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EEN E N0 0BD-FR1ESCHE

SAGE,

Door den Voorzitter van net »Friesch Genootschap van geschied-,
oudheid- en taalkunde" werd mij een handschrift van het volgende
noordfriesche vers welwillend ter hand gesteld met de vraag, of
ik dit in. het hollandsch wilde overbrengen, opdat het oorspronkelijke met die vertaling in »de Yrije Fries" geplaatst kon worden.
Zeer gaarne nam ik deze vereerende opdracht aan. Ik bracht de
vertaling in het hollandsch tot stand, en bracht tevens het oorspronkelijke noordfriesch ook in het westfriesch over, dat wil zeggen , in dien tongval van de friesche taal, die thans gesproken
wordt in de nedeiiandsche provincie Friesland voor 't grootste gedeelte en op het eiland Tersclieïling, en die men wel ten onrechte,
omdat ze vooral in de dorpen wordt gesproken, boerenfriesch gelieft te noemen.
Tevens schreef ik onder het lezen en vertalen van het oorspronkelijke vers eenige aanmerkingen op, en vroeg aan den heer C.
P. HANSEN te Keitura op 'teiland Sylt, de schrijver er van, om
ophelderingen en verklaringen van eenige, mij duister of onverstaanbaar voorkomende plaatsen in zijn gedicht. Zij werden mij
door den heer HANSEN met de meeste welwillendheid en vriendelijkheid verstrekt, waarvoor ik hem bij dezen openlijk en hartelijk
dank zeg.
Het onderwerp van het gedicht behoeft niet nader verklaard te
worden. Het is eene sage of vertelling, die de friesche bewoners
van het eiland Sylt in de Noordzee, aan de kust van Noord-Friesland {Sleeswijh) elkander vertellen als op hun eiland in oude tijden
voorgevallen te zijn. Eeeds meermalen is deze sage door noordfriesche en hoogduitsche schrijvers in hunne beschrijvingen van hot
eiland Sylt en van de Sylter-friezen, vermeld, maar steeds in eene
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kortere en meer zakelijke vorm. Het volgende gedicht evenwel behandelt de sage meer uitvoerig en is zeer merkwaardig, zoowel om
de taal waar in het geschreven is, als om de vele bijzonderheden
van het oude sylter volksleven, die er in voorkomen.
Het gedicht is geschreven in den sylter tongval van hetnoordfriesch , die nog al vrij wat verschilt van het feurer en amrummer,
helgolander en vastelands-dialect dier taal.
Mijne hollandsche en westfriesche vertalingen van het oorspronkelijke gedicht heb ik zoo naauwkeurig als ik maar kon, bewerkt;
evenwel heb ik daarbij mij meer bevlijtigd om eene zooveel mogegelijk w o o r d e l i j k g e t r o u w e vertaling te leveren dan eene
sclioone en zakelijke vertolking. Ik heb dit gedaan, omdat ik mij
verbeeld, dat de lezers van dit tijdschrift gaarne woord voor woord het
oorspronkelijke zouden willen nagaan en woord voor woord den oorspronkelijken tekst met den hollandschen en westfrieschen vergelijken;
uit een taalkundig en geenzins uit een dichterlijk of ander oogpunt heb
ik in dezen gehandeld. De lezer zij dus zoo goed om dit in aanmerking
te willen nemen, waar hij in de beide vertalingen stuiten zal op
vreemde, niet-hollandsche en niet-west-friesche uitdrukkingen en
zinwendingen. Geheel duistere en onverstaanbare plaatsen heb ik
in de aanteekeningen zoo veel mogelijk getracht op te helderen en
te verklaren.
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1.

NOORD-FRIESCH,
'IN

DEN

TONGVAL VAN HET EILAND SYLT.

DE B R I D F I A R B O O G H I i l ÏÎP S Ö L T H f
OP

dit

Miraalsel

fa.n

ESidem.

— Eu ualthing Tial, ön Iliini braagt fan Kristjan lappen. —

E n llurel fuarof.

5.

10.

Meenst, dat ik ek dort
Dit, wat ik haa jert,
Fuar üththern nü skriif,
Om dat 's mi ek liif î
Of meenst, dat 'k ek kjen?
Alstunds wel 'k bigenn!
Da feist dü tö weeten,
Dat 'k nö'nt haa auriiten.
Man skriif 'k al te fuul,
Da täänk: wat en GruuH
Sin Hingster slit Wein;
De Rest es nagh Lein.
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1.

15.

20.

25.

Taam Earik en sin Daaghter.
On Eidem üp Sönthdik
Diar uunet Taam Earik,
Hed Hüs diar en Lönth
Ek fiir fan de Strönth.
Sin Jilth hed hi rdowet,
Bi Strönth lied hi kloowet
En Skepman de Hand,
On Sönth hüm beklaud;
Wilth earelk dagh skiin
En biltj üöm wat iin:
Hi wiar jaa sa rik,
Hi hed ek sin Lik.
Dagh wiar hi ek letb.tb.en
En aaft tintöfreethen:
»Me UnrogM dit Lek,
Dit jenihigt me SlcreJc!"

30.

35.

40.

Sa seid sin Geweeten
Diar aaft höm jens betten;
Sa waath er uk seid
Fan danen, diar skreid, —
Hi hed en litj Faamea,
Höör Noom wiar Uas Taarnen,
Jü wiar wel sa deilk,
Man arkjen sin Eeilk.
En Miameni da slöps ,
En Injem da löps ,
En Deiem da spuans,
Bi Nagb-t wiar s' tö Daanz
Me Dräänger sa wilj,
Sa glääd üs en Jilth.
De Faather hi seid:
»Bliif dtt man tö Steid,
Dii stjtiürst naa Nuuthwaast hen
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Tö Pitje fan Shotlönth-

50.

Braaf Friiers ja kjen
Di jir uk nogb. finj.
De Hexen en Trööler
Üp Hiith haa jaar Hööler
Kumst dü jam wat nei,
Da uust dti balth fei."

3.

55.

60.

65.

70.

75.

De Fiighelspraak.

Uas swaaret höm:
»Up Hiitb. haa 'k Eüm;
Ithüüs es 't naar
Diar fing de Dräängor mi ön Snaar;
Uk mei I't weet: Hat es de Saak,
Up Hiith liir ik de Füghelspraak —
Di kjen al üs en Lörke sjung,
En üs de Störk up jen Biin gung;
Ik weet al wat de Kliire seid,
Wan jü üöör Eier üeeth jest leid:
»Kliire , kliire klötj !
Ik warp min Eier üp rüghe Tötj;
Diar kumt en Arm en geitü 's fuarbi
Diar kumt en Eik en nemt jam me."
En Barigenth, diar rääpt: »Cruddei!"
De swaare ik: »Dank fuar din Ei!"
Ik kjen al me de Spreenen snakke,
Ik weet al wat de Kreeken krake.
De Swaalken weske üp jaar Wiis
Mi alle Daagen lütter Mis.
On 't Weeter sen ik uk ek dum
Ik kjen al me de Swaanen swum;
En fan de gurt wit Möen
Liir 'k neistens uk dit Flöen."
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3.

0 e Friier fan Muuthen.
Taarn Earilc seid:

»Min Daaghter! min Daaghter! ik wel di wat sii
Dü skudt di fuul lewwer anständig befrii.
80.
Dü liirst man dit Hexin,
Dit WesMn en Tweskin,
Bringst Lidden aural
En di sallef tö Fal."
Uas Taamen swaaret:
»Sa slim. es 't jit eb.
Leest kam er en Gek,
En Mantje fan Nuutlien
Sa poltig üs Juuden,
Me Ausen fuar Plogh,
90.
Me Gris ön sin Skogh.
Hi skauet ülis Haagen, M skauet üüs Skiin,
Da braaght hi döör Booster sin Waref mi ün:
»Min kjäre litj Faamen, wan dü wel mi haa,
Saa skel dü, for Skam! mine Griskin al faa,"
95.
Skuld 'k sa jen nem?
Ik swaaret höm:
»Kjenst dit forstuun ?
Grip eeder de Muun,
En bring mi de
100.
Da feist dü mi."
Me Skanth en blo Sken
Fuar hi wethther hen
Sa mal üs en Stiir
Bï Naght nü aurstjüür.
105.
Dagb. maaket 'k tö Spaas
Höm bang üs en Haas,
Forfölgt höm üp Stölken
Me muurdelik Belken.
Fan Ungst waatfa. hi blinj,
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110.

Küth Wei ek muar finj,
Stort dial aur de Klef
Sa kam hi om 't Lif."

4 . D e Hexendaanz lip A l t n b S S g s b a r i g .

115.

120.

125.

130.

135.

140.

De Wolpernaght de es sa grä;
De Füghler en de Hexen flö,
Me Hexen en wüj Gös
Floóg Uasken uk fan Hüs
To Daanz üp Almböögsbarig,
Diar huppet Kreek en Sparig.
Diar kam 's töhop fan alle Sidden
De Trööler üp jaar Böösmer ridden.
Ja slüt en brokket Kraanz
En höltb. en lustig Daanz.
On Medden stönth üp aghter Biin sa stram
De D u i w e l sallef üs en huurent Eam.
Hi lukket wel sa bliitb.
En dor ark sin Beskiith.
Ja slekket hom om Stort,
Sa üs 't sin Jüngers jert.
Hi seid: »Fan juu es nemmen
Üs Uasken sa welkjemmen;
Jü es de jungst en deilkst fuar mi,
Ik wiale diar fuar höör tö Brid!" —
Man nü bigent de Ualthen
Tö skempin en tö skmalin:
»Diar fing wü. jen üp Snüt,
Nü es de Daanz nogh üt."
Uk Uasken waath forfiirt,
Jü hed wat Grögnelks jert.
Jü waath sa litj alk üs en Müs,
Jü buad de Duiwel: »Let mi thiis!"
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Hi swaaret Uas:
»Dü kumst ek lïiasf
Dü best nii min
En ik sen din.
Dü welligst iin
Dat jer tö Stiin
Forwandelst jir
Üs tö en Üththerns Brid.
Wan dit mi lööwest
Min Falskheid weegest,
Da let 'k di desmaal gung,
Dü best mi jit wat jung.
Ik wel mi da tö Fiirens iif
En. soowen Jaar fan Hüs af bliif;
Da kum 'k töbeck en haale di,
Da uust min Wüf en blefst bi mi."
Dit arem Uas! naa sin Begiar
Muast jü alstunds de Satan swiar.
Jü wiar üs Guus fen Hüs of löppen
En kam üs Müs töbeck mi kreppen.

