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SINNE- IN MOANNE-

FORTJUESTERINGEN.

I ii dit. jier scMUe er fijf fortjuesteringe);

oppe yerde sjoen wiriJe Jcinne, trye oonne Siawe

in twae oonne Moanne. Fen dizze schil mar yen

oonne. Moanne by uwz to sjean wezze.

DE EERSTE oonne Sinne , de 9 January, by

uwz naet to sjean, mar ijnnet suwdlijcfc elk-î

fenne Stille Suwdsea, Patagonien in FjoerlAu.

Ney uwz tijd reclœne, iz it begin juwns 9 uvyre

34 min., it midden 11 uwre i3 min., in it eyu

nachts o uwre 5a min. De Sinne scîiil op it

Iieegst oppe helte fortjuestere wirde.



Ds TWAEDE oonne Sinne, . de 7 Juny, by

awz naet to sjean, mar wol ijnnet suwdlijck diel

Sten Afrika., in ijnne Uad'ische in Æthyopische

Üvaën. ït begin het pleats, ney uwz tijd reckene,

lïioarns 8 awre 20 min., it midden" 10 uwre 35

min.., in it eyn middeys 12 nwre 46 min. De

Sinne schil rom 10 tomme fortjuestere wirde.

IJJS TBEBDE oonne Moanne, de 21 Juny, by

Wïs naet to sjean t mar ijn Amerika} Ny-Hollân

hi alle bekinde eylânnen, dy oon dus traliën

Ibeheare. De Moaime schil dear heel in al for-

êjuestere wirde. It begin moams 7 uwre o min.,

it midden 8 uwre 47 min., in it eyn 10 uwre

5î- min.

TJ'E FtERDB oonne Sinne, de 3o November,

fis.et by uwz to sjean, mar ijn heel Noard-

Atnerïka in it noardlijck diel fen Suwd-Amerika,

Ney nwz tijd reckene, iz it begin juvvns 5 nwre

1.7 min., it midden 7 uwre 32 min., in it eyn



9 uwre 47 min. De- Sinne schil heel in al for-

ti nestere wirde.

Ds FuPDE oonne Moanne, de 16 December,

cty by nwz sjoen wirde kin in ijn heel Europa ,

dogs naet ijn Ruslân, mar eack ijn dmeriho,

ijnne ^dtlantische Oceaan} in ijnnet westeJijc'?

diel fen ytfrika, It begin hy nwz inoarns? 3

nwre 47 min., it midden 5 nwre 16 min., in it

eyn 6 mvre 45 min. De Moanne schil 8 toninifc

oerre suwdlijcke rânne fortjnestere wirde.



J I Ë R - T U D E N .

ï ï FOARJIER begint de 21 Maert, moarns 2 uwre

42 min.

DE SIMMEB begint de 21 Juny, juwns 11 uwre

54 min.

1T NEYJIER begint de 23 September, æftermiddeys

1 uwre 35 min.

ÎXE WINTER begint de 22 December, moarns

7 uwre ij min.

^^^***^»%^^i

QUATERTEMPERS.

De eerste de 19, 21 in 22 February.

De iwaede de 21, 23 ia 24 Maey.

De tredde de 17, 19 in 20 September,

De fier de de 17, 19 in 20 December.,



CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

l t g i l d e n t o l

D e S i n n e - c i r k e l . . . . . . . . . . 2 ú ,

D e Ftoorn.se/ie I n d i c t i e . , . , . , . , ; ,

D e JEpacta . . . . . . . . . . . . 3 0 ,

D e S n e y n s l e t t e r , . , , , , » » » » „ .£'-,

Cl



ï Woansd.

a Tongersd.

3 Freed

4 Snjuen

S Sneyn

6 Moandey

7 Tijzdey

8 Woansd.

9 Tongersd.

io Freed

i l Snjuen

12 Sneyn

i3 Moandey

i4 Tijzdey

t5 Woansd.

i6 Tongersd.

JAIUáRî, œf
liet 3 i deagen.

DeKening jouwt oonsijnbeyde
soanenityerzenkrjue.s i832.

iS. JDecama forstoam i558.

F. Halma b. i653.

Brân to Stearum 939.

Hirde •winters begin 1709.

Joh. Mauritsfen Nassau faît
toFrentjerijnnetwetteri665.

Maria, -wijv fen JVïllem III
forstoarn i6g5.

St. Juliaens floed i i6 . j .

Beroerte to Lieauwerd 1609.

Hero Ockinga forst. 1587.

Admiraliteytshuwz to Harns
forbarnd 1771.

Lieauwerd soent mey Aren-
bergh 1567.

Wetlerfloed 1219.

Xjeste ILetler, i
juwns 4 uwre |
32 min. ijnne 3
"Weagscheal. |

1

ISyeMoanne,
juwns 1 ï uwre
24 min. ijane
Stienbock.



LOUWMOANN-

17 Freed

18 Snjuen

i 19 Sneyn

; 20 Moandey

! 21 Tijzdey

1 22 Woausd.

9.3 Tongersd.

2/j Freed

20 Snjuen

26 Sneyn

ILaj Moandey

28 Tijzdey

29 Woansd.

3o Toiîgersd,

3i Freed

Boxumer slach i586.

Hendrik Casimir II b. 1637.
pyillem F" giet mey siju wijv
in soanen ney Ingeîân 1 7Q5.

AnnaBaulowna, Kroanpria-
sesfcnncNederlânn. b. îyg5.

Aïbert jen Egmond tvogge
Friezen forsleyn 1168.

Igo Galama to "VYorkum
forsîaya i4g2.

Ilenr. lichotanus forst. i6o3.

G. Iterema rjueclite !o Tzum
i584>

Comnûltê jen Herstel to
ï.icauv/erd 1796.

JJoiiîfe Galaîna forsloyn
ï/j.g1-!.

K-arel de Greaie forst. 814-

Unie fen Uirecht 1579.

Monstcrsche Frede 1648.

]
Eerste Keiier, f
moarïi;-; 2 itvvre |
56 min. ijnne |
Eaem. 1

1De Sinne ijnne jj
Wettöï-iDan;op |
7uv,Te54min. 1
in ouder 4 uw- |
re G min. |

FoïleMoanne
foai'Diiddeys
ÏO uwre 22 ÎÎI.
ijnne LieuT/. i



FEBïtUAilY, æf
liet a8 deagen.

i Sujuen

1 a Sneyn

3 Moandey

4 Tijzdey

5 Woansd.

6 Tongersd.

7 Freed

8 Snjuen

9 Sueyn

10 Moandey

n Tijzdey

11 Woansd.

ï3 Tongersd.

i4 Frecd

IiouisaAugustaPFilhelmina
Amalia, Prinscsse f'enne Ne-
derlârmen, bem 1808.

Cunerus Petii ceiste mis ijn
Oidohove i5yo.

Graef Willems ijufal by
Hijnlippen i3g8.

Wetterüoed i825.

W^ïllem III ijn den Haag
ijnhelle 16g i.

SixtusfenHemmemah. i533.

Bitrgwert plondere i58o.

De R. K. Gaesllijcken forlitte
Lieauwerd i58o.

Riedme mey iiijnst in slijdc
oer ijz ncy Hollân 1608.

Festus Hommius b. i5jö.

Herstel fenne Representanten
1-96.

Prinses Anna Gouvernante
forstoam iy5c).

Leste Keiier,
moarns 1 uwre
a5 min. ijmie
Schorpioen.

NyeMoanne,
juwns 5 uvv're
5 rain. îjnne
Fisschen.



I1
i5 Snjuen

16 Sneyn

17 Moandey

18 Tijzdey

j 19 Woansd.

20 Tongersd.

ai Preed

22 Snjuen

23 Sncyn

24 Moandey

a5 Tijzdey

26 Woansd.

27 Tongersd.

28 Freed

§ E L L E

Cunerus Petri forst. 1080.

. . . . . . . .

Hendrik Casimîr II wirt
Sledhâder 167 5.

WïllemFreà. PaulAlexand.
Lodewîjh, âdste soan fenne
KroanprhiSj bern 181 y.

Hendrik Casimir I b. 1612.

Do Kroanprins boaschet oon
Anna Paulowna ijn Pe-
tersburg 1816.

Brâa to Holwerd I 5 I 5 .

£ . fen Aitzema forst. 1669.

S. Stijl bern iy3i .

PVillem ICarel Frederïle,
Prins fenne Nederlânnen,
bern 1797.

E eiste Ketier,
juwns 9iiwre
So min. ijnne
Bolle !
De Sinne ijnne
Fisschen, op
7 uwre 4 min.
in onder 4 uw-
re 56 min. ;

FolleMaanne
juwns 9 uwre
10 min. ijane
Faem. \



:

1

i

1

i Snjuen

2 Sncj'U

3 Moandey

4 Tijzdey

5 Woansd.

6 Tongcrsd.

•) Freed

8 Snjuen

9 Sneyn

îo Moandey

11 Tijzdey

12 Woaasd.

i3 Tongerad.

J 4 Freed

i5 Snjuen

i6 Sneyn

I I A E B Ts œf
het 3i deagen.

Sonoy ramt Sîearuni ija 1581.

Rennenherg forriedt Grinz
i58o.

77 Siijclen oer îjz ney Enck-
Iiuv/zen i6yo.
Prinses Carolina boasch. mey e
Pr. feu Wflss. TVeühurgi-fia.

Binse Koopmans bern 1770.

ffiïüem V bern 1748, wirt
Stedhâder 176S.

Prinses Carolina doape to
Lieaii'vYerd 1743*

Almenum ófbarue trog Grom-
bach I 5 I 5 .

Prinses Anna forstoarn 1769

fPilletnXtodewijfkhera i56o
(IFreder.I-îeiidrikîovsï. 1647
i PFillemlIdogt de eed oonne
ISleaten.
Wülem JazKen.Mldge i8i5
Hendr. Casimirll forst. 1696
Jî. Fuilenius bern 1640.

iasfe Keiier,
uiddeys 12
jwre 27 min.
jane Sjietter.

1-fye Woanne,
foariuîddcys
11 uwre 3o m.
ijnneïïsschen.

i

1



FO

7 Moaadey

18 Tijzdey

19 Woansd.

20 Tcngersd,

a i Freed

22 Snjuen

a3 Sneyn

24 Moandey

25 Tijzdey

26 Woansd.

27 Tongcrsd

28 Freed

29 Snjuen

3o Sneyn

3j Moandey

ÂRJIERMOÂNNE |

\1. Coehoorn fovstoarn ijo/j.

U. IJ. Beucleer jïiidrecs
forstoarn 1828.

Wïllem III forsïoam ijoa.

7rîesche Riedsheerea finzen
i5-g. _

De Socinyanen uwt Frieslán
jaege i6Ga.

iS. / . Brugnians bern 1763.

ïFïllem Kavel Hendrik Friso
boaschet 17 34.

Tf'ülem FretLPaulAlexand.
Lodewijls doape 1817.

Greale Pier feyt Hijnlippen
schien 1517.

De Prins feu Oraengien dog
de eed az Souv.Foarst i8i4

Arjcn Roelofs forst, i j54-

Eerste ICetier, |
cftermiddeys
T iiTTre 19 m.
jnnc Tvrae-
iügen.

3c Siiiîîe îjnne
"Raem , op in
onder 6 uwre.
it Foarjier be- i
gint. i

i
FolleMoanne \
tnoarnsGuwre !
3o min. ijnne |
Wcagscheal. 1

%

1

Peassche, j



Bi •

ï Tijzdey

2 Woansd.

3 Tongersd

4 Freed
E
E 5 Snjuen

I 6 Sneyn

| - Moandey

f
j 8 Tijzdey

o Woansd.

1 io Tongersd.

I i ï Freed

1I ia Snjuen

i3 Sneyn

114 Moandey

i5 Tijzdey

j

A P R I L , , œf
liet 3o deagen.

Den Briel nomd 1572..

Eerste stien fen ' t Lieauw.
Stedshuwz leyd 1715«

C. fen Adelen forst. i56y.

Yerdschodding i58o.

It Kleaster Aelsum 6f barnd
I D2Z>

jyilh. Maria SophiaXiouîsa,
dochter f. Kroanpr. b. 1824.

Maria Loiúsa forst. ij65.

Schema Tfijie soent mey
S. Sjaerda I 4 8 I .

Seerp Seyem forst. i4.92#

ïVïllem I b. i533. Jjoaewijh
fen Nassau in Hendrik f. N.
sneuveljeoppeMokerh. 1S74.

Wïllem, I toLieauwerd I 5 8 I .

Leste Ketier,
moarns 1 uwre
47 min. ijnne
Stienbock.

Vye Moanne,
moarns 5 uwre
2 min. ijnne
Raem.



i6 Woansd.

17 Tongersd

18 Fréed

19 Snjuen

20 Sneyn

21 Moandey

aa Tijzdey

23 Woansd.

24 Tongersd.

25 Freed

26 Snjuen

27 Sneyn

28 Moandey

29 Tijzdey

3o Woansd.

GERZMOANNE

Epo Liauckama forstoarn
i535.

Eerste klassis op ' t Heeren-
feen i63i .

Sjaerda-hnviZ to Oppenhuw-
zen forbarnd i49T-

Maurüs forstoarn i6z5.

Wïïlern Karel Hendrih Friso
wirt Stedbâder 1747-

Brân to Boalsert i4y5.

Opstân tjinne Sas begint i5oo.

Juïius fen Bolràa forstoarn
ÏOI/J.

Jan jVïllem Friso boaschet
oon Maria Louisa i^og.
jànsdey to Stearum tjin Ka-
rel de Stolde 1^70.

Eerste Ketter}

moarnsoii"Wrc
43 min. ijime
Kreeft.
De Sinne ijnne
Bolle, op 4 uw-
re 57 miit. in
onder 5 uwre
3 min.

FolleMoanne
xftermiddeys '
3 irwre 1 min.
ijnne Schor-
sioen.

"Leste Ketier,
æftermiddeys
j.uwre59min. i
jnn.Wetterm.



r

1
M A E Y, œf

i
i Tongcrsd.

a Freed

3 Snjuen

4 Sneyn

5 Moandey

6 Tijzdey

7 Woansd.

8 Tongersd.

9 Freed

io Snjuen

ii Sneyn

12 Moandey

i3 Tijzdey

i4 Woansd.

Î 5 Tongersd

jiG Freed

het 3i deagen.

H. Galama finzen 1567.
[ Wïllem Frederik Stcdbâder
boaschet ooa Alherûna Ag-

inesfin Eastenrijck i65a.
?orbu-wn jney Alherl fen
Beyeren 1399.

Wühelmina Maria Sophia
I/Ouisct doape 1824.

Galama, Beyma in Bonga
fiazen I56J .

Willem Ziodetfijh oonslag op
Stienwijck 1092.
V. fen Ayta forst. 1877.

pfilhelm. Frederika Louisa
CharlottaMarianne b. ï 810.

Sonoy kry't it Kastiel fea
Stearum ijn I58 I .

Wiïlem IV to Lieauwerc
ijnhelle iy34-

G. Jongama try't Boalser
wer ijn i492-

Alherûna Agnes forst. 1696

Johannes Mulder b. 1769.

C. Vitringa h. 16S9. . . . .

i
jVye Moanne, \
uwns 8 uwre
>4 min. ijnne
Bolle, Hijmr
meljeartsdey-

Merste KetieT,
moarns8u. 23
m.ijnn-Lieuw.



Il B]

i 17 Snjuen

j 18 Sneyn

19 Moandey

20 Tijzdey

i 21 Woansd.

1 22 Tongersd.

1 a3 Freed

24 Snjuen

25 Sneyn

26 Moandey

27 Tijzdey

38 Woansd.

29 Tongersd»

1 3o Freed

1 3i Snjncn

LOMMEMOANN

Flojis f en IJssèlstein nimt
Boaîsort Ï 5 I 6 .

J. Doutvama belegert Doc-
k u m 10 ij.

Wiïlsm Frederik Karel,
twaede soan fenno Kening,
boaschct ooa Louisa Aue.
Wilh. Amdia iSaS.

Slag by îîeyîïgerloe, Gracf
Adoljjen Nassau sn. s568.

H. Venema forsfoam S78y.

Scherne Wijhe to EngeSum
deadschettcn Î /JS^.

Wülem II bern i6aS.
f Oeryenkoinste twisschen de

<Biiwte- ia Binncndijksters
(.fenne Fijf Dielen i5a5.

It scheel twisschen Schier, in
Fetkeapcrs to Warus trog ien
twaegefjuecht byleyd Ï3O5.

JVillem Lodeudjk forst. 1620.

E

jPinksîsr,

Da Sinn e ijns.s
Twaelingen,
op 4 u. 2 ni. in
ond.711.58m.
}?olleSJünmi.c
juwns 11 uwrt
3o n:in. îjane
Sjietter.

'júesie Keiler,
'moar.gu.-aiia.
ijnacFisschen

j

f

I
I
1

ï
'SS

S
1

ï
i
f



i. Sceyn

a Moandey

3 Tijzdey

4 Woansd,

5 Tongerstl.

G Freed

7 Snjuen

8 Sneyn

9 Moandey

lo Tijzdey

i i Woansd.

ia Tongersd.

i3 Freed

i4 Snjuen

i5 Sneyn

J U N Y, " œf
liet 3o deagcn.,,

1
Galama, Beyma in Bongato Brussel onüiaedge i5G8
Ernst üasimir deadscïietten

i632,

Rieiih fen BurmanicL fotst.
i645.

fVïllem V wirt Ridder fcnne
Hoasbâra înSa.

De Wâdljue by 't Reade Klif
trogge Sas forsleyn f. 498.

De Stea†en besluwte 't Lân
onder weitcr io scltcn 16^2»

Frederïka Sophia J'ViUichii,,
mâm fenne Ken. forst. 1820.

i^ye Moannej
iiioarns 10 u,
23 min. ijnne'
Tvvaeliiigcn*

Prins Wüleml wirt Sled-j
hâder fen Frieslâa i58o.

J'Vïllem Lod. beyerdge 1620.
Maria Z.ouisahe~ycrdç:v 1 ^65.
J%rillenil?red.I-lendrïk)\Te.àáe\
soan fenne Kroanpr. b. 1820.

Eerste Keiier,
œftermiddeys
iuwreoTmin.
ijnne Facm.

i
Ë

1

iI
(
,1
1
1
\

j
1
3
s

1
!



SIMMERMOAN^

16 Sïoandey

17 ïïjzdey

iS Woansd,

19 Tongersd,

20 Freed

21 Snjiicn

22 Sneyn

23 Moandey

24 Tijzdey

25 Woansd.

36 Tongersd.

27 Freed

28 Snjuen

29 Sneyn

3o Moandey

De Kroanprins liâclt do Frân-
schentjinbyQr.alrebrasi8iS.

'Oe Frâcscben wirdo fbrsleyn
by Welterloo 18; 5.

Wetterflocd iS78. . « . . . '

Floris jen IJsselsteln komt
to Harns, om Frieslân Bor-
gocusch to meyisen.i5i5.

Johanjen Hotiinga st. 1604.

Epo Douwama st. 1602.
(FrmspFïllem, I^sleltB ernard
< jen Merode sa sijn Luitenant
lijn Fricslâïi ooa i58o.
àiiwn fcniïa Fetkciapcrs ijn

Ceo/'g.. Ooopmans bern i'jo^

Georg jen Sassen ijnliildge
i5o4-

JR. Dodonœus bern I 5 I - .
( Jtuardus Acroiûus azGeref.
•| Leeraer ncy Boalsert be-
(rôppen iS^*),

s^ 1

1

!
FolleMoanne
moariîs 8 uwre
4G min. ijnne
Sjiettcr.
De S'ume ijnac
Kreeft, op 3
u\Yrc 38 min.
in onder 8
uwre 22 min,
Be Simmer
begint. Lang- i
ste dey.

Leste Keiier,
noarnsaivwre
19 min. ijnnc
Raeui.



i
i

|! s Tijzdey
1f 2 Woansd.

1'i 3 Toögersd.

! 4 Preed

; S Snjuetj

6 Sneyn
1 7 Moandey

i| 8 Tijzdey

! 9 "VYoansd.

i io Tongersd,

ii Preed

ia Snjuen

i3 Sneyn

Î 4 Moacdey

i5 Tijzdey

i6 Woansd,

J IJ h f, »f
liet 3i cleageïi.

Bapins Voorda bern 5729,

Slag by Nypoort 1600.

De Walen tjeane Fricslân awt
i5-8.

Slag to Arum twisschen tvrae
Aiiten i:33o. ,

Festus Boniniius st, I6/J.2.

Frederil- WUlemflic. Karel,
soanf.Pr. f.Nederl. b. i833.

