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YOLKSVERTELLINGEN.

Wie voor dertig of veertig jaren in Friesland zich bezighield met het verzamelen van yolksvertellingen als in deze afdeeling worden medegedeeld, vond maar bij weinigen bijval; over 't
ilgemeen genomen noemde men het „al wat heel kinderachtig, zich met zulke kinderrelletjes en
dwaze spookhistories te bemoeien." — Men is intusschen voortgegaan met verzamelen en nit den
mond des yolks op te schrijven, waaraan ik het mijne heb meegedaan. Hierdoor was ik thans in
staat de navolgende verzameling bijeen te brengen.
Evenals bij de Volksoverleveringen is ook hier alleen dat opgenomen wat bepaald in Friesland
tehuis behoort of wat op de groote reis van eouwan en door alle hemelstreken heen, bier eene
eigenaardige schakeering heeft ontvangen. Zoo is bet vertelsel dat ik mededeel onder 't opschrift
„De wereld wil vergaan" eene variatie, misschien wel een oudere vorm van Grimm's Bremer
Stadsmuzikanten, en de oude Boer die het voor zestig jaar en vroeger aan zijne kleinkinderen vertelde, wist van Grimm en zijn vertellingen niets at Het werd roll thans medegedeeld uit KoIlumerland; ik heb het in mijne kinderjaren ook gekend maar kon het niet meer teruggeven. Evenzoo
vond bier eene pleats de Asschepoester gelijk die in deze streken-verteld wordt, zoo geheel verschillend van die bekend is uit Moeder de Gans. Deze friesche Asschepoester zal kunnen bevestigen
of aanvullen de studio van dien Engelschman, die nu eenige maanden geleden niet minder dan 345
lezingen over deze vertelling heeft kunnen samenbrengen.
In de volksvertelling spiegelt het yolk zich of met zijne goede en minder goede eigenschappen.
Een karaktertrek schijnt wel heel de wereld door to zijn, dat met leugen en bedrog vrij luchtig
wordt omgesprongen, zoodat aan dezen dikwijls eer en voordeel zUn verbonden en de zwakke het van
den sterke want. Hoe zou anders een verhaal als van grooten Oege en kleinen Oege, dat; naar 't
zeggen der geleerden, uit het oude Egypte is overgekomen, bier populair hebben kunnen blijven
tot op den huidigen dag?
De vrouw wordt niet steeds van de meest gunstige zijne bekeken. Het yolk schijnt overal te
hebben begrepen, dat de slang nit het paradijs best kon worden gemist om de vrouw to verleiden
tot k waad. Niet alleen in het friesche vertelsel van „Bouwo-oom en Antjemoei" is het de vrouw die
door onmatig wenschen al den verworven rijkdom plotseling verspeelt. In Duitschland, in Rusland,
in Normandie, en wie weet waar meer, heeft men dergelijke vertellingen, altijd in een eenigszins
ander kleed.
Als tegenvticht ea als om de vrouw eenigszins in hear eer to herstellen, worden haar dikwijls
groote schranderheid en gevatheid toegekend. Dit komt vooral stark nit in de twee vertellingen:
„De schrandere boerendochter" en „Van een hear en een hoer". Merkwaardig is het dat hetzelfde
motief met geringe wijziging voorkomt in 't Serbische en in de Saga van Regnar Lodbrog, al is de
verdere inkleeding daar gebeel anders dan bier
Waar zulk eene sterke verwantschap bestaat tusschen wat het yolk hier en elders vertelt, is
het niet vreemd dat wat in den volksmond van geslacht tot geslacht is overgeerfd, niet zelden

zijne geschiedenis heeft. Zoo is onze vertelling van het Vrouwtje, dat een houten duitje vond, na
verwant aan de nederlandsche van de oude vrouw Dribbel en het duitsche: „Der Herr der schickt den
Jochem sus", door onzen Van Zeggelen bewerkt als : „Baas Jochem stuurde Joosje in 't veld", terwijl
men meent dat het oorspronkelijk een hebreeuwsch [misschien nog onder] referein is „Een geit die
vader kocht voor twee stukjes geld" met de bedoeling om aan te toonen, dat men niets om niet
ontvangt. Soros doet de vertelling ook dienst als allegoric, die men in bet genoemde hebreenwsche
referein meent te vinden. Dan zouden de Joden, Jehova, en volken als de Assyriers, Babyloniers, Persen, tot kruisridders en Turken toe, an bedoeld. Daar worden dus volken van verschillende tijdperken in Bone gedachte vereenigd en och, met de tijdrekenkunde neemt de volksvertelling het zoo nauw
niet. Het lied behoudt den eons aangenomen vorm, aan mast en rUmslag gebonden ; het verhaal,
dat in vrijen vorm van mond tot mond gaat, neemt nieuwe elementen op en verliest er oude; in
elk geval maakt bet geen zwarigheid om denkbeelden in verschillende eeuwen tehuis behoorende
saam te koppelen. Dit is blijkbaar ook ge ,;chied in menige vertelling die hier inheemsch is.
In de volksvertelling vertoont het yolk zich zooals het is. En nu moge waar zijn, wat wel eons
is gezegd, dat bet Volk de grootste, de verhevenste, de meest vindingrijke dichter der wereld is
ook het plompboerige ontbreekt nergens.
De verwantschap tussehen onze volksvertellingen en die van elders, in en buiten het vaderland,
op to sporen en aan to wijzen, dit ligt niet op mijnon wog. Bij de lazing van „Eene nicbt in Amsterdam" wordt men als vanzelf herinnerd aan„ Nieuwsgierige Aagje van Enkhuizen", die wel tot
model schijnt gediend to hebben voor Huygens klucht van Trijntje Cornelis. Het verhaal van de
twaalf duivelen-studenten to Franeker leeft ook in het Limburgsche, maar speelt daar in veal
jonger tijd. „De afgestreken korenmaat" kent men tot over onze grenzen in het Platduitsch. De
geschiedenis van het schaap, dat bij herlialing wordt gestolen en telkens aan den eigenaar weer
verkocht, komt ook voor in Lithauwen, en daar wordt hetzelfde schaap zolfs driemalen gestolen.
Ook de „heinproef' is buiten Friesland bekend. Men vertelt dat zij in praktijk word gebracht door
den vroegeren nachtportier van de Grande Chartreuse, brooder Anselmus, een Parijzenaar, die
voorheen in de eerste kringen verkeerde en in 1891 stierf: Hij nam deze proof om to ontdekken of
ook vrouwen in mansgewaad trachtten binnen to sluipen.
De overblijfselen van de oude volksmeeningen, door het christendom onderdrukt, worden ook in de
volksvertelsels aaugetroffen Men kan er nit leeren hoe hit christelijk onderwijs is begrepen, aangenomen en bewaard, hetzi,j in zijne leerstellingen, hetzij in zijne zedeleer. De oudere theologie met
de oppergoden zit moor in de legenden : die goden werdeli voor de latere geslachten holden. Maar
de mindere goden zijn blijven leven voor het yolk; zij zijn het eigenlijke „duivelengilde", waarvan
oude afzweeringsformulieren spreken. En dat zij lang zijn blijven leven, ook in Friesland, blijkt
wel nit het geschilderde glas, dat voorheen gezien word in de kerk to Sint Nicolaasga, waarop een
/worn met dit onderschrift: „DR is Roordama blancke boom, die d'onderaerdsche [de aardmannetjes] hem geleverd bebben."
W.

Van grooten Oege en kleinen Oege.
Er waren eens twee broeders die heetten beide Oege. De een
was groot en sterk, maar zeer dom en lomp ; de ander was een
klein en nietig ventje, maar zeer leep en verstandig. Groote Oege
was rijk, hij had wel dertig koeien ; kleine Oege was arm, hij had
maar eene koe. En zij hadden ieder een oude grootmoeder bij zich
inwonen voor huishoudster.
Eens kwam er een bedelaar bij kleinen Oege om een aalmoes.
De kleine man zei : « 1k kan u niets geven, ik ben zelf arm, maar
ga naar mijn buurman, die is rijk. » — De bedelaar ging nu bij
grooten Oege vragen, maar deze zei : « Denk je, dat ik je wat geven
kan ? Ik heb moeite genoeg om zelf aan den kost te komen. » —
« En je buurman zegt, ge zijt een rijke boer, » zei de bedelaar. —
Dit maakte den grooten domkop wrevelig, hij zei : « Wil die kleine
leelijkerd mij de schooiers op het lijf zenden ? Dat zal ik, hem betaald zetten. » In zijn dollen drift liep hij naar den weg waar
de koe van kleinen Oege liep grazen, trok zijn zakmes en Sneed
het beest den hals af. Kleine Oege dorst hier niets tegen doen ; hij
vilde de koe, zoutte het vleesch in en begaf zich des namiddags op
weg naar de stad om daar de huid te verkoopen.
Zijn weg leidde door een groot bosch; op eene eenzame plaats
gekomen, zag hij van verre eenige gauwdieven onder eenen boom
zitten geld tellers. Eerst verschrikte maar hij herstelde zich spoedig. Hij sloeg de koehuid om zoodat zijn gansche lichaam bedekt
was en de hoornen boven zijn hoefd uitstaken. Aldus naderde hij
de roovers en begon vervaarlijk te schreeuwen. De mannen namen
verschrikt en met overhaasting de vlucht en lieten hun geld in
den steek. Kleine Oege pakte dit heel vlug in ; hij kon den hoop
nauwelijks dragen. Om de koehuid bekommerde hij zich niet meer
maar keerde naar huis.
Hij liet grooten Oege het geld zien en zei : «Kijk nu eens aan
hoe duur de koehuiden in de stad worden betaald; zooveel geld heb
ik voor de mijne gekregen. » « Dat kan niet waar zijn, zei de
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groote ongeloovig. — «En vanwaar zou ik dan zooveel geld hebben ?»
vroeg de kleine.
Groote Oege meende in te zien dat het toch wel waar moe4
zijn; hij zei: « Als 't zoo staat ga ik al mijne koeien slachten.
En hij deed het werkelijk, en verzocht zelfs den kleinen shat
om hem te helpen, wat deze gaarne deed. 'Men de beesten alien
waren gevild laadde groote Oege op zijn breeden sterken rug eene
vracht koehuiden zoo groot en zwaar als hij maar torschen kon en
ging er mee naar de stad. Onderweg vernam hij niets van gauwdieven of iets dergelijks, en kwam ongehinderd in de stad. Daar
liep hij langs de straat en schreeuwde zoo hard hij kon : « Koehuiden koop ! koehuiden koop ! » — De strAatjongens riepen elkander
toe: « Wat scheelt lien lompen boer ? Hij lijkt wel gek !» Zij wierpen hem met slijk en maakten 't hem zoo lastig dat hij spoedig
de stad verliet zonder zijne huiden te hebben verkocht.
Toen hij terug kwam was hij woedend op kleinen Oege. «Je
hebt mij bedrogen, leelijkert ! zei hij, « maar dat zal je slecht
bekomen ; vannacht als ge te slapen ligt zal ik je vermoorden.
Kleine Oege lachte alsof hij Wilde zeggen : «Dat doe je toch
niet, » maar eigenlijk achtte hij den dolkop er best toe in staat.
Daarom zei hij 's avonds tot zijne grootmoeder : « Beppe, ik kan
daar op dat bed niet meer rustig slapen, want er zijn muizen in het
stroo, die maken 's nachts zoo'n leven. Gij zijt doof en hebt daarvan
dus geen last ; zouden wij niet kunnen ruilen met slaappiaatsen?
Grootmoeder was goedig en had er niets tegen. Maar Oege zorgde
zijne muilen te plaatsen voor het bed waar zij altijd hadden gestaan
en die van grootmoeder ook.
Des nachts kwam. groote Oege; hij moist wel waar de slaapplaats van kleinen Oege was en zonder het te weten of te willen
doOdde hij de oude grootmoeder.
Kleine Oege stond 's morgens zeer vroeg op ; wat gebeurd was
had hij verwacht. Hij droeg het doode mensch in een schuitje, nam
ook een mandje met eieren mee en voer Coen naar de stad. Daar
gekomen plaatste hij de doode vrouw op een stoel op de markt en
zette het mandje met eieren naast haar. Nu ging hij om een hoekje
staan oppassen wat er zou gebeuren.
Het duurde niet lang of daar kwam een heer voorbij wandelen ;
hij keek naar het mandje en vroeg: « Wat kosten die eieren, vrouw ?»
Geen antwoord.
Nogmaals : « Wat kosten die eieren, vrouw ?»
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Alweér gees antwoord. De man bracht zijn mond aan haar oor en
riep hard : Wat kosten die eieren, vrouw? » Zij zweeg. Hij werd
driftig, en terwiji hij zei : « Kun je niet spreken, oud nest? » gaf
hij haar een duw dat zij van den stoel viel en bewegingloos op
den grond bleef liggen.
Daar kwam kleine Oege aangeloopen roepende : « Gij hebt mijn
oude grootmoeder doodgeslagen, dat zal ik bij den rechter aangeyen. «Hou je stil ! » zei de heer : « hier is mijn geldbeurs, neem
die. » Je geldbeurs ! Denk je dat ik voor zulk een kleinigheid
mijn oude grootmoeder wil missen? » «Nu, je zult meer hebben;
stop dat lijk maar weg en kom mee naar mijn huis. » Daar was
't Oege juist om te doen. Hij bracht beppe weer in het schuitje,
dekte haar goed toe en ging met den heer naar diens huis, waar
hem eene aanzienlijke som werd toegeteld.
Op de terugreis begroef hij zijn oude grootmoeder op eene eenzame plaats. Toen hij tehuis kwam keek groote Oege verbaasd op
en zei « Leef jij nog ? Ik heb je immers vermoord. » « Ja, dat kun
je wel meenen, » zei kleine Oege, « maar daar was ik te wijs voor.
Je hebt mijn oude grootmoeder vermoord en ik heb haar vandaag
in de stad verkotht. Kijk eens hier, welk een hoop geld ik voor
haar heb gekregen. x « Nu maar, dat lieg je nu weer, » zei groote
Oege ; « ik laat mij niet voor de tweede maal zoo iets wijs maken.
« Zou ik dat liegen ? Weet je dan niet dat in de stad geleerde lui
woven die lijken koopen en opensnijden om te weten hoe een
mensch van binnen is ? » Ja, daar had groote Oege wel eens van
gehoord. Hij zei : « Het scheelt mij niet veel of ik maak mijne oude
grootmoeder ook dood. » En waarlijk hij deed het. Met het doode
mensch op den rug sjouwde hij naar de stad. Daar deed hij weer
evenals met de koehuiden ; langs straat loopende riep hij : « Oude beppe
koop ! Oude beppe koop !» — Maar het verging hem zoo mogelijk
nog slechter dan den eersten keer. Hij werd zoo danig uitgejouwd
en met slijk geworpen dat hij zich spoedig moest wegpakken.
Ten uiterste vermoord kwam hij tehuis en zei : « Je hebt mij
immers al weer bedrogen, leelijke schurk ! Maar nu zal ik je verdrinken, dat je voor goed verdronken raakt. » Hij pakte kleinen
Oege, eer deze 't had verwacht, bij den kraag, stopte hem in een
zak en liep met hem weg naar de zee. Maar onderweg schoot hem
te binnen dat hij een langen stok diende te hebben om den zak
onder water te kunnen duwen en ver van den oever of te houden,
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Ter zijne van den weg waren twee slootgravers aan het werk
dezen vroeg hij of zij even op zijnen zak met goed wilden letten,
terwiji hij een stok ging halen. De slootgravers, een weinig nieuwsgierig, openden intusschen den zak om te zien wat er in was en
daar zagen ze kleinen Oege. Deze zei : « Hij wil mij verdrinken,
laat mij loopen en vul den zak met slijk en steenen. » De
mannen deden dit gaarne en de kleine snaak nam de vlucht.
Groote Oege kwam terug, slingerde den zak weer op den rug
en ging zeewaarts. Het duurde niet lang toen liep het vuile water
uit den zak langs zijn lichaam naar beneden. « Ja, » zei hij bij
zichzelven, « ik wil wel gelooven dat je 't benauwd hebt, maar je
zult je lot nu niet ontkomen. » — Bij de zee gekomen plonsde hij
den zak in het water en deze zonk oogenblikkelijk naar de diepte.
« 1k had waarlijk geen stok behoeven te halen, » zei hij. Verheugd
dat hij nu voor altijd van den kleinen deugniet was ontslagen
keerde hij huiswaarts.
Kleine Oege sloeg den weg in naar de stad, peinzende hoe hij
nu aan den kost zou4e komen. Het gelukte hem onderweg een
kraai te vangen, dien hij in een zak stopte en meenam. Nabij de
stad zag hij een heerenhuis dat voor een der buitendeuren een
luifel had en onmiddellijk daarboven een venstertje. Oege kiom op
de luifel en zag door het venstertje in een vertrek dat de keuken
bleek te zijn. De meid was bezig een gebraad gereed te waken en
de knecht bakte een poffert. Oege gevoelde wel trek om daarvan
mee te smullen, want hij had honger. Maar 't scheen dat die twee
daar verboden werk verrichtten, want toen ze nabij de keuken gerucht van menschen vernamen bergden ze haastig en eenigszins
angstig gebraad en poffert beide in de kast. Oege kiom weer naar
beneden en klopte aan de deur. De heer des huizes deed zelf open
en vroeg den kleinen man wat hij verlangde. « Mijnheer, » zei Oege,
« ik heb in dezen zak een waarzeggenden geest en nu kom ik vragen
of mijnheer daarvan misschien ook gediend wenscht te zijn. » Onderwijl hij den vogel zoo fel dat deze een angstig geluid liet
hooren. « Daar versta ik nets van, » zei mijnheer. « Dat weet ik, »
zei Oege, « maar ik versta het wel. Alleen hij die dezen geest in
eigendom heeft verstaat zijne taal, anderen diet. Gesteld ik verkocht hem aan u, mijnheer, dan zoudt gij hem kunnen verstaan
en ik niet meer.>> « Dat is zeer merkwaardig, » zei mijnheer, « maar
wat zei hij dan zooeven ? » « Hij zei, dat er een lekker gebraad in
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de keukenkast staat, antwoordde Oege. « Als 't waar is, » zei mijnheer, « zult gij er op worden onthaald ; we zullen 't onmiddellijk
onderzoeken. Maar laat den geest nog eens iets zeggen. » Oege liet
den kraai op nieuw schreeuwen en mijnheer vroeg : « Wat zegt hij
nu ?» « Hij zegt, dat er ook een poffert in de kast staat. » « Kom,
daar moeten wij 't rechte van weten, » zei mijnheer. De kast werd
geopend en het bleek waarheid te zijn wat de geest gezegd had.
Mijnheer behoefde niet te vragen hoe die spijzen daar gekomen
waren ; de knecht en de meid stonden bedremmeld. Zij werden niet
alleen hard bekeven, maar ook weggejaagd en Oege werd onthaald
op den poffert met het gebraad. « Maar, » zei mijnheer, nu moest
gij mij lien waarzeggenden geest verkoopen. » « Mijnheer, dat gaat
niet, » zei Oege schouderophalend, ik heb anders niets om den kost
meé te verdienen. » De heer hield echter aan en bond eindelijk zoo
buitensporig veel, dat Oege besloot zijne kraai of te staan. Maar nu
achtte hij 't ook raadzaam haastig te vertrekken en reisde naar huis.
Groote Oege was buiten zich zelven van verbazing toen hij den
kleinen man weer levend voor zich zag. « Wel verbruid ! hoe heb
ik het toch met jou ? » riep hij uit. «Ik heb je immers verdronken. »
« Ja, je hebt mij verdronken, zei kleine Oege. « En toen ben ik in
cle andere wereld gekomen, daar heb ik een vrachtje geld me4
vandaan genomen, zooals gij hier zien kunt. Het ligt daar overal
op den weg zoo maar voor het grijpen. » « Ik zou moeten denken
dat je mij weer wat voorliegt, » zei groote Oege, « maar ik heb
je toch met mijn eigen handen in het water geworpen en met mijn
eigen oogen heb ik gezien dat je in de diepte der zee zijt weggezonken. Daarom valt hier waarlijk aan geen bedrog te denken. Als
het daar in die andere wereld zoo staat als gij zegt, zou ik er ook
wel eens voor een poosje willen zijn. » « Welnu, gij kunt er komen,
langs denzelfden weg lien ik gegap ben. Gij moet in een zak ;
maar ik kan u niet naar den zeeoever dragen. » « Dat is geen zwarigheid. Span mijn paard maar voor de kar. Ik kruip in een zak
en ga op de kar liggen ; als gij dan maar zoo goed wilt zijn mij
naar de zee te rijden en in het water te werpen. » « Dezen dienst
wil ik je wel bewijzen, » zei de kleine schelm. De groote domoor
werd naar de zee gereden en in het water geworpen. Hij verdronk —
voor goed ook, Hij is nooit terug gekomen.
Kleine Oege werd nu bezitter van alles wat zijn broeder naliet,
kii heeft nog lang en gellikkig geleefd.
>>
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Asschepoester.
Een rijk heer had drie dochters ; de oudste daarvan was zijn
voorkind. Zijne vrouw, haar stiefmoeder, mocht dat meisje niet
lijden en de vader zelf eigenlijk ook niet. Eens gingen de zusters
met haar drieen uit wandelen, en de oudste liep in het midden.
Toen zeiden alle menschen : « Die in het midden loopt is de
mooiste. » — Hare zusters hoorden dit en zeiden : « Jij moet aan
de linkerzijde loopen. » — Zij deed dit, en nu zeiden alle menschen :
« Die aan de linkerzijde loopt is de mooiste. » — Hierop zeiden de
zusters : « Jij moet aan de rechterzijde loopen. » — Zij deed het
weer, en alle menschen zeiden : « Die aan de rechterzijde loopt is
de mooiste. »
Tehuis gekomen vertelden de zusters wat zij hadden moeten-hooren en dit hinderde de ouders zeer. Zij kwamen overeen om zich
van het gehate meisje te ontdoen. Aan een hunner bedienden droegen zij op een rijtuig in Le spannen, met haar naar het bosch te
rijden en haar op eene eenzame plaats te vermoorden. Ter voorkoming van bedrog werd hem bevolen een harer vingers en een
stukje van haar tong mee terug te brengen. Toen de knecht aan
de juffer meédeelde dat hij met haar een rijtoertje moest maken,
was zij zeer verblijd. Zij trok haar fraaiste kleeren aan en pronkte
zich op met al haar goud, zilver en juweelen. Zij reden ver weg
en Coen zij eindelijk midden in het groote bosch waren, zeide de
knecht, dat hare ouders hem bevolen hadden haar te dooden. Hierop
begon zij jammerlijk te schreien, zij viel den knecht te voet en
smeekte hem haar te sparen. Hij had deernis, maar zei : « 1k ben
verplicht om bij mijne terugkomst een uwer vingers en een stukje
van uw tong aan uwe ouders te toonen: hoe red ik mij daar door?» —
Gelukkig zagen zij op eenigen afstand een galg waaraan een doode
hing. De knecht spoedde zich daarheen om zich van hetgeen hij
noodig had te voorzien. Daarop reed hij huiswaarts, maar was genoodzaakt het meisje aan haar lot over te laten.
Zij ging alleen de wijde wereld in, zonder te weten waarheen.
Na lang loopen kreeg ,zij een adellijk slot in het oog en dacht :
(< Wie weet of ik daar geen werk kan vinden? » Hare fraaie kleederen en hare kostbaarheden verborg zij in een hollen boom en
ging naar het slot, waar zij vroeg om een dienst, al was het maar
als asschepoester. Nu ja, daarvoor kon men haar gebruiken. Zoo