145.

150.

155.

160.

5.

170.

Uas T a a m e n liiSör S e m m e r .
Uas bleef nii ään
Mebreeken Sen.
Jü skrualet fuul
Aur sok en Gruul;
Sok her 's ek taagt
Jü wiar forsaagt.
De Lidden fraaget:
»Wat munth höör plaaget?"
En braagt 's bi Skorstiin
En Pöös me Mentstiin.
Hat holp höör ncnt,
Jü bleef dagb. skäänt.
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175.

180.

185.

190.

»Jü heeth en Sjught!" — höör Faather seid;
»Wan 't nü man jest tö Harefst geith,
Da kumt er nogh en beeter Tid,
Da kumt er uk muar Leewent jir."
De Harefst kam, de Wunter ging,
Man UasJcen bleef allikwel ring.
De Friiers löp
Wan Uasken slop,
En stöntb. 's bi Düür,
Hed Uas de Tüür.
Tö leest, da kam de Wolpernaght
Jit jens; — man nü. küth Vashen saagt:
Jü dramt, de Duiwel hi wiar duad,
Jü wiar nü frii fan al höör Nuad.
Jü waath sa bliith, dat s' hoog ap sproong
En üs en Lörke Triller soong.
Jü biljt et höör nü sallef iin:
Jü wiar nü sünth, jü wiar nü riin.

6. De Friïer fan Meidem.

195.

200.

De Sölthring Seelid stöntb. alwethther
On Buurd üp See en soong bi 't Böthtb.er:
»Wü siü, wü siil tö Kaagelönth,
En bring en Skep fol Rogüel hen.
Wan de Boghe ripet,
Wan de Berri pipet,
Da haale wü ruad Aapier,
De Faamnen tik Waagstaapler.
En wan wü lekkelk kum aurstjüür,
Da stuun wü Stuntten lung bi Düür,
En da bigenn fan Niien
Wü Dräänger om tö friien." —
Sa kam er nü tö Harefsttid
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205.

210.

En Skep töbeck bi Suththersid,
Me trii jung Friiers ön de Floot.
Hokken wiar de förderst ?
Dit wiar Buk fan Keidem,
Hur säät hi sin Spöören?
Fuar Taam Earîiïs Düür.
Hokken kam tö Düür?
üashen Taamen sallef,

215.

220.

225.

230.

235.

Me Kruk en Bekker ön de jen Hunth,
Me gulde Einger aur de üthther Huûtü.
Jü nööthigt hom. en sin Hingst iin,
De Hingst dör 's Haawer en Buk dör 's Wiin.
Jü toog höm iin tö Kest
En wilth höm nimmer muar mest. —
Uk Taam seid: »Jaa!
Dü meist höör faa;
Man earelk skel at Bröllep hualth,
Dat Nemmen spüttet ön junk Kual."
Dit wiar uk Buh en üasken roght,
Us jat jam diar aur hed betaagt.
Jat waath jam jens, üp ualthing wiis,
De Bröllep skultn ön. Keidem wiis. —
De Bridman bliith
Aur sin Beskiith
* Eeed leet jest thüs
To sin ein Hüs.
De Hingst de sproong,
De Eütter soong:
»Eid, rid me Kuast bi Sid!
Miaren kumt de Brid
Me höör gulde Einger
Aur höör Jerm en Finger;
Me höör Siist en Eokker,
En höör kraaget Smokker,
Sölwer Eier üp höör Huif,

Wumkes.nl

OP HET EILAND SYLT.

240.

245.

250.

255.

Sküüret Knoppen üp de Sliif,
Meesing Bialt runt om de Lif,
Gnldet Kaartel üs jung Wüf.
Miaren skel ik Bröllep ha,
En min ein litj Uaslcen faa!
Toonk, toonk! faar des gud Dei!
Al de Brid en Bridmaaner of Wei
Otter Buh en Uasken alliining!"
» Alliining! alliining!''
Rööp Weththerskal. — Hat kam höm fuar,
Diar wesket hokken höm ön 't Uar,
»Dü best amsonst dagh radden,
Din Brid jü es forswäären!"
Hi lukket om — diar floog en Kreek;
Man taagt: naan sa let 'k mi ek skrek!
Hat es Forgönst,
Man niin Gespenst,
Diar jir üp Warelth spooket,
En lekkelk Lidden raaket.

7.

260.

265.

S*e Miaren f u a r d e S i ö l l e p .

Help Gott! wat wiar er fuul tö dön,
Ier alles üp sin roght Steid stöntü,
Üs 't üp en Bröllep Moode wiar;
Dat 's fan juar Lagh uk hed wat Ear!
Jung, Ing en Sei
Stönth ap fuar Dei,
En bruud jaar Biir,
En slaghtet jaar Stiir.
De Piisel waath faaget,
De Bridbääd waath maaket,
De Skilken waath fâlt,
De Staaler roght stelt,
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270.

275.

280.

285.

De Matbuurder leid
Al üp de roght Steid.
Jaar Moother, sa wialig
Jii maaket üp Ealig
En jölth üs en Biiken
Om Wetting tö stiikin,
Om Bruader tö baaken
En trättein Weetkaaken
Om Skinken tö rookin,
De Briikrogh tö köökin.
Jaar Meid wiar ön Krukken
De ned ek sin 's Grlikken.
De Keiler waath leththigt,
De Frinjer waath nööthigt.
Sa wiar bi Buk Tetten
Dit Hüs nü üp Stötten.

8.

290.

295.

300.

De Bridfiar.

De Dei de kam, de Bröllepsdei,
En fuanth de Bridman leet üp Wei,
Hen om de Brid tö haalin,
Höör Lefheid tö betaalin. —
De Togh ging luas
Me püntjet Uas
Fan Taam sin Hüs ön Eidem
Tö Buh sin Hüs ön Keidem.
Fuarof ging Taam,
Da Brid en Bridman kam.
Dit wiar de hiile Ked,
Diar wilth nün Mensk muar me.
Diar weid niin Flagh
To Uas höör Lagh.
Diar faal uk ek en Skot,
Ek jens en Blöös ofbat.
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305.

310.

315.

320.

325.

330.

335.

Man Himther hüület iis tö 'n Lik.
En Katter fleeset üp de Dik;
De Kreeken kraket dial fan Hüs ,
En aur de Wei löp Haas en Miis.
De Brid bigennt tö bleeken
Aur al de Unleks Teeken.
Üp hualef Wei
Kam gurt Geskrei:
»Uu! wat es dit?" —
Bigennt de Brid —
»Dit diar ualth Wüf
Wel iiüs tö Lif!
Jü kumt fan Dtdwels weegen
Tö Ünlek iiüs önteegen." —
De Bridman trööstet Uas:
»Ik let di nimmer luas!
Jii heeth niin Maght aur üüs,
Wü sen nü balth itthiiüs."
Taan, heeft de Swööp;
De Wüf JTi rööp:
» Vu Eidemböör ! Uu Keidemböör !
Juu Brid, ju es en Hex!"
De Fuarman swaaret höör:
»Üüs Brid en Hex?
Da wüth ïk wenslce,
Dat wü jir diálsoonk alteraaal
En wethther opkam üs grä Stünl"
Knap wiar dit seid,
Da soonk's üp Steid
Diip ön de Ö'ört,
Dat Nemmen 's spoort.
Ek lung, da wiar
Ja wethther diar;
Man üs grä Stiin
Kam 's nü tö Sjüiin. —

Wumkes.nl

95

DE BRUIDSHOOGTEN OP HET EILAND SYLT.

340.

De Sölthring waath sa röört,
Dat 's fan dit sallef Öört
Tau Bridfiarhoogher maaket,
Uk Geil- en Falskheid eedert wraaket.
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2.

WEST-FRIESOH,
IN DEN GEWONEN TONGVAL VAN FRIESLAND
TUSSCHEN

FLIB H

LAtWEB§.

De Breidehichten up Sîlt
EP
'T W Ü JST D E E P E N

E I D U M.

Ei! ald Tcltsjc, îu rîm broclil feu Karst Japiks.

EN WERD FOAEOF.

5.

10.

Mienst', dat ik net doar
Dat, hwet ik heärd hab
For oren nu to skriuwen,
Um dat Ma my net loaweî
Ef mienst', dat ik net kin?
Dalik wol ik biginne!
Dan krystu to witen,
Dat ik neat hab forgetten.
Mar skriuw ik al to folie,
Think dan : hwet en growel 1
Sîn hînzers gean up de rin mei de wein,
De rest is dochs loagen.

VI. N. E.
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1.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

Tamme Erik end sfn dochter.