Gijsbert Japicx kopstick to
Boalsert ontditzen i8a3.

Tjerk fflalta nimt Boalsert
i494.

Baviiis foarda st. 1799.

fflühvn I foïmaard i584«

Predikantenhànnelje to Lieau-
werd oer̂ t behâd f/tLan 16̂? 2.

Hendrik Casimir -wirt Sted»
hâáer in Capit. Gecer. 1672.

Jan 'iVïllem Friso fordrinst

P . TUira- bern I 5 I 6 .

lAeuvje Fons st= Ï5OO<

NyeMoannej
juwns 9 u-vrre
34 min. îjnne !
Kreeft. |

EersteKetîer,
juwiis 5 uwe
35 min, ijrme
'Weagscheal.



t

17 Tongersd.

18 Freed

19 Snjuen

20 Sneyn

21 Moandey

aa Tijzdey

2 3 Woansd.

24 Tongersd.

s5 Freed

26 Snjuen

27 Sneyn

28 Moandey

29 Tijzdey

3o Woansd.

3i Tongersd.

HEAMOANNE

Hendrik Casimir 1 st. %6'yo.

Gerrolt Cammingkatrogliet-
tcg Albrechtfen Beyeren be-
lîcnd mey lieauwerd sSgç).

De stiencs man hj Harns
oprjeucht i5y6.

Aïbreclit fen Sassen ijn 'i
Lân komd i499-

Alhrecht fen Sassen trog
SnitzinBoalsert hilrîge i4o9-

GeorgfenLalaing st I 5 8 I .

fVülem y to Lieauwerd
ijnhelle 1773.

BieroproertoLieau'werd 1487.

Sicke Liauckama st. iS53.

Tako Aebinga si. I 5 Ï 2 .

Frentjers Heage Schoalîe op-
rjuecht i585.

I
!

1

FolïeMoanne ï
juwns 7 uwre
5 min. ijnne
Stienbock. ?

De Sinne ijnce!
Licnw . op 4 i
uwre a min. j;
in onder 7 uw-
re 58 min.

I;

Leste ICelier, |
juwns 7 uwre |
26 min, iiniie f,
Bolle, J f

i



î AUGUSTUS, a

i Freed

2 Sajuen

3 Sneyn

4 Moandcy

5 Tijzdey

6 Woansd.

- Tongersd.

8 Freed

9 Snjuen

io Sneyn

ii Moandey

1 12 Tijzdey

i3 Woansd.

i4 Tongersd.

! i5 Frecd

liet 3i deugen.

.{Foryenigiag nicyc Brabânu.
< G-i'u'wnïcngs'OuY/1. ell. i 81/t.
iDeKroaupr.seyltbarw.iöSi.
M^illem ^4lexan,dö?' J^rederik

Const. Nicol. Mich. twaode
soali fenne Kroaiipv. b. I 8 I 8 0

Ernst Cffis£mw"wirtStedhâder
1620.

JÆÏÎ JViUem Friso bern 1687.

Wlïhehnina Fred. Alexancl.
yîanci TJOIÙSCI> dochter feune
Prins fenne Ncderl. b. i8a8.

1'jerh Iliddes bern 1622-
('ffillem Frederih st. i6i3.
•1 FrederllîaSophiapfïllielm.
'Oïiam fenne Ktvüing, b. 170 io

Oerwinninghe f. Hasselt 1831.

Tongeren vrirt ijnnomd i83i.

Gadso Coopmans st. 1810

Oerwinninghe f. Leuven 1831.

De Sas belegert Lieauwerd
498,

De Gclderschcn bosette Boal-
s e r t I S Î G ,

îf \
i

1

i

ij

\

11
1j

Nye Moanne,
LD oarns 6 uvv'rc
54 min, ijnne
Liouw.

Mevsie JCetier, \

ju-wnsiouwrc
33 min. ijnne
Schorpioen.



i6 Snjuen

17 Sncyn

1.8 iVîoandey

19 Tijzdey

20 "Woansd.

21 Tongersd.

22 IVeed

23 SnjueïJ

s/j Sueyn

25 Moandey

26 Tijzdey

27 Woansd.

28 Tongersd.

29 Freed

3o Snjuen

3i Sneyn

BISPMOANNl

Robles stiet de noazc foai
Snitz )'n Boalsert i5~a.

Wiïlem Fredeiik bcrn I6 I3 .

Sïag by Marssum ^3t)̂ =

De Kunsierscîien by 't Hcc-
renfeen to beek jagge 1672.

It Bildt ijndijeke i5oo. '

TVïllem Frederïk st. 1664«

Juiif Jongama by Schoterzijl
forslcyn 1397.

D. Ideeze forstoarn 1770.
fKeniîîg pyïLlemlhGrn 1772.
•1 lyïllem, Alex. Fred Const.
|_Nieol. Micliael doape 1818.

Oproer to Brussel i83o.

Hcldendied feaDouwe Aukes
i652.

Eise Eisinga forstoarn 1828.

Epe Douwes-huwT. to IJrn-
surn ôfbarnd i5i6 .

Z . lluber ber» 1669.

Wülem, V in sijn wîjv to
Lieauwerd ijnlielle 1777.

De Kroanprins vrirt Fjild-
marschalck I 8 3 Ï .

' ' ' 1

i

f
FolleMoanne j
moanîs 8 u vvro;i
3o min, ijnïje^
Wettorman.

De Sinne îjnne
Faem^op >\ u~vv- f
re 67 min. in :
onder 7 uwre
3 min.

Leste JCe'àer,
middeys 12
u"wre 10 min.
ijnne Xwae-
lingen.



SI

i Moandey

2 Tijzdey

3 Woansd.

4 Tongersd.

5 Frecd

6 Snjuen

1 7 Sneyn

8 Moandey

9 Tijzdey

tl Tongersd.

ia Frccd

i3 Snjuen

i4 Sneyn

i5 Moandey

JîPTEMBE», œf |
îiet 3o cleageji.

Wîllemiy bern 1711.

Birlcjen Baard nimt Block-
sijl i6j2.

De Esercitie Genoatschippen
forbean 1787.

Riase Koopmans sL 182G.

BijMplondering to Lieauwerd
i568.

Lánsdey to Frentjer 1787.

Eerste Gereformeerde preek
to Lieairwerd i568.

Wetterfloed i5o3.

Prins Frederifc wirt wuwB
by Berwik 1793.

Brân to Siiitz i456.

Prins Albert f en Fruissen
boaschet oon Marianne,
dochter fenuwzKenîngi83o.

Jelmer Sijlsama-huviZ to
Warns belegere ï494-

Nye Moanne, '
œftermiddcys
3xiwï'e symin. 1
ijnne 'Faein.

raoarnsSuwre
54 mia. ijune
Sjietter.



HEARSTMOANNE

16 Tijzdey

17 Woansd,

18 Tongersd.

19 Freed

20 Snjuen

21 Sneyn

22 Moandey

23 Tijzdey

24 Woansd.

25 Tongersd.

36 Freed

27 Snjuen

28 Sneyn

29 Moandey

3o Tijzdey

De dijken" trogbritzen î5og.

WUlem. I doape 1772. Az
KeninghildgetoBrusseli8i5.

2'hnceus Fàber forst. i6?.3,

WUlem Lodewijk slagget
Verdugo ôf io Tolbert i5g3.

Robles fornieltDockum 1572.

WUlem V -wirt ijn den Haeg
ijnhelle 1787.
îondert j ierig feest fcnneHeage
Schoalle to Frentjer ï6S5.

fflijbe Sàkes to Lieauwerd
onthaedge i5i6 .

Prinses Freclerika Sophia
Wühelmina mey bar bern
komme ijn den Haeg 1787.

Graef WUlem IV sneuvelt
by Stearum i345.

Tiete Hommema forst, 15o6.

Greaie PierbestoarmetHoorn
I 5 I 8 .

FolleMoanne
juwns 11 uwre
49 min. ijnne
Tl 1 Of 1* \'\ u n
i. lbSCiJCll.

De Sinne ijnne
Weagschcal,
op in onder
6 ïrwre. It
Ncyjier be-
gint.

Leste Keiier,
moarns3u-vîre
4o min. ijnne

ivreeiu



0

i Woansd.

2 Tongersd.

3 Freed

4 Snjuen

S Sneyn

6 Moandey

7 Tijzdey

8 Woansd.

g ToDgersd.

lo Freed

Î I Snjuen ,

12 Sneyn

i3 Moandey

i4 Tijzdey

i5 Woansd.

i6 Tongersd.

C T O B E R , œ f
liet 3 l deagen.

TTwz Kening boaschet 1791.

Boalsert wirt Borgoensch
i523.

F. Mastenbroek forst. 1826.
(TVillem V boaschet 1767.
< Pr> Albert f en Pruissen, de
tman f.Pr. Marianne,h. 18og.

D. Galama onthaedge i5oi.

Oproer to Lieauwerd i5j8»

De Snitzers by wBarra-huwz
forsîeyn i492-

E. A. Borger forst. 1820.

SyeFennebelieneoon Doecke
Hemmema i5o3.

?T.Louisa boaschet meyErfpr.
f. BrunswijJc IVolfenb. 1790.

Frederika Louisa Wïlhel-
jninct forstoarn 1819.

Graef Wiïlem Lodewijh wirt
Stedhâderi584.

NyeMoanne,
juwns t j uwrc
Î7 min. ijnne
Weagscheal.

Eerste Keiier,
æftermirltlejs
4uwre38min.
ijmie Stien-
bock.

!



w

17 Freed

18 Snjuen

19 Sneyn

20 Moandey

21 Tijzdey

23 Woansd.

23 Tongersd.

24 Freed

25 Snjuen

26 Sneyn

27 Moandey

28 Tijzdey

29 Woansd.

3o Tongersd,

3i Freed

IJ N M 0 A N N

Alhrechlfen Sassen tjocht
to 't Lân uwt i499-

Vigle fen Ayta bern 1S07.

TVillem Frederih forst. 1664.

Wülem IV forstoarn I ^ S Î .

fjieauwerd komt ondere Sas
• 498.

De Friezen swarre steande
oon Phlips i555.

Bumbardemint fen Antwer-
pen i83o.

Frederïka Louisa. JVïlhslm,
sister fenneKeningj b. 1770

Wïttem Frederik forst. 1664.
Jan fen Verwou forliest de
slag tjin Rennenberghj de
Jouwer i58o.

E

FolleMoanne
æflerroiddeys
5uvvre i6mia.
ijnne Raero.

DeSinneijynae
Scborpioen,op
7 u. 3 niin. in
ond. 4^1. 5y ni-
Leste Kelier,
æftermiddeys
5 uwre 9 min.
ijnne Lieuw.



NOVEMBER, æf
liet 3o deagen.

i Snjuen

2 Sneyn

3 Moandey

4 Tijzdey

5 Woansd.

6 Tongersd.

7 Freed

8 Snjuen

<j Sneyn

lo Moandey

i i Tijzdey

12 Woansd.

i3 Tongersd.

i4 Freed

i5 Sujuen

Allerheiligen floed 1572.

P. IVinsemius forst. i644-

D. Hamerster bern 1689.

Greate stoarm i5ig.

Wïllem, II forstoarn i65o.

De Kanselary trog ît Hoai
ijawye 1571.

V. Huber forstoarn 1694.

Sleat -wirt Borgoensch 1S23.

XareZ Roorda forst. 1601.

Joh. Mulder forst. 1810.

Wijtze Camminga st. i6o5.

Maurits bern 1567.

Wülem. III bern i65o.

Nye Iloanne,
moarns 8 uure
48 niin. ijime
Schorpioen.

Eerste Ketier,
moarns 7 uwre
10 min. ijnne

Wetterman.



SLACHTMOANNE

16 Sneyn

17 Moandey

18 Tijzdey

19 Woansd.

20 Tongersd.

21 Freed

22 Snjuen

23 Sneyn

24 Moandey

a5 Tijzdey

26 Woansd.

27 Tongersd.

28 Freed

29 Snjuen

3 o Sneyn

Forlossinghe fenne Frânschen
I 8 I 3 .

Frederiha Louisa pfïlhelmi-
na 3 uwz Keningin, b. 1774*

h. fen Aitzema bern 1600.

Napoleon wirt ôfswarre, in
de Prins fen Oraengien to
yen Heer oonnomd I 8 I 3 .

Graef Jan jen Nassau bern
i535.

Wierd fen Boalsert onthaedge
i5a3.

De Gelderschen nimme Snitz
I 5 I 4 .

Frentjer jouwt him oonne
Steaten 1676.

Komst fen uwz Kening ijn
it Lân 1813.

FolleMoanne
foarmidcleys
11 uwre 27 ra.
ijnne Bolle,

De Sinne ijnne
Sjietter, op 7
uwre 58 m. in
onder4u.2m.
Leste Keiler,
moarns4u-wre
i4 min. ijnne
Faem-

Nye Moanne,
uwns7U.a3m.
jnne Sjietter.



D

i Moandey

3 Tijzdey

3 Woansd.

4 Tongersd.

5 Freed

6 Snjuen

7 Sneyn

8 Moandey

Q Tijzdey

io Woansd.

i i Tongersd.

12 Freed

i3 Snjuen

<4 Sneyn

î5 Moandey

16 Tijzdey

ECEMBER, æf
het 3i deagen.

Willem I vnrt Souveiaine
Foarst I 8 I 3 .

Æ. fflassenbergh st. 1826.

Wetterfloed i665.

Wïllem'Freà. GeorgeLodew.
de Kroanprins, bern 1792.

GemWa Frisius bern i5o8.

S. Reyem forbarat E. jlylva-
huwz to Wijtmarsum i485-

Greate Pier nitnt yen kogge-
schip fen Amsterdam I5 I5 .

Oerwinniug oppe Spaenschen
by Swartsluws i58o.

Haje Holdinga forst. i55j«

St. Lucia-floed 1287.

3. Hoppers forst, 1576.

Eerste Ketier,
moarns 1 invre
i5 min. ijnne:
Fisschen.

FoïleMoanne
moar.5u.24m'
\y Twaelingeii.
Moanne-for-

tjuesteringe.



f] Woansd.

[8 Tongersd.

19 Freed

zo Snjuen

21 Sneyn

22 Moandey

23 Tijzdey

24 Woansd.

25 Tougersd.

26 Freed

27 Snjuen

28 Sneyn

29 Moandey

3o Tijzdey

3i Woansd.

fINTERMOANNE

Ubbo JSmmius forst. 162B

Reglement Refornaatoir 1748.

LaLaing komt to Grinz I 5 J 6 .

Schans to Sottrum oprjuechte
i58o

Ernst Casimir bern 15^3.

D. Meeze bern ij23. . .
•

AthenaeumtoFrentjerinrwye
i8i5.

ErnstCasimirm. 'wijv in folck
oerijzf.Enkh.toStearumi62i.
Ja«" Jongama oonslag op
Lieauwerd i49^«

Petrus JVierdsma st. 1811.

De&'reraeijnne
Stienbock, op
8 u. 22 m. in
ond. 3u.38m.
DeWinterbeg.
Cirtste dey.

æfterm ddeys
luwre i4min.
ij.Weagscheaî

Krijst-tijd.

NyeMoanne,
moarns - uwre
34 min. ijnne
Stienbock.



Hz 't jier foarby, het schil it nye jaen?

Allinne GOD iz ' t , Dy dit uwz kin sizze.

Hy wol fen uwz, dat wy in naet misdwaen'.

In mey forstân de dingen onderlizze,

Yenfàdig, from, nin tred fen ' t rjuechte paed.

Al moat dit jier de» eack it leste wezze,

Nin onlock, minsch. . . 't IJngoede Hijmmelhaed

Schil dy de siel fen 't yerdsche fuwl genezze,



KIRT OERSICHT

OER

FRIESLANS SCHIJDNIS.





KIRT OERSÏCHT
O E R

' FRIESLANS SCHIJDNIS-,

FEWNE FIERSTE TUD OON

IT JIER 1814 TO,

TlîOC

Mr. A. VAN H A L M A E L , JR,

TWAEDE TÏJDEOMTE.

/1 fry e Frieslàn,

TOHÆKE OP IT EERSTE STIK.

§ 1.

J r oargongen jier habbe wy uwz lezzers jiete

het oere -wijze fenbehear, de wetten, de gaesllijkheid

in teaî in oar soks fen uwz Frieslàu onthieten, lear

't wy do nin pleats foar hieue. Oon dat omthiet

wolle wy ijn dizze Tohœke foîdwaen.

* †



( I V )

ïJn de eerste pleaîs den oer it Friesctie

Potestaetschip, dear wy hier hette meer fen sizïe

moate, az v.ry § 5 ijn 't Jierhoeckjen foar i833

dien îiabbe.

It krijge sijn namme (tinkt uwz) fenne forsiere

brief fen KAKEL de greate, trog WILLEM , nei it

ijnnimmen fen Aken, az echt befestige, lijkaz wy

foarhinne eak al oonmerke habbe.

Wy wolle in kinne net betwistje, in habbe eak

al seid, datter foar dy tijd, foarfallen west habbe,

werijn de Friez,en, ijn pleats fen trog ien freamd

Oerhaed, harren trog ien fen jearm Lânsjlue bestjoere,

rejeare in oonfîere litten habbe kinne. Mar dear wy ijn

nin ien ontwijvelber echt stik, to minsten ijn nin

ien dat so Ijeauwwirdig iz , dat men it az sijker

bewijs oonnimme k in , foar so fier uwz bekind iz ,

de nam me fen Potestaet, foar WIIAEMS tijd, lezze,

kinne wy oon sokke Oersten in Oonfierders dy

namme net tokinne. Mar lijkemin meie wy him

wegerje oon Sicco SJAERDEMA , dear ijn 12^9, also

nei it forlienen fenne brief fen Keöing WILLEM, in



( v )
aiso eak nei it oplinken Fen ây fen KAREL de greate,

wegere de Kening to helpen to sijn foarnimmen om

Heer fen Fiiesldn to wirden.

Hodat (om dit efkes ijn 't foarbygaen oon to

merk jen,) beneamde in onsijdige Schijdscbrieuwers

dit wegerjen az ien died fen oproer fen ien onderdien

tjin siju wettige Foarst beschoagje kinnen habbe,

forkleare wy ijn wierheid net to begrijpjen. Wieren

den de Friezen, howol jæ de heerschippy fen

KABEL de greate erkinne, in har dear onder deljuwn

hiene, forplicht om to lyen dat KAREL sijn opfolgers

jearm gruwn to 'n Hen makken, in i t , nu oon de

ien den oon de oare, alheel nei jearm goetinken ,

weijoegen? Wieren jæ , om 't jæ de eerste WILLEM

uwt frye ker az Heer oonnomd hiene, eak forplicht

sijn soanssoan az Heer to hildigjen? Foaral, wieren

jæ dat do jitte , nettjinsteande de brief fen KAREL ,

trog WiLiEii foar echt erkinne in befestige ? I n ,

al wier dit so ris, (dat v.'y aliieei net tojaene,) hiene

jæ den, dy KAREL him allinne trog it rjuecht fenne

oerwinning OKclerdienig malke hie, nin rjuecht om



( V I )

de heerschippy fen sijn Opfolgers wcr ferme hals to

smijten, in jearm âde frydojn, dy men har tjin alle

rjuecht oon ôfnomd hie, werom to ninimen ? -

Men moat lijkewol onder it eag hâde, dat wy stelle

dat SJAEHDEMA wol de Oerheerschippy oer Friesïân

fen WILIÆM , az ICeiser, erkinne woe, mar him net

hildigje woe az de bysondere Heer æf Graef oer dit

oard. Mar het kin WILLEM , nei it forlîenen fen

dy brief, in az Keiser Oerheer oer Friesïân, (to

minsten ijn sija ein eagen,) dear to brocht habbe,

neie Gracfiijke heerschippy oere Friezen to steaa ?

in merke hy den net , eak aî hie er,dear redens

foar hân, dat da faekfornielde brief sels Ijisn ijüne

wei stoe? iz mvrwlk de heele saek ien optinksel,

æf ien forkeerd befetto oerlieuwering ? - Mar wy

habbe uwz hier muwlk al to brie oer uwtlitten;

lit u"wz to 't Potesiaetschip sels weroin kearje.

Wy sjeane dit oon foar ien ambt iïi wirdigïïeid,

dy buwtengewoan wier, in ien ambt wirden iz, dat

net to de gemiene rejearing fen dizze lânnen beheare,

Nammers mar az, om de iene æf oare reden, jt



( VII )

algemiene belang dit meibrocht, in foaraî az der

ien oarlog uwtbritzen æf op hânnen wier, ward

der ien Potestaet forkoarn , in so komme wy fen

sels to 't beschoagjen fenne form fen bestjoer in 't

rjuechtsprekken (fest oon ien oar knotte,) ijn dizze

tijden, werby de macht fenne Potestaet in de aerd

fen sijn ambt jitte klearder wirde sil.