9
diende zij daar als asschepoester en genoot van niemand eenige
achting of toegenegenheid.
De heer en de vrouw van het slot alsmede hun zoon gingen
's zondags altijd getrouw ter kerk, met gevolg van bedienden, en
dan bleef asschepoester alleen tehuis. Maar zij wenschte ook gaarne
Bens naar de kerk te gaan. Daarom zorgde zij op een zondagmorgen
vroegtijdig met haar werk gereed te zijn. ZQodra de huisgenooten
vertrokken waren haalde zij hare mooie kleeren uit den hollen
boom, kleedde zich, stale een prachtigen gouden ring om den vinger
en begaf zich ter kerk. Zij zocht eene plaats zoo na mogelijk bij
dien van den zoon van haren heer. De jonker zag haar met de
grootste bewondering en begreep niet wie die mooie jonkvrouw kon
zijn. Zij reikte hem haar reukdoosje toe en hij achtte zich daardoor
zeer vereerd. Zij verliet de kerk vroeger dan de anderen, verborg
hare fraaie kleeren weer in den hollen boom, en toen de huisgenooten terugkwamen was zij weer op hare plaats als asschepoester.
De heer en de vrouw en hun zoon vroegen elkander of of zij
de mooie jonkvrouw kenden, die men heden voor het eerst in de
kerk had gezien ? Maar niemand wist wie zij was ; alien moesten
erkennen nimmer te voren schooner jonkvrouw te hebben aanschouwd.
Een paar dagen later werd de jonker ongesteld. Hij hield zijn
bed, maar Wilde niemand mededeelen wat hem scheelde en hij verkoos ook geen geneesheer te ontvangen. Zijne moeder maakte hem
keur van spijzeri gereed, maar niets smaakte hem. Hij at in het
geheel niet. Eindelijk gebood de moeder aan asschepoester eene
heel lekkere brij te koken. Het meisje deed dit en toen het kooksel
gereed was deed zij den prachtigen ring, dien zij des zondags in
de kerk om den vinger had gehad, in de brij. Toen nu de jonkheer van de brij at, kreeg hij dien gouden ring in den lepel en
zag terstond dat het de ring was van de onbekende jonkvrouw des
zondags in de kerk. Daarop zeide hij, dat hij de eigenares van dien
ring bij zich wenschte te zien ; zij zoude hem kunnen genezen.
Dit werd aan asschepoester medegedeeld en deze beloofde te zullen
zorgen dat de bedoelde jonkvrouw spoedig bij den jonker kwam.
Zij haalde haar pronkgewaad weer uit den hollen boom, tooide
zich er mede niet minder fraai dan op den bewusten zondag en
verscheen zoo voor de legerstede van den zieke. Nu zagen de vader,
de moeder en de zoon alle Brie dat asschepoester zelve de jonkvrouw
was, die zij in de kerk hadden gezien. Men vroeg haar hoe zij aan
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die kostbare kleeding kwam en zij vertelde hoe 't haar was vergaan. Nu bekende de jonker wat hem schortte. Verliefd geworden
op de onbekende jonkvrouw wist hij niet waar haar te vinden, Hij
smeekte zijne ouders om hunne toestemming voor zijn huwelijk
met asschepoester en zij gaven deze gewillig. Spoedig daarna reisden de twee gelieven naar de ouders der bruid en deze waren zeer
verblijd Coen zij haar kind terugzagen.
Toen zijn de jonker en asschepoester getrouwd en zij hebben,
samen lang en gelukkig geleefd.
Van een jongen en een reus.
Er was eens een jongen die niet wilde deugen, daarom joeg zijne
moeder hem weg en hij nam dienst als koksjongen op een koopvaardijschip. Maar hij verviel spoedig in ongenade bij het scheepsyolk, want hij voerde allerlei streken uit en was zoo slordig
in zijn werk dat niemand wilde eten uit de schotels die hij had
omgewasschen. Op zekeren tijd kwamen de matrozen overeen om
den deugniet in een vat te beliuipen en dan in zee te werpen.
Maar hij had hun gesprek afgeluisterd en nam zijne voorzorgen.
Hij voorzag zich van tien broodjes, tien houten pinnetjes, een boor
en een hamer. Des anderen morgens pakten de matrozen hem bij de
kladden, bekuipten hem in een groote ton en wierpen hem zoo in zee.
Toen, hij reeds een zeer lange poos gedreven had kreeg hij lust
om te weten waar hij was. Hij boorde een gaatje in den bodem
der ton, gluurde daar door, maar zag niets dan water en lucht.
Hij sloeg het gat weer dicht met een pinnetje en at een broodje
op. Nu had hij nog negen pinnetjes en nog negen broodjes. Hij dreef al
weer en hij dreef al weer en eindelijk had hij weer heel lang gedreven. Toen boorde hij weer een gaatje en keek daardoor, maar
hij zag nog niets anders dan water en lucht. Hij sloeg het gat
weer dicht met een pinnetje en at weer een broodje. Nu had hij
nog acht pinnetjes en nog acht broodjes. Zoo dreef hij al maar
door, en als hij dan weer een heel lange poos gedreven had, dan
boorde hij weer een gaatje en keek daar door, sloeg het weer dicht
met een pinnetje en at weer een broodje. Dit deed hij zoo dikwijls
dat hij eindelijk maar drie pinnetjes en drie broodjes over had. En
nog altijd had hij niets gezien dan water en lucht. Maar eindelijk
vernam hij tot zijne blijdschap, dat het vat aan den grond stootte
en bleef liggen. Nogmaals boorde hij een gaatje, keek daar door
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en zag nu dat zijn vat op het strand lag. Maar hoe thans aan wal
te komen? Daarop wist hij geen raad. Doch daar op het strand speelden een viertal vossen en nu gebeurde 't dat een dezer dieren nabij het
vat kwam en met zijn staart tegen den bodem sloeg, z(56 dat eenige
der staartharen door het gaatje naar binnen kwamen kijken. De
jongen, niet loom, sloeg dadelijk een pinnetje in het gaatje en nu
zat de vos met zijn staart aan het vat vast. Het dier trok wat het
trekken kon en maakte daarbij allerlei sprongen, totdat eindelijk
de bodem uit het vat barstte toen was de jongen verlost.
Hij begaf zich op goed geluk landwaarts in, maar al spoedig
ontdekte hij onraad. In de verte naderde hem een vervaarlijk groote
reus. De jongen, als altijd op list bedacht, vulde zijne zakken met
kleine keisteenen en klom toen in een boom. Hij zat een broodje
op te peuzelen toen de reus bij hem kwam.
« Jij zit daar wel
mooi, >> zei deze, wat eet je ? » — « Noten, » zei de jongen.
« Heb
je er ook eene voor mij ?»
Met alle plezier, » zei de jongen
en gaf hem een keisteentje.
« Die noot kan ik niet kraken,» zei
de reus.
«Dat valt mij van je tegen,» zei de jongen.
«Ik eet
ze als brood; zie maar » En hij beet in een broodje. Als gij
zoo stork zijt, ) zei de reus, « zal ik je wel kunnen gebruiken in
mijne boerderij. Wil je mij dienen als knecht?» — Zeer gaarne, »
was 't antwoord, « want ik ben zoekende om werk.» — De reus zei:
Blijf dan maar zitten, ik zal je wel dragen.
Hij trok zonder veel moeite den boom, waarin de knaap zat, uit
den grond, legde den stain op den schouder en liep er mee weg,
terwijl de knaap in de wiegelende takken zat. Zoo kwamen zij bij
een grooten zandheuvel tegen wiens voet aan eene zijde een ontzaglijk groot en zwaar steenblok was gewenteld. De reus schopte
met zijn groven voet lien steel' ter zijde en toen vertoontle zich
de ingang van een groot hol. Zij gingen binnen en langs een langen onderaardschen weg bereikten zij de boerderij van den reus.
Hij woonde daar met zijne oude vrouw. De boom werd op bet yuur
geworpen en toen werd er het vleesch van een geheele koe in
eenmaal over gekookt. Nadat zij dit met hun drieen hadden opgepeuzeld moest de knaap aan het werk.
De reus had al zijn boerengereedschap van klinkklaar ijzer en
alles was groot en zwaar. Maar de knaap had zich voorzien van
een vijltje en zoo dikwijls hij alleen was hield hij zich onledig
met het bijna doorvijlen van een of ander voorwerp en de hierdoor
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ontstane gleuf smeerde hij dicht met klei. Was hij dan met dat
goed aan het werk, dan brak er gedurig iets en dan zei hij : « Het
gereedschap, baas, dat gij er op na houdt is niet sterk ; ik kan er
niet mee werken of het breekt; gij moet het mij sterker laten
maken. » Dit deed de reus, maar het hielp niet veel; onder de
handen van den knecht was alles spoedig weer gebroken.
De reus zei ten laatste : «1k geloof waarachtig dat je sterker
bent dan ik ; maar nu moet je ook eens tegen me brij-eten. Dat
zult ge moeten verliezen, denk ik. » « Laten wij het beproeveno)
zei de knaap, en hij bond heimelijk een grooten zak voor zijn
lichaam. Toen het eten zoude beginners zeide de reus « 1k wil je
zooveel vooruit geven, dat jij een gewonen eetlepel kunt gebruiken
en ik zal een potlepel nemen.» Maar de knaap zei : « 1k verlang
niets vooruit te hebben, geef mij ook een potlepel.»
Toen ze nu aan het eten waren goot de knaap wel tienmaal
zooveel brij in den zak dien hij voor zijn lijf had, als hij in zijn
maag kreeg. De reus echter slokte de brij naar binnen bij potlepels vol. Het kwam zoo ver dat hij wel gaarne wilde ophouden met eten, maar dit was hem te min, want de knaap hield
maar aan. Eindelijk wierp de reus den potlepel weg ; hij zeeg
achterover op den grond en zeide steunend: moet het je maar
gewonnen geven, want ik kan niet meer. 0, mijn buik ! ik weet
geen raad! » « Nu ja, ik ben er ook erg genoeg aan toe, » zei de
knaap, « waar is een mes ? Ik wil mijn buik opensnijden. » De
reus zag hem verbluft aan, maar de knaap nam een mes en sneed
den zak dien hij voor zijn buik had open, en de brij stroomde over
den vloer. Toen de reus zag dat het den snaak niets hinderde
hij : « Kan dat zoo ? Dat heb ik nooit geweten. » « Wel zeker kan
Ja,
dat zoo, » zei de knaap ; « ik zou je raden het ook te doen.
geef maar hier dat mes. » De revs sneed zijn dikken buik open en
de brij liep er ook uit, maar hij was spoedig flood.
Nu zeide de knaap tot het oude reuzenwijf: « Thans ben ik hier
de baas en gij moet doen wat ik u zeg. » Dit beviel de oude niet.
Zij dacht bij zich zelve : «Onder zulk een nietig ventje wil ik niet
bukken ; ik ga hem liever dezen nacht van karat maken. », Hij
hoorde, tot zijn geluk, dat zij in haar eentje tamelijk hardop daarover sprak. En wat deed hij nu? Inplaats van 's avonds naar bed
te gaan legde hij een ijzeren pot op zijn hoofdkussen en stopte de
dekens daar heel netjes om toe. Des nachts kwam het reuzenwijf
>> «

