij «fjC? ^AtîK^-A
M6ïlSïj\ (de woorden mijne). Ten teeken, dat Ulfilas zijn
Gothiscb. geen geweld aandeed, om digt bij het Grieksch
te blijven, dient, dat de Friezen te Eizum op de zelfde
wijze construeren, zeggende b. v. de man saen, mijn zoon;
jeu har f ommen, hare meid; de man ujlle hajnst, mijn oud
paard; de dan rüjdde krèjder, uw roode liaan. Misschien
hebben de Gothen, gedurende hun verblijf in Italië, deze
constructie, met andere eigendommelijkheden hunner taal
in de landstaal achter gelaten; immers, de Italianen zeg-
gen il rnio eavallo (het mijn paard), mijn paard. Zij ver-
talen bet euangelium ook als de Gothen; b. v. Matth. V:
24, To' «î'âîpou crov > Vuig. „ mumis tuum, Goth. çjj^
TlKji I | S 6 I M A ?

 I t a l ' la tua offerta. Job. VII: 16, j
ipn M*w , Vuig. „ mea doctrina," s|s^ VA^lK^-A
MSïN^.) ^ta^ la m^a dottrina.
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De studie van de dialecten op de Friesche eilanden is
een onbedriegelijke toets, om te onderkennen, wat in 't
Engelsch. tot het Angelsaksisch, wat tot het ÏSTorman-
Fransch behoort, de beide talen, waaruit het zamenge-
hoeteld is. Na het aangevoerde nopens het besnoeijen
der terminatiën van infinitivus en gerundium in de Friesche
dialecten, vooral dat van Helgoland, twijfelt niemand meer,
dat de gansche afkapping dier terminatiën in het Engelsch,
niet uit het Norman-Fransche element, maar de Friesche
en Angelsaksische natuur der taal, zich ontwikkelde. In
de Friesche dialecten immers werkte dat verschijnsel, zon-
der dat eenige invloed van het Norman-Fransch moge-
lijk was.

Laat mij spreken door een voorbeeld.
Onder de woorden, wier oorsprong moeijelijk i's op te