§ 2. .

Lijkegoe az it heele Lân h im, az sîjn belang

dit meibrocht, îen Potestaet forkoar, keazen eak ,

al ier, sommige Stedden, Geaën, in sommes eak

ien Gea menning mei ien oar , harren fordegeners

ia oersten Jjn frede in oarlog, foaral do de ijnlânsche

twisten dit haest neadsaeklijk makken. Dizze oersten

hiene de namroe fen Heerschip, in ijnne Stedden,

dear jæ mearstal de oerste rejearing ijn hânnen

hiene, eak wol dy fen Olderman. Dizze wirdigheiten

•warden (sommes tjinne wol fenne Gemiente, nei

't u-wz tolijkct,) al gou-w eerflijk, in wy fijnne also



( VIII )

op sommige pîeatsen it heagste bew&d steez ijn kannen

fen it selle slachte.

Algetnicne en bysondere Volksgearkomsten

{Lânsdeagen in Gearlegers,) wieren by alle Folken

fen Germaensche óf koinste (also eak by de Friezen,,)

fen âds ijn bruwkme. Mar ijn æf omrae tijden ,

dear wy hier oer hânnelje, koam dear net de heele

Gemiente by ien oar , noch eak de Stedden az ien

bysonder Lid fenne Steat, mar de Edelljue, dat iz

to sizzen de oonsjeanlijksten fen 't Folk ijn 't

gemien, in dear onder dy jinge dear de forschaete

Dïelen (Grietenyen) bestjoerden, de Heerschippen,

Hovelingen, Oldermaiinen, in de Gaestlikheid -

fortjinwirdige trogge Abten fen it great oontol

Kleasters, in min stimme der nei 't schijnt by

koppen. Oppe algemiene Lânsdeagen koenen, az

net alle, dogs de mearste bysondere belangen, -*

naasten alle algemiene belangen forhânle in ôfdien

wirde. Dear keas men (az 't nead wier,) de

Potestaet, de heagste Machthabher ijn alle saeken,

in eak sijn Bysitters, dy nia macht hiene mar



( I X )

hïm allinne mar riedje moasten. Het it Rjuecht

oonbylangt, de Grietmannen wieren de oersten ijn

't Gerjuecht ijrme forschaete Grietenyen, Jearm

opkomste schijnt men lijkewol eerst ijnne tijden

ferme Schieringers in Feilceapers, d. i. ijnne leste

helte fenne i3 e æf it begin fenne i4 e ieuw steile to

moaten; to minsten jæ komme ijnne á'de VriescJie

Jp'etten eerst foar ijnne Wilkarren feu 't Lân meie

Fijf Dielen, d. i. de fijf eerste Grietenyen ijn

Weslergo, (dear wy strak meer fen sizze moate,)

in dear jitte meie Schollen, hokker ampt neierhânz

ijn dat fenne Grietman forraen to wezzen schijnt,

in schien jæ ijn 't eerst folgens jearm ijnstelling so

't lijkt nammers mar mei 't Rjuecht to dwaen

hiene, krijgen jæ trogge ljeap fenne tijden, in trog

dat jæ 'ijn dy oarden fen jearm diel, dear 't nin

bysondere Heerschip hiene, dear foar hâden warden,

njuenke lijtzen meer macht. Einling warden jæ

lijtze Keninkjes, sommes wol lijtze twingelamien. -

De Grietsljue warden (az 't gong to hearde,) trogge

«fsetenen feime Grietenyen forkoarn, in jæ hiene



eak Bysitters, in mindere, pleatslijke Rjuechters

onder har. Dear wieren ijn Frieslân twae Goën,

va. eltz Go hie sijn bysondere Go-rjuechters. De

oerblieuwsels fen ien tredde Go, it Graefschip

Stearum, rekke al ier onder TVestergo. Fenne

pleatslike Rjuechters koe men him beroffe oppe

Grietman, fen dy oppe Go-rjuechters, fen liar oppe

Keiserlijks Rjuedhtstoeî to Frentjers muwlk jitte

fierder oppe Poîestaet, in einling oppe Lânsdei,

foar so fier der net uw! oonmerkïng fenne aerd in

it bîjtje belang fenne saeken, sommige mar foar

lenige Werstallen y in ienige eak mar foar îen inkele

Rjuechtnr brocht wirde koenen, Krektlijkaz, nu

jitte, net alle saeken to 't heagste ressort to forfolge

•wirde kinne, Muwlk wieren eak de Go-rjuechters

nammers în;r utvlfierders fen it rjuecht, nin

ijuechtspreltkers. Einîing "warden der, mar nei 't

schijnt net langer az oon de i/}6 ieuw to, fen tijd to

tijd algemiene Werstallen hâden, dear alle ijnwenuers

ûpkomme nioasten , sowol trogge Graef, (az der ien

wier,) ciy har net faekcr az omme fjouver jier



l XI )

Jjïide mocht, aa trogge Scholten, ijune pleats fenuc

Graef, op feste tijden ien keer menning ijlt 't jier.

Mar ijn it leste gefal behoafde nimmon fackcr az

tryiîs iju 't jier op to kommen, in ijn beide gefallen

wieren Graef in Scholten nin Rjuechters, mar

easchen aiiinne mar rjuecLt,

Net faek iiiene lijkewol Eastergo in Westergo

to geare îén gemiene Lânsdei, in sommes hie eltz

Go'sijnbysonderePotestaet. Be tjinwirdige Sân-wâden,

foar so fier der eat fep dat Go doœels to uvrz

Friesldn beheai'e, makken ien diel uwt fen Mastergo.

Wy sprijken strak fen ien Eeiserlijke Rjuechlstoel

to Frentjer. Der scliijnt ijn •wierîieit so 'n stoel

bestien to habben. Licht liet KAREL de greate har

al ijisstelle, in dear de forneamste fen sijn Graeven

îJH dÏKze oarden oer stelle, in dat wier , nei 't wy

gissje dy fea Wesiergo; mar muwlk ailinne om 't

de Keisevîijke Bjucclitstoel ijn Westergo festige wirtlen

"wier j m dat wier bard om 't 0restergo ferme frye

domellige Graefschippen Eastergo, ffleslergo in

Sfearum it middelste wier ijn îiz'iing; sjog ijntxisschere
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§ <] îjn 't Jierboeckjen foar i833. Dizze rjuechtstoel

schijnt ijn ît heftig wocdjen fenne Schiering- in

.Feffteaper-partyschippen har oonsjean kwijt rekke

to wezzen, mar lijkwol dogs foartlibbe to habben

ijn dy algemiene in heagere Rjuechtstoel, dear de

fijf eerste Dielen fen Westergo, Menaldumadiel,

Fraenkeradiel, Barradiel, Baerderadiel in

Hennaerderadiel jearm saeken ijn 't leste in

heagste berop foar brochten, todat Hartog ALBHECKT

fen Sassen dear ien Gerjuechtshoaf æf Provinciale

Ried fen makke, dy fenne domellige Haed- æf

Residensje-sted, Frentjer, nei IAeauiverd, forleid,

dat Hoaf fen Frîesldn -wirden iz , dat altijd in oeral

beneamd in ijn acbting west iz, in dy greate namme

in achting behâden het, æfschien it ijnne stream

fenne tijden forsoitken, mar dear net trog oei'stjolpe

•wirden iz.

§ 3.

IE liet meren nu de Lânz Wellen ?
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Wy tinbbe ijn § 4 ' j 1 1 ' ' Jierboeckjen foar i833

fenne Leges Frisionum spritzen, in howol ien

bulte dear uwt ijn onbruwk rekke moaten het, al

gouw de slaven oudere frye Friezen fordwijnje

moasten , in de steat fcnne Liten folie rommer wirde

moaten het , ja dizzen eak al sijuenke lijtzen wei

rekken, hiene dogs dy wetten net alheel jearin

oonsjean forlern. Lijkemin iz dit so mei it Romeinsche

Kjuecht, dat Keiser LOTHAKIUS II ijnfiere, in de

(bardere Wetten in Besluwteii dear wy § 24 fen

seiden. Dy binne, foar so fier de Wetten femie

Tjutsche Keisers oongiet, nei ' t schijnt ijnne tijd

fen Keiser FEEERK I I , ijn ien boek , oudere namme

fen it Keisersrjueclit to geare brocht , az , eerst,

jitte onder meiwitten fen dy Keiser in onder opsicht

fen sijn Machtfîerders, ien ein Lânrjuecht uwte

besteande wetten ijn schruft brocht in op ien ijpenlijke

in algemiene Lânsdei fenne Friezen to Opstalsbeam.

goedkard is, in Wetskracht trog alle Friesche Lânnen

hinne forkrijge het. Forfolgens habbe dy selle

Friezen, njuenke lijteen losser wirdende fen it
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(îaeîk. bestjoiii' feiine Keiscr, op' har scls in sonder

dear ïen oar ijiî to kinnen, to Opstalsbeam jietal meer

•wetten, in einlinge eak de soneamde Opstaïbeainsche

Statuten feststelle, dy dearnei, iju ien gemieue

Gearkomste fenne Friezen to Grinz (ijn i36i)

bekreftige in formeare wirden binne. Mar Fiiesldn

twissche it Flie in de Xiauwers hie onderwijlens

(d. i. foar i36i) ien ôfsuwnerlijke togearebringing

fenne dear jiet krefthabbende Wetten to ien geheel,

ijnne Lânsteal, in sommis op rijm , tinkelijk by i3 î8

om , to tanlijen oon PIBO SYERAHDA ( Abt fen Lidlum

ijn Weslergo, aldereerst ijn druwk brocht trog HIDBO

FEH CAMMIKGHA, Perscnne æf Haedpreester eerst

to Dockum, dearnei to Anjum, ijn 1468 æf 1^70.

Dit binne de soneamde Jfde Friesche Wetten, dy

eerst onder GEOBGE fen Sassen ija onbruwk rekke

binne. Dizze pleats lijkkc uwz bekweamst om dit

to formeldjen, al bînne wy dertrog de tijd eak ien

foijtje foaruwt roan.
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§ 4.

Het it Gaestlijke oonbyïangt, âeat wy ijü § 4

mar mei ien ïnkeî wird oer spriizen habbe, Frieslán

wier ijnne i 3 e ieuw iju forscïiaele Dekenschippen

foidield, mar ijn îiofolie iz uwz net klear wirden,

in v/y leauwe eak net dat men dat nu jitris wijs

wirde sil. De Dekens (æf better de hânáekens)

moasten ijnberne liue -wezze, in 'warden oonstelle

eerst, jier om jier, trogge Bisschop fen Utrecht, in

trog dy Proosten fenne XJtrechtsche Tjerke dear

Eertsdiakens -wieren ijn Frieslán, hokker der twae

schijne west to habben, de Proost fen S. Salvator

in de Proost fen S. Jan, in so schxjnet 'Frieslán

den eak ijn twae EertsdiakenscMppen (foarhinne

muwlk wol ijn trye) fordield west to habben , ijn

letter tijd trog Kommissarissen, dy dear trog de

Eertsdiakens to folmachtige wieren, mar dy lijkewoï

de kar meersttijds oone foarneamste Gaestlijkes

fen it Dekenschip meien oar fry litten to habhee

schijne. Great wier it bestjoer inne macht fenae



( x v ï )'

Làudekens oere mindere Gaestlijktin in Gaestlijke

Ejuechtsbeamptea net allinne, Hiar Kak oer alle oare

minschen, in net iixkel mar ijn gaestlijke, mar sommis

eak ijn wrâdlijke tingen. Jæ hiene èak jearm

Bysitlers, tinklijk twae Leeken trogge Gemiente

forkoarn, in wae him onder jearm uwtspraek net

deljaen woe, forklaggen jæ az tjinstrevig oone

Bisschop, æf dy sijn Ofgeseinte, az dizze iju 't lân

koam om az heagste Gaestlijke Macht rjuecht to

sprekken, itjinge jit tot efkes oere helte fenne i5 e

ieuw alle fjouwer jier pleats hân to babben schijnt.

Foarders hie men de Persenna's, d. i.

Haedpreesters æf Preesters ijn ien Parocliietjerke,

dy sommis jit wol jongere Preesters onder har hiene,

deart ijnne selle tjerke az de Persenna tjieust diene,

mar op ien ôfsuwnerlijk âter, in jearm ein ijnkomsten

hiene.

DePreesters fenne tjerken, dat irinParochietjerken

wieren, bieten Kapelpapen æf Kapellanen.

De Lândekens hiene alleheel nin oonstelling fen

Preesters. Az de ijnstellers æf foarneaine Begînsligers
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ferme fovschaete ij erken dit rjuecht net oon har

hâden hiene, keasen de lânsieten scls jearm Preesters.

De Abten, to minsten foarsijker de meersten,

stoenen alleheel op har sels, wierea frymachtig, ja

sels net iens onderdienig oon it Opperbewâd fenne

Bisschop, mar allinne oon it greate Haed fenne Tjerke

mei jearm Kleasterlingen, nei wans libbensmenearen

de Lândekens den sels net ienris ondersijk dwaen

mochten. De Abten warden trogge Kleasterlingen

sels forkoarn. Sommigen oefenen sels it wrâdlijk

rjuechtsbewâd oer jearm Kleastermeiers.

IJnne Kleasters deart de rang fen Abtdyen oon

tokinne wier, bieten de Oersten Abten. IJnne oare

Kleasters hiene jæ de namme fen Priors, howol

ijmie eerste tijden alle Kleasterbaeden de aamme fen

Abt dreagen, æf az jæ al Priors (Priores, Foargongers,

Eersten) neamd warden, dy namme har nin bijt

minder ontsjoch bysette. Sommige Priors stoenen

onder ien Abt; mar net allegeare.

Het oonbelangt de tienden , dy de Gaestlijken

oeral wind wiere to rispjen æf to minsten to



( XVIII )

fordei'jeu} Jîv./e îijke jiümmis allieeï net , sommis

îicel efterlijk iu alliimc uwl twang in neadsaek, iu

altijd mei onuocht in tjinne wol trogge Friezen

ojpbrocht to wezzem: so goug it to minsten ija 't

gcinien.

lu so miene wy genoag oer dit stik seid to

habben, foaral omdat dearijn trogge Herforming so

folie foroare iz.

§ 5-

Wy habbe meer az îenris seid sef Biertje liHerij

dat u w tjinnirdige Provinsje Friesîdn mar ien diei

uwtmakke feu dy oarden, dear âdtijds onder dy

flarame rekkene warden. Dit bleauw jitte so, do

Hollân in Utrecht, ijn 't suwdwesten it tigst oon

dit' oard griusjende, al net iens meer to Frieslân

telil wàrdea. Frieslân ward do ijn sân Seelânnen

fordield. Hierfen befettc uwz Provinsjc twae in ien

stik feu it trcdde. It eerste (dat it twaede -wier ^'

ïjuiïc gcmiene folgorde fenne sân) strekke fen Slearum
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oonLieauWcnllo^nomfette M'estergo, Voniawerstal

in fpijmbritseradiel mei jearm tobeliear. It tivaede

(ijnne gemiene folgorder it tredde,) wier Eastergo

neamd in bestoe uwt Smallingerldn t Borndiel

[Opsterlàn in Utingeradicï), Haskerlán , de

W'ddgeaën Terherne, Terkaple in Altman'jp,

Ramverderhem, Achlkarspelen in KoUavierldn,

It tredde (jlerde) befelte Stellingwerf, Schoteriverf

(Schoterldn), - het der meer to beheardc , leit Luwte

u\vz tjinwirdige Provinsje. Dat it fierste fen uwss

ôf ]aei, it sânde Seclân, Ijeap fen it tjinwirdige

East-Friesldn (dear der eak ien lijts stikjen fen to

behearde) oone JJ^esei- to. Het oone oare oere

leit, scliijnet, al eer de foarseide fordieling, dçarfen

ôfscboerre vrirden to vfezzen, in sil wol gien diel

nomn habbe oone UpsfaJbeamsche Gearlomsten, dear

wj nu mei ien vrird fen sprekke moalte.

Howol der twissche sommige fen dizze Seclànncji

îsn tigter buwn besîoe , az dat wier dat eîlz fen

harren niei al de oaren forbu-wn, wier der lijkwoï

eak ien algemiene bán dy alle sâji Seelànnen omknotte,
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in om dizze fest to háden, elljoarm mei ried in

died to tjienjen, in besluwtcn to nimmen foar 't

gemiene beste, koamen (muwlk al sont onhuwchlijke

tijden,) de Ofgesaanten fenne alle sân, elts jier oppe

Tijzdey nei Pinkster, byien oar, onder ien æf meer

heege ijkenbeamen , de Upstaïsbeam bynamme, net

fier fenne tjinwirdige Sted Aurich ijn East-Frieslân.

Mar wy twijvelje der oon az iy fen Eastergo

in Westergo in het to harren byheare, "wol ea de

forschijllen dear 't jœ onder ien oar kienen oone

Upstaïsbeam oerjuwn, æf it bewâd fenne Gemiene

Kjuechters dy dear oonstelle wieren, ijn jearm

Lânsoarden erkinne habbe, lijk az de oare Seelânnen

allegeare (æf to minsten ienigen ïn wol it meerste

diel) dienen. Men fijnet der nin spoaren fen ijn uwz

schijdnisse ; in az it wierheit iz, dat KAKEL de graete

jitte trye Kjuechtstoellen æf Heege Ejnechtbanken ijn

Frieslán festige het, ien to Stade oone Elbe, ien

to Upstaïsbeam, (hokker pleafs az it middenpunt

fen 't gemiene Lân achtge wirden to wezzen schijnet,)

in to Frentjer ien, den soe men dearuwt (nei 't
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tiwz tinkt) besluwfe meie , dat dy Frieten, dear

ondere rjuechtstvrang fen Frentjer stoenen, mei dy

fenne Upstalsbeam ueat irwt to stean hienen. In

dear it irwz cak toschijnet, dat -wy oonnimme meie,

dat Easiergo, TVestergo in Stearum oudere Keiserlijke

Bjuecbtstoel fen Frentjer stoenen (s. § 3) , sjeane

•wy dearijn eak de reden dat dizze oarden ijn ien

ænger buwn to elkoanne stoenen, az to de oare

Sedânnen.

§ 6.

Het nu de teal oongiet, dy men ijn dizze oarden,

ijïme tijden dear wy hier oer hânnelje, spriek, in

dear wy (to besluwt) eak hette fen sizze moate, wy

miene, dat fen dy fecne secbs oarsprouldijke Europische

Folk- in Tealstammen, dy men de Gennaensche

neamt, trogge Sassensche teal, (s. i e Tijdr., § 7,

s. xxiv,) de Friesche teal ófstammet, d y , do jæ

ijn bloei wier, folie tongfallen bie, dear me onder

trye Haedôfdielingen bringe kin, fen wae men ien

Bataefsch-Friesch beneamje mei, dat de tougfal iz
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fen ày Friezen, dy ijn uwz liinwirdig Vrieslàn,

de Ommelânnen jen Grinz, Hiinilie in ien stik

fen Noard-Hollân -wennen. In ijn dizze tongfal

binne de foarseide âde Frîesche Wetten to bock

stelle. Dizze teal, dy tot oon it ein fcn dizze

twaede tijdromte de geraiene Lânsteal wier, iz trog

it tijdsforrin îjn folie tingen wijzige, foroare in

forbastere, in op it ein alliime aa sprckteal oerbleauwn,

dear GIJSBEET JAPJCX neîerhânz him T.'er ien

schrieuwteal uwt makke het, wcvijn de ijnfloed fenne

neiboerige Hollansche teal, so 't jæ do ijn bruwkme

•wier, ien bulte to sjean wier, bynatnmens ijime

boekstaweiing. Dat diráe teal behâden Wieuwe

mei, æfschien jæ den eat onderdwaen moat foarre

âde oprjueehte Friesche teal, dy 't uwz net tjienslig

in so goed az onmuwlk schijnet wer ijn to fieren!