13
met een grooten bijl. Zij zag den pot voor het hoofd van den
knaap aan en sloeg er zoo geweldig met den bijl op dat de bzeren
pot in stukken sprong. « Zie zoo! » zei. ze, vergenoegd heengaande,
« nu zal ik van jou geen last meer krijgen.» Maar des morgens
zette ze een paar groote oogen op toen de jongen gezond en wel
voor den dag kwam en Naar vriendelijk « goeden morgen » wenschte.
Zij Meld zich dom en zei : « Goeden morgen, jongen ! heb je vannacht goed geslapen ?» c Anders heel goed, » zei hij, « maar ik heb
wat hoofdpijn gekregen. 1k droomde dat er iemand mij met een
grooten bijl op het • hoofd sloeg. Dit was natunrlijk niet waar,
maar toen 'k wakker werd had ik toch erge hoofdpijn en 't is nog
niet over. Als ik maar wat te drinkers krijg zal 't wel beteren. »
Het reuzenwijf dacht : « Ms jij zoo taai bent, knaap, wil ik niet
meer met je omgaan, je bent me te gevaarlijk. Ik loop liever weg
om een veiliger plaats op te zoeken. » En zij deed dit.
Nu kon de knaap alles wat daar was als zijn eigendom beschouwen. Maar hij had geen lust om daar zoo geheel alleen in de
benedenwereld te blijven woven. Daarom pakte hij zooveel geld en
kostbaarheden bijeen als hij kon dragen en begaf zich op refs om
zijne moeder op te zoeken. Deze had het armoedig en was zeer
verheugd toen zij haren zoon terugzag met zooveel geld. En then
hebben ze samen nog lang en gelukkig geleefd.
De aardmannetjes.
Er was in den overouden tijd eens een boerenarbeider die Sjoerd
heette en omdat hij gebocheld was noemde men hem altijd Sjoerd
Bult. — Het gebeurde eens dat Sjoerd en zijne vrouw op een avond,
toen de maan reeds was opgekomen, van den veldarbeid terugkeerden naar het dorp waar hunne woning stond. Om den weg wat
te bekorten waagden zij het recht over het midden van een korenveld te gaan. — Maar zij waren iiiet ver daarop gekomen toen zij
eenig gegons, gelijkende naar een zacht babbelen en lachen, meenden te hooren. En jawel ! eene menigte aardmannetjes, zoo talrijk
als mieren, kwamen uit de holle gruppen van het bouwland naar
boven klauteren en op het echtpaar toe. De vrouw begon luid te
jammeren, de kereltjes stoorden zich daaraan niet, maar maakten
zich gereed voor een rondedans. Daar zagen ze de mestgreep die
Sjoerd op zijn sehouder droeg. Zulk een greep is een vork met
drie tanden. Deiikt men de twee buitenste tanden weg, dan heeft
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men het figuur van een kruis. Hiervoor hadden de aardmannetjes

ontzag en zij riepen elkander toe : « Laat ze maar ! laat ze maar !
Ziet ge niet de mestgreep daar ?» De vrouw Wilde de vlucht nemen, maar Sjoerd bleef staan. De mannetjes naderden hem en vroegen : « Hoe is je naam ? » -7- « Mijn naam is Sjoerd, » was het antwoord. « Wil je met ons dansen, Sjoerd ?» — « Dat kan ik niet
tegen jelui volhouden, » zei Sjoerd. — « Dan willen we uitscheiden
zoodra jij het verlangt, » riepen de kereltjes. — « Beloven jelui me
dat ? » — « Wij beloven het! » — « Willen jelui het bezweeren ? >> —
« Wij willen het bezweeren. » — « Bij het heilige kruis » — « Ook
dat willen we, » zeiden de dwergen. « Dan neem ik het aan, » zei
Sjoerd. Zijne vrouw nam de greep en liep weg. Nu ging men aan
het dansen dat het een acrd had. Sjoerd verbaasde zich over de
rapheid der kleine snaakjes, maar was zelf ook genoodzaakt op en
neer te springen zoo snel hij maar kon. De dwergen zongen er bij :
Maandag, dinsdag, woensdag,
Maandag, dinsdag, woensdag.

Daar bleef het bij, altijd maar weer hetzelfde. « Hon! » riep Sjoerd,

t schei eens even uit.) — En toen alien stilstonden zei hij : « Dat
liedje van jelui is niet volledig. Wil ik het je eens verder leeren ? »
— «Ja, verder ! verder ! » schreeuwden de mannetjes. Nu zong Sjoerd :
Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag.

« Mooi ! mooi ! mooi ! » gierden alien. « Doe 't nog eens ! » Sjoerd herhaalde:
Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag.

De dwergen schaterden het uit van pret. « Donderdag, vrijdag,
zaterdag ! » en sprongen door en rondom elkander als dwazen. Toen
ze ophielden riepen ze Sjoerd toe, die naar den adem stond te
hijgen :. « Wat verlangt gij ? Wilt ge rijk worden of mooi ? » — « Is
• 't ernstig gemeend ? » zei Sjoerd. — « Wel zeker ! anders mogen wij
verooideeld worden om alle hier in den omtrek te veld staande
korenhalmen te tellen. » — « Maakt dan, » zei Sjoerd, « dat ik van
mijn hoogen rug ontlast word. » — « 't Is wel » was het antwoord.
Zij pakten hem aan, hieven hem op en met aller mannenmacht
wierpen ze hem als een kaatsbal de lucht in. Duizelig en zuizebollend kwam hij weer op den grond terecht, en ziet ! zijn bochel
was verdwenen. In alleriji spoedde hij zich huiswaarts.
Zijne vrouw zat zeer bedroefd tehuis, zij dacht niet anders dan
haar man des anderen morgens dood op het korenveld te zullen

15
vinden, vermoord door het kleine satansgebroed. Maar hoe verwonderd keek zij toen Sjoerd binnen kwam rechtop als een welgemaakt
manspersoon. En wat zagen de menschen in het dorp vreemd op,
toen zij des anderen daags Sjoerd zagen loopen zonder bochel. « Hoe
ben jij op eens zoo welgemaakt geworden ? >> vraagden ze hem. 4: Daar begrijp ik zelf niets van, » was zijn antwoord.
Nu woonde er in hetzelfde dorp een schele roodharige snijder,
die Semme Stamelaar genoemd werd, omdat hij soms erg kon stotteren, vooral wanneer hij boos was, en dit was hij nog al eens,
want hij was kwaadaardig van natuur. Ook was hij zeer gierig.
Hij durfde nauwelijks zelf zijn bekomst eten en gunde anderen
menschen niets. Toen hij hoorde dat Sjoerd, die hem nog huishuur
schuldig was, zoo mooi was geworden, haastte hij zich den armen
man een bezoek to brengen en vroeg : « Hoe ben jij zoo veranderd ? » — ak heb vannacht mijn bochel weggezweet, zei Sjoerd.
« Geen malligheid! » zei Semme, t vertel mij het ware van de zaak
of je moet dadelijk met je heele boeltje dit huis uit. » — « Dan
wil ik het je zeggen, » antwoordde Sjoerd en vertelde alles zoo 't
gebeurd was.
Toen de maan des avonds was opgekomen nam Semme zijn mestgreep
en ging near het korenveld. Daar dansten de aardmannetjes en zongen :
Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag.
— « Hon ! » riep Semme, « dddaar behhoort nog iets bbbij. » — « 0!
die stotteraar ! » riepen de mannetjes spottend, en Semme werd woedend. c Ikik wil jelui 11liedje aanvullen, mmaar ddan wil 'k wwat verdienen. » — « Zing dan maar meé, » was 't antwoord en het begon weer:
Maandag, dinsdag, woensdag,
Donderdag, vrijdag, zaterdag,
En dan zzzzo . . . . .

« Zzzzo » s4hreeuwden de kereltjes. — « Ondag, » schreeuwde de snijder. « Een ondag is er niet, » werd hem toegeroepen, « dat is geheel
verkeerd. » De snijder zweette van angst en riep : « Zzzzondag ! >> —
« 0, zondag! zondag ! ja, dat is goed. Nu, verder, het liedje moet
road. — « 1k ben rondo) stotterde Semme, g 't liedje is nu uit. » —
c Och kom ! » meesmuilden de dwergen. « Nu, dan je wensch ! Sjoerd
had de keus tusschen schoonheid en rijkdom. » — « Jawel, en Sjoerd
heeft schoonheid gekozen en rijkdom laten blbven. Welnu, ik verlang wat Sjoerd heeft laten blbven. » — e Goed zoo ! » was het
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schaterend geroep. Zij pakten den snijder aan, hieven hem op, wierpen hem heen en weer en omhoog wel een halfuur aaneen. Eindelijk kwam hij weer met zijne voeten op den grand terecht en
toen had hij gekregen wat Sjoerd had achtergelaten — een bult !
Toen de dorpelingen hem des anderen morgens daarmee zagen
loopen, lachten alien hem uit. Kwaadaardig van woede kwam hij
bij Sjoerd in huis en brulde : « Nu dadelijk de achterstallige huishuur betaald of het huis uit, zonder genade. » Sjoerd verloor thans
ook het geduld. Driftig sprong hij op en zei : « Morgen zal ik je
betalen, en nu spoedig de deur uit of ik trap je er uit. 3. Dit deed
den snijder terugdeinzen, want Sjoerd was sterker dan hij.
Zoodra het weer avond was geworden begaf Sjoerd zich opnieuw
naar het korenveld, voorzien van de mestgreep en tevens van een
graanzak, en alle aardmannetjes waren verheugd toen ze hem zagen.
« Dansen! » riepen ze. — « Wel zeker ! » zei Sjoerd, « en ik zal jelui
v6Orzingen. » — Daar ging het :
. Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag
En daarbij de zondag nog. .
De manr etjes gierden het uit van pret. Zij dansten en sprongen
als dol van plezier en van alle zijden kwamen er nog meer opdagen. Zij krioelden dooreen als mieren en zongen :
. Beste Sjoerd, door jou, door jou
Hebben wij de vrijheid nou..

« Wat bedoelt ge daarmeé ?» vroeg Sjoerd, en het antwoord was :
« Wij moesten bij lichtemaan alle avonden hier op het veld komen
Jansen, tot er iemand kwam die ons liedje geheel wist aan te vullen. Dat hebt gij gedaan en nu mogen wij wegzinken in de diepte,
naar ons eigen rijk, dat zich uitstrekt onder landen en zeeen. loud
nu den zak open. »
Sjoerd voldeed aan dit bevel en de dwergen vulden den graanzak met kleine zakjes goudgeld. Hierop verdwenen zij en Sjoerd
zeulde met zijn vracht, die om het even niet licht was, naar huis.
Maar toen hij daar den zak opende, vond hij er niets in dan aardkluiten, steentjes en dorre bladeren. Zijne vrouw werd angstig en
verlegen, maar Sjoerd nam wat wijwater, dat hij in den zak het
druppelen, en ziedaar ! alles was opeens weer veranderd in goud
en edelgesteenten. Nu was Sjoerd een schatrijk man en behoefde
niet meer afhankelbk te zbn van den gierigen schelen snijder.
—
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Van een jongen die lezen en schrijven leerde.
Er was eens een jongen die konde niet lezen en niet schrijven,
maar hij wilde 't gaarne leeren. Hij vond echter niemand die hem
onderwijs wilde geven. Eindelijk ontmoette hij een heerschap die
hem in zijn dienst wilde nemen en dan hem lezen en schrijven
leeren. De jongen nam dit met blijdschap Toen hij een halfjaar bij den heer gediend had was hij reeds tamelijk gevorderd
in de kunst. Nu beval de heer hem, hij moest eens opschrijven
hoe men zich in allerlei Bingen veranderen kan. Dit stond te lezen
in een groot boek, dat de heer hem gaf. De jongen zag daar
vreemd tegen op. Maar toen hij alles opgeschreven had, leerde hij
het van buiten, en then hij alles in zijn hoofd had, kreeg hij lust
om zich ook eens te veranderen. Hij veranderde zich in eene koe
en legde zich in het weiland van een der boeren neder. Toen de
boer des anderen morgens in het veld kwam zag hij daar eene
vreemde koe. Er kwam niemand opdagen, die zich als eigenaar van
het dier liet gelden, daarom vond de boer goed er mee naar de
markt te gaan om het te verkoopen. Hij deed alzoo en yerkocht
de koe voor een goeden prijs aan een veehandelaar. Deze begat
zich met het beest aan een touw op weg naar zijne woonplaats.
Maar toen zij eene poos hadden geloopen werd de koe halsstarrig
en deed zulke krachtige rukken aan het touw dat het brak. Zij
nam de vlucht naar een boschje waar zij zich voor het oog des
koopmans konde verschuilen en veranderde zich daar weer in een
jongen. De jongen liep den man tegemoet en toen deze hem vroeg
of hij ook eene koe had gezien, antwoordde hij: «Neen », en
ging verder.
Maar hij vond deze kunst zoo mooi, dat hij zich kort daarna in
een paard veranderde. Dit werd gekocht door den heer die den
jongen het lezen en schrijven had geleerd. Maar niet lang had
het dier op stal gehad of hij merkte wel dat het niemand anders
was dan zijn voormalige leerling. Hierover was hij zeer verstoord,
want hij wilde niet dat iemand buiten hem de kunst zoude kennen.
Hij nam het paard van den stal en ging er mee naar den smid
om het te laten beslaan. Toen dit werk afgedaan was zei de heer:
<< Baas, maak nu eens een groot stuk ijzer gloeiend en geef mijn
paard daar een paar flinke brandmerken mee ». — Zoo wilde hij
den jongen straffen.
II.
2
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De smid stak een groot ijzer in het vuur, maar eer hij daarmee
gereed was veranderde de jongen zich in een haas en snelde weg zoo
hard hij kon. Eensklaps veranderde de heer zich nu in een hond
en liep den haas na om dezen te vangen. Maar eer hij dit kon doen
veranderde de jongen zich in een vlieg. Hierop maakte de heer
zich tot een zwaan en wilde zoo de vlieg vangen, maar dit gelukte
niet, de vlieg bewoog zich te vlug heen en weer. Boven een thin
gekomen veranderde de jongen zich in een gouden ring die in den
twin nederviel. Juist op dat oogenblik wandelde daar een meisje, en
zij vond den ring. De heer die in een zwanenhuid stak veranderde
zich nu in een koopman en wendde zich tot het meisje met
de vraag of zij den ring wilde verkoopen. « Neen » zei ze en
tegelijk had ze 't ongeluk den ring te laten vallen en nu veranderde de ring eensklaps in een gortkorrel. En de koopman werd
een haan die de gortkorrel wilde oppikken. Maar eer hij dit kon
doen veranderde de gortkorrel in een vos, die den haan den kop
of beet.
Dit was het loon daarvoor, dat de heer den jongen lezen en
schrijven had geleerd.
Van een dienstmeid en een gauwdief.
Een edelman en zijne vrouw, die op een eenzaam slot woonden,
gingen voor een lange poos op reis en lieten de dienstmeid alleen
tehuis met een klein hondje.
Het slot stond zoo afgelegen dat er dikwijls een dag verliep
waarop men geen mensch te zien kreeg. Maar de meid had veel
gezelligheid aan het hondje ; tegen hem praatte zij als tegen een
mensch. Op zekeren avond zei ze : « kom, mijn hondje, wij zijn
nu met ons beiden, nu willen we vanavond maar eens pannekoeken eten. »
Maar onder het kabinet lag een groot forsch man, die ongemerkt
in huis was geslopen, en deze zei : « Neen, je bent hier niet met
je beiden ; ik ben er ook.
De meid verschrikte wel hevig, maar herstelde zich spoedig ;
schijnbaar kalm en vriendelijk zeide ze : « Welnu, dan moet jij ook
maar meé pannekoeken eten. »
Nu kwam de man van onder het kabinet. Zij aten samen pannekoeken en na afloop van den maaltijd zei hij : « 1k ben bier
eigenlijk gekomen om flink te stelen, want ik wist dat je alleen
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als je mij nu behulpzaam wilt zijn, dan gaat alles
tehuis
goed, maar zoo niet, clan moet ik je eerst van kant waken.
« 0, ik wil je gaarne helpen, » zei de meid, « want ik heb hier
een zoo slechten dienst dat het niet veel erger kan. Ik heb er reeds
aan gedacht om zelf met een goeden buit er van door te gaan. »
zij ging nu met hem het geheele huis door, en al het geld en
alle kostbaarheden van good, zilver en juweel, die zij maar konden
vinden, brachten ze bijeen en stopten er zakken mee vol.
«Nu dienden die zakken wel goed te worden dichtgebondeno>
zei de gauwdief; heb je geen touw ? »
« Touw ?» zei ze, «jawel ! In het zomerhuisje, dat daar in den
tuin staat, hangt overvloed van touw. Als gij zoo goed wilt zijn
daar iets van te halen, wil ik nog eens zoeken om geld ; ik meen
nog eene verborgene plaats te weten. »
Niets kwaads vermoedende liet hij zich de deur openen en het
zomerhuisje wijzen, en ging daarheen. Maar toen hij terugkwam
was de deur gesloten en hij mocht er buiten blijven. Hoe hij begon te vloeken, te schelden en gewel4 te waken, het hielp nets.
Dit inziende, zakte hij eindelijk af. Maar de meid ging niet nuar
bed, want zij vreesde dat het hiermede niet zoude afloopen. In het
holle van den nacht kwam de gauwdief ten*, met een zestal kameraden. Nu begonnen zij den dorpel der deur te ondergraveil. Maar
de meid, die begreep wat er gaande was, stond aan de binnenzijde
gewapend met een grooteii, scherpen Zoodra bet gat groot
genoeg was om een m.ensch door te laten, meende een der mannen
naar binnen te kruipen ; doch de meid nam haar slag waar en
hieuw hem den kop af. Toen zijne kanieraden opmerkten dat hi;
niet vorderde, trokken zij hem terug en zagen nu met groote verbazing dat hij zijn hoofd had verloren. Nogtans waagde een tweedenaar binnen te kruipen, maar ook hij verloor den kop. En toch
ondernam ook een derde het waagstuk. Maar nu was de meid wat
te haastig, zij sloeg eer het tijd was, zoodat de man slechts een
schijfje boven van zijn hoofd kwijt geraakte. « Trekt terug ! trekt
terug ! » riep hij en zijne makkers trokken hem terug. — Nu gaven
de gauwdieven den moed verloren en gingen heen.
De twee afgehouwen koppen zette de meid als zegeteekenen op
het kabinet te pronk, en toen de edelman en zijne vrouw terugkwamen, hoorden zij het verhaal der meid met verbazing aan en
waren -Van ineening, dat zulk een moed en vastberadenheid buiten-
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gewoon behoorde te worden beloond. Zij beschonken het meisje
met zooveel geld dat deze onbezorgd konde leven en nu ging zij
alleen in een net huisje wonen.
Al spoedig kreeg zij vrijers bij de menigte, maar zij wilde met
niemand te doers hebben, want zij dacht : « zij komen maar om
mijn geld.» — Maar eens kwam een net gekleed jonkman met
paard en sjees haar bezoeken, en op dezen verliefde zij terstond.
Hij stelde haar voor met hem uit rijden te gaan en zij liet zich
spoedig overhalen. Zij nam plaats naast hem op de sjees en zij
reden samen heen. Zij vroeg hem waarheen zij zouden reizen, maar
dit wilde hij haar niet recht duidelijk imaken. Zij reden zoo lang
tot het avond werd en toen begon hij te zingen :
. Het maantje schijnt zoo helder,
Mijn paardje, loop wat snelder !