To Eidum up de Sanddîk
Der wenne Tamme Erik,
Hied hûs der end land
Net fîr fen 't strand.
Sîn jild hied er râveth
Oan 't strand hied er mids twa hakt
En skipper de hulle,
In 't sand him biklaud.
Woed earlik doohs skine
End bilde Mm hwet in:
Hy wier wol sa rik,
Hy liied sins geliken net.
Dochs hied er ek sîn lyen
End wier faken ûntofreden:
»Mei ûnriuolit 't luk
Dat einth mei skrik!"
Sa sei SÎB gewisse
Dat faek him ris biten Med;
Sa waerd der ek sein
Fen sukken, dy quea sprekke fen en oaren.
Hy hied en lîts famke
Hir namme wier Ose Tammes,
Hiu wier wol sa moai
Mar elts-end-ien sîn leafste.
Moarns den sliep hiu,
Jûnds den gung hiu,
Daegs den spûn hiu
Nachts den wier hiu ût to dûnsjen
Mei feinten sa wîld,
Sa gled as en iel.
De heit dy sei:.
sBliuw du mar to plak;
Du stiûrst nei 't Noardwesten binne
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50.

Nei Pitsje fan Skotland.
Brave fryers hia kinne
Dy hier ek wol flnde.
De hexen end tsjoensters
Up de heide habbe hiar kûlen;
Eumstu Ham hwet nei
Den wirthstu ringen faei."

'£. We F â g e l e î a e ï .

55.

60.

65.

70.

75.

Ose andere him:
»Up de heide hab ik rumte;
't Hûs is it near
Der fange de feinten nry în 't net;
Ek mei ju 't wite, it stiëth der ta (it is de saek)
Up de heide lear ik de fugeletael —
Ik kin al as liûrk siunge
End as de eabarre up ien skunk gean;
Ik wit al hwet de tierk seith
As hm hir ayen earst lein heth:
»Klire, klire, kleutje!
Ik lidz' min ayen up rûge pollen;
Der kumt en earme end giëtb. foarby,
Der kumt en rike end nimth se mei,"
En bergein dy rupth: »Goêndei!"
Ik andere hir: »Thank for dîn ay!"
Ik kin al mei de prutters prate
Ik wît al hwet de krie'n krasse.
De swealtsjes reaunte up hiar wise
My alle dagen neat as nys.
In 't wetter bin ik ek net duin,
Ik kin al mei de swannen sile;
End fen de greate wite kubben
Lear ik mei koärten ek 't fleanen.
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3.

De fryer fen 't J&oarden.

Tamme Erik sei:

80.

»Mîn dochter! mîn dochter! ik wol dy hwet sidze:
Du scoedst Mie leaver fatsoenlik boaskje.
Du learste mar 't hexen
't Lûsterjen end 't skieden fen. forbûne liuwe;
Bringst' de liuwe oeral
End dy self ta fel."
Ose Tammes andere:

85.

90.

95.

100.

105.

110.

Sa slim is it yette net.
Lesten kaem der en gek,
En mantsje fen 't Noarden,
Sa smoarich as de joadën,
Mei oxen foar de ploeg
End biggen in sîn skoeg.
Hy skoageth ûs dungbult, hy skoagetli ûs skûre,
Do brocb-t er thrueh de bûthûsdoar sîn oanslk my în:
»Mîn leave lîts famke, as du my habbe wolst
Sa seittu, sa wier! al min biggen krye."
Scoed 'k sa 'n ien nimme?
Ik andere Mm:
»Kinst' dit forstean?
Grîp nei de moanne ,
End bring my dy
Dan krystu my."
Mei skande end en blawe skiën
Teach hy wer hinne,
Sa mal as en bulle
By nacht nu wer foart.
Mar ik makke ût nucht
Him sa bang as en hasse;
Forfulgo him up stelten
Mei freselik gûlen.
Fen eangstme waerd er blînd,
Koed de wei net mear finde.
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101

Foei del fen 't klif
Sa kaem er um 't libben."
4.

'töûnsjen fen de hexen up de Earmtakke-bcrg.
De Walpurgisnacht dy is sa skier;
De fùgels end de hexen fleane.
115. Mei hexen end wilde gies
Fleaeh Oaske ek fen hûs:
Um to dûnsjen up de Eärmtakke-berg,
Der hippelen krie end musk.
Der kamen by enoar fen alle siden
120. De tsjoensters up Mar biesems riden.
Hia slûte en bûnte kring
End biginne frolik to dûnsjen.
In de mids stied up de efterste poten sa strarr
De divel self as en hoarnde ram.
125. Hy lôkketh wol sa blid,.
En joeob. elts sîn beskied.
Hia slikten Hm um de stirt
Lîk as it sîn fulkje past.
Hy sei: »fen jimme is nimmen
130. As Oaske sa wolkum;
Hiu is de jungste end moaiste for my
Ik kies derum hir ta breid!" —
Mar nu bigûnen de alden
To skimpen end to skriemen:
135. »Der krigen wy ien op de snût,
Nu is ûs dûnsjen ût!"
Ek Oaske waerd kei
Hiu bied hwet skrikliks heard.
Hiu waerd sa lîts as en mus,
140. Hiu bea de divel: »lit my nei hûs gean!"
Hy andere Ose:
»Du kumst net los,
Du bist nu mîn
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End ik bin dîn.
Du stimste ta
Datst' eärder ta stien
Fororest hier
As ta en oarmans breid.
Astu my dit untMëtste
150. Net mei falkskens dy înlitst
Dan lit ik dy for dit pas gean,
Du bist my yette hwet jung;
Ik wol den în de fiërte gean
End saun jier feu Mis of bliuwe;
155. Dan kum ik to bek en nelje dy,
Dan wirdst min wîf en bliuwst by my."
Dy earme Ose ! nei sîn bijeärte
Moäst hiu up slacb. de Satan swarre.
Hiu wier as goes fen hûs of gungen
160. End kaem as mûs to bek nu krûpt.
145.

5.

165.

170.

175.

Ose Tammes Mr forthrlët.

Ose bleaw nu în de hûs
Mei 'n britzen sin.
Hiu skriemde fulle
Oer sukken growel;
Suks Me Hu net thocht,
Hiu wier forsein.
De liuwe fregen:
»Hwet mei Mr skele?"
End brocb-ten Mr by de skoarstien
En pûde mei fiûrStiënen.
It hulp Mr neat
Hiu bleaw dochs skeind. —
»Hiu neth en siekme!" — sei Mr heit,
»As it nu mar eärst nei de neärst giët,
Dan kumt der yette en better tîd;
Dan kumth der ek mear libben hier." —

Wumkes.nl

OP HET EILAND SYLT.

180.

185.

190.

De heärst kaem, de winter ging,
Mar Oaske bleaw likwol trurich.
De fryers rinne
As Oashe sliept,
End steane hia by de doar,
Dan rinth Ose de grise oer de growe.
Up 't lest, do kaem Walpurgisnacht
Yette iendris, — mar nu libbe Oashe wer up:
Hiu drôgeth, de Divel, hy wier dead;
Hiu wier nu fry fen al hiar nead.
Hiu waerd sa blîd, dat hiu heech up sprung,
End as en Hurk trillers sung.
Hiu bielde 't Mr nu self in:
Hiu wier nu sûnd, Mu wier nu sûnder smet.
e.

Be Fry er fen Keitum.

De Sîlter séliu stoeden al wer
Oan board up sé end sungen by 't roer:
»Wy sile, wy sile nei de feste wal,
»End bringe en skip ful ruch hinne.
195. »As de rogge ripeth
»As de garst buppe de grund kipeth
»Dan helje wy reade apela,
»For de fammen ek widzestanders.
»End as wy lukkieh kumme tobek
200. »Dan steane wy uren lang by de doar,
»End dan biginne up ny
sWy feinten mei 't fryen." —
Sa kaem der nu heärstmis
En skip tobek oan 'e suderwal
205. Mei thrye junge fryers oan board,
Hukker wier de foarste ?
Dat wier Boy fen Keitum;
Hwer set er sln gung hinne?
Poar Tamme Erik's doar.
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210.

Hwa kaem oan de doar?
Oaske Tammes self,

215.

220.

225.

230.

235.

240.

Mei kruk end beker în de iene hand,
Mei goudene ringen oan de ore hand.
Hiu noegeth Mm end sin hinder în,
't Hinder joeoh se blower end Boy joech se wîn.
Hiu brooht Mm nei hir kiste,
End woed hem nea net mear misse. —
Ek Tamme sei: »ja!
Du meiste Mr habbe.
Mar earlik seille jimme brilloft iialde ,
Dat nimmen spuit în jimme koal."
Dat wier ek Boy end Oaske goed,
Do Ma Mar der oer bithocht Meden.
Hia waerden it iens, up alde wisse
Scoed de brilloft to Keitum wèse. —
De bruggeman blîd
Oer sîn beskied
Eied eärst let nei Mis ,
Nei sîn egin hûs.
't Hinder sprang,
De ruter sung:
»Eid, rîd mei de quast oan 'e side!
,Moäm kumt de breid
Mei Mr goudene ringen
Oan Mr eärm end fingers,
Mei Mr skoudermantol end rokken
End Mr oerMmd mei en kraech,
Sulveren ayen iip Mr hûf
Skûrde knoopen up de mowen,
En koperen milband rûndum 't lîf
En mei goud binaeide borstlape as en jung wîf.
Moarn soil ik bruiloft habbe,
End min egin lîtse Oaske krye!
Thank , thank! for disse goede dei!
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245.

250.

255.

Alle breiden end bruggemannen ût de wei
Up Boy end Oashe allinne nei!"
»Allinne! allinne!"
Eop de werklank. — It kaem Mm foar (it like Mm ta)
As reaunte immen Mm in 't ear,
Du biste forgeefs dochs riden,
Dln breid, liiu is forseid!"
Hy lôkketh um^—der fleach en krie;
Mar thocht; né, sa lit ik my net kei meitsje!
It is forghist,
Mar nin spûk ,
Dat Mb'r up de wrald spoketh
End lukkige liuwe rekketh.
9.

260.

265.

270.

275.

De moärn foar de brilloft.