In hierraei, goedginstige Lezzer, 'winsclie ik jo

foar dizze reis wolfarrcn, oardielie mei bescbiedenbeite,

forjiet it tjoede, bebâd it goed, in mîskin it redelijke

eagwijt fonne Schrieuwer net.
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FRÏESCHE SPELLING,

J-Foor het Friesch Genootschap van Geschied-,

Oudheid- en Taalkunde uitgenoodigd, omeenige regelen

van spelling voor de Friesche taal op to geven, gelijk zij

lieden ten platten lande gesproken wordt, bad ik ten

verledenen jare het genoegen deswege eene voordragt te doen

aan de heeren EVEETSZ, TELTISG, ANKMKGA en POSTHUMUS,

die mij uit het midden des Genootschaps tol bcoordeelaren

toegevoegd waren. De gemelde heeren, na de hoofdregelen

te hebben goedgekeurd, verzochten mij , uit naam des

Genootschapä, die regelen in hunne beginselen voor liet

gemeen te ontvouwen, en tevens de bijzondere toepassing

in een woordenboek aan te tooiien. Mij van deze moeilijke

en ondankbare laak pogenrie te kwijten op eens -wijze,

die co!îi^7ia.i ,;aï! liet v-vlveuweii . in in ij pjc-stsld,
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beantwoordt, wil ik , in afwachting eerier gelukkige

vollooijing, hiermede de ruvve omtrekken van mijn werk

aan de liefhebbers van het Friescb. bij voorraad hebben

aangeboden.

De letteren van het Friesch alfabet zijn de volgende;

A B C D E P G T 1 I
a bie sie die è effe gie ha ij

I K I. M N O P Q R
jé ka elio itn in o pie kjou arre

S T XJ W X Y Z
esse tie uw duwbelde ou etset ijjet zecîdet.

Over bet algemeen kent xiicn deze leîtereïi dezelfde

•waarde toe, •welke EÎJ tusschen de Spaaiisclie en Fransche

rcvolutien hadden in liet Hollandsch. I)e u in de gedaante

van v, wat de Holiandsclie uitspraak betreft, aan de

Friezen onbskend aijadc, heeft dus in dit Friesch alfabeS

gecue plaats.

De • vordceling der woorden in ïiumie icttergrepca

gaat op dese wijze toe. Een enkelde medeklinker, Uissclieq

twen lettergrepen in , behoort tot às taaiste. Dus dagea

dageraad, siip>;1 steun; sledenP plukken, plaatsen: Ups,
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schreijen; klinken da-ge, sti-pe, ste-den, li-pe, en niet op

zijn Engclsch stip-e, stippen; sted-en, steden; lip-e, lip;

dag-e, dolk. Twee lettergrepen deelen de twee medeklinkers,

die tusschenbeiden staan, onder elkander. Lippen, stedden 3

klinken als lip-pen, sled-den. De meervouden boshenf

wirden, van hosk, bundel, en wird, woord, vercieelen

zich niet in boic-en, wird-en, noch in bo-scen, wi-rdenf.

maar in bos-lcen, wir-den. Gluwpsh in twee lettergrepen

geeft gluwp-sce, [niet gluwps-ke\ verraderlijke. De

infmitiva op gje verdeele men aldus: reis-gje, reizen}

ducht-gje'y vreezen. Op je aïdus : winsk-js, wenschen ;

sijelp-je, overstelpen. De [g/e of] je wordt achter de

werkwoorden, wier wortel met g sluit, beschouwd als

de staart van den înfinitivus, die het thema in zijn geheel

laat; dus fuipch-je, voegen; druwch-je, droogenj

buwch-je, buigen, en niet fuw-gje, druw-gje, buw-gje.

Sommige paren van lettergrepen zijn niet te scheiden,

omdat de consonant zich aan twee kanten mededeelt; 200

als in ivixeljs, wisselen; jnoxél, mossel; base, broek j .

en ia lichemi ligchaam; rache, uitschelden.

De Yokalen hebben eenen îiovtem'.en en slependen klank,-

* 2-
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Eene cnkelde voltaal, door geenc consonant of andere

vokaal afgesloten, vertoont den slependen Icïank; door

cene consonant of vokaal afgesloten, vertoont zij den

hortenden klank. Om de vokaal afgesloten door eene

consonant slepende te vertoonen, wordt zij niet verdubbeld,

maar opgelost in e, gelijk wij de e hooren in de lettergrepen

Ie en ze van alle en deze. De i is hiervan uitgezonderd;

ii) lost zich op in zick-zelve, zoo als men haar bij

GIJSBERT JAPICX hoort in huwchil en mounlir, waar zij

weinig of niet verschilt van huwchel, mounler, volgens

de gewone spelling. De i, door de e gevolgd, wordt in

de uitspraak, en dus ook in het letterschrift, tot eene

soort van tweeklank.

De stem daalt aan het eind van elke zinsnede; zij zet

den klemtoon' op de eerste lettergreep van ieder oorspronkelijk

•woord, om uit te gaan in eene toonlooze lettergreep;

?ij gaat op gelijke wijze uit in iedere lettergreep-zelve.

Daarom heeft, niet alleen in de slepende vokaal van

geslotene lettergrepen, maar vooral in de twee- en

drieklanken, de eerste vokaal in plaats, ook den eersten

en hoogsten toon in de uitspraak. De uitzonderingen
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•worden aangewezen door twee stippen op de laatste vokaal.

In goatling, gootling , heeft o den eersten, dat i s , den

hoofdtoon, verzwakt overgaande op a, die slechts eene

"wijziging der o is; maar in goäüing is deze orde gebroken j

de o krijgt eenen flaauwen aanslag en de a klettert hortende

tegen de t aan, die haar den doorgang verspert.

De Friezen hebben in bet letterschrift vijf vokalen ,

A, E , I , O, TJ. De Y dient om de i in sommige

standen en wijzigingen te vervangeu.

A.

Den slependen klank der a hoort men in ja, j a ;

hwa, wie; Jca, kraai: in het Hindeloperscne hra, broodj

da, dood; ra3 rood. In lettergrepen, door eeïie consonant

afgesloten, wordt deze a tot ae, in kaed, hoofd; braeJc,

braakiand; mael, gehaarde wrat op het gezigt; daen,

prent van. eenige drukking in hetvîeesch; baerch, zwijn j

staet, gestoten.

De hortende kiank van a is hoorbaar in sa , zoo;

Ictg toCj gesloten; 'mgabjef klappeijen; Tdardje, \kla<l-js\
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'klimmen ;fachje, yege\i;jaggen, jaagden; lalche, bedotten;

farnke, meisje; Janlee, eigennaam; stalke, halsvricnd-;

gapje, gapen; divarlt, fladdert; bras, zilveren gereedschap

Van den rokkeband der vrouwen afhangende; Jcaije, katje;

hazze, haas; in oude dialekten hlaxem, bliksem. Deze

,a klettert meer in pat/e, zoenen; hardje, \had-je\

kraauwen om te streelen; lardich, \lad-dicK\ flaauw in

liet lijf, meepsch.

De slepende a gesloten door i, geeft den tweeklank

,aei in Jcaei, sleutel; daei, deeg; raei, lange grashalm,

ïaei, lei; baeit, zwemt; hlaeit, kleedt; staeit, scheert

eene lijn. De hortende a gesloten door i, geeft aiJce,

klein ei; Jaïke, mansnaam; hlaiker, bewoner van den

kleibodem. In den overgang van aei tot ai blijkt de

regelmatigheid van de Friesche klanldadder; sommige

idialekten echter behelpen zich thans bijkans alleen

met ai.

De a door u gesloten is zeldzaam in het Friese!) ;

men hoort de au echter in stau, stoof; mjau, kattengelol;

saun, zeven, thans veelal soan uitgesproken, hetwelk

Jeide zand ni zeven bel eekent. Gebruik in eon enkel» t
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præieritum pariîcîpium,. zoo als hawn, geiiad, do «-'

voor de u.

De a met e tot éénc letter zamengesmolEea, verbeeldt

den klank ai in de Fransche •woorden maïs, maar;

mauvais, kwaad, en dergelijkon. Voorbeelden hebt gij

in sœd, zad; wiœcl, zekere landmaat; sæfl, zacht;

grœfy graf; leef, laf; meers, afkecrig; flœsk, vkesch;

gœrs, gras; in klankverwrikkingcn der ea, gelijk

djœstefc, doodsteek; rjœbont, roodbont; ia smœre,

snieren; lœre, teren; preren, peren; weere, zich te -vveer

stellen; heer, keur, -waarvoor de meeste dialckten zeggen

smarre, tarre, parren, warre, har. Gewoonlijk verloopt

de œ in ea, en omgekeerd; het gebruik onderscheidt

echter naauwkeurig tussebeu rœch, rug, reach, spinrag;

iusschen moest, mast, en meast, meest; heers, [7cœs]

kaars, en Jfeus, koos.

E,

Be slepnnde e is hoorbaar in se, Z"0; /».: . ar-r-.!;

.;/c, pk': i des vcrkieztnde Ssan rnen dozt slepen;!" '" i =
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woorden van ééne lettergreep met cene streep merten, cü

schrijven sé, nê, stè, enz,; ivehyt, stuksken broods

tegen den geeuwhonger; spegel, spiegel, ia lettergrepen

door eene consonant gesloten, gebruikt men ee, en schrijft

h. V. leed, doodraaal; heech, hoog; teef, teef; reek,

rook; heelr heel; leep, kievit; seer, open ylecschj

weet, weit.

Maak in de uitspraak onderscheid tusschen eene

hortende e, die scherp en die zacht is. De scherpe is in

gebtje, [Hindel/J schreijen; nedje, aan elkander naaijen ;

jechtje, belijden; trek, van nooden; Tterl, jjeelj korl;

hemdyk, vvatcÆeereiide dijk; Jterne, \henne\ hoek;

leppe, spade; sljelten, sloten; TVessel, eigcmiaain; lexom,

Jes; en in de raonosijllaba sted, stad; brei, braad; hers,

[Äes] hars. In opene lettergrepen is deze e niet, dan ia

de uitroep he / bij groote inspanning. De zachte hortende

e vindt men in geslotene en ongeslotene lettergrepen, mits

die toonloos zijn, zoo ais in de, stille, zullen; wille,

vermaak; püsi'je, wenende drenzen ala een ziekelijk of

pruilend kind: in pylken, penncseliaeïiten; marmert,

knikkert; buwsen, kleederaakken. Beide, en de zachte,



en de scherpe hortende e heeft men in de bovengenoemde

voorbeelden, jechtje, nedje, enz.

De slepende e, gesloten door a, hoort gij in leas

leden; c/ea, dood; hrea, brood; sea, kookte; hea, Lood;

in lead, lood; great, grooi; weàk, week; heal, half,

seam, zoom; stecin, siaan; Tceap, koop; ear , oor;

Jeeas, koos; sleal, sloot; Ijeaj, lief. Ih ha datfainke

Ijewwer, om ~'l hja Ijeawer is, ik heb dat meisje liever,

omdat zij aanlokkelijker is.

Be ea, gesloten door » , hebt gij in bleau, Weef;

screau, schreef; âreau, dreef; inpreau, proefde; Meau,

kloofde; ik Ijeau, ik geloof: in reau, gerei; greau,

eeue kaaijc.

Be e, gesloten door i, hooit men in dei, dag;

nei, [Iloogd, nacnj na; wei, weg; geit, luidruchtig

spreekt; teil, staart; heil, hagel; snsin, zomïag ;

Icrjemheinsler, baker; reid, riet.

De e, gesloten door o, bestaat bij de Eincieîopers in

dei'gelijken als leod, lieden, en bij G. J, in glecn,

gloeijend; snjeon, zaiuriîag. Aangezien de toon oudtijds

dieper en voller rolde gebruiken wij eu of sa-,
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De e, gesloten door u, ia beu, niiehlercnkalfvleesch;

Men, blood; in jeucl, jood; sceuJc, slecht wijf; smeult,

verachtend spreekt; heup, heup; geur, geur; peul,

klein ding. De eu klinkt rijker in deule, duivel;

snjeun, zaturdag, njeunfje, neurien. De præterita

participia van de werkwoorden serjouwe, wrjouwe,

Mjouwe, schoon bijna klinkende als de laatste eu,

schrijf ïk echter sercaun, geschreven; ivreaitn, gewreven;

hleaun, gelloven. In soortgelijke verba dezelfde spelling.

Be lange slepende i is va. wide, wijde; hlide, blijde;

swide, overgroote ; rize, rijzen; wize, wijzen; fee,

geward; size, gesist; bizen, guiten. Afgesloten dooreene

consonant verdubbelt aicb deze i in het letterschrift, b,

V. fviid, wijd; bliid, Wijd; sivüd, overgroot; de oudere

vorm der infinitîva riisje, rijzen; tfiisje, -wjJ7.cn; iiisjn,

warren; tsjüsje, kaas maken, onderscheiden van Isjieaje,

liezen; siisje, sissen; biis, guit; de imperfecta wnk,

•weck: brUJ;, brak, on'.lersrhcidfïi von bryk. arhtci.



( 1 3 )

.slak, stak, onderscheiden van ihstykJce, ik bleef steken „

en vele anderen van dit soort.

De korte slepende i laat zich hooren in sïide, slede;

glide, glijden; rzde, rijden; lente, schreijen; deze i,

afgesloten door eene consonant, wordt geschreven met y,

in glyt, ryt, Tcryt, door dezelfde dorpelingen in Friesland

gewisseld met glit, rit, hrit, glijdt, rijdt, schreit. Andere

voorbeelden „van het gebruik der y hebt gij in snyl,

lischblad; hyl, wigge; hyld, beeld; myld, drukkend

warm; wyld, wild; syli, zwemt; dwfh, ijlt in de

koorts; hyst, bijst; byt, beet; fyts, klein; hymje,

bijgen ; Yjhe, vrouwennaam ; snypsnaren , voddcrijenw

Sommige dialektcn zeggen nog en behooren te blijven

zeggen, di, u ; mi, mij; si; zij; ni, nieuw; wi, wij;

deze korte slepende i is in den algemeenen tOEgyal

verbasterd tot de ij der hedendaagsebe Hollanders. Wij

spellen dy, my, sy, ny, wy. Op deze wijze insgelijks

hry, brij; fry, vrij; enz.

De hortende i, door eene consonant gesloten, merkt

gij in kibje, kijven; richél, boording; Ijidboan, kinderband;

kif, uitgelooide run ; wiggelje, heen en veders-weven,
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liïkje, jongen [vogels] kippen; ti/ille, vermaak , twjilîingen,

tweelingen, kjimme, kemmen; stinne, stenen vaa

inspanning in pija of arbeid; bedipje, met water betten,

Ijirre, rookyîeesch; rjirren, jonge runders; wisse, kapitaal;

hlilse, gemeen wijf; sizze, zeggen.

Er zijn zeldzame voorbeelden van eene i door a

gesloien, -zoo als in biar, bier, wel te onderscheiden vaa

hier, doodbaar,

Xîe i, doof e gesloten, wordt tot eene soort van

tweeklank, i\\ inleden, hooilanden, riezel, reuzel; wiete,

aatte; ia sied, zaad; iel, paling; iem, oom; ien, een;

ier, ader; lies, Kscli; siviet, zoet. Het woordje ien

•wordt Lweczins gebruikt, als lidwoord en als telwoord;

als telwoord behoudt het zijaen volleu klank, en wij teekene»

het met twee streepjes ién; als lidwoord klinkt het in,

en wij scîiujven het ien: ién of twa sceisins binne

noach, één of twee duiten zijn genoeg; dœr roun ien

pn] eilce oer'efmne, daar liep een ooilam door de weide,

De bovenstaande wijzigingen der i duidt u da volgende

vraa,™ aan: hwa wil ien wyt wiid huws> 'lat nael wiet

is? wie wçet cea v i i wijd huis, dat niet vochtig is?
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Nog eens hoort gij ae in het zegje: ien Fries griist

naet f en ien stik fine TcoeTie mei Frysce trjouweltsjiis ,

een Fries is niet afkeerig van een stuk goede koek met

•weeke kaas.

De ie, gesloten door u, vindt men in woorden als

lieu, leeuw; Tcieu, kieuw; rnieu, meeuw, bieuwje,

luidruchtig spreken; ieiiwich, eeuwig; rieuwe, rijgen.

Thans zegt men veel bjouwe, hoog van afgeven; rjouwe,

rijgen; Jcljouwe, klimmen;! drjouwe, drijven, in plaats

van bieuwje, rieuwe, klieuwe, drieutve.

De iu heeft nu veelal plaats gemaakt voor ju, zeggende

de algemeene tongval rjucht, recht; fjucht, vecht;

fljucht, vliegt, in plaats van riacht, fiucht, fliucht, die

ook verlengd klonken riuecht, fiuechi, flîuecht. In deze

schrijfwijze had de i echter min of meer de waarde van

j , zonder daarom den vorm der letter, gelijk in onze

dagen, te veranderen.

O.

De slepende o vindt men zonder eeaig inmengsel vaa
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anilore vokalcn zeldzaam in liet Fricsch. Voorbeelden

hebben wij in onnozel, eenvoudig, zonder erg; bozem,

schoorsteenpijp; offer, oever. Het doffer geluid dei-

Hollanders met hun o.' bezigt de Fries in dezelfde uitroep,

en in divwich , beklagelijk. Gelijk in zulke -woorden nu

de uitspraak van sommige dialekten neigt tot den klank

ou, in der Franschen clou, spijker; doux, zagt; zoo

hebben de meeste geslotene lettergrepen den klank der

slepende o, met dien van het Fransche ou, of ecne

"wijziging daarvan gewisseld. De Hollanders zeiden zoo

eertijds ook hloom, dook, hrooJc, gelijk de Tweutenaars

nog lieden; maar na deze slepende o , "welke zij oe spelden,

tot het Fransche ou volkomen overgebragt, en de oe, die

men steeds-in dat verloop van uitspiaak bleef schrijven,

ontelbare malen als het Fransche ou gelezen te hebben, was

ten laatste met de uitspraak de waarde van het letterteeken

veranderd, zoodat oe der Franschen o a , en niet meer de

slepende o verbeeldde. "Wij, tusschen oorspronkelijke

beteekeais en gevestigd misbruik, zoo wij best kunnen,

heengaande , geven oe de waarde eener slepende o, een

•weinig gewijzigd door ecu inmengscl van het Fransche ou,
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en voegen er bij , dat de Friesche lezer , niettegenstaande

dit inmengsel, ges>ne groote zonde zal begaan, met de

uitspraak tot de zuivere slepende o terug Ie brengen. Uit

deze verwarring volgt echter noodzakelijk de andere, dat

ik de slepende o in ocgeslotcïie lettergrepen, waar zij o

behoorde gespeld te worden , om liet ijimengsel met o?

moet blijven uitdrukken , even als de tweeklanken.

De slepende o hooren wij in isjoed, verkeerd; hjoed,,

lieden; hoed, hoed; oer, over; tsjoel, slepende dissel

van ecne aardkar; goes, gans; doller in boeitp boek; hoep,

hoepel; lavep, kroop; spoek, spook; hoehe3 keek; als

de Hollandsche oe va doelt, hoek, moeten gelezen worden

roeit, raaf; îoebes, linkert; boeken, boeken.

De eerste slepende o wordt tot eese soort van twectlanîs,

als de lettergreep, in welke zij staat, bij de verlenging des

•wooi-ds met cenen toonloozen staart den accent bewaart.

Deze verandering wordt aangeduid door twee stippen

Jjoven de e. Zoo komt van goed, goedje, naar 't aiu

maken, onderscheiden van goëlje, b. v. in lyis goê'fje,

klein soort; van Moet, Moetje, liet schuitje duwen;

van hoed, hoèlje, hoedje; van hoerd. boërtke, bordje;
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Yan j>oa".e, met v/atrr slorten, hetwelk c'e Frics'clie

sledohrsgerc ï>f;!)riukcTî , imilicn de lawri-Fs'iesen poë.y'e*

De Friosche stedelingen beminnen anders zeer die oè', b.

T in hoenders, hoenders; boender, hoender; soét, zoet.

I)e land-Friezen hebben insgelijks de oè' in de eenlettergrepige

woorden, als in scoê'n, meervoud van scoech, schoen ;

tnoê'nts, watermolen; goed, allerlei voorwerpen, in

onderscheiding van goed, zngtaardig'.

De hortende o is zeldzaam in lettei'grepen zonder

sluitconsonant; voorbeelden vindt men in to, te; ho,

hoe; do, toen; IciJceho, kijïeboe. Afgesloten door eene

consonant klinkt deze o zeer dof in dobhe, kuil; Jcobbe,

vischkaardc; sjech, goed van gedaante; bocht, bedorven

drank; rjocht, recht; fjocht, vecht; bodde, berooide

hut ; soJcJce, zulke ; sompen, drijvende veenpollen ;

lokke, eigennaam; bol, poezelig; krol, krul ; kop,

brandewijns-kommetje; hros, lijfdragt; bot, ongemeen

veel. De hortende o, een weinig getemperd door a,

klinkt helder in Ijoclit, licht; lohje, sausschoteltjc; hop,

hoofd; topje, pluimen; loJcken, krullen; rotten, rotten.