sporen, behooren zeker de interjecties: tot voorbeeld neem
ik hier twoy, foei, zwijg daarvan, Outzen , 312. Wij
bezigen daarvoor, doch in minder verachtelijken zin, tut,
tut! zwijg! Dat gaat niet aan! Daar komt niet van in!
Het woord is ook veel bij Campo Weyerman en de zul-
ken, b. v. Hollandsche zindelykheit, p. 9, Tut, tut, dat
wort gekeert; dat sta ik nimmer toe. p. 7, Klarinda. 'k Zal
tot 't uyterste komen, Eer ik Alfonso derf. Keysersthee.
Tut, tut, al meysjes droomen! Shakespear bezigt tut in
gelijken zin, Eomeo, Act. 1, se. 2. Benvolio. Tut! you
soit} her faire, none else being hy. Aldaar Benv. Tut,
man! one fire burnes out anothers burning. Merc. Tut, duns
the mouse, cæt. Het woord was ook onder de Westfaal-
sene Saxen, de Bremers enz. Brem. Nieder-Sax. Wb., V,
134. Tuss, st! stil, stil! Tussen iemands drift nederzet-
ten. Wij zouden zeggen iemand sussen. Enen rnit hand un
mund tussen, iemand met woorden en gebaarden zoeken tot
zwijgen te brengen. Vertussen, verborgen houden; sine
schande un laster sunt vertusset, zijne schande en misdaad
zijn bemanteld, om niet onder de menschen te komen, De
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verwisseling van tut met tus heeft ook Shakespear; b. v. de
eerste regel van de Othello, Tush, neuer teil me! I take it
much unldndly ihat thou, Jago, enz. „ Tut, spreek er mij
„ niet van! Ik neem het zeer kwalijk, Jago, dat gij" enz.
Men stelle zich voor, dat Roderigo en Jago midden in
een hevig gesprek op het tooneel treden, en dat Roderigo,
dat gesprek vervolgende, begint met tush! Er is niets
eigenaardiger, noch. meer in den geest van Shakespear,
dan deze lezing, welke Paine Collier ook wijselijk in zijne
laatste uitgave opnam. Ondertusschen heeft Professor
Opzomer tush verworpen, vermoedende zijn hooggeleerde,
dat 't misschien verbasterd ware uit that. — Voor tush
zeiden de ouden ook twish: „ There is a cholerike or
„ disdainfull interiection used in the Irish language cal-
„ led beagh, which is as much in our English as twish."
Holînshed, desciïpt. of Ireland, c. 8 Dit twish was zelfs
een verbum tegelijk, even als het Neder-Sax. fuss! en
vb. tussen. Nowe after a perverse kynde of iudgement (as
it were setting the cart before the horses) thou flatterest and
pleaseste thy self in thyne oivne good qualities as though
ihey were singular, and at an other mannes thou mahest
muche TUSHING and many exceptions. Udal., Luc. cap. VI .
„ Op een ander mans goede hoedanigheden hebt gij veel
„ af te keuren en af te dingen." Dat het Eng. tush!
eigenlijk de imperativus is van to tush, zwijgen, blijkt uit
het Schotsche to tush en het Zweedsclie tysta, stilzwijgen
opleggen, imperat. tyst, sile! Het IJsl. hustlaut is één
woord met het Zw. tystlaten, stilzwijgend, en bewijst, dat de
t in de bovenstaande vormen eene vergroving is uit de h
(th). De eind-i in hust werd sh, gelijk in Eng. hart,
Mart enz., tot harsh, Marsh. De u verbreedde zich tot
wi, gelijk omgekeerd wi dikwerf inkrimpt tot u; het oud-
Zweedsche tuistur, taciturnus, geeft er ook een voorbeeld
van, Ps. 39: vs. 2 , „ obmutui." Het NI. tut verloor
de s uit hust. (Ihre tyst.) De Zweden, even als de
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Neder-Saxen met hun tossen, zeggen nedtysta en sak, eene
zaak sussen, eenen twist dempen, bevredigen, In plaats
van tyst, of twyst, of twist! Stil! zeggen de Zweden ook
verachtend twi! twi dig! Stil gij! Foei gij! waaruit
het N.-Friesch twoi vervormd is. — Er is nog een IJsl.
vb, sveya, silentium cum pudore imperare, waarvan de
interjectie svey! phy! tace! apage! Of dit woord hier
thuis hoort, kan ik niet zeggen. Ik geloof 't niet, schoon
ook s in 't IJsl. dikwerf geldt voor onze t, als in IJsl.
sveigr, vimen, voor ons NL twijg, id. Zeker is het, dat
interjecties, omdat men er de eigenlijke beteekenis niet
meer van kent, aan allerlei metamorphoses onderhevig
zijn; zoo maken de Westfalen van tush hun tuf. In Te-
wesken kinderbehr (A. v. child-ale) of kraamvisite kijft de
kraamheer Tewes, dat Wummel, de kraamvrouw, niet ge-
noeg aan hunnen vriend Uxschen te eten geeft, waarop
Wummel antwoordt, By Gott, dats ivalir. Tuf, tuf, 'k weit
raht! 'k Hebbe iho liu&z noch roven kakel (rapen gekookt);
is dat dyne fretterije nich, Uxschen! Men kaner besuchi-
schen na lohszerhen al ivenne donnert, sulcke winne giffen
daarna. Kmn her in, Uxschen, frette die sat, Stil, stil,
ik weet raad. Zie Slenner Ilincke bij Joannes Kannewit,
Ainst. 1761 , 12°, zonder paginatie.

Zoo vraagt men ook, of het Ags. fbat : , zweet, voor
bloed, eene dichterlijke, door dichters txitgevondene, be-
teekenis zij? Het Noord-Fiïescli antwoordt, neen; swiet,
swijt, is in dat dialect het warme bloed van een geslagt
dier. Cædmon bezigt svat viermaal voor bloed; de dich-
ter van Beowulf zegt svat-fah, besprenkeld, besmeurd met
bloed, en beide dichters vonden die beteekenis in de
volkstaal. Doch die taal zelve was dichterlijk in eene
eeuw, toen de man de aarde met zijn bloed bemestte,
gelijk thans met zijn zweet. Outzen, 348.