Ach, mooi meisje, berouwt het je niet ? » — «Neen, » zei ze, « waarom zou bet mij berouwen ? Dan had ik niet mee moeten gaan. Zijn
we er haast ? » — «Nog een eindje,» zeide de vrijer. Toen zij nog
eene poos hadden gereden woei hem zijn hoed of en nu zag zij dat
hij een zilveren plaatje in den vorm van een dekseltje boven op
het hoofd had. Dit gaf haar te denken en , zij begreep dat hij niemand antlers was dan de gauwdief, dien zij eens een schijfje van
het hoofd had afgeslagen. Hij zette den hoed weer op en even
daarna zong hij weer :.
. Het maantje schijnt zoo helder,
Mijn paardje, loop wat snelder !

Ach, mooi meisje, berouwt het je niet? » — « Neen, » zeil ze, « waarom zou het mij berouwen ? Dan had ik niet mee moeten gaan. Zijn
wij er haast ? » — «Nog een eindje, » was 't antwoord. Ten laatste
kwamen zij bij een zeer , groot huis dat eenzaam midden in een
groot bosch stond. En de vrijer zeide : « Nu zijn wij er ! »
Hij bracht haar binnen en leidde haar een trap op naar boven.
Daar waren een aantal kamers op een rij ; de gauwdief zeide, zij
moest al die vertrekken maar eens bezien, en toen liet hij haar alleen.
De kamer waarin zij het eerst kwam was geheel behangen en versierd met goud- en zilverwerken. Daarop volgde een die hing vol
prachtige kleeren, en een derde was van onder tot boven behangen
met moordpriemen, scherpe messen, pistolen en meer dergelijk
gereedschap. Daarop kwam zij in een kamer waar een ontzaglijk
groot vuur op den haard brandde en daarboven hing een monster-
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achtig groote ketel vol kokende olie. In de daaraan volgende kamer
zat een ond vrouwtje te darmscheiden en die zeide : « Het mag u
wel spijten dat gij hier zijt, want het kan best gebeuren, dat
ik binnen kort uwe darmen ook zal moeten scheiden en dat uw
vleesch in lien grooten ketel met olie zal worden gekookt. »
Het meisje antwoordde niets, maar wandelde verder. Nu kwam
zij eindelijk in een kamer die de grootste was van alien. Daar waren vijftien vensters naast elkander en voor veertien daarvan ping
een lijk. Zij ging voor het vijftiende staan en dacht : « Zou hier
misschien mijne plaats zijn? » Maar zij nam een kort besluit, schoof
het raam op en sprong er uit. Zij kwam in een oude gracht terecht
en klauterde spoedig aan den overkant op den wal. Nu liep
zij snel vandaar, maar wist niet waar zich te bergen, want zij
vreesde ieder oogenblik te zullen worden vervolgd. In de verte zag
zij een boer die een wagen beladen met hooi reed. Zij haalde hem
in en smeekte, haar onder het hooi te verbergen. « Dat wil ik gaarne
doen, » was zijn antwoord, « maar hoe leg ik het aan ?» Het meisje
zei : «Werp eerst het hooi van den wagen, leg er dan een landhek
op, zoodat ik mij er onder kan verschuilen en laad daar het hooi
weer over heen. » Zoo gezegd, zoo gedaan ; het werk werd met
den meesten spoed verricht en de boer reed bedaard verder. Maar
weldra werd hij ingehaald door drie mannen, ieder met een blanken
sabel in de vuist. Zij vroegen hem of hij ook eene meid had zien
loopen, zus en zoo. — Neen, hij had niets gezien. — Of zij dan
wel met hunne sabels naar -welgevallen in zijn hooi mochten steken ? — Ja, waarom niet? — Zij staken met de sabels aan alle
kanten in het hooi, maar stootten telkens op het hek en dan
meenden zij op den bodem van den wagen te zijn. Zoo geloofden
zij eindelijk daar niet te zullen vinden wat zij zochten, en keerden
terug.
De boer bracht eerst zijn hooi tehuis en toen reed hij met het
meisje naar hare woning, en het meisje beloonde hem uitermate goed.
OnwUze Geert.

Er was eens een boer die drie zonen had, de jongste heette Geert
en was onwijs. Die menscb.en hadden een tamelijk groote boerderij,
daardoor was hunne schuur altijd behoorlijk gevuld met hooi en
stroo. Nu gebeurde 't op zekeren tijd dat de voorraad stroo in de
schuur sterk verminderde. Eerst letten zij daar niet op, maar al
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spoedig trok het hunne aandacht en toen zeiden zij : 't schijnt
wel dat er van ons stroo gestolen wordt, we dienen er de wacht
bij te houden. » De oudste noon ging het eerst een nacht in de
schuur zitten waken. Al spoedig hoorde hij eenig gerucht op- de
schuur, en nu kwam er een vervaarlijk groote menschenvoet door
het dak, gevolgd door een grooten arm en hand. Deze greep de
bossen stroo en beproefde hunne zwaarte. Een vijftal werden weggenomen, then verdween eerst de groote hand door het dak en
daarop de groote voet. Toen de wachter dit 's anderen morgens
aan zijne huisgenooten vertelde, zeiden zij « Je bent een sukkel !
je moest hem immers het wegnemen van stroo hebben belet. » —
«Jawel! alsof dat maar zoo geniakkelijk ging,» zei hij. « Ga jij dan
ook eens waken, » voegde hij zijn broeder toe.
Nu, dit gebeurde. Den volgenden nacht ging de tweede broeder
in de schuur zitten oppassen. Hij was er niet lang geweest, toen
kwam er een vervaarlijk groote menschenvoet door het dak, gevolgd
door een groote hand. De zwaarte der bossen stroo werd weer beproefd, daarop een vijftal weggenomen en nu verdween eerst weer
de groote hand door het dak en daarna ook de groote voet. De
wachter in de schuur verkeerde in doodsangst en toen hij dit des

anderen morgens vertelde, werd hij uitgelachen.
« Nu is de beurt aan mij, » zei Geert, «ik zal het beter doen dan
gij beide. »
« Nu, dat kan men denken, » zeiden de broeders, « ge zijt immers
niet wijs.
Maar Geert zei : « Ik weet hoe we 't moeten aanleggen. Pak mij
maar midden in een bos stroo en bind het goed om mij vast, leg
mij dan bij de and-ere bossen stroo, vOOr de hand. Dan zal de reus
mij wegpakken en ik zal meer van hem te weten komen.
Hiertegen hadden de broeders geen bezwaar. Toen Geert nu, in
een bos stroo bepakt, een poosje in de schuur gelegen had, kwam
er weer een groote voet door het dak, gevolgd door een groote
hand, die Haar de bossen stroo greep. Toen hij dat te pakken kreeg,
waarin Geert verborgen zat, hoorde deze den reus mompelen : «Dat
is een beste, die moet ik vooral hebben. » Nu werd het Geert toch
wel een beetje benauwd om het hart. De reus Ham nog vier andere
bossen stroo, trok zich uit de schuur terug, bond het gestolen stroo
in een touw, slingerde dit vrachtje op zijn rug en liep er mee weg,
dus nok met Geert.
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N'a een korte voetreis — want hij maakte groote stappen, kwam
de reus bij zijn huffs, dat midden in een zeer groot bosch stond.
Hij bracht het stroo in een vertrek waar een groot vuur op den
haard stond te branden en niet ver van dat vuur wierp hij zijn
vracht op den grond.
« Drommels !» dacht Geert, « zou hij plan hebben mij op dat vuur
te verbranden? Daar moet ik mij dan Loch eens op bedenken. »
De reus mompelde bij zichzelven : « Zoo ! nu ben ik voor dezen
keer weer klaar, » terwijl hij zich naast den haard op den grond
uitstrekte en weldra sliep dat hij snorkte als een varken.
Geert begreep dat nu de tijd voor hem was gekomen om te
handelen. Hij kroop uit het stroo, nam den grooten bijl die bij den
haard lag en hieuw met inspanning van al zijne krachten den reus
den kop af. « Zie zoo ! zei hij, « de grootste zwarigheid is uit den
weg. Laat mij nu eens onderzoeken Welke menschen hier wonen.
Hij kwam in een kamer, geheel behangen met gouden en zilveren
versierselen. « Neen ! zei hij bij zichzelven, « die zaken heb ik niet
noodig. » Hij ging van de eene kamer in de andere, maar hij ontmoette geen menschen. Wel zag hij in ieder vertrek allerlei verschillende kostbaarheden, maar niets dat hem aanstond. — Eindelijk
kwam hij in de schuur en in den stal. Daar zag hij prachtige
rijtuigen, sierlijk paardentuig en — wat het mooiste van alles was —
eenige keurig fraaie paarden. Dit een en ander viel in zijn smaak,
en hij geraakte opgetogen van vreugde.
De vader van Geert had een paar paarden, die zeer snel konden
draven, daarom ging de man daarmee wel naar harddraverijen en
dan gingen de twee broeders van Geert mee, maar deze moest altijd
thuis blijven. « Hij is onwijs, » zeiden ze dan, maar hij kan goed
op het vee passes. » 's Avonds tehuis gekomen, vertelden zij
dan van movie paarden, van harddraven en fraaie prijzen en wie
die hadden gewonnen. Dan was Geert altijd zeer verlangend om
zoo iets ook eens te zien. Daarom was hij zoo bijzonder in zijn
schik toen hij in den stal van den reus een aantal kostelijke paarden vond. Hij beschouwde alles wat daar was als zijn eigendom en
toen hij den geheelen boedel nauwkeurig had doorgekeken ging hij
de ouderlijke mooning opzoeken.
Daar weed hij bestormd met allerlei vragen, maar Geert vertelde
niet veel en hield zich nog onnoozeler dan uij werkelijk was.
Op zekeren morgen zeide de vader : « Jongens, wij zullen vandaag
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weer uit harddraven gaan.» — « Mag ik nu ook eens mee, vader? »
smeekte Geert. Maar vader zei : « Neen, jongen ; er moet iemand op
het vee passers en dat is niemand beter gewoon dan gij. » Dit antwoord beviel slecht aan Geert, maar hij dacht : t 1k kom er wel ! »
Zoodra zijn -fader en zijne broeders vertrokken waren, reed hij op
een van zijns vaders paarden naar het reuzenhuis in het bosch.
Daar nam hij het prachtigste van alle paarden die er op stal stonden, tuigde het sierlijk op en kleedde zich zoo fraai mogelijk. Want
kostbare kleeren waren er in dat reuzenhuis ook zeer overvloedig.
Zoo reed Geert naar de stall waar eene harddraverij zou zijn. Hij
kwam nog juist vroeg genoeg om deel te kunnen nemen aan den
wedstrijd en liet zich inschrijven met een vreemden naam. En wie
daar then dag met glans en glorie den prijs won, was niemand
anders dan onze Geert. Even onbekend als hij gekomen was vertrok hij, en niemand kon zeggen wie hij was en waar hij tehuis
behoorde.
Des avonds, toen zijn vader en zijne broeders tehuis kwamen, was
Geert reeds weer in werkgewaad en op zijne plaats. Op zijne
vraag hoe 't met de harddraverij gegaan was, vertelde de vader
met groote verbazing, dat een vreemde jongeling met een prachtig
paard, dat ook zeer prachtig was opgetuigd, den prijs had gewonnen. Nooit had men een paard zoo snel zien loopen als dat Bier.
Maar van den berijder wist men niets ; niemand kende hem. « Ware
ik er maar bij geweest, » zei Geert, 1 misschien had ik hem gekend. » — « Nu ja, » zeiden zijne broeders, «jij zoudt, vreemde menschen kennen ! jij zit immers altijd tehuis. »
Eenigen tijd daarna zou er op eene andere plaats eene harddraverij worden gehouden. Toen Geert verzocht nu eens meé te mogen
gaan, kreeg hij als altijd een weigerend antwoord. Nu hield hij
zich alsof hij boos werd en daarop beloofde de vader hem dat hij
den volgenden keer meé zou gaan.
Maar ook thans nam Geert aan den wedstrijd deel als een onbekende, evenwel met een ander paard, dat ook anders getuigd was,
en zelf was hij ook geheel anders gekeed, maar Loch was alles
weer even prachtig en schitterend als den vorigen keer. Ook nu
won Geert den prijs, waarna hij zich weder als de onbekende
verwijderde.
Des avonds was hij weer tijdig op zijne plaats als boerenknecht
en bij de tehuiskomst der anderen was zijne eerste vraag : « Wie
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heeft vandaag den prijs gewonnen ? » — « Ja, » zei zijn vader, 't is
vreemder dan vreemd. Er is weer een onbekende jongeling mee
Zeker dezelfde van den vorigen keer, » zei Geert.
gaan strijken. »
Waarlijk niet,» zei vader, « deze was geheel anders gekleed en had
een geheel ander paard. » — «Dat is merkwaardig,» zei Geert onnoozel.
Weer eene poos later kwam er nogmaals eene harddraverij. Nu
ging Geert met zijnen vader in de sjees op reis daarheen en zijne
broeders bleven tehuis. Geert mende het paard en reed bet bosch
in, den weg op naar het reuzenhuis. « Wat ga je nu doen?» zei
vader. « Een kleinen omweg maken, zei Geert. Dit beviel den
ouden man niet, maar Geert wist hem toch in zoover te bepraten,
dat hij toestond een halfuurtje er aan te wagen, meer niet. Bij het
reuzenhuis gekomen, liet Geert zijn vader alles zien wat daar te
zien was en zei toen « Dit is nu mijn eigendom. » — « Kom, zotteklap ! » zei de vader. « Wij moeten verder reizen. » — Hoor mij
eerst aan, » zei Geert. «Gij weet, vader, dat de reus die ons stroo
kwam stelen, mij heeft meegenomen ; maar ik heb hem gedood en
ben daardoor eigenaar geworden van dit huis met alles wat er in
is. >> Nu vertelde Geert zijnen vader alles zooals 't gebeurd was en
de oude man verwonderde zich zeer. In den stal toondP Geert hem
de paarden, die de prijzen hadden gewonnen, in een der kamers de
prijzen zelf en in een andere de kleéren die hij als berijder had
gedragen. De mule man kon nu niet meer twijfelen aan de waarheid van hetgeen Geert vertelde. Zij gingen dien dag niet naar de
harddraverij. Aan de broeders van Geert werd nu ook de zaak verteld en toen verplaatsten zij hunne boerderij naar bet reuzenhuis
in het bosch en daar bleven zij voortaan woven.
>>

De tooverflesch.