De o , door et gewijzigd; bebbeîî v/ij in boanîch s
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sierk bezet met wcik; roane, rand; Jcroade, huttentnt;

boage, schietboog ; noach, gaargebraden of gekookt;

stoak, slok ; moal, dol; roat, ro t : meer naderende tot

de zuivere slepende o, in goa, landschap; goaden,

goden; Zoanejlaan; noatich, zedig en bescheiden; roake,

tabak rooken; smoake, smoken; stoake, stoken; [waarvoor

men beter zegt roalcje, smoakje, stoakje-\ soane, zoon;

hoape , hoop; moarn , morgen; moal, meel; moalich ,

meelachlig ; oan , aan ; ïoam, loom ; haas , kous.

Het is waar, eenige weinige woorden , verschillende

în klank en 'beteekenis, worden volgens dezen regel

met dezelfde letteren gespeld; maar men gaat hier uit

van bet beginsel, dat ieder, die bij voorbeeld het

onderscheid tusschen hroade, kruiwagen en huttentut;

tusschen moal, dol en meel, niet uit den zamenbang

weet op te malen, van alle verpligting tot denken, en

dus ook tot lezen ontheven is. ' Dit geldt insgelijks

omtrent andere regelen, volgens welke, b. v . , sïke,

gezocht en adem gehaald, op dezelfde wijze gespeld

worden, schoon de i in het eerste geval slepende, in hvi

tweede stootende is.
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Gelijk ilc oe tot oe wordt, zoo do oa tot oä,

huiden volgens regcleïj , naderhand uit elkander te zetten*

Het aanwezen der oä bemerkt gij mfoärmiddei, voormiddag;

en in smoiirch, œoróig; onderscheiden vau de oa in to

foui'en, eertijds; en sriwarich, moi^ig, Sîo Mor no^

«enige voorbeelden- Jsloärtich, stuursch; hoärlich, bij

rukwinden; proälling, lougstal, boärtje, spelen &h de

kinderen ; goalling, gootling ; poälje, potje; goärrich ,

Vrekkig; boärre, kater; hcazzen, kousen.

De o door ai gesloten is hoorbaar in jiloal, plooi ;

ïoaij lui; roai, rüining; toait, sjouwt; Ttoail, kaauwt;

vtoaïtsje, plukken, Sonunigo dialokten laten de o,

aadereii tle ai uieer hoorcu; ia liet eerste geval is oai

siepeuile, iu het actleie liortunde. Dikvàjls trof ik m

dit opzîgt zelfs eenigen regelmaat aan; zoo hoort mcu

hier standvastig hoaïker, eendekooi-houder; loaikje,

UùtereU', pïouîlsje^ plukken, allen kort uit de lange oai

in Jc óëulellergrepige woorden hoai , kooi; looi, lui;

ploails, ecu pluk; maar in andere dialekten spreekt men du

aai ia alle standen hortende uit, zoodat wij het onderscheid,

uetvreïk nog bestaat, in dezenaan de uitspraak toevertrouwea,
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Hetzelfde zij opgemerkt ten opzigte van de oei, die

men slepende uitbrengt in blotii, Isîoeît; roeit, roeit;

üjoeit, -wemelt; maar kort in bloeïsel, Moezcrû; roeïkje,

spelevaren; ploeit, ploegt. îïocli anderen uorlen de

monosyllaba reeds zoo sterk, dat zij uiot: verre verwijderd

zijn van bloit, roit, djoit.

De o ; gesloten door i, geeft oi in hoi, jongetje;

hoi, houten e i ; fui! foei! Hoite, mansuaam: zij

klinkt anders in hoi, en moïke, die onderscîieidslialve

tuanea gespeld worden mei y, ju plaats van i; hof,

liui; moylie, moei. Insgelijks de voorgaande oei, als zij

deu toon voert in woorden vaa tweeen meer letiergiepen;

dus ToeyTeje, bloeysel, in plaats van roeikje, hloeiseï.

De o, gcsloteis door u, geeft een doi'Fe ou in dou,

gij; Jcou, koe; 7201«, HU 5 hou! iiolia! dou, duif, strou,

meelkoek, Ijoue, anders ook îju, lieden; Tûjouwe,

Hieuwen; drjouwe, drijven; kjouwen, kieuwen ;

trjouwt, duwt: de ou der Hollanders, die meer helder

i s , in tou, touw; rou, rouw; f jouw er, vier; houhje ,

de sloten zuiveren; soukje, huppelende het eerste ijs

Leproevea; smout, in de luwte; grouivt, begraauwt»
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Deze au ontvangt eenen eigenaardigen nasalen toon voor

de n in roun, rond; sounen, zonden ; soun, gezond;

groun, grond; houn, nond; oun, oven; goune, gulden;

foun, vond; houn, bond; roun, liep. Van jouwe is

jown, gelijk van haivive, hawn3 gegeven, gehad.

TI.

De u heeft drie slepende geluiden -} liet eerste min

of meer diftongaal in ivjude, wieden; -iijuet, wiedt;

njuet, tam; Rjuerd, mansnaam, die verwisseld worden,

niet wjoede, njoet, Hjoerd, uit Rioea>ert. De twee

andere gelu'den zijn wijzigingen der zuivere slepende u ;

het een in suwe?, zuiver-, nuwer, zonderling; straefje,

omsnuffelen; struesje, pralende daar heen stappen; druef,

druiven, druif, druiven: het ander schraal in ruwde,

schurft; hrues, Tcrusen, kruis, kruizen; duenje, bissen;

huenje, sarren. Dit onderscheid is flaaiiw.

De hortende a vertoont zich in ju! makker! rju,

Vrij wat; Iju, lieden ; nju, genegenheid ; sju ! zie ! in

geslotene lettergrepen, guds, paard; wjiik, wiek; mul,



( 2 3 )

weekachtig zacht; stjurje, verstijven als gesmolten ve t ,

\stu,rckelen, voormaals in Vlaanderen;] tsjuster, duister ;

JjUtsk, vrouwen naam.

De u, met i vereenigd, is duidelijk in jui, llclitmisserij;

hui! liolla! druïde, gedroogde; uiten, druppattnen;

biiiistnch, pril [Tloogd. üppig]', sluifje, stuiten; uis,

oog [Franscli porie d' agraffe\.

J ES V,'.

Ouder bovengenoemde klinkers zijn er twee, die zich

oplossen in eene soort van medeklinkers. De i lost zich

op in ƒ , en de u in w, voor welke uitvloeisels de ouden

geene bijzondere teekens gebruikten: zij hielden zich aan

de moederteekens i en u. GIJSBEBT JAPICX, die de j

kende, spelde nog hliërkel, waarvoor wij plat weg

schrijven bljirheU De twee stippen op de e duiden aan,

dat de i de kracht van j had ; dus bljerket.

Waar de j de plaats der i inneemt, of der h, of van

eenige andere letter, schrijven wij j . In bîjirkje, aanminnig

gelaat tooncn ; wjirm, worm; hnt, heet; sjijpjpe, zeep j
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bjist, biest; scjirroek, raaf; ïjeaf, lief; Isjinsl, dienst;

sjen of sjoen, zien; mjitte, maat; sirjitte, straat; in al

áiilke "woorden treedt de j op voor de / ; maar in sjittes

schieten, en sjamrne, vogelverschrikker, was oorsproflkelijk

il e h of du

Waar de j voorkomt als uitvloeisel tîer blijvende <',

en de £ alzoo tot i-je wordt , bezigen wij onze ij jet of y.

Men schrijve dus pye, eten toepersen; àye, groeijen;

krye, krijgen; j~rye, vrijen; daeye, iùtte uitstaan; haeye,

awemmen; djoeye s vte\üolen. In eoiïiroige woorden gaat

«îeze ij jet voorop, gelijk in yet, nog; yeslce, ascli.

Het is eene bekende eigenschap , dat de u zich opîost

:!n w, en moet oplossen, waarom w dan eigenlijk uiet behoeft

geschreven te worderî, ten ware men ecîi teeken bezat ?

dat, aan u oorspronkelijk in waarde gelijk, tot aanduiding

<ler u-we wol eens gediend ïiad, gelijk de y tot i-je. Bij

gebrek van zuîk een îettertcekea geven wij toe aan

gewortelde overtolligheid ? en schrijven voluit dj'joutves

drijven; bijouwe, blijven; snouwe, de woorden toebijten;

siouwe, stuiven; die in de conjugatie dus ook maken

ilrjouivste, [gij] drijft; drjouwt, hij drijft; snouwste.
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snouwl; en iiet part. præt. snouifd, Waar de u het

"woord sluit, blijft zij alleen in ih dr jou, bljou, snou,

siou. Zoo ooit Tiou, koe; doie, gij; rou, rouw; nou,

»n. Ia sommige woorden heeft de Jt geenc overgangsletter

noodîg om tot de openende voknal der volgende lettergreep

te komen, zoo als iu Ijoue, lieden.

Het Landfriesch 5iad dit met de lalen van het lioogc

Noorden gemeen , dal cle u niet slcclits voor de vokaaï .,

(lie do volgende lettergreep opende , jnaar bovendien voor

de meeste consonanten, het zij de ItHtergreep, waarin dr

u was, sluitende, liet zij de volgende openende, in a>

opgelost werd. Ten tijde van G. J. -was dit te Bolsward

nog in volle kracht , maar de u-ive heeft ilians in den.

algemeenen tongval plaats gemsalifc voor eene pîaldriîlscïie

oe, met achterlating echter van duidelijke sporen eens

vrocgeren aanwezens. Al de sleden van Friesland gebruiken

m die woorden nog een u, gelijk de Hollanders meest iû«

In den zuidliock behoudt het Landfriescb nog de u. Ook

in den algetneenen tongval hel .ben nog vele woorden :•;

bewaard , waar zij analogisch oe morsten hebben , gelijk

in vet, ues • en sommige meervouden hebben de v. j
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terwijl het enkelvoud zich reeds door een 00 laat hooien,

als in hoes, liuzeti ; ïoes, luzen; moes, muzen ; men

aegt ook niet i' Äoes, maar t' hues.

In woorden dus waar de Hollanders de u oplossen

in i, en de Friescbe steden in e, daar lossen wij haar ,

siiet zonder hoog gezag op , ïix w. Voor de ui is in hol

Hollandsen somtijds eis.

Hollandsch.

gebruiken

buigen

buit

buiten

[boter]

beuken

buidel

druilen

drukken

dubbeld

duiten

Friesche Steden.

bruke

buge

buet

buteu

butter en buier

buzeman

beuke

pude

druclooï*

druklce

dubbeîd

(Juko

Landfriesch

bruwlie

buwchje

buwt

buwie

buvv'tei"

buwzeman

buwkje

puwde

druwljü

druwkje

duwbeld

tluwTiie
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Hollandsen.
duizend

fnuiken

gluipen

vergruizen

guicîien
[spotlagchen]

guichelen

hengen

lieul, [peul]

huid

huichclen

juiclieü

kuil

kuiper

kvuid

kruik

kruin

luis

mundan. A. S.
| i. e. moeri-dan.]
flifschcrmcu]

Irtesche Steden. l^andji
duzend

fiiuke

tuwzen

fnu-wije

glupert,[valschaart] gluwpje

gruze

guech

guchele

heuge .

hu cl

bued

huchele

juche

kuel

knpcr

krued

truck

kruen '

lues

monnich

gruwsje

guwcïi

guwcht'lje

hifwclije

hiiwl

liuwd

hu"wctielje

juwchje

kuwle

kuwper

kruwd

kruvvk

kruwn

luws

niuwn
muwnicîi
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Ilollanäscîi.

muil

mengen of mogen

ÏBUîS

peulen [i. e. pellen]

puik

ruiken

ruig

ruiter

ruisclicn

schuilen

schuit

sluggîsîi. Eog.
sloef. KIL.

slak. Ertg»

sluipen

sluiten

sluis

spruit

E'• ruik

Friesche Steden,

muel

mogelît

miies

pule

jniek

i'ukc

ruecli

ruter

rues en roes

scliule

scliuct

sluech

sluek

slupc

slute

sînes

spruet

slruok

Iicmdfriesch-

muwl

[mu-wgelik coulr.]
muwlk

muws

puwlje

puwîc

ruwke

ruwch

ruwtcr

î'UWS

scuTflj e

scuwte

sluwcU

sluwlc

sluwpje

slu^le

SÏUVJS

Spl'UVit

struY.'k
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Hollandsch.
slvuipen

stug

stuiken [stapelen]

suilier

stuivc. KIL.
[nasus resinius]

zuigen

luigen

tuil

tuin

tuit, [cormi,
tnodiolus rolæ]

druischen
drausjan. Got.

duizelen

Friesche Steden.

strupe

stjocch

stuke

suker

zuge

tuge

tucl

tuen

tute

driusan. Got.
dreosan. A, S.

duzele

ZjCtndfriesch*

slruwpe

stj uwch

stuwke

suwker

st;uv.'n, pjeî(!e voor
en achtersteven,]

suwebje

iu-vvclij«

luwl

t u m

tu\?t, [van "waa?]
tuwtje

tiuwzeljo/tneî eeiie:
plof er JIJ vallen. (

tuwselsin ?

[liiimel/.inj
thufian. A. S.
| fruticai'i]
thufige. A. S,
[froniüosus]

>locke tuwi;e

tuil Snj tuelijes in,-;!
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Hollandsch. Friesche Steden. Ziandjriesch.

uur uur uwre

uier uur uwr

uil uel uv l

uit uet uwt

nis. [Noord- ons uws
ïïollandsch.]

GIJSBERT JAPICX voegde hier nog eenige woorden bij,

die in het Hoogduitsch u hebben, zoo als uu/r, over;

ruwn, rond; Jcuwhe, koek; sutvn, gezond; bij de

Hoogduilschers uier, rund, kuchen, gesund, enz. Deze

hebben bij ons ou of oe; oer; hoeke; roun; soun; bij

àe Engelschen round, sound-

MEDEKLINKERS.

Men verdeelt de volgende medeklinkers in twee

rijen, dragende naar de luim der heeren grammatîci

onderscheidene namen; wij zullen de eerste rij zachte,

en de tweede scherpe noemen, i ">nder eenige beteekenis

aau die namen te verbinden.
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B , D , G , W , Z,

CH.

P , T , K, F , S.

Tusschen deze rijen ligt de CH in, die geene mailt era

heeft, noch in de Hollandsche v, noch in de opgeloste th [etch]s

Onze spraakorganen , door de wet eener stoffelijke

noodzakelijkheid gedwongen, brengen over het algemeen

de letteren van dezelfde rij in de woordvorming bij

elkander. Eene lettergreep openende, wil de p zijn bij

de s, en men zegt daarom spinne, niet shinne, spinnen.

De d wil zijn bij de w, en men zegt dus dwaen, doen,

niet djaen. De s bij de ï, in sirjitte, niet zirjitte,

straat, noch sdrjitte. Tigt, digt, ia onmogelijk uit te

brengen, omdat de t niet gepaard wil zijn, dan aan de

ïiaburiger consonant ch; men schrijve licht. Zoo brengt

ook bij de sluiting der lettergreep de p met zich de s ,

in strips, slagen, niet stribs; zoo paart zich d e p aan

de t, in opgnapt, opgeluisterd , de w aan de d, en de

ƒ aan de t, in geriiwd, gerijfd, en geriifl, gerijft. De

d, t en s maken hier somtijds eenige uitzonderingen op,

wanneer de d met de s, of de t en de s met de w ia
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aanraking komen. Men kan zeggen smods, appclpent;

gaas, paard. Ook dulden de organen sivan, zwaan;

swylje, het hooi kecren; ' eu tusa3 twee; tivjirre,

•windvlaag. Keer de sw en de îu> om , en gij hebt ws,

wt, in Túouwt, krabt; snoawt, toebijt; huws, huis; în

welke gevallen de ii> echter meer als uitvloeisel der u ,

dan als coasonant te betrachten is. De spraakorganen

dulden niet, dat de vaste w met de £• vereenigd vrordt,

ten sij m«n de w vaa eeoe vasïe consonant min of meer

overbrersge tot àie der Engelschen, die wilt uitsprekende,

begiancn met eene o. Om deze vereeniging uit te drukken,

gebruikte de oudheid liever eea bijzonder teekeu, dau

dfc 'tlj liet zij aangemerkt als consonant, bet zij als vokaal,

eene waarde te geven, die haar vreemd was , en aij

schreef dus q. Alzoo ook wij in quea, kwaad; quanselje,

onophoudelijk ruilen en handelen zonder doel; queasje,

«üii gelaid maken als geperst water ïis de schoenen;

qiútse, speeksel uitspuwen. De qu is des te noodzakelijker

in het ÏYicsch, omdat er misschien geeiie natie ter wereld

i s , die de w zoo Tast kan uitspreken, als d.e Friezen.

In gevalle de volgende lettergreep roet eonc w opent)
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kunnen zij de voorgaande even Vast met een te als ecu t

sluiten. Zij zeggen immers hawwet hebben.

Deze wederkeerige invloed der consonanten op elkander

laat zich niet alleen voelcii als zij vercenigd ïijn j îïiaar

ook wanneer zij in aanraking komen, door dat de ééns

de eerste lettergreep sluit, en do andere de volgende

opent. I n d e dubbelde vorm grll-sen en grid-zen, bizarre

grappen en gebaarden, heeft Je t de 5 en de d de s

achter zich. Zoo ook ïud-zeii en lui-sen, lissen.

Eene tweede even bekende eigenschap der consonanten

i s , dat zij gaarne de lettergreep sluiten met de scherpe

eu openen met de zachte. Hoe meer echter de vokaal

sîeept, hoe gemakkelijker het valt, om deu sluitkliakei-

naar de rij der zachte te buigen. Men hoort duidelijk

de ch in ïaech, ras, geslacht; maai- zoo klaar iiici sis ii

och! ach ' ich, hoek. Men hoos-E de ch duidelijk ia

resch, rug; maar duidelijker in de vorm rich. Wij

sluiten altijd met ch? h, y. zoo KÎC! in noach, gaar,

als in noch, nog [adhuc]; zoo Viel in sloof, sul, aïs in

slof, onachtzaam. Het spreekt van zelve, dat de acJjecliralo

uitgang in dit lot deelt, en dat "«.ij dus scIwiJYE»
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snjlrdidi, snel; klieinerich, kleverig. In 'woorden van

meer dan cene lettergreep komt het hier vooral aan op

eene goede verdeeliüg der lettergrepen, welke wij Ii'er

boven aanroerden. Zoo spelle men reachje, wegjagen ;

•weachje, wagen, omdat men verdeelt reacli-je, weach-je,

en niet rea-gje, -wea-gje. Daarentegen weage, wegen,

omdat de verdeeliïig is weel-ge, niet weach~e. De

sluilconsonanlen, die bij de verlenging des woords met

eencn staart tot openende consonant van dien staart worden,

gaan uit de rij der scherpen tot die der zachten over 5

zoo wordt nis, oog voor een haak; huws, huis; each,

oog; seach, zag,.tot ui-zen, hutr-zen, ea-gen, se;>-gen.

Omgekeerd komt van Ga-he het diminutivum Gaep-lcs,

kleine Gabe. Deze regel vordert echter omzichtigheid:

want huw-ze, zak in het kleed, meervouwd buw-sen,•

puu>s, kat, jiuwsen, hebben s. Insgelijks gis el-j e,

gezclcn ; hl-se, opgeheeschen.

Voorbeelden van dat soort als Gaeplce, waarbij het

innig gevoel van Etymologie worstelt tegen de wet der

spraakorganen, geven den taaikenner in het Friesch groote

moeite. Want zoo groot is de rekkelijkheid Yan het
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Frsesche spraakorgaan, dat het twee consonanten, die bij

eilander moeten wezen en niet kunnen, bij elkander

schikt door ieder of één hunner wat te doen toegeven.

Van tobbe, tob; kobbe, viscbkaarde; stobbe, afgeknotte

boomstam, komen de diminutiva tob-ke, kob-ke, stob-Tte;

het is klaar dat b, en als sluitconsonant, en door den

invloed van hare buurvrouw de Te, eene sterke neiging

tot de p heeft; en evenwel weet ' de Fries dit zoo te

matigen, dat bij top-Jce, tolletje; kop-Jce, hoofdje;

stop-ke, stopje, boven en behalve de helderder vokaaï,

geheel anders weet uit te brengen. Het zelfde geldt van

scib, scherde in aardenwerk, hetwelk scib-ke, kleine

afschilfering, maakt, zeer naderende tot scip-Jce, scheepje,

van scip, schip, en toch in de uit:praak duidelijk van

dit woord onderscheiden. De Hollanders máken het zich

gemakkelijker, met deze strijdende consonanten door eene

stomme e te scheiden in hun Jcin-de-Tcen, krïb-be-Tcen,

en zoo vervolgens, thans Jcindelje, door inkorting kintje,

kribbetje.