Hearink! hwet wier der fulle to dwaen
Bar 't alles up sîn riuelit plak stied,
Lîk as it up en brilloft de mode wier;
Dat Ma feu Mar gelach ek hwet eare Meden!
Jung, Ing en Sei
Stieden up foar dei
End brouden Mar bier
End slachten Mar bulle.
De greate keamer waerd fageth,
't Breidbed waerd makke,
De nappen waerden ful dien,
De tafels riucht set,
De pannen del set
Al up 't riuchte plak.
Hiar mem , sa warber,
Hiu makke up de Mrd
En fiûr as en beaken
Um skilfisk to brieden,
ïïm brea to bakken ,
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280.

285.

End trettsiëan wetene koeken,
Um skinken to rikjen,
De brypot to koaitsen.
Hiar mé wier ïn de kraken,
Dj Med sîn gelikens net.
De kelder waerd leeg makke,
De friunden waerden noege.
Sa wier by Boy Tettes
't Hûs nu up stelten.

8.

Me uptoclit mei de breid.

De dei dy kaem, de brilloftsdei
End fûnd de bruggeman let up de wei,
Hinne urn de breid to heljen
Hiar lieafde to Mteljen:
290. De uptoeht gung los
Mei Ose dj alHel în de puntsjes wier,
Fen Tamme sîn hûs to Eidum
Nei Boy sîn hûs to Keitum.
Poarût gung Tamme,
295. Um 't breid end bruggeman kamen. —
Dat wier 't hiele selskip
Der woed nin minske mear mei.
Der waeide nin flacb.
TJp Ose hiar feest.
300. Der foei ek nin skot
Net iens de bern klapten mei en bunge.
Mar de minen gulden as by en lik
End de katten sprungen bin end wer endbliesden hiarren oan up
De krieën krasten del fen 't hûs
(de dik;
305. End oer de wei runen hasse end mûs.
De breid bigint bleek to wirden
Oer al de teikens fen ûnk.
Up heälwei
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310.

315.

320.

325.

330.

335.

340.

Kaem great geskrei:
»0! hwet is dat?" —
Begint de breid —
»Dat alde wlf der
Wol ûs to lîf!
Hiu kumtb- f en divel's wegen
Ta ûnk ûs to miëtte." —
De bruggeman treasteth Ose:
»Ik lit dy nea net los!
Hiu üeth nin macht oer ûs,
Wy binne nu ringen 'thûs."
Tamme nimta de swiep up.
'tWîf Mu rôp:
»0, Eidummer bûrren! o, Keitummer bûrren!
Jimme breid, hiu is en hexe 1"
De foarman andere Mr:
»Us breid en hexe?
Den woed ik winskje
Dat wy hier delsunken allegeärre
End wer upkamen as growe stiënen!"
Quealk wier dat sein:
Der sunken Ma up dat plak
Diep în de ierde,
Dat nimmen 't mirk.
Net lang dernei, der wieren
Hia der wer:
Mar as growe stiënen
Kamen Ma nu to foarskîn. —
De Sîlters waerden sa ûntdien
Dat Ma fen dy selde ierde
Twa B r e i d e h i c h t e n makken
Ek ûnsedelikeas end. falskens letter jimmer bistraften.
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HOLLANDSCH.

D l B R Ü i P S O O O G T E ^ OP

SYIT,

OF

H E T W O N D E R VAN EIDUM.
Eene oude vertelling, in rijm gebracht door CMstiaan Jacobszoon.

Een woord vooraf.

5.

10.

15.

Meent gij, dat ik niet durf,
Dat, wat ik heb gehoord,
Voor anderen nu te schrijven
Omdat zij mij niet gelooven?
Of meent gij, dat ik niet kan?
Terstond wil ik beginnen!
Dan krijgt gij te weten
Dat ik niets neb vergeten.
Maar schrijf ik al te veel,
Denk dan: wat een gruwel!
Zijne paarden gaan met den wagen op hol;
De rest is toch leugen.
l . Tamme Erik e n zijne d o c h t e r .
Te Eidum op den Zanddijk
Daar woonde Tamme Erik,
Had huis daar en land
Niet ver van het strand.
Zijn geld had hij gestolen;
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20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

Aan 't strand had hij gekloofd
Een schipper het hoofd,
In het zand hem bedolven,
Wilde eerlijk toch schijnen,
En beelde zieb. wat in:
Hij was toch zoo rijk,
Hij had niet zijns gelijken.
Toch was hij niet gelukkig
Eu dikwijls ontevreden:
»Met onrecht het geluk
Dat eindigt met verschrikking!"
Zoo zegt zijn geweten,
Dat reeds dikwijls hem gebeten had;
Zoo werd er ook gezegd
Door hen, die kwaad van anderen spreken.
Hij had een klein meisje,
Haar naam was Ose Tammes,
Zij was wel zoo schoon,
*
Maar iedereen zijn liefje.
's Morgens dan sliep zij,
's Avonds dan liep zij,
's Daags dan spon zij
's Nachts was zij bij den dans
Met knapen zoo wild,
Zoo glad als een aal.
De vader zegt:
» Blijf gij maar ter plaatse;
Gij stuurt naar 't noordwesten heen,
Naar Pietertje van Schotland.
Brave (eerlijke) vrijers zij kunnen
TJ Her ook nog vinden.
De heksen en toovenaars
Op de heide hebben hunne holen.
Komt gij hen wat te na,
Dan wordt gij weldra veeg. (Dan zult gij spoedig sterven.)
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2.

55.

60.

65.

70.

75.

Ose gaf hem ten antwoord:
»Op de heide heb ik ruimte;
't Huis is het klein (eng of bekrompen),
Daar vangen de knapen mij in het net.
Ook moogt gij het weten: de zaak is aldus:
Op de heide leer ik de taal der vogels.
Ik kan reeds als een leeuwerik zingen
En als een oorjevaar op een been loopen»
Ik weet reeds wat de tureluur zegt,
Als zij eerst hare eijeren gelegd heeft:
sKlire, klire, kleutje!
Ik leg mijne eijeren op ruige graszoden;
Er komt een arme en gaat voorbij,
Er komt een rijke en neemt ze mede."
Een brandeend, die roept: »goeden dag!"
Ik antwoordde hem: »dank voor uw ei!"
Ik kan reeds met de spreeuwen spreken
En weet reeds wat de kraaijen krassen.
De zwaluwen fluisteren op hunne wijze
Mij alle dagen louter nieuws.
In het water ben ik ook niet dom;
Ik kan reeds met de zwanen zwemmen
En van de groote witte meeuwen
Leer ik binnen kort ook het vliegen.

3.

80.

H e taal der v o g e l s .

We vrijer van het noorden.

Tamme Erik zeide:
»Mijn dochter! mijn dochter! ik wil u wat zeggen:
Gij moest veel liever fatsoenlijk vrijen.
Gij leert slechts het heksen,
Het fluisteren en het scheiden van verbondene menschen;
Gij brengt de lieden overal
En n zelf ten val.
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Oset Tarnmes antwoordde:
Zoo slim is het niet.
Laatst kwam er een gek,
Een mannetje van 't Noorden
Zoo vuil als de jooden,
Met ossen voor den ploeg
90.
En biggen in zijne schoenen.
Hij beschouwde onze mestvaalt, hij beschouwde onze schuur,
Toen legde hij door de achterdeur zijn aanzoek mij voor:
»Mijne lieve, kleine meid, als gij mij wilt hebben,
Dan zult gij, waarachtig! al mijne biggen krijgen.
95.
Zoude ik zoo iemand nemen?
Ik andwoordde hem:
»Kunt gij dit verstaan?
Grijp naar de maan,
En breng mij die,
100. Dan krijgt gij mij."
Met schande en blauwe scheenen
Ging hij weder henen,
Zoo dol als een stier,
Bij nacht nu weder weg.
105. Maar ik maakte uit gekheid
Hem zoo bang als een haas;
Vervolgde hem op stelten
Met vreeselijk gillen,
Van angst werd bij blind,
110. Kon de weg niet meer vinden,
Viel neder van de rots:
Zoo kwam hij om 't leven.

85.

4L. De Heksendans op îSlleboogsberg.

115.

De Walpurgisnacht die is zoo grauw;
De vogels en de heksen vlogen.
Met heksen en wilde ganzen
Vloog Oosje ook van huis.

Wumkes.nl

112

DE BRUIDSIIOOGT-EN

120.

125.

130.

135.

140.

145.

150.

Ten dans op Elleboogsberg,
Daar huppelt kraai en musch.
Daar kwamen zij te zamen van alle kanten
De toovenaars op hunne bezems rijden.
Zij sluiten een bonte krans
En houden een lustigen dans.
In 't midden stond op de achterste pooten zoo stram;
De duivel zelf als een gehoornde ram
Hij ziet wel zoo blijde
En geeft ieder zijn beseheid.
Zij likten hem om den staart
Zoo als het zijn jongeren past.
Hij zeide: »Van ulieden is niemand
Als Oosje mij zoo welkom;
Zij is de jongste en schoonste voor mij:
Ik kies daarom haar tot bruid!" —
Maar nu beginnen de ouden
Te schimpen en te huilen:
»Daar kregen wij een op den mond,
Nu is de dans toch gedaan."
Ook Oosje werd verschrikt;
Zij had iets vreesselijks gehoord;
Zij werd zoo klein als een muis.
Zij bad den duivel: »Laat mij naar huis gaan!"
Hij antwoordde Ose:
»Gij komt niet los,
Gij zijt nu mijn
En ik ben de uwe.
Gij stemt toe
Dat gij eerder tot steen
Hier verandert
Als tot de bruid van een ander.
Als gij mij dit belooft,
Geen valschheid pleegt,
Zoo laat ik u voor ditmaal gaan;
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155.

160.