Er was eens een arme boer, die met zijne vrouw en een getalletje
nog jonge kinderen, eene kleine hoeve bewoonde, waarop man en
vrouw beide steeds vlijtig werkten. Maar het liep dien menschen
niet mee in de wereld, integendeel zij worden jaar op jaar armer.
Eindelijk hadden zij nog slechts eene koe en om de landhuur te
kunnen betalen zouden ze dit beest moeten verkoopen. Dit was
zeker een moeielijke zaak, maar 't moest toch geschieden, wilden
ze niet van de hoeve verdreven worden. De boer begaf zich dan
op een marktdag met de koe op reis naar de stad, onderweg mismoedig peinzende over zijn treurig lot. Op een eenzaam gedeelte
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van den weg kwam hem een dwergachtig mannetje op zijne, met
een zonderling uiterlijk, dat op den boer Been gunstigen indruk
maakte. Het mannetje vroeg hem of hij de koe wilde verkoopen
en op het bevestigend antwoord van den boer hernam het : « Verkoop haar dan maar aan 4. » — Nu ja, dit zou kunnen, wanneer
men 't slechts eens konde worden over den prijs. Nu haalde de
dwerg e'en ledige flesch van ander zijne kleeding te voorschijn en
zeide : « Deze flesch geef ik je voor de koe. » — Natuurlijk vond
de boer dit aanbod te bespottelijk om er zelfs maar aan te denken.
Doch het mannetje zeide : « Gij zult verstandig doen als ge den
troop toeslaat. Deze flesch zal je gelukkig makers als ge haar gebruikt zooals ik je zal zeggen. En blijft ge weigeren, dan geef ik
je de verzekering dat je nog armer zult worden dan ge nu reeds zijt. »
De dwerg zag er wel naar uit om iemand te zijn die weer kon
dan een gewoon mensch, en de boer liet zich overhalen om het
aanbod aan te nemen, waarop de kleine hem zeide hoe de flesch
gebruikt moest worden. Toen bij zijne tehuiskomst de vrouw vernam hoe haar man zich had laten beetnemen, naar zij meende,
begon zij hevig uit te varen. Maar de boer zei : « Bedaar even
vrouw ! Maak maar spoedig de tafel ruim en schoon en leg er een
wit kleed op, dan zult ge zien wat er gebeurt. » De vrouw voldeed hieraan. Nu plaatste de boer zijne flesch op den grand en
sprak : «Flessehe, flessche, doe je werk ! 2. — Hierop kwamen een
tweetal heel, heel kleine mannetjes de flesch uitkruipen, die met
alien ijver aan het werk gingen am de tafel te dekken met gouden
en zilveren borden en schotels, gevuld met allerlei heerlijke spijzen.
Zilveren messen, lepels en vorken kwamen er ook bij, en toen
het werk gedaan was, kropen de mannetjes weer in de flesch. De
boer en de zijnen smulden lekker van het opgedischte en then na
afloop van den maaltijd de mannetjes de tafel niet kwamen afnemen,
begreep de vrouw, dat zij het moest doen en zij Borg het goed in
de kart. Den volgenden dag kregen ze weer een nieuw stel kostbaar tafelgereedschap en dit herhaalde zich alle dagen als de boer
maar beval : « Flessche, flessche, doe je werk ! » — Hij vond goed
die gouden en zilveren voorwerpen te verkoopen en voor het geld
kocht hij paarden, koeien en schapen, nieuw boerengereedschap en
ook nieuwe kleéren en huismeubels.
Dit trok spoedig de aandacht van zijnen landheer. Deze kwam
hem eens bezoeken en zei : « Vanwaar heb jij op eens zooveel wel-
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vaart ? » Dat doet niets ter zaak, mijnheer, » zei de boer, « maar
als gij dit plaatske, dat ik van u in huur heb, aan mij wilt verkoopen, clan zal ik het u op staanden voet betalen met klinkende
munt. — «Nu, maar hier schuilt jets achter, » zei mijnheer, « en
als je mij nu de waarheid niet zegt, ga 'k je bij den rechter aanDit
klagen en dan kan het wel eens slecht met je afloopen. »
vreesde de boer ook en hij vertelde de waarheid. Maar nu zei de
Ja, maar
landheer: « Die flesch moet je aan mij verkoopen. »
« Dan klaag ik je aan
daar viel niet aan te denken, zei de boer.
als een toovenaar van de ergste soort en dan heb je kans leveed
verbrand te worden. » Dit dreigement deed den boer bedenken
dat hij eigenlijk ook reeds geld genoeg had en hij verkocht de
tooverflesch aan den landheer.
Maar van lien tijd af liep het den huisman met zijne zaken op
nieuw tegen. Hij werd van dag tot dag armer en na verloop van
eenigen tijd was het weer zoover gekomen, dat hij nog slechts eens
koe had en deze zou, om in den nijpenden geldnood te voorzien,
verkocht moeten worden. Hij ging als vroeger met het beest op
weg naar de stall, maar hoopte den dwerg te ontmoeten en van
dezen eene tooverflesch, gelijk aan de vorige, in mil te krijgen.
Dit gebeurde. De dwerg ontmoette hem op dezelfde plaats en zei :
« Kom, heb je weer een koe te verkoopen ? » « Ja, » was het
antwoord, « en als gij het beest wilt nemen voor een dergelijke flesch
als ik vroeger van je gehad heb, dan ben je mijn man. » — « Dit
kan lukken, » zei de dwerg, « hier is de flesch ; gij weet hoe zij gebruikt moet worden. » Verheugd begaf de boer zich met de flesch
op den terugweg en tehuiskomende riep hij : « Vrouw, maak maar
spoedig de tafel sehoon en leg er een wit kleed op we zijn weer
gered. » De vrouw deed het, de man zette de flesch op den growl
en riep « Flessche, flessche, doe je werk ! — 0, verschrikkelijk !
Twee groote, sterke mannen, ieder gewapend met een stok, kwamen nit de flesch te voorschijn en begonnen in het vertrek alles
kort en klein te slaan niet alleen, maar zij ranselden ook den boer
en zijne vrouw duchtig af. Na zoo een poosje huisgehouden te
hebben, verdwenen de mannen weer in de flesch. Toen de boer
een poosje daarna van den ergsten schrik bekomen was, begon
hij spoedig te denken : Deze flesch moet de landheer ook hebben.
Hij moist dat mijnheer een groot gezelschap van heeren en dames
bij zich op het slot had en begaf zich derwaarts. De landheer
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kwam hem in eigen persoon te woord staan en vernemende dat de
boer weer een tooverflesch had, liet hij den man in de zaal komen
om aan het geheele gezelschap de werking der flesch te laten zien.
De boer zag de eerst verkregen flesch daar op eene kast staan en
dacht : Die moet weer de mijne worden. — Op verzoek van den
landheer zette de huisman de nieuwe flesch op den grond en riep :
«Flessche, flessche, doe je werk ! » — Daar kwamen, ot groote ontsteltenis van alien, de twee mannen weer voor den dag. De landheer werd het eerst afgerost. Vervolgens kregen ook al de anderen
hunne beurt. Er ontstond een verschrikkelijk tumult. Mijnheer riep
in zijnen angst : « Boer, kommandeer die mannen weer in de flesch ! »
.— « Goed, » zei de boer, « als gij de andere flesch weer aan mij
wilt afstaan. » — « Neem ze maar ! Neem ze maar ! » riep de landbeer. De boer nam de gewenschte tooverflesch van de kast en liet
de andere, waarin de twee mannen zich teruggetrokken hadden, achter.
Sedert dien tijd leefde de boer met vrouw en kinderen rijk en
gelukkig.
Hans Nooitvervaard.
Er was eens een arme knaap die Hans heette. Zijn vader was
schoenmaker, maar Hans had geen lust in dit handwerk. Dikwijls,
als zijn vader even afwezig was, ging Hans spelen met de kleinere
kinderen, of viel bij zijn werk in slaap of voerde allerlei kattekwaad uit. Eens toen hij weer op de schamel zat te luieren, zag
hij op den wand onmiddellijk bij hem eene menigte vliegen zitten.
Hij nam een lap leder, sloeg daarmede op de diertjes los en —
ziedaar! hij had er zeven doodgeslagen. « Jongens ! » dacht Hans,
« dat is toch een heldendaad van belang, zeven in een slag te
dooden ! Als ik dat aan de menschen vertel, zullen ze zich niet
weinig verbazen. Hij bedacht zich een weinig en had spoedig een
plan gereed. Hij maakte zich een lederen muts, daar naaide hij
letters op van pikdraad, deze woorden :
>>

Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,
In eenen slag wel zeven dood.

Nu ging hij, buiten weten van zijn vader, de wijde wereld in
en reisde heel ver, zonder te weten hoe hij aan den kost zou komen. Toen hij op zekeren dag nabij een groot slot in het gras
te slapen lag, kwam een bediende van het slot daar langs. Deze,
het versje op de muts van Hans gelezen hebbende, wekte hem
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en zeide : 4:Is het de waarheid wat ik daar op je muts lees ? ) —
« Wel zeker is dat de waarheid, » zei Hans, « ik heb zeven in eenen
slag gedood. » — 4:Dan denk ik dat wij je kunnen gebruiken, » zei
de knecht. c Heb je lust nee te gaan naar mijnen heer? » — «Ja, »
zei Hans en volgde den knecht naar den heer van het slot. Deze
zeide hem : « In een mijner bosschen houdt zich een groote beer
op, waarvan ik veel last en schade heb. Hij breekt 's nachts in
mijn schapenstal en rooft menig schaap. Ziet gij kans dat wilde
Bier te dooden? Dan zal ik je goed beloonen. » — « 1k denk dat
het wel gaan zal, » zei Hans; x maar dan moeten den eerstvolgenden
nacht de schapen op eene andere plaats worden geborgen. IIK wil
mij in den schapenstal verschuilen en daar moet een pan met gebraden spek staan om den beer op den reuk te doers afkomen. »
De heer gaf bevel dat alles moest gedaan worden zooals Hans
het verlengde. Deze begaf zich des avonds, toen alles in rust was,
naar den schapenstal; gewapend met een grooten biji, verschool hij
zich nabij de plaats waar de pan met spek stolid. De deur liet
hij half open. Het duurde niet lang of het ondier kwam op den
reuk van het spek af, maar toen hij daarvan lekker dacht te smullen, ontving hij van Hans een slag met den bijl, dat hij duizelde,
ter aarde viel en spoedig den geest gaf.
Toen de edelman des anderen morgens vernam hoe uitstekend
Hans zijne taak had volbracht, wenschte hij den dapperen knaap
bij zich te houden. Hiertegen had Hans niets, want een lui en
lekker leven viel in zijn smaak. Maar toen dit een jaar geduurd
had, bekroop hem toch weer de lust tot reizen. De heer beschonk
hem met een goede som gelds en Hans ging op nieuw de wereld
in. Het versje op zijne muts verlengde hij nu op deze manier
Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,
In &nen slag wel zeven dood,
En een wilden beer
Velde hij dood ter aarde neer.

Hij reisde weer vele dagen aaneen en kwam eindelijk in de nabijheid van een groot en prachtig paleis. Hij legde zich daar weer
aan den weg te slapen, en toen hij sliep kwam een van 's konings
bedienden daar voorbij en las het versje op de muts van Hans.
Hij wekte den zwerveling en vroeg : « Vriend, hebt gij dat alles
uitgevoerd ? ) Hans antwoordde toestemmend en nu zei de hofbediende : 1 kom dan meé naar den koning, deze heeft thans juist
behoefte aan zulk een held. )
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Hans was terstond bereid en nu zeide de koning : « Drie reuzen
houden sedert eenigen tijd verblijf in mijne bosschen en bedrijven
van allerlei ten nadeele van mij en mijne onderhoorigen. Ziet gij
kans die gedrochten te dooden ? Dan zal ik u overvloedig beloonen.»
«Hans zeide alweer : « 1k denk dat het wel gaan zal. Maar,
koning, dan moet gij onder de hooge boomen, die hier v6Or het
paleis staan, eene tafel laten aanrechten rijkelijk voorzien van spijzen en daarbij dertig flesschen wijn. » « Best ! » zei de koning,
« het zal gebeuren. » Hans had eigenlijk niet veel lust in deze
onderneming, maar spoedig was zijn plan gevormd. Hij nam een
zakvol kleine keisteentjes, en toen 's avonds alles in rust lag , klom
hij daarmede, tevens gewapend met een dikken knuppel, in een
der boomen, waaronder de tafel was aangerecht. Tegen middernacht
verschenen daar drie reuzen, zoo vervaarlijk groot dat het Hans
waarlijk een weinig benauwd ow 't hart werd. Een der reuzen
bromde : « Het schijnt wel dat ze hier een smulpartijtje gehad hebben.
Nu, dit overschot komt ons goed te pas. Als er nog maar wat in
die flesschen overgebleven is. » Jawel, die waren allen vol. Zij gingen aan het eten en drinken, niet zuinig. Maar het duurde niet
Tang, toen kreeg een der reuzen een keisteentje tegen den kop.
Hij keek om zich heen, maar begreep niet vanwaar dat kwam.
Een tweede steentje trof hem ; nu werd hij boos en zei tot zijn
mast, die naast hem zat : « Dat is tweemaal, maar de derde maal
moet er niet bij komen of ik zal zien wat ik met je te doen heb. »
De ander beweerde zijn onschuld, maar toen de eerste weer aan het
eten ging, werd hem nogmaals een steentje tegen het hoofd geworpen. Nu was het « pak aan ! Er ontstond eene vechtpartij, waaraan
weldra ook de derde deelnam en waarvan het einde was, dat een
der drie het met den flood bekocht. — De twee anderen zetten de
smulpartij voort alsof er niets gebeurd was, maar spoedig werd
altijd dezelfde reus weer door een steentje getroffen. Hij ontstak
weer in woede en viel zijn makker aan, die zich wel met kracht
verweerde, maar ten slotte ook bet leven er bij inschoot. De overblijvende meende nu rustic te kunnen zitten ; maar jawel! Hans
Meld niet op hem met steentjes te werpen. De reus begreep nu
Loch dat zij van boven kwamen en spoedig kreeg hij 1141.:i. in 't
oog. — «Ha, ha, manneke, doe jij dat ?» riep hij en begon. in den
boom te klimmen. Hans rekende er op dat de reus erg beschonken
was en zoodra de reus daarvoor hoog genoeg geklommen was, sloeg
>>
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Hans hem met den knuppel zoo geweldig op zijne grove handen, dat
hij van pijn den boom losliet en achterover op den grond stortte.
Hij viel met zijn kop op den harden bodem en was spoedig dood.
Toen de koning des anderen morgens dit zag, was hij zoo opgetogen, dat hij Hans zijne dochter tot vrouw aanbood en daarbij
zooveel geld als de jonge held maar verlangde. Hans was van beide
niet afkeerig. Eerst liet hij zich een zeer fraaie muts makers met
een gouden plaat er voor, waarop gegraveerd werd:
Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,
In &nen slag wel zeven dood;
En een wilden beer
Velde hij dood ter aarde neer.
Drie reuzen heeft hij ook verslagen,
Nu genet hij 's konings welbehagen. 1)

» Zijne ouders beschonk hij met zooveel geld, dat zij onbezorgd
konden leven. Aan het paleis werd zijne bruiloft met staatsie gevierd. Toen de oude koning stierf, werd Hans Nooitvervaard koning
van dat land en hij heeft met zijne koningin lang en gelukkig geleefd.
Het wonderpaardje.
Er was eens een arme wever, die met zijne vrouw en twee zonen
nauwelijks aan den kost kon komen. De knapen konden nog niets
verdienen, maar eten konden zij als mannen. De oudste was een
leepert, wel bedacht op zijn voordeel. De jongste, die Stoffel heette,

was goedaardig, maar scheen een droomer, een sul.
Op zekeren dag zeide de oudste : « Vader, weef mij een broek,
en moeder bak mij een pannekoek ; ik wil op avontuur de wereld
ingaan. » En zijn vader weefde hem een nieuwe broek, en zijne
moeder bakte hem een dikken pannekoek, en hij ging op avontuur
de wereld in.
Eenige dagen later zei ook Stoffel, de jongste : « Vader, weef mij
een broek, en moeder, bak mij een pannekoek, ook ik wil op avontuur de wereld ingaan. » Daar hoorden de ouders vreemd van op.
Moeder zei : « Wou jij droomer op avontuur de wereld ingaan? Daar
ben je nit4 gesebikt voor. » — En vader vond het ook bespottelijk.
Maar Stc 2 i i. Bel zich niet van zijn stuk brengen, hij hield aan tot
1)