Na de opmerking, dat de Friezen de twee tvè's in

hawwe als vaste consonanten kunnen uitbrengen, is het

3
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onnoodig te herinneren, dat zij met alle de overige zachte

consonanten kunnen sluiten, wanneer de volgende lettergreep

met dezelfde consonant opent. Zij hebben niet alleen

hun lobhen3 poten; -wibbelje} heen en weder bewegen;

klarderje, [Mad-derje], klauteren, wiggelje, zich zachtkens

heen en weder bewegen; maar ook hun sizzen, zeggen,

onderscheiden van het Hollandsche sissen, en hun lizzen,

leggen, onderscheiden van het Hollandsche lissen. In

dit geval kunnen dus niet alleen 5 en d, maar ook g, w

en z de lettergreep sluiten; maar in geen ander geval is

zulks voor g, it> en z mogelijk. Men schrijve dus nooit
sj°8> z*e S hoaw, hof; mwz, mes; maar sjoch, hocif s

mess.

Uit het beginsel, dat de waarde der vokalen in het

äetterschrift bepaalt, nadat zij al of niet door vokalen of

consonanten afgesloten worden, volgt, dat lyhJee en laékke

omtrent even zoo moeten klinken als lïke, Idke, Het is

dus niets meer dan eene ortografische onderscheiding, die

öns b. v. de woorden kyz-ze, kittelde liefkozende;

lael-ie, aderliet; lyk-Tte, geleek; syh-Tte, haalde adem;

2 ctek'lce, lachte; met de slepende voliaal en eene sluitconsonant
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in het thema heeft doen schrijven ? terwijl de voorledene

deelwoorden eenvoudig weg aldus zijn aangeduid; Tti-ze,

gekitteld; la-te, adergelaten; li-ke, geleken; si~ke,

ademgehaald ; la-Tce, gelagchen.

De bovenstaande algemeene regelen wijlen wij nu

nog sluiten met deze en gene'aanmerking op sommige

consonanten in het bijzonder.

De c wordt nooit alleen gebruikt, maar in verbinding

met de sissing voorop en de toeademing acîitcraan, in

se en ch. De ch verandert nimmer , geldende yoor een

enkele ietter; maar de se, de lettergreep sluitende,

wordt sk.

Uit den adjectivalen uitgang isce is geboren • bij

verkorting sce en se, in het Hollandsche hondsch t

preuisch, van welk soort eene menigte overging tot

substantivá; zoo kwam van men-isce bij verkorting

mensch. De Hollanders gebruiken sch, dat bij deFrieze»

te zacht is , gelijk sk, als het de lettergreep niet sluit f

te scherp. Wij zijn dus terug gekomen tot de ouden ,

die schreven scepa, scheppen; scène, schoon; scoia,

schouwen, hetwelk in den tegenwoordige^ tongval luidt

* 3
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sceppe, Scjin, scoachje. De sic wordt gevorderd bij de

sluiting, zoo als in rynsle, verkwistend; maar ryn-sce,

verkwistende. Het komt hier dus aan op eene goede

verdeeling der lettergrepen. Risk, rusch , blijft ris-ken,

omdat het niet is ri-scen. Men schrijve winsk-je, en

niet win-scje; tvin-sce, gewenscht, en niet ivins-Tce;

maar winsk-ke, [hij] wenschte. Als men onthoudt, dat

de e noch opent noch sluit, en eene goede verdeeling

der lettergrepen maakt, valt hier niet te dwalen. Maar

elke verdeeling, die op Etymologische gronden rust , is

moeijelijk voor het gemeen. Moet men spellen lodske

of lodsce, lekkere meid? is eene dier vragen, wier

oplossing zelf niet aan eiken grammaticus gegeven is.

De Etymologist alleen kan weten, dat lad bij de Schotten

en lodde bij de oude Hollanders eene zoetlief beteekende,

-waaruit het diminutivum lodde-ke; bij de Friezen was 't

lodze, en daaruit lodze-Tce, bij inkorting lods-Tce, en dus

niet lodsce. Wij hebben hier niet den uitgang isce,

maar den verkleiningsvorm Teen.

Be van achteren geaspireerde c van achteren

«ityloeijende, zoo moet de cA, die de voorgaande
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lettergreep sluit, op de vokaal der volgende lettergreep

overvloeijen, en zich dus aan beide kanten mededeelen.

De ch kan dus in geen geval yerdubbeld, veel minder

aan eene g gekoppeld worden. Men spelle dus lichem,

ligchaam; uwtmche, voor alles wat leeh'jk is uitschelden;

tichel)e, slagen geven; die naar de hedendaagsche spelwijze

der Hollanders klinken of er geschreven stond lig-chem t

rag-che, tig-chelje.

De g klinkt zoo bijzonder in den mond der Friezen,

dat zij Hollandsch sprekende zich door dien consonant,

telkens als die voor eene vokaal het woord opent, dadelijk

aan de andere Nederlanders verraden. De opzetting van

den wortel der tong is bij de Hollanders los, en bij ae

Friezen geklemd. Zie daar het onderscheid.' Dit zij

herinnerd, opdat men in den gemelden stand aan de g

niet dezelfde waarde geve, als aan de Hollandsche g.

Gelijk de vreemdelingen den Fries kennen aan de

uitspraak van de g, zoo ook aan die van sch, z en v.

Hij zegt bijkans slcip, slcup, shot, niet schip, schup,

schot. Bij het aanslaan van een spraakgeluid kent hij

evenmin de z der Hollanders, als hunne g. Hij saagtj,
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en seeft, en soekt, en siet het seïlend slap op see; hij

luistert, en kan niet eens hooren, dat gij zaagt, en

zeeft, en zoekt, en 't schip op zee ziet zeilen. Maar

zoo doof als hij is bij de eerste lettergreep, zoo scherp

•wordt zijn oor bij de opening der tweede lettergreep:

indien gij hem voorkwaamt met hisen, guiten, huwsen,

huizen, of met gizelje, zou hij u dadelijk leeren zeggen

huw-zen, bi-zen, gi-selje. Bij de opening der eerste

lettergreep kan hij de Hollandsche v evenmin uitspreken,

als in eenen anderen spreker onderscheiden van de f: bij

de opening en de sluiting, het zij van de eerste, het zij

yan eene der volgende lettergrepen, is het altijd f of w,

Xîijfoert sijnfaandel, en f egt metfork of Juistferfaarïïjk

in het rond. Van leven, zweven of drapen weet hij

niet te zeggen; hij kan niet anders dan lewen, ztvewen

en draven.

Daarentegen is er geene natie die den Fries overtreft

ia de onderscheiding eener letter, welke geheele provinciën

in ons vaderland niet hooren kunnen; ik meen de h,

die hier even vast is, als de Je zijn kan, zoodanig dat

wij niet vreemder ophooren, wanneer de groote ip de
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leine ippen op de op bijt, dan dat sommige landgenooïen

ons komen vertellen van een hander, die geen oendermelkeT

van anteering zijnde, den aan voor eene booshaardige

Mp haanzag. Hunne spraakorganen zijn echter in dit

opzigt minder geworden, dat zij noch de lettergreep ja,

noch de w meer kunnen toeblazen, en tusschen h en w,

h en j moetende kiezen, nu eens h dan eens » , nu

eens h dan eens j bezigen, maar ze nimmermeer als

onze voorvaderen vereenigden. Door elkander gebruiken

zij jar en har, het en wat. Wij spellen hja, zij ; hjar,

haar; hu/at, wat, iets: latende ieder de vrijheid, om in

de uitspraak de h of de j , de h of de -w te bezigen.

De l en r worden op vele plaatsen zoo gebroken}

dat zij bijkans onhoorbaar zijn. GIJSBEET XAPICX schreef

de r wel, maar de l niet; zeker ten onregte. Zij moeten

heiden of weggelaten of geschreven worden; en indieu

ééne van beiden den voorrang konde verdienen, xoude

het de ï zijn, die' te Hindelopen wordt aangehouden s

terwijl de r zoo goed als uitgewischt is. Wij spellen dus

ald, hald, saït, halt, Menaldum, Trynwalden, en

spreken uit bad, hàad, shot, hóat, Menaam, Trynwàaden ;
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gelijk wij ïVuàdum, Tuns, fflans, Baad, Bedaad

uitspreken, en schrijven Wirdum, Tirns, Warm,

Haard, Bedaard. Zoo zegt gij ook hud, stut, hud,

en schrijft hird, slirt-, bird. Deze r en l kunnen

niemand verlegen laten, dewijl zij meest in het Hollandsch

en andere verwante dialekten aanwezig zijn. Als gij

twijfelt of móan, haan, staan met of zonder r moeten

gespeld worden, zoekt gij slechts de gelijke woorden in

het Hollandsch o p , en vindt uwe r in morgen, hoorn„

gestorven. Over de l kan men de Hindelopers raadplegen;

•want de Hollanders hebben hunne l in u opgelost, ea

zeggen voor oZdj holt, solt, dat hunne voorouders

gebruikten, oud, Tcoud, zout. De Hollanders hebben

hier de vokaal van het plat duitsch, de Friezen daarentegen

van het hooge duitsch, hetwelk alt, salt, halt bezigt.

De Hindelopers verzoeten zulke woorden door de

stootende vokaal in eene slepende, en de scherpe

sluitconsonant in eene zachte te veranderen, zeggende

aald, haàld, waaruit aad en Jeaad, of dompiger uitgebragt,

bad en Jcóad gesproten zijn.

Met de twee zamengestelde consonanten Jc$ en tj heb
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ik het spoor mijner voorgangers meenen te moeten verlaten»

In sommige -woorden hoor ik niet twee letters hs, maar

ééne, die ik aanduid door x. Ik hoor geen mjoJcsje,

maar mjoxje, de mest uit den stal rijden. Zoo ook

moxel, mossel; hoxe, knieholte; boxe, broek; oxe, os;

soxes, druiloor; fox, vos. In eenige woorden hoort men

nu eens x of Tes, en dan weer chs; zoo zegt men

wïk-sel-je, wich-sel-je en wixelje, wisselen. Laten wij

wixelje behouden, en ieder zijne uitspraak laten.

GIJSBERT JAPICX en allen die na hem kwamen,

hebben zeer gedwaald met tj voor tsj te schriJYen.

Indien zij hunne eigene tong een enkel oogenblik geraadpleegd

hadden met te vragen hoe tjennen, teenen en kamden,

in de uitspraak onderscheiden werden, zouden zij

tsjernnen voor kamden, en tjennen voor teenen ten

antwoord gekregen hebben. Bij geluk heeft GIJSBERT eenen

enkelen keer goed gespeld, met b. v. tzjerl, beste maat,

te schrijven; maar meest heeft hij de a of' s in het

schrift, gelijk de <*Frieschsprekende Hollanders in de

uitspraak, vergeten. Somtijds laat hij de _/" weg, en

heeft alleen Î of s, gelijk in tsef, kaf, en tsijz, kaas.
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Be ouden hoorden die s duidelijk in hun tzader, tuijer,

ons tsjoar; in hun tziake, kaak , ons tsjaek; in hun

tzierke, ons tsjerke, kerk; in hun tziesa, ons tsjiesje,

Mezen; in hun tziese, ons tsjiis, kaas; in den eigennaam

Tzaling, bij ons Tsjaling, en niet Tjaling, gelijk de

gewone spelling is. Hieruit verbetere men dus alle die

woorden, die bij G. JAPICX tj hebben, zoo als tjrVre, tien;

ijettel, ketel; tjienje, dienen ; ijin, tegen ; tjock, dik ;

tjoe, verkeerd; tjoytlje, kwelen als de spreeuwen; tjylpje,

îjilpen; tjuester, duister; tjurrie, tuijeren; alle woorden,

die nog heden aanslaan met ts, luidende tsjien, tsjettél,

tsjinje, tsjin, tsjole, tsjoed, tsjoitje, tsjiïpje, tsjuster,

têjoarje. Tjimje, het hooi op eenen hoop jagen, heeft tj„

Na deze gronden gelegd te hebben, zal men mij wel

vergunnen, om met de volgende algemeene aanmerkingen

te besluiten.

Het woord uit de spreektaal gegeven zijnde, is het

doel der spelling, om dat woord ie îijne spraakgeluiden

•loor letterteekens aan te duiden. Wanneer wij nu de

spraakgeluiden met de letîerteekenen vergelijken, vinden
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wij , dat er geen het minste verband tusschen hst één

en het ander bestaat; dat de -wijzingen der sptaakklanken

in onbedorvene talen zoo rijk, zoo teeiier zijn, dat geenc

zigtbare tcckcnen die kunnen uitduiden, en dat wij dus

met een zeer onvolmaakt afbeeldingsmiddel der taal te

doen hebbende, met het ten naasten hij , mat het

omtrent tevreden moeten zijn. Inderdaad koomt mij

niets benijdenswaardiger voor , dan die zekerheid en

zelfvoldoening, met welke onze taaimeesters van llunne

stelsels spreken. Zij weten het zoo goed , zoo gewis!

Ronduit zeggen zij het u : «Zoo moet gij spellen;

anders niet. Wat gij zijt, weet ik niet; misschien een

uitmuntend dichter; misschien voert gij eenen meesterlijken

stijl; het raakt mij niet. Maar zoo gij anders spelt 5 dan

ons boekje s zijt gij op zijn best genomen een betweter

of een weetuiec." Wij hebben tot dus verre te vergeefscfo

ïiaar die zekerheid gepoogd. Op welken boeg wij het

mogten -wenden, om door 24 schrijfteekenen de ontelbare

spraakgeluiden aan te duiden, wij konden ons-zeïveu

niet voldoen, en zullen het zeker anderen niet, die over

dit onderwerp ïeerden doordenken. Alles wat wij nederig
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vragen, is de toetreding tot de bovengelegde beginselen y

opdat door hunne toepassing over het geheel eene doorgaande

gelijkvormigheid in het representatief der taal mag gebragt

worden, zonder daarom eene volmaakte overeenstemming

ia ieder woord te eischen. Hiermede hopen wij dat de

bajert van zigtbare Tormen, onder welke zich de taal

soo ruw en walgelijk aan ontaalkundigen voordeed, voor

een meer geregeld en beschaafd aanzien zal plaats maken,

en alzoo voldaan worden aan het verlangen van alle die

liefhebbers der Friesehe taal, die mij meermalen betuigd

hebben, door de verwarring inde spelling van het schrijven

in het Friesch terug gehouden te zijn.

Het doel der spelling, zeiden w i j , i s , om de

spraakgeluiden der taal door letterteekenen aan te duiden.

Daar dan de taal het afgebeelde voorwerp, en de letter

het afbeeldend middel i s , volgt, dat het letterschrift

onderworpen is aan de uitspraak, niet de uitspraak aan

het letterschrift. Deze regel komt bijkans in ieder woord

te pas. Daar wij gezien hebben, dat het letterschrift een

zeer onvolkomen representatief der taal is , moet in eiken

regel schrifts menig verschil tusschen de uitspraak en de
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aangenomene waarde der letteren voorkomen, en zoo gij

dus het letterteeken bestendig op den voet volgt, kunt

gij verzekerd zijn van ten laatste uwe taal in den grond

te bederven; met, namelijk, bare zangrijke, en ik durvo

zeggen , ontelbare verscheidendheid van spraakgeluiden tot

die weinige, arme, gekunstelde en stijve klanken terug

te brengen, die door de zamenstelliug Yan 24, slechtg

eenen klank aanduidende letterteekenen, kunnen gevormd

worden. De taaimeesters zeggen u : «Leest zoo als er

staat!" Doodelijker les zouden zij u nooit geven kunnen.

Ik zegge u : <c Leest niet zoo als er staat. Leest veeleer

het woord, dat u de letteren herinneren ; leest het in

zijne ware uitspraak, gelijk het u door de taal, niet

door het gebrekkig afbeeldsel der taal, opgegeven wordt."

Indien eene ruime toepassing yan het gewijde op het

ongewijde geoorloofd was, zoude ik zeggen: « De geest,

waaruit gij spreelet, maakt levendig; de letter doodt."

Indien dan elke spelling, bij welke men in het lezen

niet met groote ruimte toegeeft, eindelijk verwoestend

voor de taal wordt, zoo is er zeker voor de taal geene

slechtere aanbeveling uit te denken, dan dat zij volkomen
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kan gespeld worden, gelijk men haar uitspraekt, en in

het verwijt aan de Friesche taal, dat zij niet gespeld

kan worden, ligt daarentegen de schoonste lofrede op den

onachterhaalbaren rijkdom en de wisselende zangrijkheid

harer spraakgeluiden opgesloten.

Deze deugd der taal, wier ligchaam het geluid, en

wier geest onze geest is , die in dat ligchaam met tallooze

gewaarwordingen bezielend trilt; deze deugd der taal,

•zeg ik , als gewrocht vaa onzen Schepper, onaangeroerd

te laten, is heilige pligt van den spelmeester. Zijne

eigene spraakgeluiden , zijne eigene regelen te willen

zetten in de plaats der regelen en spraakgeluiden, welke

de menscfaelijke ziel zich onwillekeurig opleide, is zoo

veel als den band, die oorzaak en uitvloeisel vereenïgt,

onnatuurlijk los te rukken, en het heerlijk zamenhangend

•werk van God , door inmengselen van menschelijke

"willekeur , zoo weinig met den aard der bewerking van

het stof door den geest bekend, te verwarren. Ik zegge

dan nogmaals: « Leest zoo als gij spreekt! Volgt in het

verschil van uitspraak het oudste gebruik en mijne

ïetteren;. voor zoo verre zij u die uitspraak kunnen
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herinneren' Maar waar mijne letteren, het zij door

mijne onkunde, het zij door de aangeborene onvolkomenheid

van het letterschrift, den echten klank niet achterhalen,

dat het u daar zij , of mijne letteren er niet waren, en

spreekt ui t , gelijk gij van uwe moeder geleerd hebt."

Deze les is welgemeend: want zij doelt op niets

minder dan zelfverheffing. Ik spoor het volk aan, om

zijne regten te hernemen; ik poog het te plaatsen op een

standpunt, van waar de taal beschouwd wordt als eene

schepping en eigendom des volks , waarover geene doode

letteren noch Ietterzifters te heersenen hebben. En evenwel

is de overdreven eerbied voor de letter, yoor de gedrukte

letter inzonderheid, ten koste der' goede uitspraak, zoo

diep geworteld, dat ik vreezen moet dien eerbied door

mijne spelkunst niet te minderen, maar eerder nog te

versterken. Nergens laat de beschaafde man zich liever

kluisters aanleggen, en waar het hem eigenlijk minder

betaamt, dan in de taal. Met het verschijnen van

spraak- en spelkunsten begon zich van de menschen al

spoedig dat denkbeeld meester te maken. « De geleerden

moeten het weten. Naar hunne regelen moet men spreken3
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schrijven, lezen! Zij hebben dat alles onderzocht: •wij

kunnen ons daarmede niet afgeven." Het is dus eyen

of de spraakkunstenaars de taal geschapen hadden, en

hun kind armen en beenen mogten afslaan, om er nieuwe

van bun maaksel in de plaats te zetten. Dit is een kei,

dien welligt geene magt ter wereld den volke uit het

hoofd zal praten, en indien de kwaal door deze spelktmst

nog ongeneeslijker gemaakt werd, zoude ik mijne moedertaal

al eenen zeer ondankbaren trek gespeeld hebben. Dat de

Friesche taal hare vormen in de woorden, hare grammatikale

onderscheidingen in de zamenvoeging, hare naïviteiten in

de uitdrukking tot dus verre bewaarde , mag zij daaraan

dank weten, dat het snoeimes der spraakkunstenaren haar

nooit bereikt heeft. Wilde ranken zijn er aan, maar

gelijk natuur ze geeft: sappig, krachtig, en nog midden

in hare woestheid , los , geestig, bevallig van kronkel.