Gij zijt mij nog wat jong.
Ik wil mij dus in de verte begaven
En zeven jaar van huis afblijven;
Dan kom ik terug en haal u,
Dan wordt gij mijne vrouw en blijft bij mij."
Die arme Ose! volgens zijne begeerte
Moest zij terstond den Satan zweeren.
Zij was als gans van huis geloopen
En kwam als muis terug rra gekroopen.

5 . Met leed van ©se üammes.
Ose bleef nu in huis,
Met een gebroken hart.
Zij huilt veel
Over zulk een gruwel;
165. Zoo iets had zij niet gedacht,
Zij was verloofd.
De mensehen vroegen:
Wat mag haar deeren?
En brachten haar bij den schoorsteen
170. Een zak met vuursteen.
Het hielp haar niets,
Zij bleef toch geschonden.
»Zij heeft eene ziekte!'' — zegt haar vader;
»Als het nu maar eerst naar de herfst gaat
175. »Dan komt er nog een beter tijd,
»Dan komt er ook meer leven hier." —
De herfst kwam, de winter ging,
Maar Oosje bleef evenwel treurig.
De vrijers loopen
180. Als Oosje slaapt;
En staan zij bij de deur,
Dan wordt Ose beurtelings koud en heet.
Eindelijk, daar kwam de Walpurgisnacht
Nog eens; — maar nu kwam 't met Oosje weer een weiZij droomt: de duivel hij was dood ,
(nig te recht.
VI. N. E.
8
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190.

Zjj
Zij
En
Zij
Zij

was nu vrij van al haar nood.
werd zoo blijde, dat zij hoog opspr.ong,
als een leeuwerik trillers zong.
verbeeldt het zich zelve nu
was mi gezond, zij was nu rein.

ffi. ©e vrijer van Meitum.

195.

200.

205.

210.

De Sylter zeelieden stonden alweder
Aan boord op zee en zongen bij het roer:
»Wij zeilen, wij zeilen naar de vaste wal,
En brengen een schip vol rog henen.
Als de rogge rijpt,
Als de gerst kiemt,
Dan halen wij roode appelen,
Voor de meisjes ook wiegestanders.
En als wij gelukkig weer terug komen ,
Dan staan wij uren lang bij de deur;
En dan beginnen op nieuw
Wij jongelingen te vrijen." —
Zoo kwam er nu< in de herfst
Een schip terug aan de zuidzijde ,
Met drie jonge vrijers aan boord.
Wie was de eerste?
Dat was Boij van Keitum;
Waarheen zet hij zijnen koers ?
Voor Tamme Erîks deur;
Wie kwam aan. de deur?
Oosje Tamrnes zelf,

215.

Met kruik en beker in de eene hand,
Met gouden ringen aan de andere hand.
Zij noodigt hem en zijn paard in huis;
Het paard gaf zij haver en Boij gaf zij wijn.
Zij geleidde hem naar haar kist
En wilde hem nimmer meer missen.
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Ook Tamme zeide : »Ja !
Gij moogt haar hebben;
220. Maar eerlijk zult gijlieden bruiloft houden,
Opdat niemand spuwt in uwe kool."
Dit was Boij en Oosje ook goed,
Toen zij zich daarover hadden bedacht;
Zij werden het eens, op oude wijze
225. Zoude de bruiloft te Keitum zijn.
De bruidegom blijde
Over zijn bescheid,
Eeed laat eerst naar huis,
îsTaar zijn eigen huis.
230. Het paard sprong
De ruiter zong:
»Bijd, rijd met de kwast aan den arm!
Morgen komt de bruid
Met haar gouden ringen
235. Aan haar armen en vingers,
Met haar schoudermantel en haar rokken
En haar overhemd met een kraag,
Zilveren eijeren op haar huif,
Geschuurde knoopen aan hare mouw,
240. Een koperen gordel rondom het lijf,
Een met goud benaaide borstlap als eene jonge vrouw;
Morgen zal ik bruiloft hebben
En mijn eigen Hein Oosje krijgen!
Dank, dank voor deze goede dag!
245. Alle bruiden en bruidegoms uit de weg
Behalve Boij en Oosje alleen!"
«Alleen! alleen 1"
Eiep de echo. — Het kwam hem voor
Daar fluisterde iemand hem in 't oor:
250. Gij zijt toch vergeefs gereden,
Uwe bruid zij is verloofd!
Hij ziet om — daar vloog eene kraai,
8*
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255,

Maar dacht: neen , zoo laat ik mjj niet verschrikken!
Het is wangunst,
Maar geen spooksel,
Dat Her op de wereld spookt
En gelukkige menschen treft.
7.

260.

265.

270.

275.

280.

285.

De morgen voor de bruiloft.

Mijn hemel! wat was er veel te doen
Eer alles op zijne rechte plaats stond,
Zoo als het op een bruiloft de mode was ,
Opdat zij van hun feest ook wat eere hadden!
Jung, Ing en Sei
Stonden vóór den dag op,
En brouwden hun Mer
En slachtten hunnen stier.
De groote kamer werd geveegd,
Het bruidsbed werd gemaakt,
De nappen werden gevuld,
De tafels recht gezet,
De houten borden gelogd
Op de rechte plaats.
Hun moeder, zoo rustig,
Zij maakte op den haard
Een vuur als een baken
Om sehelvisch te roosteren,
Om brood te bakken,
En dertien tarwe-koeken,
Om ham te rooken
De brijpot te kooken,
Hun mee was in de kruiken
Die had ook zijns gelijken niet.
De kelder werd geledigd,
Zoo was bij Boij Tettes
Het huis nu overal.
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8.

290.

295.

300.

305.

310.

315.

Be optocht met de bruid.

De dag die kwam, de bruiloftsdag
En vond de bruidegom laat op weg,
Heen om de bruid te halen
Haar liefde te betalen.
De optocht ging los
Met de opgepronkte Ose
Van Tamme zijn huis te Eidum
Naar Boy zijn huis te Keitum.
Voorop ging Tamme;
De bruid en bruidegom kwamen.
Dat was het geheele gezelschap;
Daar wilde geen menseh meer meô.
Daar waaide geen vlag
Op Ose haar feest.
Daar viel ook niet een schot,
Niet eens Hapten de kinders met eene blaas.
Maar honden huilden als bij een lijk,
En katten sprongen op den dijk heen en weder en blieDe kraaijen krasten neder van het huis, (zen hen aan;
En over de weg liep haas en muis.
De bruid begint te verbleeken
Over al de ongeluks-teekens,
Te halverwege
Kwam groot geschrei:
»Hui wat is dat?" —
Begint de bruid —
»Dat oud wijf daar
Wil ons te lijf!
Zij komt van duivels wegen
Tot ongeluk ons tegen."
De bruidegom troost Ose
»Ik laat u nimmer los !
Zij heeft geen. macht over ons ,
Wij zijn nu spoedig 't huis."
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320.

Tamme heft de zweep op;
Het wijf zij riep :
»0 Eidummer buren ! O Keitummer buren !
Uwe bruid, zij is eene heks 1"
De voorman andwoordde haar:
235. Onze bruid eene heks ?
Dan wilde ik wensehen,
Dat wij Her verzonken al te maal
En weder opstonden als grauwe steenen!"
Ter nauwei'nood was dit gezegd,
330. Daar zonken zij op de plaats
Diep in de aarde weg,
Dat niemand hen bespeurt.
Niet lang daarna, daar kwamen
Zij weder terug;
335. Maar als grauwe steenen
Kwamen zij nu ie voorschijn. —
De Sylters werden zoo ontsteld,
Dat zij van deze zelfde aarde
Twee bruidsüoogten opwierpen,
340. Ook onzedelijkheid en valscüheid van toen af steeds
straften.
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AANTEEK.ENINGEN.

Het opschrift: De Bridflarhoogher üp Sölth of dit Miraakel fan
Eidem. En ualthing Tial, ön Biim braagt fan Kristjan Jappen. Nog

in het begin dezer eeuw waren er aan den weg tusschen de dorpen
Westerland en Keitum op het eiland Sylt, twee kleine heuvels,
welke den naam droegen van Bridflarhoogher, (woordelyk: bruidvaart-hoogten) en waaraan de sage verbonden was die het onderwerp van bovenstaand gedicht uitmaakt. Tegenwoordig bestaan
deze hoogten niet meer; men heeft ze afgegraven, even als men
tegenwoordig ook in Friesland bewesten de Lauwers en elders allerwege de terpen en wieren afgraaft. De schrijver van het vers
meldt mij dat hij in zijne jeugd die heuvels en de drie grauwe steenen welke voor het veranderde bruilofts-gezelschap moesten doorgaan, nog gezien heeft.
De letter th, de laatste letter van het woord Sölth, welke nog
dikwijls in het noordfrieseh gebruikt wordt, ofschoon zij in sommige tongvallen daarvan. reeds tot eene d of in eene s is verloopen,
is de weehe IJslandsche d, die men ook nog in de deensche taal
aan het einde der woorden hoort, in Gud, God; zij klinkt bijna
gelijk als do engelsohe th.
Het dorp Eidem of Eidum (ook wel Eidham) bestaat thans niet
meer. Vroeger was het een groot en welvarend dorp in het noordwestelijk gedeelte van Sylt. Zware stormvloeden spoelden echter
in de midden-eeuwen het geheele dorp en al het land daar om heen
weg, en dreven de zand-duinen oostwaarts aan in het binnenland
van het eiland op, zoodat de ongelukkige bewoners van Eidum,
welke het leven er nog afbrachten, naar eene andere plaats moesten vluchten. Zij stichtten oen nieuw dorp, meer landwaarts in,