Ten slotte moet ik betuigen, dat het Rizumer dialect
mij een verrassend verschijnsel op het groote veld der
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taalkennis is. Overgegeven aan de losbandigste en ge-
drochtelijkste uitspattingen van het vocalisme en conso-
nantisme beide, wist liet toch de edelste en teederste
deelen der taal te eerbiedigen, en tot den huldigen dag
veilig over te brengen. Reeds maakte ik den lezer op-
merkzaam op 't behoud der gerundiale vormen; ik moet
er nu nog bij voegen, het geslacht der substanliva, dat
bij de Engelschen is uitgewischt, en de dualis, die beide
in het Gotliisch en Angelsaksisch bestond, docli waarvan
thans geen spoor meer in de Hoog- of ÏSTederduitsche talen,
dan alleen in Noord-Friesch, aanwezig is. De vorruen
der woorden en de middelen om zich uit te drukken, die
aan het taaiinstinct van den mensch, in den staat zijner
ruwheid , ontwelden , kunnen zich onder den invloed dei-
latere Europesche beschaving, die dat instinct niet door-
grondt, en er verwaand hare eigene theoriën boven plaatst,
onmogelijk handhaven. De schrijftaal, door het beschaafd-
ste deel der natie aangenomen als een algemeene stand-
aard, heeft de strekking, om alle dialectische verschillen,
ook zulke, die nog de edelste eigenschappen der taal
ophouden, als boersch te doen verachten en te vernie-
tigen. Gelijk de bijzondere regten en gewoonten van
dorpen en kleine gewesten, die bij de vorming van den
staat kracht hadden, zich bij de ontwikkeling der maat-
schappij in algemeene wetten en gewoonten oplossen, zoo
verdwijnen de tongvallen eindelijk voor de boekentaal,
die, goed of kwaad, door de meerderheid, die hare waarde
niet beoordeelen kan, als de eenige algemeene taal wordt
goedgekeurd, aangenomen en verdedigd.

Te^en de huidige gewoonte aan komt hier eenig vreemd
letterschrift voor, waarover ik mij, ter voorkoming van
zekere vermoedens, wel dien te verantwoorden. De heer
L. Brandenburgh, drukker ven het Genootschap, bezit
een stel van Gothische en zoogenaamde Angelsaxische let-
ters, welke hij bij deze gelegenheid eens gebruikt heeft,
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"Wat de Angelsaxische letteren betreft, zij zijn niets meer
dan het gewone letterschrift, waarmede de Engelsche mon-
niken, in de middeneeuwen, zoowel Latijnsche als Angel-
saxische handschriften copieerden. Zelfs het oude Iersch
werd er mede geschreven, en het Iersche (4°) woorden-
boek van Eduard O'reilly, in 1821, op kosten van ruim
200 inteekenaars, te Dublin uitgegeven, en waarvan ik
een exemplaar bezit, is met Angelsaxische letteren gedrukt.
Hoezeer nu verreweg het meerendeel dezer letterteekens
volstrekt geene aanspraak heeft op den naam van Angel-
saxische letteren, en dus door de latere taalvorschers te
regt tegen onze gewone drukletters verruild zijn, zoo
blijven er toch. eenige weinige over, die, of wegens hare
twijfelachtige, of in onze talen thans onbekende waarde,
hadden behooren aangehouden te worden.

Wanneer ik Gothische of Angelsaxische karakters met
onze gewone drukletters schrijf, dan geef ik die karakters
zelven niet weder, maar ik geef er eene verklaring van?