Na ruim twee honderd jaren gewormd, en op hunne

wijze gezuiverd te hebben, zijn de heeren Grammatici in

Holland geëindigd met een algemeen Farizeïsmus in de

taal te brengen ; een Farizeïsmus, zeg ik , hetwelk den

geest der taal evenmin kennende als achtende, bij de
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gcdrogtelijkc ontwrichting harer wooid-zainenvoegiugeu.

bij de dagclijksche vervalsching van den aard harur

uitdrukking door allerlei walgelijke inaiengseîs uit dü

zegswijzen der Hoogduitsche, Engelsche en Fransche talen,

volkomen onverschillig blijft, en daarentegen bij het lezen

van eenige •woorden, in welke cenc jota ofie tittel van

liet -wetboek der spelling voorbijgaat, het geleerde

voorhoofd deftig fronsclt en een onverbiddelijk anathema

over den armen schrijver uitspreekt. Koe ! ïs VOSDEL

dan niet stout en vast; is HOOFT niet krachtig; is STIJL

niet zuiver , omdat 2ij hunne taal naar andere wetten

dan de uwe gespeld hebben? Is da hoofdverdienste .

zonder welke geene schoonheden van stijl bij u gelden,

daarin gelegen, dat wij werktuigelijk en zonder een

oogeiiblik voor ons zelyeiz te denken, OBze woorden uit

eene spelliriglijst naschrijven? Wordt de eer van mensch

te zijn ons liiet toegerekend, dan op voorwaarde van

eerst den aap of den papegaai te spelen? Hot is ver

gekomen in eon land, waar geeae wijsheid noch vernuft

bestaat, die niet gevaren is in het hoofd van «ten

lutterzclter. dié liet wetboek der spflSintr als oen ro^eiiraE'ï
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van buitcr. kent. Één voordeel is er echter aan verbonden,

dat men de eerste eigenschap, die in eenen schrijver

gevorderd wordt, voor cenige weinige stuivers koopea

kan. Waai lijk, ik ben liet niet met u eens, goede

üieaschen! doch uwe eischen zijn zoo gematigd, dat ik

mij niet langer kan weerhouden, om er voortaan sliptelijk

aan te voldoen. Ik ben begonnen reeds mei dezo

Madzjjlen, en ik •verzoeke u naanwkeurig toe te zien

of de zetter zijne zaken goed gedaan, dat is to

Keggen, goed gecorrigeerd en zija drinkgeld verdiend

heeft: want ik kan u verzekeren, dat ik de kopîj als

een ketter gespeld , en geen oog in de verbetering der

proeven gehad heb. Eca ik nu geen groot vernuft

^C V\rOÏ nCÏI ?

Ik kter neg eens tot mijne bepaling terug. Het

woord uit do spreektaal gegeven zijnde-, is liet doel dev

spdlhïg, om dat woord in zijne spraakgeluiden door

îeüerteekens aan te duiden. Let wel op die uitdrukking,

als hst woord uit de spreektaal gegeven is. Ais de

wreek taal liet wooril geeft, vtndi Aa spelmeester bet

v.vju*: !iii is-RiÆl, Viî'\uriut m - ; t i l i iur i i het u I e L Hif
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mag nooit in het leycii der taal snijden* Alleen geroepen

om het woord, dat hem opgegeven wordt, door klanktecliencr

ziglbaar te maken, heeft hij met gcene aanneming.

verwerping of verandering yan eenig woord iets te maken*

Waar de taal niet onderscheid!:, heeft iiij niet te onderscheiden

door het teefcen der taal. Waar de tongval, wiens spelling

hij opmaakt, drie vormen van één woord, als dialckten

in den dialekt, aanneemt, is het niet van zijn gebied.

de taal te verarmen, door twee dier vormen ie verwerpen

en slechts éénen voor goede munt te verklaren. Het is

waar , allen zullen volkomen een en hetzelfde woord

bezigen , als de wisselwoorden uit de taal gebannen zijn;

doch de schrijver gebiedt geene soldaten, die alicn met

denzelfden regimentsrok uitgemonsterd zijn: hij gebiedt

woorden, waarin, gelijk in alle gewrochten ca verschijnselen

der schepping, verscheidenheid speelt door de éénheid,

om hem de welluidendheid zijner volzinnen gemakkelijk

te maken. Die gelukkige verscheidenheid te bewaren,

heb ik mij tot eene heiüge wet gezet. B r i e , vier

vormen van hetzelfde woord heb ik somtijds toegelaten ,

on ik heb noodig geacht dit voor hel laatst ïun/ ks
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herinneren, opdat men, verschil van vormen met verschil

van spelling verwarrende, mij de feil Yan onbestaanbaarheid

met niij-zelven niet zou aanwrijven.

En nu voor dezen tijd, om met GUSEEBT te spreken,

eenmaal genoegh mijn hooft met Soilus ondanck

gehrooden.

J. H. HALBERTSMA.

October 1833«,



PROEVE VAN VERGELIJKING

TUSSOHJSN DE BOVEN

ONTWORPEN E SPELLING

JJJN Vïli VAM

•-IJ8BEHT JAPICX.
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Tjerne sjongtldnse wey, gcande ijnne suwzc, ney liutvs,

(Stem: Rosemontje lagh gedooTcen, etc.)

KäUviet, ja swiet \% 't, oerc nneles

't Boaskien iore jonge t i c ,

Kreftig swiet iz ' t , siz ick jiette .,

Az it giet mey A'flers ric.

Mar oorz tijggetet to'n pleag',

Az ick oon mijn Gea-feynt seag,

Goune Sivobhe lit uwz pearje,

Bca liy her mey mîjldc stemm'»

ûJJce seyso' ho soc 'k it klcarjc,,

Wistu rîc to Heyic' in Mem ?

Ijjcaf dat uirn ick lo niîju lest.

De ar- mcf vier de Knóllc fcsL



T A H J E K K E,

TsJEMtE SIOMGT LOAHS DE WEI CKAKDE YH !E StWS KEI HÜWS*

(Stem: Bozemontje lach gedoken etc.)

BSi'wiet, ja swiet is !ï oer 'e mjittc

't Boaskjcn foär tîe jongclic,

Kreftich swiet is ' t , sizz' ik ycUc,

As it giet mei aldera rie.

Mar oars tiget it ta 'n pleacli

As ik oan wyn geafcint scach.

« Gou'no SWOBKE , lit Tiws pearjo!"

Bea hy lij er mei myldc slim.

« OFKK!" sei se, «lio scoe 'k it lljcrjc,-

iWisLou rie ta iioit in mem?"

ei I.jcaf, dat uîm ik IA vayn læsU '

Darmc-i wier (ie kuolle fasï=
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DU dit Vcar to gearr' soc îjHc,,

ïa jæ ïiicKC nîn gewin,

Heyte seag, aa -woc hy Hjtfe,

Mem wier stjoersch in lef fcn sîn;

Ofke, seyse', elck jier in Bern,

Wier ick Faem, iet woe 't so jern.

4.
lloyte1 in JiootsTce, Sneyns to kcamcr,

Meckcn 't mey elck-oorme kJear,

Tetke krigge Sjolle-Kreamer,

To Sint Eal , by Wijn in Bjear.

Nu rint elckum az in slet,

Kn Lckïeje ' t : mar to let,

5.

0«is dio better , ncy ik aclitjej

X)a by Scsts sijn trouw' to-soy?

lïy liet do' Aders even plachtje,

Tïct-se' ooii clcke' ig joene niej'.

IVu hesit hy luiwz in Schuw s'̂

lis siiiï Bu'u fleanne' all' man u"n"r„



Do dit pcai' lo gjcri1' scoo itc •

In bja hiene nin gewin,

Heit ày seach , as woe hy bite,

Mem -wier stjocrsk in lef fen sin.

« OFKE !" sei se , « Elts jier ieii bem 11

Wier ik faem. , . . Ik woe 't sa jeru."

HOITE in HOATSKE , sneins to kearaer

Makken 't mei cltsoärren klear.

TETK.' dy krigge SjoLLE-kreamcr

To Sint Eal by wyn in biar.

Nou rint elts om as ien slet

In bekleye ' t ; mar to let,

OEDS die better, neî 't ik achtje,

Do hy SEATS syn trou tasei.

Hy liet de alders ewea plachtje

Hwet se oan eltsc îch joegen mei»

Kou besit ïiy huws in scoërr'.

In svtx hem fleane all' nsanoeïj
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O/tik, mijn Soon, wot du hcäye.a

Kin uact oon alïijck ia Moll',

ïeld in rie lit mey ciy frye,

Ecrn, so geaun' dijn saken \TOI:

Den sil de' Hijmmel-oer dijn dwaen?

Lock j in niijlde Seyniug', jaen.

CEyt.
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Ür.K , mya soan 1 woii don liedje }

Biu net oan allyk ien niol.

Jcld in rie lit mei dy frye ;

Bern, sa gean dyn saken wol',

Den sciî de himel oer ilyn dwaca

Lok in rojldc seining jaen,

U W T.



TOELICHTING VAN.DE QNTWORPENE SPEIXÏNtt

DOOR VOORBEELDEN IN RIJM EN ONB.IJM.

GRÆFSCRUFT

FEN IEN "WYNSUWPER OP HIM SELME.

» » yn jout iibben; foär my wier hja de dea, Nea

soach ik de moänxsinne mei ien nofteren each. Noch

binne myn bonken toarstich. Reisger! besprinkelje myn

græf mei lrwette drippcn readc wyn; stek ien romerfol

'uwt, in gean dyn wei.

SOÜN FOESTOAN.

i én feu de soHnnen fon ien Fryscc sékaplein, dy

vrelle kmlidrlich feu soik in kîirk by ien abbckaet vie<\.
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ïakelle him alle dagen as ien jonker op. Sa sioo er fen

top ta teil yn peaske-pronk ienris foär 'e spegul, in sti

yn him sclme: « Ik liin flink fen liif in lea ; de kleaii

sitîe ixiy as se Tr my om getîen birmej de famnieii hawwe

sin oan m y , in ik foab jilcl hy de riïws ; îïwai scoe icn

man as ikke noch trek hawwe r" «Soun forstoan,

gikke loebes!" sei syn heit, dy 't yn 'e kearaer stau, in

him ien earboan joech, dat er ts-uwzelle.

ÏSlÈy is erris forhelle, ik wyt net as 'î wier is ,

dat uws stoá'rjescrieuwer FOEKE SJOEKDS eren ien lyls

scoenmakkerke to Nytsjerke wier. Dære moasien hja

ien ny scoá'lmaster hawwe , tsjin santich goune yn 't

jier ; want sa great wier cîære it traktemint. Doe 't er

Dimmen op uwtkaem in de Kytsjerkcr bei'n laug foär

•wyld roun biene, seinen se, dat baes FOEKE de hcni

woî .vbie ïo'c koe, in sa is FOEKE SJOEKCS , by brek ftsi



trailer, scoülmaster to Nytsjcrko wirden. Hy bîcau er

scoenmakker by; onder ion steand seil is 't ommers

maklik kloütjen.

Neicrhoan hot er ien bulte yn de alde poaipieren m

sto'árjes fen Frysloan omsnuwd, in it sa fier brocht, dat

er mannich goed boek, sa wol oer de nye as alde

scidenissen fen uws loan, oan 't Ijocîit brocht het. Mar

hy is net sondcr help Trast. Nei 't my fen alde Iju

allilcn sein i s , raat er ien bulte to tankjen habbe oan

EPO SJÜK FEN BÜRMAMA , dy 't doe borgemaster to

Dockum wier.

Nou mat ik jimme noch ien staellje sizze, dær 't

jimme de man sa hwetle uwt prjuwe kenne. Jimme

matte den witte , dat FoEü-omme wier net allimie

scoälmaster, mar, lyk as folie tiden , koster er by , ir»

as koster rnoast er onncers wite as er prekc wirde scoe

as not. lenris, doe 't domeny uwt fon huws wier,

frocgge ien huwsman bim, as er sneia oer dei eak leerd

•wiide scoe. « Dat wit ik net ," sei master. « As jy it

net "witte ," anderre de boer noärtich, « h vra mat it den

wîUo ;>n 't Dier T.'irt ;tl vrcîi,;: /y scJ i?oKK-moDlü tlocj <t niru
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as er leerd wirdc scil f dæv doar ik net foär ynstcan."

Hjir uwt sjenne jimuie dat mnstcr ien fîncn sliper wier;

)iy wier oars wakkere stil in yaboanich , in nei 't my

sein is , koe er net brest nwt de wirden kommc.

J. II. IIALBERTSSJA.

DE IERE MAIMOA ENE IN DE MINSCE;

iLfær haww' it Ijeawe foärjier •wei-

Mei al syn iiofliklieit!

Elts fuwgelke is wer yn de irar

. In sjongt, in guwlt, in geit..

De Ijeawe flinter komt er uwt

In dwarlt de fjilden om ,

In sil<ct mei syn fine snuwt

11 swiet uwt Irtiwd in Uuin.
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Hark dær dat sæfte siichje 'ris

Troch bied in twiïchjes gean.

Snuwc op! hwet is de moämloft fris

Hjir yn dy boeken lean.

Hark dær dy ljeawe nachtegeaî!

Scoe dy hjar leedsang jaen ?

Ho quceljend, carnstich klinkt dy Icaî

Sa doaipich rrwt dy loan !

« Wy binne allegjerre bly ,"

Dat roppe se uws t a :

Ja, stomme blomkes sizze my 3

« Den biste it eak wis; ja ?"

In bist' it net; och, minsccbern ?

Hwet dcchst' yn 't ljeawe f jild ?

Kruwp yn dyn huws by de hirdshern',

'fn sncht, of tel dyu jild.
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De greate master fen natuwr

Formcidet hjoed syn torn;

Hy spried't it fjild. mei blomkes oer

In lit syn goethcit sjen.

It grsrs Ivonït uwt cle groun as bnuvs,,

De beam syn knopkes set.

Fjild op! foi'lit it neare liuws,

Dy 't hert fol sorgen het.

Fjild op, mei lichte Ired in swior !

"SVezz' Wy mei krirwd in djier.

Sjpii op ! 't ropt aiïcs 1.jcacu m lier

« Uïr's God is QTcat in coccL

a. Is gvcal in machtich , ienwich gooi

Foär al syn creatuwr :

Don, minsec , bisle sof in Isjood ;

Ocli' jacn dyn soi'î.'on ocr.r'
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Bat sizze blom in fiiwgels my

As tsjuwgen fen Goads maclil;

Mar waarom sjongo in pronkje sy

Net yn de tsjustrc nacht ?

Hjar sang , hjar swîete melody

Komt mei de dage oan :

Vvit ljeafùe in pcarsjocht sjongc sy

Wer om Goads Ijeawe moarn.

Mar 't is oan ày allinne jown

Goads greatheit oan to sjen,

ïn den fen ierde in üæsk ontboun

Nei bim ta op to Isjen.

Mei kreft'ge wjukken rjocht, myn siei,

Dy tsjin Goads hirael oan.

Oanbid mei d' eerste sinnestriel

De sceppcr fen sa 'n moarn '

E. KALBERTSMA,



TOEPASSING VAN DE ONTWOEPENE SPELLING

OP HET TEGENWOOKBXG HINDELOPEESCH.

HYNLEPER HOUMANHOU.

M-Jest v/ioren feuvver joenge'fanen

Op hounianhou (*) oen 't bottedwaen.

ïïjœ scoeden bollsbefjes (†) bakkc ,

In vieren oen 't bisliik bislaen:

Dæ "vYasrd ev kloppe oen de doar ,

Dær -wievcn feuv.'er ûinten foar.

{«) Vnsld;i\oiid. (†) SliullViEsdi : lolleijuisjcs.
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Hjin seëii: « Mei we ris opslckke ?

Toe JJLCOD , RIMME , FOD in TKIIN !

Hoe ken' jimme soe noartich wezae ?

Leet itws er doch mar evren yn."

De doar koam op in scün wol traich,

Mar elk faeii soech 't allike graich.

De fîinten geengen bi hjcm sitten,

De iene hir in d' oare dær;

Hjæ biwen 't al foäroaf biscerrc

Dat elk fan hjem cîi kreeg siin kcr.

De fanen wieren ek to fré,

Elk siet dos op sîin rochste slé.

De buwtebor (*) di waerd yuscoenlen

In dær en goe stik soeker to. (†)

Fan gaen d«r waerd naet meer fan prate.

It lykke hjem deer firste to goe.

De freesters wisten hjem gin ré

Dat elk soe 'n kanten friër hie.

! Ivop Imlij. (†) Kprcflt. uil lia , jiiaai- liuvt.



(7 -1 )

Du gü<;fc (*) koam ek op 'e lappen :

Elk -wier soo noechlîk in soo bli.

De Sinten seën : u Bi soek soengen

Dær heert ek •wol lvwet fochte bi."

3îlk joech sïin jïkl den oen siin faen

Om dær mei om ien soep to gaen.

lljæ blieuwen naet Iaîig, do' 's to lynken,

It lykke hjeui dær al to wol.

De buwtebor moäst fan de tafle,

De glezzen scaeinken s' tige fol;

Dæ draeinken se ien goe formaeik

En elk di joech siin faen ien paeik,

« It kortegeerdjen, sê de iéne ,

Ys (†) siker doch ien bulte noecht.

It ys mar jammer dot de tiid den

3?oar uws altiid soe gauw forfloecht:

.Want aer dot alles rocht bigont

Ys mæst de naet al hael forrond.7'

(*) Ilomine]|)ot, (†) S îreek uil ais de Stadfr. ys t ijs.



( n )
So gyug de tiid al færdich heune

Mei goefjen, soengen , as-in-to.

ït paeikjen waerd eli naet forjeUen ,

Elk die siin best soo goc 't er kou -•

Hjæ rekken danich oen de gang

Troch dot it gles so gyng yn swang.

ï a n 't bakken dær koást naet fan koinmc,

Dot naem to fuïe tiid ewei.

« Stol, sé de îén, kike 'ris H de smoeger, (*)

In nim it gaes (†) erris ewei;

Den scouwe it wol better scenj

Elk tynkt doch -wol hwet dot ik meen.'*

De deggerïe îjigoast io seinen,

In FOD bjoe praette fan to gaen •

« Wol , seën d' oare, dat ken soe n i t ,

Om hoerren mutt' we ommers, faen."

Nou ja , sie hjoe, dot wet ik wo!.

Meen' jimme do'k naet my dwaen scol?

(B) Aan do Icaul van do slontplaals door Jict vcnJler, (†) Gordijntje



V / á )

ïljœ rekken allegaer om boërren

So lang as 't tiid waerd fan nei huws.

Elk gyng dæ my siin Mister henne ,

In broat hier bi hjerr' elders thuws.

Noe opp' e droempcl yett' ien paeik

In oafdiend wier die hele saeik.

Mar 't iene paer koe 't naet forjeüe,

Hj in wier'n enkem soe wol bifond,

Liik as it ir.y it kortegeerdjen

Wol faeik, j a , fule tiden ront.

Ho mennich paer komt dær uwt foait

Dot d' ién' eerst noit om d' oare toat.

Hjin korfegeerden alle wiken

So faeik as 't bjer mar wailsje koast;

Mar, o , de tiid bigoast to xiaikjen ,

Dot hï wol hest ny 't scip to moast:

't Wier fest dot hi naet lang meer blieu,

Want as de scipper him mar scïieu. . . .



( 74.)

'îl lloé'rr' ck koärt; want cl' oai'e wike

Dse kriig er icn brief my tle kaich,

Om dot noe tsjen siin facn to sizzen,

Dær yn fael lii eærst wol hwett' traich.

't Wier foar bim ek. ien tige tocr ,

't Koam hjer altiid oerscesmis (*) oer.

Hi sé, miin faen! noe mu' !k hest sceidej,

Want, born, de scipper het mi scriend

Dot yk eanuwte (†) oer moast komme ,

In 'k baeld him siker graich to friencL

't Ys foar mi ek ien besten lieer,

Weza' dœrom uaet to fule oersteer.

«O né , miin fiint.' ïk mut mi fuwchje:

It süen bryngt it ommers my.

Mar ' t scol mi eærst soe noatich wezze .

In , myn! (§) doe geest' soe fier ewei.

O ja , as ik er rocht om tyjik.,

Is 't net of 'k troch de gruwnde synk."

(*) Onvcrwadit, (-J-) Daarmede, slraks, (S5) Teederïcmiude I
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a O , (*) iaën , doe geest mar 'ris iwrt uiikjeu ( i )

Bi ate, ame , neef, of nicht:

Dat scol de tiid wol hwet foikæiîe.

Hwa wet ho dot it di forlicht.

ïn kom ik den to hierst wur thuws

Hwct scol dot wezz' ien nocht for uws.

Kom, dærom mutt' we noe naet treurc;

Haeld aïtiid mar goe ïaoe ? mim faen î

In oerraoarn t' eande scouwe fuye, (ij})

Want ocroermoani den mut ik gacn.

Fan 't foarjier ys it den foar 't lest,

Mar , myn , de knot leit ommeis fest."

Di naits dce wieren s' naet hiel fleuvicîi:

ï t hært dot siet jem bei' soe liaich,

Want as se fan et sceiden praetten

In fan it feurtgaen fan de kaich,

Den sieten s' alle bei' soe stol,

Troch dot it moe hjem den waerd fol.

(,•) Uilspraak : ia. (†) Logeren, (C) Afsclieúl ucmen.