Wumkes.nl

120

AA.NTEEKENINGEN BIJ DE BRUIDSHOOGTEN

in de richting van Keitum, welk dorp thans nog bestaat en den
naam draagt van Westerîand.
Kristjan Jappen, de pseudonym waaronder de Heer C. P. HANSEN ,
schoolmeester te Keitum op Sylt, zijn gedicht hooft geschreven, is
eigenljjk des schrijvers echte friescho naam, op oud-friesehe wijze
niet den naam van zijnen vader gevormd. Zoo als bekend is,
bestaat deze gewoonte om den naam van den vader met den eigenen naam te verbinden nog bijna overal in Friesland, zoo wel
hier in West- als in Oost- en Noord-friesland; maar ook overal
raakt deze overoude on schoone gewoonte tegenwoordig langzamerhand in onbruik. Domme duitsche en hollandsche ambtenaars bij
den burgerlijken stand dragen en droegen, zoowel hier als elders
in Friesland, van dat verval grootendeels de schuld. Het onderscheid echter tusschen de west-friescho en noord-friescho vorm
bestaat in het gebruik van den sterken of den zwakken genitivus
voor den naam van den vader; zoo b.'v. Jappen in Noord-friesland
en Jappes in West-friesland. In Oost-friesland is zoowel de sterke
als de zwakke genitivus voor die namen in gebruik; in West-friesland is de zwakke tweede naamvalsvorm mij slechts éénmaal voorgekomen; nameljjk van den naam Frans maakt men wol Franzen,
b. v. Tiaerd Franzen. De vorm Frames is echter evenzeer en meer
in gebruik. De schrijver zelve heet CHKISTIAAN PETER HANSEN ,
en zjjn vadersnaam van JUG , of JAT PETER HANSEN ; alzoo noemen
zijne landslieden hem Kristjan Jappen, en zóó ook schrijft hij zich
in zijne moedertaal.
Jug en Jap komen mij voor beido noord-friesche verbasteringen
of verkortingen van den bijbelschen mansnaam Jacob te zijn, en
dus gelijk te staan met de west-friesche vormen Japih, Joep en
Jappe; deze laatste verbastering is vooral in den zoogenoemden
Zuidhoek (Hindeloopen, Hemelumer Oldophaert en îNToordwolde enz.)
in gebruik. Ook staan deze namen gelijk met liet hollandsche
Jaap., Kolus, Koos on Ko en het brabantsche Kolen. De naam
Koop, die in Oost-friesland, Groningerland, Drenthe on Overijssel
voorkomt, benevens het oud-friesche en oud-hollandsche Koppen
bohooren misschien ook nog tot deze verbasteringen van Jacob,
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en wellicht ook de west-friesche mansnaam Jakkele. Het noordfriesche Kristjan Jappen is dus volkomen gelijk in beteekenis aan
het west-friesche Christiaen of "beter nog Kerst of Karst Japïks of
Karst Jappes, en, als men wil, aan liet hollandsche Ohristiaan
Jacobszoon.
Wie meer van den schrijver C. P. HANSEN weten wil, zie: Illustrirtes Familien-Journal, 1867, bl. 20 of De vrije Fries. Xle deel,
bl. 377.
Eegel 10. Wat en Gruul! Woordelijk vertaald: welk een gruwel ! Moet Her beteekenen : 't is te slim ! of te erg ! of iets van
dien aard. Het schijnt onder de Sylters eene gewone uitroeping
bij zulke gelegenheden te zijn.
Kegel 11. Sin Hingster slit wein; woordelijk vertaald : zijne paarden gaan op hol met den wagen. Dit is op Sylt een spreekwoord
en wil, volgens den heer HANSEN zeggen: zijne verbeelding sleept
hem mede; zijne verbeelding doet hem de zaken vergrooten. In
het westfriesch bezigt men in zulke gevallen wel de uitdrukking:
sîn thinzen gean up de rin.

Eegel 14. Taam Earïk. Ben naam die niet op de oude friescho
wijze gevormd is. De man waarvan hier sprake is schijnt twee
doopnamen gehad te hebben , eene weelde die do oude Friezen zich
zelden, ik zou haast zeggen nooit veroorloofden. Taam zal wel hetzelfde zijn als de westfriesche mansnaam Tamme en Earilc, Erik,
Erich is een' oud-germaanschen naam, die mij in West-friesland
nooit en in Holland slechts zelden is voorgekomen, maar in Duitschland wel in gebruik en in Skandinavie zeer in zwang is.
Regels 17—21. Deze vier regels vermelden de onrechtvaardige
en gruwelijke wijze waarop Tamme Erik aan zijn geld en goed
kwam. De Sylters zijn van ouds hartstochtelijke strandloopers,
zoogenoemde strandjutten geweest, die alles wat de zee op hun
strand wierp als een' welkome buit en als hun wettig eigendom
beschouwden. Sommigen ontzagen zich zelfs niet om de arme
schipbreukelingen die nog levend het strand bereikten, van hot
veege leven te berooven om zoodoende hun geld en hunne kleeding zich toe te eigenen. In stormachtige nachten zijn er gruwe-
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lijke toneelen van dien aard , in oude tijden aan het eenzame strand
en in het woeste duin van het wilde Sylter schiereiland Hornum.
voorgevallen. Zie: C. P. HANSEN. Der Sylter Friese. Kiel 1860.
Eegels 27 en 28, bevatten weer een op Sylt gangbaar spreekwoord.

Me ünroght dit Lék, dit jenthigt me Shrék, is woordelijk:

met onrecht het geluk, dat eindigt met schrik. De beteekenis
komt overeen met het hollandsche: gestolen goed gedijt niet;
ook aan den vasten wal in Noord-friesland, in 't Eisum-moor, zegt
men in den zoogenoemden moringer tongval: ünrógt gäujd dàit ài,
onrecht goed gedijt niet.
Eegel 34- Uas Taamen, de naam van Tamme Erik's dochter is
weder op friesche wijze gevormd met den vadersnaam in den genitivus, en wel op noord-friesche manier in den zwakken tweeden naamval, alzoo Taamen, waarvoor men in West-friesland Taames of Ta/mmes zoude zeggen. Van den doopnaam Uas weet ik
niet wat te moeten maken; 't schijnt een karakteristieke noordfriesche naam te wezen, die in 't hoogduitsch als Ose luidt en
geschreven wordt.
Eegel 46. Pîtje fan Shotlönth, Pietje van Schotland is een bijnaam van den duivel. Eigenlijk moet men onder dezen naam
een boozen geest verstaan, die den storm opwekte en uitzond en
op de bergen van Schotland huisde. Hij zal nog wel uit het
heidendom, dat op Sylt vrij lang zich staande hield, afkomstig en
in de gedachtenis van de Sylters bewaard gebleven zijn. Zijn tegenwoordige naam is oorspronkelijk zeker een bijnaam geweest,
die men in de tijden van de invoering des christendoms op Sylt,
toen men niet langer aan dien boozen geest geloofde, hem uit
spot gegeven heeft; immers Pîtje is een diminutief-vorm van Petrus , een naam alzoo dien de heidensche Friezen niet kenden.
Met onwaarschijnlijk komt het mij voor dat deze booze geest
in de heidensche tijdon voor oone belichaming gold van den
gevreesden noordweste-storm, die menigmaal den armen Noordfriezen zooveel onheil berokkende, door het water van den
Atlantischen oceaan en uit de IJszes door den zoogenaamdon
trechter van de Noordzee op de noord-frieseke wal te stuwen.
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Na regel 52. De volgende tweede afdeeling, die den naam
draagt van de Füghelspraák, is voorzeker verre weg het schoonste
gedeelte van het geheele gedicht. Het is juist in de maat en in
den toon van. de aloude volks- en kinderrijmen, zoo eenvoudig,
zoo bevallig en zoo zangerig dat al de natuurlijke , ongekunstelde
schoonheid van de friesehe taal, ook in den noord-frieschen tongslag , hier duidelijk aan 't licht komt.
Eegel 54. Op het eiland Sylt zijn eenige uitgestrekte, eenzame
heidevelden.
Eegel 60. In deze regel is eene storende onnauwkeurigheid geslopen: do ooievaar staat wel, maar gaat nooit op één poot.
Regel 61. De Kiiire. De wetenschappelijke naam van dezen
vogel is Totanus calidris, de west-friesehe Tierh en de hollandsche
Tureluur; in Zuid-holland noemt men hem ook Tuil, in Noordüolland Tuut, in Groningerland Tuutling. Verder heet deze vogel
in 't engelsch Redshank, in 't duitsch rothfüssiger wasserlaufer, in
't fransen Gambette, in 't italiaansch. Pettegola, enz. Het is een'
fraaijen vogel uit de familie der snippen (Scolopacideae) die in Nederland menigvuldig op de weiden en hooilanden voorkomt en een
bijzonder aangenaam, zoet, melancholisch-fluitend stemgeluid heeft.
Eegels 63—67 schijnen mij toe een dier oude kinderrijmen te
bevatten, die jaar uit jaar in, dikwijls reeds eeuwen lang, uit den
eenen kindermond in den anderen zijn overgegaan, en geheel en
al volkseigendom zijn. De Sylter kinderen zingen gewis dit rijmpje
als ze een tureluur zien, even als de Leeuwarder jeugd den ooievaar
toezingt:
Ooiefaer!
Lepelaer!
Prikkedief!
Heth sïn fader in muder n't lief!
en den stern, 't vischdiefje of de zee-zwaluw (Sterna Urundó) :
Seekob S
Laet logge die fisch,
De bakker die komt,
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Die skiet dy dood,
Met hagel in brood!
En om tusschen do noord- en west-friezen do oost-friezen niet te
vergeten, geven wij ook een paar van die rijmpjes zoo als de kinderea te Emden ze zingen. Zoo zingen ze het kwikstaartje (Motacilla alba) toe:

Ackermanntje wipp up Stert
Wel hett di dat wippen lehrt?
En den ooievaar:
Störk, Störk, Langebeen!
Wenneer wult du de Welt besehn?
Wenn de Eogge riep is,
Wenn de Wagen piep is,
Wenn de Störk neet fleegen kan,
Dann is he 'n arme Man!
De regels »wenn de rogge riep is, wenn de wagen piep is," hebben
eene opmerkelijke overeenkomst met de regels uit het Sylter volksrfjm, dat in 't gedicht op regel 193 en vervolgens, voorkomt.
Regel 67. En Barigenth, diar rääpt: vGuddeiV Een brandeend,
die roept: »goeden dag!" De brand- of bergeend, wier wetenschappelijke naam Tadorna vulpanser is, en die in 't west-friesch
Bergein, in 'tengelsch Shiéldrake en Bargander, in 't duitsch Bergente of Brandente, in 't zweedsch Graf gas, in 't fransch Tadorne
en in 'titaliaansch Volpoca heet, is eene groote en zeer schoon
geteekende eendensoort, die ook op onze kusten voorkomt en in 't
Sylter duin ook veelvuldig broedt. Van de brandeend wordt in
ons gedicht gezegd dat zij vguddei,'' goeden dag, roept. Inderdaad heeft het geluid, dat de brandeend in den paartijd on bij
het opvliegen laat hooren, veel overeenkomst met de woorden
guddei of goén dei in 't wost-friesch en good day in 't engelsch.
Merkwaardig is hot dat zoowel door hot volk in Noord-friesland
als hier in West-friesland en ook in Engeland die zolfdo woorden,
verstaan worden uit het geroep van de brandeond.
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Regel 87. En muntje fan Nùuthen, Een mannetje van't noorden;
biermede wordt een jut bedoeld, die uit Jutland, alzoo uit het
noorden, op Sylt komt.
De jutten vervullen in Noord-friesland ongeveer de rol die de
oldenburgers en westphalingen in West-friesland spelen. Genen
zijn dáár even weinig gezien en in tel als dezen hier. Zij worden
in Noord-friesland gewoonlijk voor den gek gehouden, maar weten
zich een vasten voet in 't land te verwerven door met do dochteren
des lands en gewoonlijk met de rijksten, te trouwen; natuurlijk
tot ergernis van de friesche jongelingen, die minder goed kunnen
praten en vleijen en zich minder goed voordoen. De jutten komen
dikwijls als boerenarbeiders, maar ook veel als veekooplui in
Noord-friesland, even als de zoogenoemde hantsjemieren, hannelcemaaijers en do fîndoekspoepen bij ons in West-friesland.
Regels 89 en 90 bevatten een populair seliimprijmpje op de jutten. Me Ausen fuar Plogh, met ossen voor den ploeg; deze wijze
van ploegen, zekerlijk bij de jutten in gebruik, komt den noordfriezen gewis even ongerijmd voor, als ons. Me Gris ön sin SIcogh,
met biggen in zijn schoen; dit ziet op den vee- en vooral op den
varkensh.an.del der jutten.
Regel 98. Grip eeder de Muun, grijp naar de maan , is een
spreekwoord in Noord-friesland, dat men gebruikt om iets wat onmogelijk is, uit te drukken.
Regel 107 en 108. Deze regels bevatten eene toespeling op de
hekserijen van Ose.
Regel 111. de Klef, het klif; hiermede wordt het zoogenoemde
Morsum-klif bedoeld, eene hooge, steile rots aan zee, op het eiland Sylt.
Regel 113. Be Wolpernaght of Walpurgisnacht, de eerste
Meinacht, van ouds den tijd, waarin de heksen ep bezemsteelen
door de lucht vlogen om met elkander feest te vieren. De Westfriesche heksen, tsjoensters, vlogen in der tijd naar denBloksberg;
de Sylter heksen schijnen op hun eiland gebleven te zijn , en daar
op den Elleboogsberg hunne nachtelijke samenkomsten met zijne
helsche majesteit te hebben gehouden.
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Kegel 117. Ahriböögsbarig, de Elleboogsberg is een zeer hoog
duin, aan het noorder einde van het eiland Sylt, op het
schiereiland List.
Eegel 118. Kreek en Sparig, kraai en musch, beide vogels die
een kwaden naam bij het volk hadden en gedeeltelijk nog hebben;
zij stonden, meende men, op de een of andere wijze met den duivel in verbindtems.
Eegel 124. De Duiwel sallef üs en huur ent Bain, de duivel zelve
als een gehoornden ram of bok. Oudtijds verscheen de duivel dikwijls in de gedaante van een bok.
Regel 169 en 170. En braagt 's bi SJcorstiin En Pöös me Flentstün. Iemand een zak met vuursteenen te brengen, spottenderwijze tot troost als men zich door eigen schuld in 't ongeluk heeft
gebracht, schijnt een bijzonder gebruik op Sylt te zijn.
Eegel 174—177. Wan 't nu man jest tö Harefst geith, dakumt er
nogh en beeter Tid, da humt er uk muar Leewent jir. Als 't nu maar
eerst naar de herfst gaat, dan komt er nog een beter tijd, dan
komt er ook meer leven hier. De sylters waren oudtijds grootendeels zeelieden, en zijn het nog; de mannen waren dus in denzomer bijna allen op zee en de vrouwen moesten het werk op het
veld verrichten. In den laten herfst echter kwamen de mannen
van kunne zeetochten terug en bleven winterdag over 't huis;
zoodat er 's winters veel meer vertier en vermaak was dan 's zomers.
Op de westfriesche eilanden ter Schelling, Ameland en Schiermonnikoog en op eenige anderen is dit heden ten dage nog het geval.
Eegels 193—203. Deze tien regels bevatten een overoud volksrijmpje, dat den sylter schippers in den mond wordt gelegd. Het
zinspeelt op het gebruik der sylters om zeevisch en vooral rog
naar den vasten wal te brengen en van daar allerlei benoodigheden, als levensmiddelen en huisraad, naar hun eiland terug te
voeren.
Kaagelönth. Koogland, thans zoude men zeggen polderland. Eaagelönth is de naam dien de sylters wel aan den vasten wal van
Noord-friesland geven, omdat dit land grootendeels uit haage,
kagen, kogen, keegen of polders bestaat. Wij hebben in Neder-

Wumkes.nl

OP HET EILAND SXLT.

127

land nog de drie vormen kaag, koog en keeg in gebruik; namelijk de dorpsnaam Koog aan de Zaan, de dorpsnaam de Kaag bij
Leijden in Rijnland, en de zoogenaamde keegen, of buitendijksche
velden op het Bildt in Friesland.
BogJiel, in 't west-friesch ruch, in 't hollandsch rog, de bekende
zeevissehen van het geslacht Baja.
De Faamnen uk Waagstaapler, den meisjes ook wiegestanders.
Het schijnt wel eenigzins verdacht dat de meisjes van Sylt wiegestanders noodig hadden. De jonge zeelieden zullen deze regel
voorzeker slechts uit scherts gezongen hebben, en om de meisjes
te plagen; misschien ook wel om dat waagstaapler zoo mooi op
aapier, appels , rijmt.
Kegels 207. Buh fan Keidem, Boij van Keitum, wordt naderhand voluit Buh Tetten genoemd, alzoo Buh de zoon van Tet. Buh
komt overeen met het west-friesehe Boy, Boyen. Tet is in Westfriesland een vrouwennaam.
Regel 216. tö Rest, naar de kist, namelijk naar de kist, waarin
Ose hare kleederen en kostbaarheden bewaarde, zoo als dit vroeger
ook in West-friesland gebruikelijk was en vooral te Hindeloopen.
Ten deele is deze gewoonte nog bij de west-friesche dienstboden ,
vooral ten platten lande, in zwang. Ose bracht haren vrijer bij
hare kist om hem te toonen wat zij al zoo bezat.
Eegel 220. at, gijlieden, namelijk wanneer men bepaaldelijk tot
twee personen spreekt; spreekt men tot meer dan twee personen
dan bezigt men het persoonlijk voornaamwoord jam, overeenkomende met het west-friesche jimme, en het oud-friesche jemrne,
terwijl men één persoon als du aanspreekt.
Dit bestaan van een tweevoud (dualis) nevens het enkelvoud
en het meervoud is eene merkwaardige bijzonderheid van het noordfriesche taaleigen. Deze tweevouds-vorm komt ia ' t westfriesch
niet voor en was ook oudtijds, voor zooverre ik weet, in dat
friesch volkomen onbekend; ook in geen der andere germaansche
en skandinaafsehe talen en tongvallen wordt, altijd voor zooverre
mij bekend is, dezen vorm aangetroffen.
Het bestaan van den tweevouds-vorm in het noord-frieseh is een zeer
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opmerkelijk on mij onverklaarbaar feit. In de verschillende tongslagen , waarin het noordfriesch ook weder verdeeld is, is deze
dualis natuurlijk ook onderscheiden; maar merkwaardig is hot dat
in sommige aan elkander grenzende landstreken, ja zelfs in dicht
bij elkander liggende dorpen in liet gebruik van dezen tweevoudsvorrn. verschil bestaat; Her namelijk wordt hij in den dagelijkschen omgangstaal altijd gebruikt en daar weer maakt men slechts
van enkel- en meervoud gebruik, en spreekt men ook twee personen
in het meervoud aan, even goed alsof er drie of tien waren.
Op het eiland Sylt heeft men de volgende persoonlijke voornaamwoorden :
Enkelvoud
»
Tweevoud
»
«
Meervond

Ie persoon ik ~ ik.
2e
3e
Ie
2e
3e
Ie
2e
3e

»
»
»
>
»
»

dü •

- ga-

M -~ tij.

wat — wij beiden
at -— gij beiden.
jat — zij beiden.
wü — wij.
jam — gijja -- zij-

De verbuiging dezer persoonlijke voornaamwoorden in dentweevoudsvorm, zoo als ze op Sylt wordt gebruikt is de volgende :
Ie Persoon.
Nomin: Wat •— wij beiden.
Genit: Unies -- van ons beiden.
Dativ: Unk -• aan ons beiden.
Accus: Unk -- ons beiden.
2de Persoon.
Nomùr.
Genit:
Dativ:
Accus:

Ât — gij beidenJunks — van u beiden.
Jïinh — aan u beiden.
— Junh — u beiden.
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8e Persoon.
Noinîn: Jat
Geuit: Jaar
Dativ: Jam
Accus: Jam

— zij beiden.
— van hen beiden.
— aan hen beiden.
— hen beiden.