OorspronkelAjk : Hans Neaforfeara Sloeeh, lyts en great,
Saun yn len' slach dead. En in wyld Bier
Forskoerde er mei hild en bier. En trije reuzen het er forslein
Non is er de kening syn trouste feint.
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zijne ouders zeiden : « Nu, laat hem maar gaan, hij zal wel spoedig
terugkeeren. » En varier weefde hem een nieuwe broek en moeder
bakte hem een dikken pannekoek. Toen nam hij afscheid van hen
en ging de wijde wereld in.
Toen hij reeds lang, zeer lang had geloopen, kwam hij voor een
wijd water. Aan de overzijde van dit water zag hij een oud vrouwtje
in een heel klein schuitje, dat scheen niet veel grooter dan een
notedop. — « Vrouwtje, vrouwtje! » riep Stoffel, « wilt ge mij over
het water halen naar den anderen kant ? Dan wil ik je de helft
van mijn pannekoek geven. » — « Neen, dat doe ik niet, >> riep het
oude vrouwtje. — « Och, doe het maar, vrouwtje ! schreeuwde Stoffel
terug. — « Je wilt me bedriegen, kwiljongen ! » raasde zij. «Als je eerst
maar over het water bent, dan geef je me niets. » — « Zeker wel ! »
hernam Stoffel, « ik wil je de helft van den „pannekoek wel vooruit
geven. » — Ja, je kunt wel mooi praten, dat hoor ik. Verleden
week is je broer hier evenzoo aangekomen met praatjes en beloften,
en Coen hij over het water was, stak de deugniet de tong uit en
riep : «1k groet je, vrouwtje! je krijgt niets, hoor ! ik kan mijn
pannekoek alleen wel op. » Toen heb ik hem nageroepen : « Jongetje, jongetje ! dat zal je betaald worden gezet. De beren uit
het bosch zullen je verslinden. »
« Maar vrouwtje ! riep Stoffel, ik zal je waarlijk niet bedriegen;
ik wil je eerlijk betalen. » — « Nu, dan wil ik je overhalen, » zeide
het vrouwtje, en met ongelooflijke snelheid roeide zij over het water. Maar haar schuitje was zoo onnoozel klein, dat er nauwelijks
twee menschen in konden plaats nemen. Stoffel wilde haar vooruit
betalen, maar dit was niet noodig, zei ze. Zij roeide weer, en in
een ommezien bracht zij hem naar de overzijde.
Toen Stoffel haar nu eerlijk de helft van zijn pannekoek had
gegeven, nam zij zijn rechterhand en las hem daaruit de toekomst
voor. Want zij was een tooveres. Zij zeide : « Hoor mij aan, mijn
jongen ! Je bent een eerlijke knaap je zult met des konings dochter trouwen. » Stoffel dacht : « Dan zou het al vreemd moeten loopen,
maar men kan niet weten. » Welgemoed reisde hij verder en bereikte spoedig het bosch waardoor de weg liep. Dezen volgende
kwam hij bij eene plek waar de grond zeer bebloed was. Dit deed
hem verschrikken, en niet zonder reden, want iets verder gaande
vond hij een pannekoek ea de broek van zijnen broeder, verscheurd
en bebloed. -- Zoo was het met den ondeugenden jongen afgeloo-
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pen. Stoffel werd aangedaan en schreide, terwiji hij dacht : « Zoo
loont het kwaad zijn meester. »
Ongeveer een uur was hij verder geloopen Coen hij een klein,
allerliefst paardje zag naderen. Hij greep het dier in de maven,
klopte het zachtjes met de platte hand op den nek en streelde het
langs den rug. Stoffel dacht : «Dit paardje komt mij heel mak voor,
ik kan er wel op rijden, dat is minder vermoeiend dan loopen. » Hij
sprong er op en het dier liep gewillig waarheen Stoffel het leidde.
Tegen den avond kwamen zij samen bij een groot kasteel en
Stoffel hoopte daar te kunnen overnachten. Hij reed over de brug
op het plein en naar het huis. Voor de deur zat de heer van het
kasteel op eene bank. Stoffel groette hem vriendelijk en vroeg beleefd om nachtverblijf ; hij Wilde zich wel vergenoegen met in het
hooi te slapen. Het heerschap was een vriendelijk man, en zei :
« Zeer goed, vriendje, je kunt hier den nacht overblijven. Breng
je paard maar op stal en kom dan hier bij mij terug. » Stoffel
deed alzoo en nu leidde het heerschap hem binnen. Zij kwamen in
eene prachtige zaal, waar alles blonk en schitterde van goud, zilver
en juweelen, en de vloer was belegd met kostbare tapijten. Er
werd Stoffel een stoel bij de tafel aangewezen, het heerschap nam
tegenover hem plaats en nu kreeg de arme jongen daar te eten
en te drinken van alles wat maar lekker en kostelijk was. Stoffel
was nog nooit zoo heerlijk te gast geweest. « Ben je arm, mijn
jongen ? » vroeg hem het heerschap. « Dat juist niet,» zei Stoffel en
begon te rinkelen met de dubbeltjes die hij in zijne zakken had.
«Hoe komt ge daaraan?» vroeg het heerschap, den knaap strak in
de oogen ziende. Maar Stoffel antwoordde vrijmoedig : « 0, mijnheer, ik ben rijk, want ik heb een paardje dat geld lost. » « Kom,
kom ! » zei het heerschap lachende, « nu wilt ge mij foppen. Dat kan
immers niet. » « Kom dan maar mee,» zei Stoffel en zjj gingen samen
naar den stal. « Houd nn je hoed er maar onder, mijnheer ! » Maar
het heerschap zei : « Dank je vriendje ! ik wil mijn nieuwen hoed
niet bemorst hebben. » «Doe 't gerust mijnheer ! » zei Stoffel en het
heerschap zei: « Dan wil ik het waxen, en loopt het op bedrog
uit, dan krijg jij een geducht pak slagen. » « Aangenomen !» zei
Stoffel en op zijn bevel ging het klingklingelekling, en het paardje
begon zich te ontlasten van eene groote menigte geld, niet alleen
dubbeltjes, maar ook schellingen, guldens en daalders, ja zelfs
goudstukjes. Het heerschap kreeg zijn hoed zoo vol dat de bodem
3
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er uit borst en het geld in de stalgrup terecht kwam. — c Dat
paardje moet ik van je koopen ; wat vraagt ge er voor ? » —
Maar Stoffel zei : 1 Dat gaat niet ; mijn paardje en ik zijn kameraads, wij kunnen zonder elkander niet leven. » — Toen zei het
heerschap : c Dan weet ik iets antlers voor je. De koning van ons
land is zeer om geld verlegen. Hij heeft laten bekend maken : wie
hem een kamer vol geld kan bezorgen, mag met zijn eenige dochter trouwen. » c Daar heb ik wel zin in, » zei Stoffel. c Goed, »
zei het heerschap, c maar we moeten thans naar bed.) — Stoffel
verkoos bij zijn paardje in den stal te slapen.
Des anderen morgens ging Stoffel in gezelschap van het heerschap
op reis naar de stall waar de koning woonde. Daar begaven ze
zich naar het paleis en kwamen in de zaal waar de koning op zijn
troon zat. — « Koning, » zei Stoffel, « ik weet raad om u aan geld
te helpen. Wilt ge mij dan met uw dochter laten trouwen ? »
Zulk een boerenlummel met de prinses laten trouwen, dat scheen
den koning nu wel wat vreemd toe. Hij vroeg het heerschap : c Kent
gij lien mensch ? » — De edelman begon te vertellen van het wonderpaardje en toen wenschte de koning daar ook iets van te zien. Zij
gingen naar buiten en op Stoffels bevel ging het weer : klingklingelekling, en weldra lag er een hoop geld op het plein. Nu was
het akkoord spoedig gesloten. Stoffel mocht met des konings dochter trouwen en de koning ontving het wonderpaardje.
De arme wever en zijne vrouw hadden sedert het vertrek hunner
zoons geen vroolijk oogenblik beleefd. Er waren reeds eenige jaren
verloopen en nog altijd betreurden zij hunne kinderen, van wie ze
taal noch teeken hadden vernomen. Stoffel, meenden ze, zou wel
verongelukt zijn; de oudste kon wel fortuin gemaakt hebben, maar
dan had hij zeker uit grootschheid zijne arme ouders vergeten.
Toen gebeurde 't op zekeren dag, dat op den weg voor hunne
hut een prachtig rijtuig stilhield. Uit de koets stapten een heer
en eene dame, zoo buitengewoon fraai en deftig gekleed, dat de
oude lui het nog nooit zoo hadden gezien. Het paar meldde zich
bij hen aan, en ziedaar, het was hun zoon Stoffel met zijne prinses.
Eerst herkenden de ouders hun zoon niet, maar toen deze zei :
« Vader, weef mij een broek en moeder, bak mij een pannekoek, »
toen was 't klaar. Nu was de vreugde groot en aan de armoede
der ouders kwam een einde, want Stoffel nam hen meé naar de
hofstad en daar hebben ze nog lang en gelukkig geleefd.
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De twee geltjke brooders,
Er was eens een visscher,. lie ging naar den vijver te visschen
en toen hij zijn net onder water liet zakken werd het plotseling
zoo zwaar, dat hij dacht een grooten visch te hebben gevangen.
Maar toen hij het net optrok was er geen visch in, maar wel een
klein overdekt potje. Hij nam het potje en deed het deksel er af.
Nu steeg er een dichte roode walm uit en plotseling stond er een
ontzaglijk groote man achter den walm, die zeide : « Visscher doe
mij weer in het potje, anders loopt het niet goed met je af. >> De
visscher zei : « Hoe zal ik je er in krijgen ? Ge zijt zoo groot en
het potje is zoo onnoozel klein. » De geest antwoordde : « Beproef
het maar, het zal wel gaan en het zal je niet tot nadeel zijn. Doe
je mij er weer in, dan zult ge zooveel visch vangen als ge nog
nooit gevangen lebt. En in het net zult ge ook een kistje vinden,
dat moet gij in zes deelen splitsen. Een deel daarvan geest gij aan
uwe vrouw, een aan uw paard en een aan uwen hond. De overblijvonde drie deelen begraaft gij onder den drup van het dak. Maar
pas op ! dat je niet in het kistje ziet voor ge er meé in uw huis zijt. >
De visscher tastte in den walm, duwde hem met beide handen naar
beneden, en zoo gelukte het spoedig den geest in het potje terug
te persen. Handig werd het deksel er op gedaan en voldoende gesloten, — en hij wierp het potje weer in het water, gelijk hem
bevolen was.
Toen hij op nieuw het net uitwierp en weer optrok, ving hij
niet alleen een groote menigte visch, maar ook onder in het net
het beloofde kistje. Zeer verblijd begaf hij zich naar huis ; maar
onderweg kon hij zijne nieuwsgierigheid niet bedwingen. Hij waagde 't
het deksel van het kistje even op te lichten en wilde er in kijken, maar — nu was hij op eens stekeblind. Dit maakte hem zeer
treurig ; op het gevoel af moest hij den weg vervolgen en tehuis
gekomen vertelde hij zijne vrouw wat hem wedervaren was. « Maar, >>
zeide hij ten slotte, « wij moeten toch volbrengen wat de geest mij
bevolen heeft, anders zou het nog erger met ons kunnen gaan. >
Hij verdeelde het kistje in zes stukken, gaf een er van aan zijne
vrouw, een aan zijn paard en een aan zijnen hond. De drie overblijvende stukken begroef hij onder den drup van het dak. Nu was
er geen jaar verloopen of des visschers vrouw werd moeder van
twee jongens, die zoo sprekend gelijk atm elkander waren dat men
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geen onderscheid kon zien. En het paard kreeg twee veulens, de
hond twee jongen en onder den drup van het dak groeiden twee
labels, twee pistolen en twee geweren uit den grond op. En toen
dit alles er was werd de visscher weer ziende, waarover hij zich
zeer verheugde.
Toen de twee knapen groot waren geworden zei de visscher : « Gij
kunt niet altijd tehuis blijven, gaat daarom de wijde wereld in en
uw geluk beproeven. » — Hij gaf ieder hunner een paard, een hond,
een label, een pistool en een geweer. Hierop namen zij afscheid en
trokken heen. Zij hadden reeds een zeer langen weg afgelegd toen
zij aan een dicht woud kwamen en de een tegen den ander zei :
«Broeder, wat heb ik een honger ! het eerste wat mij voorkomt
wil ik schieten. » — Pas had hij dit gezegd of een beer kwam brommende op hem af. Hij legde aan, maar de beer richtte zich op en
zeide : « Lieve jager, schiet mij niet, ik wil je twee jongen brengen. »
Hierop liet hij 't geweer zakken, terwijl de beer terug ging en eenige
oogenblikken later twee jongen bracht.
De broeders trokken verder en toen zij weer een groot eind weegs
hadden afgelegd zei de eerste tot den tweede : Broeder, wat heb
ik een houger! het eerste wat nu voorkomt wil ik schieten. » Hierop
kwam er een wolf uit het bosch te voorschijn ; de jager legde op
hem aan. De wolf sperde zijnen muil op en zeide : « Lieve jager,
schiet mij niet, ik wil je twee jongen brengen. » Hij sprong terug
en kwam weldra opdagen met twee jonge wo4es. Al weder reisden
zij verder en de twee jonge beren en de twee jonge wolven liepen
met de twee honden achter hen. Na opnieuw een grooten afstand
te hebben afgelegd zei de eene broeder weer tot den ander : « Broeder, wat heb ik een honger ! het eerste wat mij nu voorkomt wil
ik toch schieten. » — Nu ontmoette hen een leeuw, waarop de jager
aanlegde, maar ook de leeuw zei : « Lieve jager, schiet mij niet, ik
wil je twee jongen brengen. » Ook hij volbracht zijne belofte door
het brengen van twee jongen.
Nu had ieder der broeders een paard, een hond, een beer, een
wolf en een leeuw. Zij trokken verder het bosch door, totdat zij
bij een grooten boom kwamen, die juist op een kruisweg stond. Hier
zeide de een tot den ander : « Broeder, wij kunnen toch niet altijd
bij elkander blijven ; ik wil linksaf gaan, ga gij rechtsaf. Doch in
dezen boom steek ik mijn mes. Na verloop van een jaar willen wij
hier weer zijn ; is een van ons beide er clan niet, dan zal het lem-
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mer van dit mes aantoonen hoe 't met hem is. Is het lemmer nog
glad en glimmend als op dit oogenblik, dan leeft hij ; is het roestig,
clan is hij dood. » — Hierop namen zij afscheid.
De broeder, die rechtsaf gereisd was, kwam weldra buiten het
bosch -en spoedig daarop in eene groote stad. Daar luidden de klokken zonder ophouden en de geheele stad was met rouwfloers behangen. De reiziger, die hiervan niets begreep, vroeg den waard,
bij Wien hij zijn intrek had genomen, of misschien de koning van
dat land overleden was ? «De koning is niet overleden, » zei de waard,
« maar morgen den dag moet des konings dochter worden uitgeleverd aan veertien reuzen, en dan zal zij worden verslonden door
een draak met veertien koppen. Zoo niet, dan zoude er een groot
kwaad over het geheele land komen. De koning heeft ook reeds
sedert geruimen tijd - doen uitroepen, dat wie de reuzen bedwingt
en den draak verslaat, de prinses zal mogen trouwen en na
des konings dood het koninkrijk erven. Vele ridders hebben dit
beproefd, maar zij zijn alien ongelukkig omgekomen. Heden is het
de laatste dag ; morgen moet de prinses haar lot ondergaan.
De reizende jager dacht ernstig na en des anderen morgens begaf
hij zich vroegtijdig naar den koning. Hij hood aan, de reuzen te
bekampen en verzekerde dat de prinses niet in hunne handen zoude
vallen. De koning meende : « er handen reeds zoovelen zich gewaagd,
altijd met noodlottig gevolg ; dat onnoodig verspillen van jeugdige
levens stond hem tegen, het was 't raadzaamst dat de jonge vreemdeling van zijn plan afzag. » — Deze liet zich echter niet terughouden.
Hij trok naar den drakenberg, maar des konings dochter reed, in
een koets, die met zwart fibers behangen was, ook derwaarts. Toen
hij op de hoogte van den berg kwam, ontmoette hij een reus, die
hem hoonlachend toevoegde : « Wat wou jij hier, nietige aardworm? »
tegelijk gaf hij den jongeling een duw, die hem bijna ter aarde deed
storten. Maar de jongeling zette zich schrap en hieuw met zijn wondersabel den reus een arm af. Zijne dieren vielen hierop den plompaard aan, wierpen hem neder en nu sloeg de jager hem den kop af.
Spoedig ontmoette hij den tweeden reus, dien hij ook versloeg, evenzoo al de anderen, tot aan den veertienden toe. Deze lag ook reeds
ter aarde, maar Coen, ziende dat al zijne makkers waren verslagen,
smeekte hij om lijfsbehoud, onder belofte den sleutel van het drakenhol te zullen aanwijzen. De jager nam hierin genoegen en de
reus bracht hem in het dichtste van het bosch bij een rotswand.
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Daar zag hij den sleutel aan een steen hangen, maar er wies eene
plant voor, wier ranken dicht aan en door elkander groeiden als
een tralienet, en deze plant was zoo giftig dat wie haar slechts aanraakte, onmiddellijk moest sterven. Zeer voorzichtig stak hij daarom
twee vingers door eene opening tusschen het loof der plant om den
sleutel weg te nemen, maar de reus gaf hem een scoot waardoor
hij een blad zoude hebben aangeroerd, indien hij niet in tijds had
teruggetrokken. Nu trok hij zijn label en hitste zijne dieren op den
reus aan. Zoo dwong hij dezen om hem den sleutel in han gen te
geven. Daarna liet de jager hem door zijne dieren ter aarde werpen
en hij sloeg hem den kop af.
Hierop begaf hij zich naar het drakenhol. Aan den ingang zat
eene oude vrouw, die hem niet wilde binnen laten. Hij sloeg haar
echter zonder veel omslag het hoofd af, maar nu kwam de draak
toegeschoten en spuwde uit al zijne veertien koppen vuur en vlam.
Thans zonk den jager bijna de moed in de hakken, doch hij riep
zijne dieren aan, deze overmeesterden spoedig den draak, wierpen
hem tegen den grond, waarna de held hem alle veertien koppen afsloeg.
Haastig begaf hij zich naar de koningsdochter, die nog in den
zwarten wagen zat. Hij deelde haar mede dat hij al de reuzen en
ook den draak verslagen had en dat zij alzoo verlost was. Zij was
zeer verblijd, noodigde hem, naast haar plaats te nemen en naar de
hofstad te rijden, waar zij nog denzelfden avond de bruiloft wenschte
te vieren. Maar hij zeide : 1k ben nog te jong. Ik wil eerst nog
een jaar in de wereld rondreizen en dan kom ik terug. » Toen gaf
zij hem tot aandenken haren omslagdoek. Hij s peed de tongen uit
de veertien drakenkoppen, wikkelde die in den doek der prinses en
trok met zijne dieren vandaar.
De koningsdochter werd evenwel op de terugreis naar de stad
door haren koetsier, die alles wat er gebeurd was op een afstand
had gadegeslagen, schandelijk bedreigd. Als zij niet wilde zweren,
aan haren varier te zullen vertellen, dat hij, de koetsier, de reuzen
en den draak had verslagen, en dan met hem wilde trouwen, dan
zou hij haar vermoorden. Zij smeekte hem met een vloed van tranen om genade, maar te vergeefs, en om haar leven te redden moest
zij beloven wat hij verlangde. Spoedig kwamen zij in de hofstad
aan, waar zij met gejuich wer pen verwelkomd. De koning kwam
hen tegemoet rijden en de koetsier verhaalde, dat hij de reuzen en
den draak verslagen en alzoo de prinses verlost had. De koning
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was er voor, terstond bruiloft te vieren, maar de prinses verzocht
van haren vader een jaar uitstel voor haar huwelijk ; de doorgestane doodsangsten hadden haar te zeer verzwakt. Dit kon de koning
wel billijken ; maar Coen het jaar verstreken was, juist op den dag
af, worden er aanstalten voor de bruiloft gemaakt. Alle klokken
luidden den geheelen dag en alle huizen waren behangen met veelkleurige tapijten en andere versierselen.
Denzelfden dag kwam de jager met zijne dieren ook in de stad,
en in de herberg vroeg hij weder, wat die buitengewone drukte
beteekende. De man vertelde hem : « Het is heden een jaar geleden
dat de koetsier des konings de prinses van den , dood heeft gered,
door veertien vervaarlijke reuzen en een afschuwelijken draak te verslaan. En nu viert hij vandaag met haar bruiloft. » Hierop zei de
jager : c Daar moet ik ook een stuk vleesch van hebben. » De waard
meesmuilde en zei : « 1k wed om honderd daalders dat je 't niet
krijgt. Ik zou niet weten hoe je 't zoudt krijgen. » c Is het je meenen met die weddingschap ?» vroeg de jager. « Wel zeker ! »
De jager zond nu zijnen beer naar het paleis des konings. Het
dier liep daar heen en weer, maar wist toch in het paleis te komen
en daar achter den stoel van des konings dochter plaats te nemen.
Hij begon zachtkens te brommen ; zij zag even om en werd zeer
verblijd, want zij herkende den beer. Zij liet hem met haar naar
hare kamer gaan en vroeg wat hij verlangde. De beer vertelde haar,
dat zijn heer in de stad was aangekomen en gebraden vleesch van
des konings tafel wenschte te hebben. Terstond beval zij aan den kok
dat hij den beer eene hoeveelheid vleesch zoude meégeven, en daarmede begaf bruintje zich naar de herberg.
c Zie je, » zei de jager tot den waard, c ik heb de weddenschap
gewonnen. Maar ik wil ook koek hebben zooals de koning ze zelf
eet. » — « Nu, maar dat gaat toch niet aan, » zei de waard, « daar
verwed ik mijn geheele huis op. ) — « Aangenomen ! » zei de jager
en hij zond zijnen wolf naar des konings paleis. Deze wist zich
ook den weg te banen tot de bruiloftszaal. De prinses merkte ook
-hem spoedig op en vernam naar het doel zijner komst. Hij zeide,
dat zijn heer koek wenschte te hebben gelijk de koning lien zelf at.
Maar nu werd hij ook door den koning opgemerkt en op diens vraag,
hoe dat dier daar kwam, deelde zijne dochter hem mee wat de wolf
verlangde. De koning beval nu dat oogenblikkelijk de jager zelf aan
het hof moest worden gehaald. Het duurde niet lang of deze ver-
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scheen en werd zeer vriendelijk ontvangen ; want dit had de prinses
haren vader aangeraden.
Hij moest nabij den koning aan tafel gaan aanzitten. Toen zij nu
aten en dronken, werden ook de veertien afgehouwen drakenkoppen
op de tafel gebracht. De jager zei : « Dat zijn gruwelijke dieren ;
zouden zij ook tongen hebben ? » — Wel zeker ! » zeide de koning,
« tongen moeten ze hebben, waarmee zouden ze anders vuur spuwen ? — Maar de koetsier zei : « Neen, ze hebben Been tongen. »
Nu haalde de jager den doek te voorschijn met de drakentongen
er in. Hij paste ze in de drakenbekken en zij pasten volkomen.
De koetsier, dit ziende, viel van zichzelveu en werd de zaal uitgedragen. De jager hield nu bruiloft met de koningsdochter en toen
het feest was afgeloopen, bracht men den koetsier op een berg. Daar
werd hij in een ton met spijkers geslagen en zoo liet men hem
naar beneden rollen.
Eenige dagen later stond de jager midden in den nacht van zijne
legerstede op en zag het venster Daar zag hij in het naastbijgelegen bosch een vuur branden. Door nieuwsgierigheid gedreven
ging hij met zijne dieren daar op los. Een belangrijken afstand had
hij reeds afgelegd, toen vond hij eene oude vrouw bij een vuur
zitten, aanhoudend jammerende : Uwe dieren zullen mij kwaad
doen. >> Hij verzekerde haar dat zij van zijne viervoetige metgezellen niets te vreezen had. Zij echter gaf hem een rijsje en verzocht hem de dieren daarmee te slaan, om ze op een afstand te
houden. Hij deed dit, maar op hetzelfde oogenblik waren de dieren
in steen veranderd. Hij zelf werd door het wijf met een rijs geslagen en nu was ook hij een steenen beeld. Toen de schoonzoon
des konings niet aan het hof terugkwam en niemand wist waar hij
gebleven was, ontstond er groote droefenis. Alle klokken werden
weer geluid, alle huizen werden met rouwfloers behangen en de
koningsdochter schreide nacht en dag. Om dezen tijd was echter de
broeder van des konings schoonzoon bij den grooten boom op den
kruisweg in het bosch gekomen. Hij had gezien dat het mes op de
zijde vanwaar zijn broeder was afgereisd geheel roestig was. Vreezende, dat hem een groot ongeluk overkomen zou zijn, was hij denzelfden weg afgereisd dien zijn broeder was ingeslagen. Alzoo kwam
hij ook in de hofstad en toen hij met zijne dieren de poort binnen
kwam, ontstond er groote vreugde. Hij werd naar het koninklijk paleis
geleid ; daar viel hem de prinses om den hals uitroepende : Wat
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ben ik verheugd u weer te zien. 1k dacht zeker dat ge verongelukt waart en ik u voor altijd zou moeten missen. »
Hij begreep dat pier eene vergissing in het spel was en men
hem voor zijn broeder hield. Maar hij liet niets bemerken. Misschien dacht hij wel : « Zoo kan ik misschien te weten komen waar
hij is heen gegaan en wellicht hem nog redden.» — Des nachts
kon hij niet slapen. Hij stond van zijn leger op en zag het venster
uit, en zag, evenals kort geleden zijn broeder had gezien, in het
naastbijgelegen bosch een vuur branders. Hij ging met zijne dieren
daar op aan en vond ook de oude vrouw. Zij jammerde weer :
« Uwe dieren zullen mij kwaad doen,» en wilde hem een rijsje geven om hen te slaan. Maar hij had de versteende dieren reeds zien
staan ; hij trok zijn sabel en zei : « Wacht, heks ! ik zal je helpen.
Jij hebt zeker ook mijn broeder gedood. » Hij wilde haar den kop
afslaan, maar zij smeekte hem hartroerend om haar Loch het leven
te laten en beloofde dat dan ook terstond zijn broeder weer levend
zoude zijn. Hij bewilligde en nu gaf zij hem een flesch, daaruit
moest hij op ieder der versteende lichamen een paar droppels gieten.
Dit deed hij en terstond kwamen zijn broeder en de dieren in het
leven terug. Zij vielen elkander van blijdschap om den hals, « maan>
zeiden ze tot elkander : « wij kunnen die oude booze heks niet laten
leven, zij mocht ons nog Bens kwaad doen. » — Zij pakten haar
aan en wierpen haar in het brandende vuur. Doch, hoewel zij te
midden der vlammen lag, deerden dezen haar niet. Nu begrepen de
broeders, dat het wijf ergens eene betoovering aan zich moest hebben.
Zij haalden haar nit het vuur, trokken haar de kleéren van het
lijf en toen zij haar de muts van het hoofd rukten, vloog de duivel
daar van onder weg. En toen zij nu weer in het vuur werd geworpen, brandde zij als pek en zwavel.
De broeders keerden daarop terug naar de stall. Zij verhaalden
elkander hun wedervaren, sedert zij elk buns weep waren gegaan. De
tweede vertelde den eerste, hoe hij de poort was binnengekomen
en men hem met gejoel naar 't paleis des konings had geleid ; ook
hoe de prinses hem had omarmd en hij zich had gehouden alsof hij
haar man was. Dit maakte den jeugdigen echtgenoot zoo jaloersch,
dat hij den sabel trok en zijn broeder het hoofd afsloeg. Maar then
de onthalsde daar voor hem lag, kreeg hij berouw, bedenkende dat
zijn broeder hem het leven had gered. Gelukkig schoot hem nu te
binnen dat de flesch met wonderolie van de heks nog niet ledig was.
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Hij zette zijn broeder het hoofd weer op den romp, smeerde den hall
met druppen uit de flesch, en aldus herleefde de doode. Zij gingen
thans gezamenlijk naar het hof des konings. En toen de koning, de
vader der prinses, kwam te sterven werd zijn schoonzoon koning van
het land en deze benoemde zijn broeder tot oppersten generaal.
De jjzeren man.
Een krijgsman, die vele jaren in den oorlog had gediend, kreeg
eigenlijk zijn bekomst er van en nam zijn ontslag. Nu ging hij de
wijde wereld in om zijn geluk te beproeven, zonder eigenlijk te
weten waarheen hij wilde reizen. Zoo kwam hij in eene eenzame
wildernis bij een rots, waarbij eene oude vrouw, naar 't wel scheen,
de wacht Meld. Hij vroeg haar of zij ook wist hoe hij aan geld
en mondkost zon kunnen komen. 4 Dat zal gemakkelijk gaan, >>
antwoordde zij, c als gij mij maar wat wilt helpers. x'
In de rots was eene opening en. daarin een lange trap naar
beneden, die ook kon worden weggenomen en de oude vrouw
zeide : c Ga dezen trap af, dan zult gij, in de diepte een gang doorgaande, in een kamer komen, waar gij nets zult vinden dan zilvergeld. Laat dit onaangeroerd en ga door naar eene andere, waar
overvloed van goudgeld opgehoopt ligt. Ook dit moogt gij niet
aanraken ; maar ga verder, dan komt gij in de derde kamer, en
daar ligt op eene tafel een ijzeren man uitgestrekt. Hef even zijn
hoofd op, dan zult gij daar onder een tondeldoos met vuurslag
vinden. Neem dit weg en leg het hoofd weer neder zooals het
heeft gelegen. Is dit gedaan dan moogt gij zooveel goudgeld nemen
als gij maar kunt meédragen. Kom dan weer boven en stel mij de
tondeldoos met het vuurslag ter hand; het geld moogt gij behouden. »
De oude soldaat, die geen vrees kende, stond niet lang in beraad,
maar daalde den trap af. Hij be yond alles zooals de oude vrouw
gezegd had. Hij nam de tondeldoos met het vuurslag in bezit, voorzag zich daarop ruim van goudgeld en zocht toen den trap weer
op. Maar toen hij naar boven wilde gaan, riep de oude vrouw hem
toe, dat hij haar eerst het vuurslag-gereedsctiap moest geven. Hij
zeide, dit te zullen doen als hij boven was. Nu wilde zij den trap
optrekken, maar hij, niet loom, greep de onderste trede, klom er
op en was spoedig boven. Het oude wijf was boos, zij beval hem
haar spoedig het vuurgereedschap af te staan, of zij zou hem in
de diepte terug werpen, waar hij dan verhongeren kon. Maar de
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krijgsman, in plaats van dit bevel op te volgen, gaf haar een pak
slagen dat ze niet meer slaan kon, en liet haar toen aan haar lot over.
Hij ging thans naar de naastbijgelegen stad; daar legde hij zijn
soldatenpak af en kleedde zich als edelman. Hij nam zijn intrek in
de voornaamste herberg, huurde een knecht voor zich alleen en
leefde zeer rijk. Maar dit had nog maar weinige weken geduurd,
toen bezat hij reeds geen rooden duit meer. De knecht, geen sober
levee gewoon, had nu 't plezier er af en liep weg. De waard, altijd
zeer vriendelijk en voorkomend, mits hij naar eisch betaald werd,
begon nu ook een anderen toon aan te slaan. Hij sloot den soldaat in een kamertje op, om bij den rechter te onderzoeken, hoe
hij met zulk een oplichter — naar hij zeide — had te handelen.
De soldaat had in zijne gevangenis niets dan een armzalig bed,
een tafeltje en een stoel. Het eten en drinken was uiterst slecht.
Vuur mocht hij in zijn vertrek niet hebben; hij kon dus ook niet
rooken, en daar was hij een hartstochtelijk beminnaar van. Liet
hij den waard eens bij zich komen en verzocht hij jets beter bediend te worden, dan werd hij onder een vloed van vloek- en scheldwoorden met een pak slagen bedreigd. Wat zou hij doen ? Geduldig dragen was maar het beste.
Op een avond zat hij te peinzen ; het was duister en men onthield hem het zoo gewenschte licht. Nu herinnerde hij zich dat hij
het vuurslag-gereedschap uit de onderaardsche gewelven nog had.
« Laat mij vuur slaan, » dacht hij, dan kan ik toch eens rooken.
Hij sloeg vuur, en ziedaar ! zonder dat hij jets vernomen had, stond
de ijzeren man voor hem en vroeg wat hij begeerde. De soldaat
verschrikte, maar de man zeide : « gij hebt mij met het vuurslaan
opgeroepen, en kunt nu van mij verkrijgen wat gij verlangt. » —
« Welnu, dan maar een zak vol goudgeld, » zei de soldaat.
De ijzeren man verdween, maar kwam 13.a weinige oogenblikken
terug met een zak vol goudgeld. Nu klopte de soldaat op de deur,
teneinde bedienden te doen komen. De waard zond er twee op af
met het bevel : « Ransel dien levenmaker duchtig af, dan kan hij
leeren zich rustig te houden. »
De bedienden openden de deur en zetten groote oogen op ; de
soldaat zat goudgeld te tellen. Nu was spoedig de vriendschap op
nieuw gesloten. De soldaat betaalde gaarne wat meer dan hij schuldig was en de waard was weer de voorkomendheid in eigen persoon.
De oude krijgsman was nu nog veel rijker dan te voren. Hij
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.mocht den ijzeren man oproepen zoo dikwijls hij Wilde en kon geld
krijgen zooveel hij verlangde. En hij leefde weer rijk en voornaam.
Nu gebeurde 't eens dat de koning eene groote geldleening liet
uitschrijven. Er werd zulk een groote som gevraagd, dat ieder dacht,
het kan er niet komen. Maar de rijke oude soldaat ging naar den
koning en zei : « Die som gelds kan ik alleen wel schikken en niet
om u te leenen, maar ik schenk ze u. » Zulk een aanbod en zulk
een rijkdom verbaasden natuurlijk ieder, en de schatrijke man werd
het voorwerp der algemeene bewondering en vereering.
Nu had de koning een zeer mooie dochter en de oude soldaat
verliefde op haar. Hij kon haar echter bezwaarlijk ten huwelijk
vragen omdat men hem zoo weinig kende en hij zich liefst niet
naar waarheid bekend maakte. Hij klaagde zijn nood aan den ijzeren man en vroeg hem of hij haar 's nachts niet heimelijk bij hem
kon brengen. — Niets was gemakkelijker en het gebeurde nu iederen nacht. De prinses klaagde bij haren varier dat zij 's nachts als
zij sliep uit haar bed werd opgenomen en naar een ander huis
overgebracht, zonder dat zij zeggen kon hoe dit ging en wie dit
deed. De koning en zijne wijzen gaven haar den raad, dat zij op
de deur van het onbekende huis een kruis moest schrijven, als zij
er weer uitgebracht werd. Zij deed dit. Maar toen men door dit
middel des anderen morgens het huis dacht te vinden, ontdekte
men dat op alle huisdeuren kruisen stonden. Dit had de ijzeren
man gedaan. Nu gaf de koning haar den raad, een kluwen wollen
garen mee te nemen, deze in het vreemde huis te laten vallen en
den draad in de hand te houden als zij weer naar het paleis werd
gebracht. Dan zou men, lien draad volgende, het huis zeker vinden.
Alweér mis ! Des anderen morgens liepen er draden naar alle huizen, er lag een spinrag van garen door de stall. Den derden dag
zei de koning, zij moest een zakje met meel meénemen en dit uitstorten voor het huis waarin zij ongevraagd gebracht werd. Ook
dit werd gedaan en nu zeide de ijzeren man : « Laat het geheim nu
maar ontdekt worden. z — Het uitgestorte meel weer des anderen
morgens het huis aan. En dit was het huis van den schatrijken
man, die het land uit den geldnood had gered. De koning zeide
hem, dat hij zoo niet had behoeven te handelen hij konde met
alle liefde de prinses tot zijne vrouw krijgen. Dit geschiedde en
zoo werd de arme soldaat van weleer een machtig prins. Zij leefden
genoegelijk, want geld hadden ze nooit gebrek.
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Zij waren reeds zeven jaar getrouwd geweest, then zij op zekeren
avond genoegelijk bij elkander zaten. Daar stond op Bens de ijzeren
man achter hen. Hij zeide : «Reeds zeven jaren gelukkig geweest
en in al dien tijd niet aan_ mij gedacht ! Maak je gereed, neem
afscheid van alles wat je lief is en volg mij. De tijd van ons beider
ongeluk is daar, als gij niet nauwkeurig volbrengt wat ik zal zeggen. » De prins werd zeer verschrikt. Toch deed hij wat de ijzeren
man verlangde ; zij gingen samen op reis. Zij kwamen bij dezelfde
rots, waaruit de prins eenige jaren geleden het vuurslaggereedschap
had gehaald. De ijzeren man zeide : « Heden avond komen hier zes
geesten met een groot zwaard om mij het hoofd of te slaan. Drie
andere geesten komen met eene 'Est waarin zij mijn lichaam zullen
bergen. Zorg a dan mijn hoofd er bij te leggen op de plaats waar
het behoort ; dan zijn wij gered. Doet ge 't niet, dan zijn wij verloren. 2. De prins deed zooals hem gezegd werd en zoodra alles was
volbracht, stond er een schoone jonge prins achter hem. Deze vertelde dat hij de ijzeren man was geweest en ' ten gevolge eener
verwensching jarenlang in den staat van betoovering had moeten
doorbrengen. Zij reisden nu tezamen welgemoed naar de hofstad.
Onwidze Hans.