(76)

Mar exnlik it koast naet meer holps,

De liid wier dær dot hi moast gaen.

De tollers (*) hiwen 't goed al helle,

îljoe gyng stol bi de Fuwkc (†) staen,

Dær weuw w' se yet 'ris niy de doek ,

In , o , de kaich (§) gyng om de hoek.

S. O. ROOSJEN.
IXyräepen i83a.

(*) i>« ovorhalers. (†) Ben lierlorg, tlians het Vergulden,
Ankert Lij de haven van Hjndelopen. ($) Da LeiuLindii.

Spreek sté, ré uit tusschen e en i ; to als tó-e ;

soech , zag, doek, hoek, omtrent als dook, hook. In

hoast en dtergeliJJceTi hoort tnev> de a even duidelijk als

de o , schoon o de hovenloon heeft, Joenge sleept iets

meer dan het Mngelsche young. "Let eindelijk wel op

de y in dyngen, tynke, gyng, die klinkt als de i in

mine, signe; in yk, ik, die klinkt ah icjue in mosaicjue.
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S I Z K E

F E K

iT KEADE FENDEL INHE IERSEN KROAJN".

( iT OARDE STIK.)

« A1 wer mirakcltsjes ? Man , yrird jo noait ris v. ijs ?

Is 't nou ien üjd foar solke aldwijve deunen ?

De schoall'bern laeitse j ' uvrt! Hwae harct nei de alde dreunen

FenOcKE(*) in s!juechteSjoEBD?(*) Fy, ' t is ion minsce

Yn de alde domme tijd, do d' îjue ienfaldig wieren,

Do koe sa wat nin quea ; naar sont it ny forstân

Iea kjerse ontstitzen het , dy ijeacht oer H heele lân,

Foeg't PIER FEU WIKSIJM (*) best ta kcffje- in theerompicrcn."

(* ) öt'.Ko ,ScTi AiU.F.1; srSj - r [ t l . i ua '\Yi:> Sf^Mtff



(o
Ik wil, niiju wijze Heer, fcn't ny forstân ninbeîui;

' l i s , spriekcn jo , ion kjers, jo inoatte 't fest wol witte,

Men sjocht ien bult joeùeis mei griene brullen gean,

By bawwe, tînk ik , den to ticht b y ' t kjersljeacht sitten.

Ik sjog, mar sonder brul , mirakels bye ruws,

Mirakels ald in a y , mirakels uwt in thuws.

Mar de alden lijke my foll' moayer as de nyen.

Bescoagje se, mijn frjuen, by 't ljeachtfcn'tny forstân,

Ik haw mijn eagen ljcaf, dy hald ik uwtte bràn,

In eam'lje ijn scijmerjuwn SJOERD PIITERS droamerijen.

Al hien' de holtne u/itta lang

Uws aldfears nekken kromd,

Dogs wier it fjoer ien de aldc deugd

Jit net alheel forglomd ;

Bat smeule foart ijn al 't fortriet,

De hoap dy bloes it oan,

ït wonderfendel bleauw jit oer ,

Al hie de Deen de hroan,.'



- ( 5 )

Dy kroaii trog loas forried forleru ,

Op Knoete holle set,

Joeg FORTEMAS ion list ijn 't hert

Tjin 'i Deensce dijvelsbret.

Hy hie to faok de ocrwinningsfcan

Op 't bloedig slachlfjild drein ,

Mei lijar, de scnk feu Noar in Deen3

It roavrefolk forslsin,

As dat er 't libbjende oonsjean koe ,

Ho 'n sceiiî'ge fyenshân

Forhuyiije , oon reag toscuwre soe

De roem fcn 't heitelàn !

Mei edle HARTMAUS bvoarepear

Wier frybeits slijp forleru,

Mei JAHICE LvmoiiUiiHE dea

't Bebald feu FBÏSO'S bern.

Hy sjocht hjearm fal, hj sjocht mei icn

Ho allens om him fljuecht,

Hy smijt de fean ijn 'n djiepe kuwl

In stjcart ijn 't liîjtst gefjucclit,

ïu neimieîs do 't forhujude folk



( ö )

ÏJn Deensce kjealnen gong,

ïn 't cjuea bestoppe wanhoaps luwd

Ta Je eajige kiel uwtkrong.

Do wier der fack ien pake æf iem

Dy treast joeg ijnne rou ,

ï«n ' t ovkelpân fen PEISO spriek,

Fen FORTEHAEKE trou.

Sa kaem it dat jit de alde moed,

Al wiel' de kroan foriern,

Trog PiAGAUs fendels wonderkreft,

Foartlibbe ijn Fmso's bern.

't Wier op ien stille juwn, — ien noffelike sliep

Hie minsk in djier ijn dwolme suwze , —

Ien feint fen edle staem siet, wijîst de moanne kiep

Uwt 't wolkaeklaed, oonn' sees'oer, — 't bloed dat

bruwze

Trog jeugd in moed ijn 't edle fromme hert.

«O, mocht, dos spriek dcfoint, oiuoclitdemcmineschort'..
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De aldFrieske grirwn, my rjewwcr as mijn eagen,

Hjar bern weromjaen, hwet mijn oarre 't ljeacht ontteagen,

Oon 't Deensk bewald ontboeit, bjar tabetrouwe het!

O , mocht ik om dy fean, sa klear in onbesmet,

Dit folk feu de alde team byien roppe, ijnbly 't fiere

Tsjin 't Roomsce moeîtrenest, nei KARELS wol in hijt l

Mocht oppe heegste stins, wraldd wingers trots to spijt,

Oppe amme fenne wijn dear ' t Frieske fendel swiere!

Mar 't suchtsjen is om naet; forjitten is it steed,

Dear FORTEMAHKE trouw 't ald fendel het beditsen."

De swiere nacht hie ldeyers eag belitsen

Mei hjar droatnteeljend mistekleed.

« Weits, MAGBÜS FORTEMAN , sa droan ijn sliepers eareu

It heeg ontsjochbrc JuTfd fen Sint Machielc stim •

«Weits op, in war dy!" — — —••

« Sit de rijmer ijnne klim ,

In komt de holp alheel fen 't hijmelhoaf ? 't is slim!"

Noaswijse masîer_, -wirg de bern ' t abré to learen ,

G



Mar ræd om oar Ijue brek to sjean,

Ei, hark isa wird, jon moeite is net forlem.

Jo hawwe wol ris iiearsl, æ? muwlk vrol earne lezzen

l î n 't ien æs oare boek foar Onderwijzers schreauwn,

(Jimm' binne dogs joedeis iju alle ding bedreanwn!)

Dat eern' îen rijmersbaes, sijn foîkjcis to genezzen,

Dai Kteia rijmerskoarts onftiwg besijke wier,

Ien bulte ls;ioms jeeg CE: 't gildelianlwirk swice

ïn net mar sa foar aîle maa to mcitsen.

ïn om de vrârtel nou ris krekt ija 't lid to reitsen,

Fait jon nyschierigens Sint Michel mids ijn 't wird,

Jo binne ien Aristarcht dat 's wier, jo earnje hird,

Mar Sint Macláel in i k , "vvy Krins net beschamme,

Hy v/art him mei sijn swird, ik mei mijn rijmersnamme!

Boii golle Lezzer! dear st' ijn rjnechte sîjuechtigheid

Sæftsedig witte woest' îiwet aMe SJOEKDOM seif,

Ik jou mijn placht op dy. Ho scoe ien rijmer 't stelle,

Bear nea ien. Shit æf soks to sijn behoaf mocht helle ?

Hy 's nammers mar iea minsk, iea lijts a3 het er wit.

Hwae scoe 't him sizze, mocht Machiel it net fortelle,

"Wtr 'î rode fenticl iiu ieu hcra bescuwïc alt ?
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Nou, MAG KUS wist er liim ris tijge nei to flyen •

Sint, master foïl' to wijs, dy woe 't him net forswye,

Mar wijsge it sleed; dear ccrn Almenoms tsjerke stoe.

I-Iwae nou de ijnficrne freugd fcn MAGKÜS niielje koe

Moast greater baes as ik ijn da cdle rijnalJnsl -WCÏZÜ ,

Dat lit ik oer. 'k Forïicï sïjuecht wei, lijkas vry 't lezzc,

Ho 't hy, sijn folk him nei, moec3great nei Romen tcag,

Trog heldendieden Honk foar greate KAREM eag,

In Eomes heegste stins betwingjend snei sijn mannen ,

Wralds laei oerlieuwere ijnne keiserlijke hannen.

«Oerlieuwre?" — Ja , mar foar ien scat so great,

Ejue greater as al de ïerdsce keiiinkrijkea,

Ien scat dear goud in goed sa min hy is to lijken,

Az 't minsce boddsjen by ée silge Jijjiiieüsteat; —-

Be FKYHEiT foarre Friesen!

Eetne in oabera', soîajïg de -wijnen bliezen

Pen loft in wolken in wralds fuvmenÛElcn sloen' ï

Nin frylieit oai oerdwealsk in wif fen seden,

't Spoar bjucster fenae deugd, oafdwersjend fenne reden,

Ein wil to 'n wet, to libbjen woast in duwn;

Mar 'n fryheit om ein rjuechl io halden ijn ein hannen,

* G
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Tsjin fremde twingery to warjen hoaf in lannen,

To libbjen onder 't schâd fen 't ijnbem lânsbestjoer,

Dit wier de her, dearoon de IViesen jechten',

Bear Keiser in dear Paus hjearm sigels fest oon hechten' j

Dy ker brocht FORTEMAH nei' I'ricske merken oer.

« ïn de aldefane?" — IJn Sint Machiele tsjerlte,

Op 't steed, dear j ' eeven laei beditsen ijn it sân,

t' Ahnenom, ward jæ nou, as 't wirdigst fryheitspân,

Dat moed in kreft ijn 't Frieske hert forsterke,

IJn prcal ophinge foar it taakbre Priescne eag,

Dat dear ijn letler tijd jitte alders deugd ijn seag,

In mei ien optein hert, as 't schreauwn wier, tocht to lezzen;

Hwae 'B swird rejeare kin behoaft nin slaef to wez7*en*

A. TELTING.

Slachtmoanne i833.



D E S J I T T E »;
——••*&#&••"—

JLFe sjitter traeppe mey sijn roer ,

IJn mennig nacht de festingsmoer,

Oon 't fanike tinssend, oer in oer,

ïn njuencke droaf fen sin : « MAUYE , MARYE Ï

M Mijn Foarst roap me op to strijdersstân ,

« Mijn bloed hab 'k "wye oon Aderslân,

« Mar nimmen hâdt mijn hert to en pán,

« MARYE , BIARÏE ! az y mijn faem allinn.

« De heyde wezz' mijn plommecbed ,

« ' t Gordijn de loft mey wolk beset,

« Mijn sliepdeun weytsers roap, ier, let.

,« In fier binn' jo fen my MARYE , MARTE !

,« Ligt tjient to en greaf me en laepke gruym,

«In wirt mijn lijck ijnn' moude wuwn,

« Dan meckt jon kleyliet my neat suwn 3

'<•• MARÏE , MARYE ! jon liet fol mclody,



> 1 ' J ï
V l Â )

«Ik niey ncat tinsse oon jon ibrtiiet,

« Neat ho jon ccd, do 'k fen jo scîued',

« Trog 't hert my faer} my heapje liet

H En onforwrigge min , MARYE , MARYE !

« Muwlck stiet de fijnne dear op moam,

« Trog Mm -wirt ligt uwz leek fordoarn,

€i Mar kom ik wer t æf bin ik stoarn,

« MARYE , MARÏE ! to 't eyn bljeuwj' jo mijn sin,"

Ney jier în dey , ney meanig strijd,

Wier 't oorlog cynge, in fredestijd,

De sjitier roan ney îiuwz forblijd,

Het îock stoe Mm foar doar, MARYE , MAKTE J

Hy tocht om niœmen az oon her,

Soa hoascE, in trouw , sijn siel ; sijn Ier f

Hy fleag ney buwz în (avin her wer,

MARTE , MARXB ! ijnne cannen fen en oar.

•T, R OOR DA. .



A N J E.

Jouw' Oraeiijen , Ijeave Heere ,
Dizzu eere,

Dat liy UAVZ cte free bef jueclit ,
Uat wy JDy dear lof foar sjonge ,

Ad' in jonge ,
2?rom , yenfadig, sljuecHt in rjuecht»

ü i y komt, de greate held fen Spanje,

De held fen Waterloo, de rom fen 't heytelân,

De sohiene pu\rkblomm' fen Oranje,

Fljuecht Belgisch brodJ by hâdt it wrekswîrd ijnsijv, hân.

It spoek, ïjn fryheyds kaep bemomœe,

IJn Frankrijk bern, onîsluwpp' sijn hel,

De deaïe roppe 't uwt sijn slomme,

It ealjet, guwljet grijmme in dol.

It -wrigge reytst sijn helsche kloeren,

In set Euroop iïn ysev JE rocrf



( U)

't Outstekjet 't godleaz oarlogsf joer,

.Waems flammea troane in rjuecht forschoerren;

It fuwl onîankbre Belgisch brcd

Het gruwlijk eed in trouw forbritseö,

Belean't, ijn dealsche nijd ontstitaen,

Sijn edle foarst mey huyn in spot,

Hy komt, de greate held fen Spanje,

De held fen Waterloo, de rom fen 't heytelân,

De schiene puwkblomm' fen Oranje,

Fljuecht Belgisch bxod! hy hâdt it wrekswird ijn sijn hân,

De Kening, great in seft fen herten ,

East wetter ijn it gleônne f joer (

Mar 't folkje blieuwt allijkke derten,

Forschopp't sijn lok mey onbestjoer.

't Het seyne in woldied' gled forjitten. •—•

It rjuecht is mey de rest forteyn,

Min wit fen plunderjen nin eyn,

In baern't, in roay't, in moard't uwllitten.

De Belg is ija sijn eagen great;
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Hy waegjet Kiey tcwz eer to spijlljeii,

De ljieuw', dy weytset, oon to bijHjen,

Mar sjogt sijn kloer in tosken neat,

Hy komt , de greate held fen Spanje,

De held fen Waterîoo, de rom fen 't heytelàn,

De schiene pu-wkblomm' fen Oranje,

Fljuecht Belgisch brod! by hâdt it wrekswird ijn sijnhâB,

Hy komt — it Belgisch folk rijzboslcjet:

Hy komt — uwz fijnn' forstuwt as tzæf.

Sijn hovird bokk't, hy knevseltoskjet;

Sijn falsche rom duvsk't del ijn 't græf.

De Belg moat foar Oranje Jmwgje. ~

Het strijkken helsche steatslist set,

Het kwea it Fransche folk UTO bret,

O Belg! diï delliz schil dy huwgje. —

Set fry dijn gruwn ijn roer in brân,

Lit schortting, scheel in moard rejearren;
;

Hin fry fol oermoed ijn 't fordearren,

Mar freez de ljieuw fen jNederlâu.
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Hy koml, <ïc grcafc; held fen Spanjt-,

Do held feu Waterloo, de rom fen 't heytelân t

De schiene puwkblomm' fen Oranje,

FJjuecîit Belgisch brod! hy hâdt it wrekswird ijn sijn hân»

T. P. T R E 3 L I N G.

De 8 fen 'Wijnmoanne I 8 3 I .

OPPE OAFBULDINGE FEN

MA8 ANJELLO,

ö j u g ÄÎAS AKJEIÆO dear, uwtbijîdged oer in oer,

Dy fenne fischbanck kleauw to troan in rijeksbestjoer:

ï t kijttelearig hora fen Napels holpe oon 't hollen,

Mar op sijn PAJETOHS eack recke oon 't suwssbollen;

In ijn yen eagwinck fleag uwtt' heegte ueye gruwn,

OntsjoeE in flaeyd aaFoarst, toogschetten az yen huwn.

Nej VoSBEi oerbrocht. ï« BB.



OP DY TWAE BIJLDEN

3?EH

HERACLIJT m DEMOCRIJT,
DY STEANE TO BIJTGOM.

\3er 't •wigs'ljend lot fen steat in wrâd,

Oer al it dwaen fen jong in âd;

Kleaget, kiermet Heraclijt;

Laeytst dy spotter Democrijt.

Peiemr lâaze wey oer
H I Z Z E B IJ JJ D E N,

TwisscHEH OLFEET, MAESTER, ra HÄYTSE-YEM,

To Bijtgom , oonne Heerewey ,

Foar Grietmans Irawz op dy homcj'j

Seag OLFEKT dizzc Bijlden stean ;

ï u freoge nn); Maçsler; o.aciei 't Rpan }
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'Wae fen dy Iwae, ney aijn forstân,

De rede maest hie op sijn hân ?

De wrâd, goe frjuen! iz 't trienendal j

Wer smart, in kiermen, wenn't oeral;

Wer huwz, in lân, steez werz fen free;

Naet libbet, az ijn jammer-wee,

Wer cefginst, heagmoed , raserny ,

Onmietigheyt, bedrieg] ery ,

Mey sjeakte, in onrest, pijne in kwea

Dy earme nûnsche folgt to dea.

O wae schoe, dear 't ruwnomtne krijt,

Naet balkje lijckaz Heraclijt. —

Ja wierheyt iz 't., trog dwerz bestjoer, —

Sey OIFERT , —* wirt uwz 't Hbben soer,

Mar iz -'t nin morren den tjin God,

Az minsche kleaget oer sijn lot ?

In maestins so spoarbjuester dolt,

Dat er sijn rampglez mietleas folt;

De wrâd wirt, Maester , ier æf let,

Fen gikkernye nea naet sed,

Min swolg't, in dons't 'i jild uwtte pong:
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Min je j ' t , in fluegt, so âd ar/. joug ;

Min boartjet, foppet ellz om strijd,

'k Lacytsje om sok spul mey Democrijt. —

Dearmey stoe Wijznoas, om sijn kar

Bedrimmeld , droavig ijnrie war :

To rjuecht kaem HAnsE-yem, kloek fen rie^

Dy 't placht heard il» oerkoayed hic : —

"Wol, Mannen! — sey er, — iz 't my rjuecht,

Y sijekje ijn tjnesternis ney Ijuecht.

Wer Maester oei' tilt , az oer lead ,

Dearmey springt OLFERT fliuck oerr' sleat.

Ney 't eang, æf rooi ijn 't hert jo "wier,

Kleag't Maester , laket OLFERT blier.

So sjogt uwz eag, nu grien , den oarz

Ney 't brilglez trogstrielt opjpe noaz ;

Mar wit ; vájlst alles wank'le stiet,

Joed preall't, to moarn ijn stof forgiet,

Blieuwt pealfest wier, het SAALMO seyt:

Al H yerdsche iz ijdelnaetigheyl!

3. BR.
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13* droave in onlockfcille dey!

Wijn ljeaf in moetcl bemtj' iz vrey !

Moast my dit uwnek oerkomme ?

O Hijaimelheyte, sjoch ho 'k ly !

Wier den dit bernljen naet foar my ?

IJa tiienaen moat ick swonime.

Mijn berntj en!

Mijn lîbbensblyschip iz fordoarn.

Mijn lock iz mey mijn bérn forstoam.

Ho kom ick dit to boppe ?

Woene Y , o GOD , dit wirdste pân,

Diza' koss'le jefte fen Jon hâi

So ycr wer to Jo roppe ?

Mijn berntj en!

O 't falE so swier it oer to jaen ;

It iz so hird. Mijn libbensbaen

Iz nu mey nacht beditsen;

îtîijn holle boarst fen 't grouwlickst wea;

't Giet my so ijzlcàcl trogge Ijea ,

In 't earme hert iz britsen.

Mijn berntj en.'
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Nin lacylsjend eagjen sjoc'n iet w s ? ,

Nin áljend muwltjen hcar ick tneer,

Nin paetjen mey ick nîmme ,

Nin noecklig hântjen , het my aeyt,

Het ney my grijpt, «mm' tate flaeyt,

Ick kley mey rouwe sïiœme :

Mijn bcrnljen l

Dogs foar de wrâd so fuwl, so tjoe,

Wier sijeker 't ljeave bcru io goe;

't Moast ijnne hijmmcl libbje.

Yen Ingel GOADS saeye uv/Ue loft,

Griep uwt mijn earm mijn libbensnoft > , , „

Ick V7ol tjiii GOD naet kibbje

Om 't berntjen!

"X habbe il juwne, Y babbe it soms',

Jou jefte iz, HEYT, wer to 'So kojnu's

By Jo kin 'k treast-Ijeacht fijnne.

Az iz my 't eag fen triennen wiet,

Jo prijzje ick ijn mijn droavigh liet;

By Jo libbt fiy fen pijnne

Mijn berntjen.

i833. J. D. A N K R I N G A .
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