Eegel 221. Dat Nemmen spüttet ön junk Knal, dat niemand ia
uwe kool spuwt, een sylter spreekwoord dat zeggen wil: pas op!
dat niemand uwe vreugde store! Tamme Erik gebruikt hier het
voornaamwoord junk, omdat hij bepaaldelijk tot twee personen
spreekt; waren er drie of meer personen geweest, tot wien hij het
woord richtte, dan had hij jam gebruikt.
Eegel 225.

üp ualthing Wns,

de Brôllep slculth ön Keidem wiis,

op oude wijze zoude do bruiloft te Keitum zijn. Dit moge, on
reeds van ouds, het gebruik zijn op Syît, in West-friesland doet
men gewoonlijk precies andersom en houdt mon de bruiloft ten
huize of in de woonplaats der bruid, en alzoo moest, naar onze
wijze van zien, omdat Ose te Eidum woonde, ook de bruiloft te
Eidum en niet te Keitum, waar Boij woonde, zijn.
Eegel 232. Bid, rid me Kuast bi Sid! rijd, rijd met de kwast
op zij, of aan den arm. Vroeger droegen de bruidegoms op Sylt,
als zij reden of gingen om de bruid te halen, oen rooden band met
een kwast om den arm gebonden.
Eegels 235—242. Deze regels bevatten eene opsomming van de
verschillende deelen die het aloude bruids-kostuum op Sylt samenstelden. Zoowel de jonge, meisjes, als de bruiden, de getrouwde
vrouwen en de weduwen hadden oudtijds op Sylt, even als te
Hindeloopen, Molkwerum, op Marken, enz. eene eigenaardige Meederdracht. Dat costuum nader en. duidelijk te omschrijven zoude
hier te omslachtig zijn; vooral ook ongeschikt, omdat men door
zoo'n opsomming van allerlei kleedingstukken toch nooit aan den
lezer eene duidelijke voorstelling kan geven, van het gehoele costuum. Eene afbeelding doet in zulk een geval veel meer af. Die
meer van deze oude sylterkleederdracht, waarin de vrouwen en
meisjes, naar onzen smaak, al bijzonder vreemd geleken, mocht
VI. N. E.
9
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willen weten, verwijzen wij naar K. J. CLEMENT, Die Lebens- und
Lddensgescliichte der Frisen, insbesondere der Frisen nördlîch von der

Elbe. Kiel, 1845; in welk zeer merkwaardig en belangrijk werk
men op bladzijde 150 en vervolgens eene uitvoerige beschrijving
van deze aloude dracht, die thans nagenoeg geheel is uitgestorven,
vindt.
Kegel 263. lung, Ing en Sei, allegdrie sylter voornamen. Ing
en Sei zijn vrouwennamen; van den naam lung weet ik niet of
hot een mans- of vrouwennaam zij. Het komt mij evenwel voor,
dat het een mansnaam moet wezen.
Kegel 266. De Püsel, oorspronkelijk naar ik meen, een ruim
voorhuis, een voorvertrek of eene halle beteekenende. Als ik cte
plank niet verre mis ben, dan heeft men van dit püsel of pisel in
het west-frieseh nog de uitdrukking jûndpiselje, 's avonds bij een
meisje komen om er 's nachts, naar oude friesehe wijze, bij te
blijven vrijen. Pisel is op Zuid-Beveland in gebruik om er een'
grooten pot door aan te duiden.
Regel 268. De Skühen, de nappen; hiermede worden zekerlijk
wel schotels en pannen bedoeld.
Kegel 270. Matbuurder, houtene borden, die men oudtijds, en
misschien nog wel, op Sylt gebruikte om er van te eeten.
Regel 274, En Jölth üs en Büleen, een vuur als een baak. Het
noordfriesene woord biïken is hetzelfde als het westfriesche beáken,
het engelsche beacon en het hollandscho baak.
Echter hecht men er in Noordfriesland eene eenigzins andere
beteekenis aan als in Westfriesland en in Holland. Hier bedoelt
men or mede elk verkennïngsteekcn op zee of aan den wal 5 wat
van uit zee kan worden gezien en dient om het vaarwater te bepalen en aan te wijzen; dus niet bij uitsluiting een vuur of een
licht in een vuurtoren, lichtboet of lantaarn. Maar in Noordfriesland en bepaaldelijk op Sylt noemt men büken, een vuur dat
men oudtijds algemeen hier en daar op de eilanden op eene
hoogte aanstak en brandde, 's avonds van St. Pieter'sdag* Op St.
Pieter'sdag, do • 22 Februari, die ook thans nog feestelijk wordt
herdacht en gevierd in West-friesland te Grouw ra te Wams, re-
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kende men oudtjjds in Friesland dat do winter voorbij was en 't
voorjaar begon. Dan verlieten de zeelieden op de eilanden lninno
winterkwartieren en trokken în groote gezelschappen naar Hamburg, Bremen en naar Amsterdam vooral om er dienst te nemen,
een huur te zoeken, op de koopvaardijschepen. Dan staken die
jonge mannen eerst nog hunne Uïkens aan, als een afscheidsgroet
aan hun vaderland en als om hunne makkers op andere eilanden,
halligen en dorpen tot den gemeenschappelijken uittocht op te
roepen. Ook stak men op St. Pieter'savond wel groote bossen
brandend stroo op hooivorken en danste daarmede rondom de oude
graf heuvels.
Deze aloude gebruiken stammen wis nog af uit den heidenschen

tga.
Onze dichter 0= P. HANSEN heeft onder den titel vDieBielcender
Heîmath " een fraai hoogduitsch gedicht geschreven over dit sehoone
gebruik van biïken te branden. De eerste verzen van dit gedicht,
dat voorkomt in C. P. HANSEN , Der Sylter-Frkse, Kiel, 1860 ,
luiden:
Seh't doch, wie steigen so hoch und hehr
Flämmclien empor aus dor Ferno!
Seh't, wie sie schinunern im bläulichen Mohr
Gleich jenem strahlenden Storne.
Es sind die Bieken der Heimath, die glüh'n;
Band, das uns Friesen verbindet;
Insein, wo Friede uad Freude noch blüh'n ,
Wo man die Bieken gezündet;
TJnd wo die altorndo Sitte noch lebt:
Treue dem Freunde zu üben;
Wo an der Bieke das Herz aich. erhebfc,
Ewig den Bruder ZD. lieben!
Regel 277. En trätteîn Weçthaahen, dortiea tarwekoeken; jaisi:
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dertien, een ongelukkig getal! Alles loopt samen tot Ose's ongeluk.
Regel 279. De Briikrogh tö Tcööhin, do brîjpot te kooken. Dit
is onjuist uitgedrukt; men kookt wel de brij, maar niet den brijpot. Misschien is dit echter eene door het gebruik gewettigde uitdrukking op Sylt, die ook elders niet ongewoon is; de Hollanders
immers eten wel huts_poj.
Eegel 285. Dit Uüs nü tip Stölten, het huis nu op stutten, is
eene spreekwoordelijke uitdrukking, waarmede men te kennen wil
geven dat alles in huis in beweging was en in wanorde. In hot
west-friesch zegt men dan: H hûs is up stelten, wat geheel op het
zelfde neSrkomt.
Kegel 295. Dit iviar de Mik Ked; leed is een onvertaalbaar
woord , een gezelschap van drie personen aanduidende. Men zegt
op Sylt als een spreekwoord: trii sen en ked, even als in 'tlatijn:
tres faciunt collegium.
Kegels 298—301.

Diar weid niin Flagh,

tö Uas höör Lagh,

diar fääl uk ek en Shot. Hieruit blijkt dat men op Sylt, even
als ia West-friesland, gewoon is dat de buren en vrienden bij een
huwelijk de vlag lûtstekon en hun scMetgeweer afvuren.
Kegel 301. Ek jens en Blöös of bat, niet eens klapten de kinders
met eene blaas. Deze regel is niet zeer duidelijk. De dichter wil
er medo zeggen dat er niet alleen op Osé's bruiloft niet geschoten,
wierd, maar dat zelfs de kinderen, als tot vergoeding voor dat
gemis, niet eens op eeno zwemblaas trapten, wat toch ook een
knappend, knallend geluid geeft.
Regels 302—306. Voor akelig huilende honden, voor katten
die schichtig om de inonschen heen springen, voor krassende kraaijen, en voor dwars over den weg loopende hazen en muizen zijn
thans nog vele monschen bang, en verbinden hieraan allerlei,bijgelooviglieden. Geen wonder dat onze middeneeuwsche bruid bleek
werd van schrik!
Regel 340.

Uk Geil- en Falslcheid eeâert wraaket. Volgons dezen

laatsten regel bestraften de bewoners van Sylt, sedert het ongelukkige oindo der vrijenj van Ose Tammes, onzedelijkheid en valsch-
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heid steeds ten strengste. Aan deze beide ondeugden toch had
Ose zich schuldig gemaakt: aan onzedelijkheid door hare duivelskunstenarijen in 't algemeen en vooral door hare nachtelijke tochten naar den Elleboogsberg, en aan valschheid omdat zij aan den
duivel trouw gezworen had en alzoo verloofd was en toch de bruid
van Boij werd.
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