Eene arme weduwe had drie zonen. De jongste heette Hans en
was onwijs. Eens zei de moeder tot hare jongens : «Een uwer zal
wel een dienst moeten zoeken als boerenknecht. Hier valt niet veel
te verdienen, wij kunnen z(56 met ons vieren niet meer aan den
kost komen. » De drie broeders moesten dit toestemmen en de oudste
ging uit om een dienst to zoeken. Maar hij was nauwelijks eene
week van huis geweest, toen kwam hij terug en nu miste hij zijn
neus en zijne ooren. Op de vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde
hij : «1k heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die
een knecht noodig had. In de eerste drie dagen gelukte dit niet,
maar toen vond ik een man, die mij wel in zijn dienst wilde nemen.
Hij bood mij ook een goed loon aan, maar maakte daarbij de bepaling, dat wie van ons beiden, hij of ik, het eerst boos zoude
worden, zich neus en ooren moest laten afsnijden. Ik vond dit
wel zeer dwaas, maar ging toch de overeenkomst aan, want ik
stelde mij voor, dat de boer, die zulk een vreemde voorwaarde stelde
om twist en tweedracht te voorkomen, een vredelievend man zou
zijn. Maar het bleek juist het tegendeel te zijn. Hij was een rechte
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dwarsdrijver die mij plaagde, lastig viel en berispte over allerlei
onbeduidende zaken. Ill begreep spoedig dat hij 't er op toelegde
om mij boos te maken ; daarom was ik op mijn hoede en hield mij
lang goed. Maar eindelijk maakte hij het toch zoo, dat ik mijn geduld verloor en, eer ik er aan dacht, driftig en boos werd. En nu
was er geen genade, ik moest mij neus en ooren laten afsnijden.
Het spreekt vanzelf dat ik bij lien boer niet langer in dienst wilde
blijven ; daarom kom ik nu tehuis. »
Nu zei de tweede broeder: «Het zou mij toch verwonderen, als
ik het tegen then mensch niet zou kunnen volhouden in het bewaren
van mijn gevuld. 1k wil mij ook bij hem in dienst besteden. >> —
Hij ging keen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde
voorwaarden. Hij hield het wel eenige dagen langer vol dan zijn
broeder, maar ten slotte verspeelde hij toch ook neus en ooren en
kwam bij zijne moeder terug.
En nu zeide de onwijze Hans, dat hij het ook Bens met then
vreemdsoortigen boer wilde beproeven. « Kom, >> zeiden zijne broeders,
c laat dat maar na ; gij zijt geheel ongeschikt om met dies man
om te gaan. >> — Hans stoorde zich daar niet aan ; hij begaf zich op
reis en werd knecht bij denzelfden boer, natuurlijk ook weer onder
de voorwaarde : wie 't eerst boos wordt moet neus en ooren missen.
Den eersten morgen reed de boer uit en zeide : « Hans, als ik
van avond tehuis kom moet de put gedempt zijn, die daar in het
weiland is, en ook zoo 't behoort. >> — « 't Is wel, boer, >> zei Hans
en toen de boer met het rijtuig uit het gezicht was, begon Hans
met het werk. Hij dempte den put niet met aarde, maar met boerengereedschap.: wagens, karren, ploegen, eggen, spaden, hooivorken,
kortom alles wat hij maar vinden kon. Toen de put daarmede
ten slotte nog niet gevuld was, doodde Hans eenige koeien en wierp
die er nog boven op. De boer keek des avonds bij zijne tehuiskomst leelijk op, maar zijn toorn moest hij bedwingen, want hij
dacht aan zijn neus en ooren.
Den volgenden morgen reed de boer weer uit en zeide : « Hans,
als ik van avond naar huis kom moet het wagenpad (de reed) van
den hoofdweg naar mijn huis wit geplaveid zijn. >> — « 't Is wel, boer, >
zei Hans. En hoe legde hij dit werk aan ? Alle koeien en kalveren
en alle schapen en geiten die wit van haar of yacht waren, ook
alle witte ganzen, eenden en kippen maakte hij kapot en met deze
dieren plaveide hij het wagenpad. De boer werd hierdoor des
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avonds in het naar huis rijden niet weinig bemoeilijkt en hij was
nog slechter op zijn gemak dan den vorigen avond; maar boos
worden dorst hij niet.
Den derden morgen, toen de boer alweer uitreed, zei hij : «Hans,
als ik van avond tehuis kom moet er naast mijn huis een groot
helder licht bran.den.» 't Is wel, boer, » zei Hans. Des avonds,
tegen den tijd waarop de boer terug te verwachten was, stak Hans
de kleine schuur, die nabij de groote stond, in brand. De boer kon
nu wel niet klagen dat dit licht te klein was, maar bijzonder
tevreden over de handelwijze van den knecht was hij toch ook niet.
Hij zorgde echter wel, althans oogenschijnlijk, kalm te blijven.
Des daags daaraan zond hij Hans naar het veld te werken op
een tamelijk grooten afstand van het huis. En toen de tijd voor het
middagmaal daar was, vergat men Hans te roepen. Deze begreep
spoedig wat men met hem voor had en nu ging hij ongemerkt
naar huis, sloop in de schuur en haalde vandaar een zak rogge.
Hiermede ging hij naar den bakker, die hem voor dien prijs gaarne
een goed middagmaal verschafte. Des avonds, toen Hans in huis
kwam, zei de boer : Idaar staat wat eten voor je. » — «Niet noodig, boer,» zei Hans, «ik heb reeds gegeten, en iets beters ook.) —
Hij vertelde den boer, op diens vragen, wat hij gedaan had. Nu
liep de man haastig naar den bakker en zeide : « gij moet niet
weder graan van mijn knecht koopen, want hij ontsteelt het mij.
't Is wel, boer, » zei de bakker.
Den volgenden dag ging het evenzoo. Hans stond op het veld
te werken, maar werd niet bij het middagmaal geroepen. Nu stal
hij een zak tarwe uit de schuur, ging er mee naar den stijfselmaker en deze gaf hem daarvoor zooveel spijs en drank, dat hij
voor den geheelen dag genoeg had. Des avonds van zijn werk
tehuis komende bedankte hij weer voor den kost, dien men hem
voorzette en vertelde den boer wat hij gedaan had. De boer ging
daarop naar den stijfselmaker en zeide : gij moet niet weder tarwe
van mijn knecht koopen, want hij ontsteelt ze mij. » — « 't Is wel,
hoer, » zei de stijfselmaker.
Toen het een dag later al weer op dezelfde manier ging, haalde
Hans een zak gerst uit de schuur, ging er me g naar den bierbrouwer en verkocht het daar voor een goeden maaltijd. De boer
ging, toen hij dit des avonds te weten kwam, ook den Brouwer
waarschuwen, dat hij niet weder gerst van Hans moest koopen.
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Maar hij begon te begrijpen, dat deze knecht hem te slim af was
en het beste zoude zijn zich van hem te ontslaan.
« Hans, » zeide hij, « mij dunkt, we moeten maar afrekenen, dan
kunt gij naar uwe moeder gaan. » Maar Hans zei : « dat gaat zoo
niet boer ; er valt thans nergens veel te verdienen ; ik wil bij u
blijven tot de koekoek weer roept. » Hier kon de boer niet veel
tegen zeggen, maar die tijd was hem nog wel wat te ver af. Hij
kocht in de stall voor een scoter een houten koekoek, dien men
het geluid van den levenden vogel zoo aardig kan laten nadoen.
En toen het een paar dagen later mooi weer was, liet hij zijne vrouw
met het kinderspeeltuig in een boom klimmen. Daar ging het nu :
« Hans ! » zei de boer, « hoor je 't ?
« koekoek ! koekoek ! koekoek ! »
« Ja waarlijk ! » zei
de koekoek roept, nu moet je vertrekken. »
Hans, « waar zit die koekoek ? » « Daar in dien boom; hoor
maar ! » Hans, niet traag, haalt een schietgeweer en paf! hij schiet
den vogel flood — wel te verstaan : de boerin. Nu werd de boer
op eens zoo woedend dat hij Hans wel had kunnen vermoorden,
maar deze riep : «je moet je neus en ooren kwijt ! >> — Er was
geen lievemoederen aan, de boer moest zich aan de straf onderwerpen en bovendien den, knecht zijn voile loon uitbetalen.
Hans kwam vroolijk en wel met een mooi sommetje geld weer
bij zijne moeder tehuis.
De reis naar de koningsdochter.