en 't komt er slechts op aan, of die verklaring juist zij.
Stel tot voorbeeld eens de b en h. Zoodra door de ver-
wij ving der beschaving het taalgehoor begint te verstom-
pen en de spraakorganen onbehelpelijker worden, lijden
de teederste letters den xneesten aanstoot, en daaronder
behooren in de eerste plaats, de literæ aspiratœ der tand-
en keelletters b en h. De meesten drukken thans de b
of Engelsche etch, waarvan de uitspraak alleen bij de
Engelschen en sommige stammen der Noord-Friezen is
overgebleven, met th; ondertusschen gelijkt th evenveel
op den klank der etch als dh of sh, dat wil zeggen, in
het geheel niets, en waarom dan het teeken b niet aan-
gehouden, als het door gene der letters van ons alphabeth
kan worden teruggegeven? De Angelsaxische h is niet
onze h. In de rei der Angelsaxische keelletters g, k, h,
is A de litera aspirata, zoo wat gelijk staande met de
Grieksche % of onze ch. Het Ags. leóht , licht, is vol-
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gens de waarde onzer h, die alleen de losse keelbla-
zing aanduidt, niet uit te spreken; wij moesten't schrijven
ïeócht, en zoo wordt het Friesche Ijócht dan ook gespeld.
Als ch wisselt de Ags. h ook met/, in Ags. j-aht: (sacht),
vrede, IJsl. sefa, sopire. De Ags. en oud-Friesche h
diende ook om de liquida te aspireren, b. v. hvît, wit;
kring, ring; hloth, lot; hnecca, nek, waarvan niet alleen
het gebruik, maar zelfs het juiste denkbeeld, onder ons
is verloren gegaan. De Ags. p drukken eenigen v, an-
anderen w. Wie heeft nu gelijk? De œ (æ) drukken de
Duitschers met hunne ä; maar zij is geene ä. De œ is
het geluid van ai, in het Fr. maïs, taire, gelijk elke Fries
duidelijk hoort in Ags. jlæ}~, f~Tæp, Fr. glœs, steef.
Moet dan die œ niet blijven?

Wat ik zeide van de Ags. p, h, y, geldt nog met
meer klem van de Gothische ej>, h en ^ , De Gothen
hadden bovendien hunne 0 ? die de meesten met hw druk-
ken , doch Gabelentz en Loebe ons in de laatste tijden
nog met w teruggaven. Wat is nu het echte Gothisch,
wanneer de eene geleerde het sus, de andere zoo schrijft?
Behoort men geen vast teeken voor bestemde klanken te
gebruiken? En welk teeken zullen wij daartoe aannemen,
beter dan dat, hetwelk de natie zelve, die de taal sprak»
heeft uitgevonden en gebruikt ? Hetzelfde geldt de t l ,
hetwelk Ulfilas zeer juist gebruikte, als hij iets als ku of
qu, voor de vocaal wilde aanduiden, b. v. UIMjlN,
komen, £JlSTC|\.N , kwisten. De geleerde Massmann ,
schrijft al zulke woorden met ko, kviman, kvîstjan, ande-
ren met kw. Ondertusschen kan geen menschelijk spraak-
orgaan de k, vereenigd met de vaste w, uitspreken, en
de oude Nederlanders, die even fijn in de taal als in de
muzijk hoorden, spelden zeer keurig quisten, quaed, quet-
sen, om later bij betweters en botoren door het onmo-
gelijke kwisten, kwaad en kwetsen, vervangen te worden.

Ik geloof, dat de genoemde karakters door ons be-
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hoorden aangehouden te worden, zoo om de vastheid der
spelling} als om den lezer de vrije keuze te laten, welke
waarde hij aan betwiste, of vervloeide klanken voorstel-
lende teekens, meent te moeten toekennen, en dat zij,
die deze verwierpen, geene enkele reden overhielden, om
ook het Grieksch niet met Nederlandsche letters te druk-
ken, dan alleen het gemak, om op het oude pad voort
te slenteren, en de goedkoopheid.

In mijne JSTederlandsche stukken heb ik gemakshalve
de letterzetters gewoonlijk met de spelling van Siegenbeek,
als hun volkomen bekend, vrij spel gelaten, in de onder-
stelling, dat die spelling, op staatsgezag ingevoerd, onver-
anderlijk zou blijven heersenen, gelijk zij 60 jaar ge-
heerscht had. In die verwachting vind ik mij bedrogen
door groote veranderingen, die, thans voorgesteld, van
dezen al, genen niet, gevolgd worden. In dezen staat van
overgang, om niet te zeggen anarchie, neem ik van de
Siegenbeekiaansche spelling, die nog in dit stuk heerscht,
tegenwoordig iriin afscheid, en wel onder aanteekening
van pro f"' tegen hare beginselloosheid, en hare misken-
ning der eerste wetten, welke de natuur onzer spraak-
organen ons in 't koppelen der consonanten voorschrijft.

J. H. HALBERTSMA.