In den overouden tijd is er eens een koningsdochter geweest, die
zoo bijzonder verstandig en welbespraakt was, dat alle wijze en
geleerde mannen, die met haar aan het redekavelen kwamen, haar
ten slotte het laatste woord moesten laten. Toen deze prinses zoover
kwam met de jaren, dat zij wel een man wenschte te hebben, was
haar varier van meening dat haar toekomstige echtgenoot haar in
wijsheid en welsprekendheid behoorde te evenaren. Daarom liet de
koning door zijn geheele rijk bekend maken, dat een jongeling, die
in staat was met vernuftige reden zijn dochter vast te praten, haar
tot zijn vrouw konde krijgen. Al spoedig kwamen een aantal begaafde jongelingen in de hofstad om de proef te wagen. De meesten hadden een zeer hoogen dunk van eigen bekwaamheid, maar
de een na den ander moest met een blauwe scheen afdruipen.
Er woonden in dat land ook Brie broeders in een gezin. Twee
daarvan hadden veel geleerd en wisten bij alle voorkomende gele-
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genheden bijzonder goed wat zij moesten zeggen of zwijgen. Maar
de jongste, die Jan heette, was onwijs. De twee geleerde broeders
besloten ook naar de hofstad te reizen en te beproeven of zij de
prinses met vernuftige strikvragen niet tot zwijgen zouden kunnen
brengen. En onwijze Jan zei: « Dan ga ik ook mee. — De broeders lachten en zeiden : « Wat wou jij daar doen ? Je bent immers
onwijs. » — « Dat doet er niet toe, » zei Jan, 1 ik ga toch mee. »
Den volgenden dag gingen ze met hun drieen op reis, ieder op
een paard. Niet lang hadden ze gereden Coen ze een dooden vogel
aan den weg zagen liggen. « Hou ! » zei Jan ; hij sprong van zijn
paard om den vogel op te rapen. « Dwaas ! » zeiden zijne broeders,
t wat wil je met dat kreng doen ? » Jan zei : « 1k steek het in mijn
tasch, het kan wel komen te pas. » Zij reden verder en na verloop
van 2enigen tijd zag Jan een deuvik op den weg liggen. diou! »
zei hij, sprong van zijn paard en nam den deuvik op. « Wat wil
je nu toch met dat ding ? » zeiden zijne broeders. Jan zeide : « Ik
steek het in mijn tasch, het kan wel komen te pas. » Na nog een
Bind weegs gereden te hebben zag Jan een hoepel op den weg
liggen. « Hou! » zei hij, sprong van zijn paard en nam den hoepel
op. « Nu dat weer, » zeiden de broeders ; twat denk je wel met
dat ding te kunnen doen ? » Jan zeide maar weer : « Ik steek het
in mijn tasch, het kan wel komen te pas. »
Zij kwamen ten langen leste in de hofstad en meldden zich aan
bij het pale des konings. De oudste der drie broeders werd het
eerst bij de prinses toegelaten. Zij zat alleen in een kamer waar
een groot vuur op den haard brandde en weer hem een stoel bij
het vuur aan. Het was daar zeer warm. De prinses sprak geen
woord ; dit bracht den vrijer wel eenigszins in verlegenheid. Na
eene pons gezwegen te hebben zeide hij, om het gesprek aan den
gang te brengen : « Wat is het hier warm ! » — « Ja, » antwoordde
zij, « maar in mijn hart is het nog veel warmer. » Hij wilt niet wat
daar op te zeggen en spoedig kreeg hij den wenk zich te verwijderen.
De tweede broeder kwam er even ongelukkig vandaan, en nu
was de beurt aan onwijzen Jan. Hij nam zijn tasch met alles wat
er in was mede ; hij moest ook bij het groote vuur plaats nemen
en begon al spoedig te zweeten, waarom hij zeide « Wat is het
hier warm ! » « Dat is het, » antwoordde de prinses, « maar toch
nog niet half zoo warm als in mijn hart. » — « Welzoo ? » zei Jan,
terwiji
den dooden vogel nit de tasch haalde, dan zou ik dezen
4

50
vogel er wel in kunnen braden. » — « 0 neen ! » zei « dan zou
het vet er uit loopen. >> — « Geen zwarigheid, zei Jan , « ik heb
wel een deuvik, dien ik er in kan slaan ; kijk maar hier ! >> — « 0,
maar dan zou het bersten, » hernam zij. «Welnu, daarvoor kan ik
dezen hoepel er om slaan, » zeide Jan. Hierop moist de prinses niet te
antwoorden ; zij gevoelde zich overwonnen en riep wanhopig : « Va« Neen, » zeide Jan, het is gewonder ! varier ! het is verloren !
nen, waar al de anderen een vergeefsche rein om hebben gemaakt. P
leder erkende dat onwijze Jan aanspraak had op de hand der
koningsdochter en zij met hem behoorde te trouwen. Nu, dit gebeurde dan ook. En toen de oude koning kwam te sterven was onwijze
Jan troonopvolger. Hij stelde zijne twee broeders aan als zijne eerste
staatsdienaars en zoo hebben ze samen lang en gelukkig geleefd.
De veelgeloovende koningsdochter.
Er was eens een koning, die had eene dochter die met niemand
wilde trouwen of hij moest haar iets kunnen vertellen wat zij niet
konde gelooven. Wie haar jets vertellen kon waarop zij zeggen
moest : dat is niet waar ! » die zoude haar man worden en na
haars vaders flood koning van het land zijn. Maar geloofde zij alles
wat een vrijer haar vertelde, dan moest hij worden onthoofd.
Er waren reeds velen opgekomen om het met deze koningsdochter
te beproeven ; want zij was zeer schoon. Maar welke wonderlijke
en onmogelijke dingen men haar ook had verteld, zij had alles
geloofd en al de vrijers waren een kop kleiner gemaakt. Eindelijk
kwam er een oude afgedankte soldaat in de stall, die wilde zich
ook aan het proefstuk wagen. De prinses verheugde zich reeds bij
voorbaat, dat het aantal koppen, die pronkten op de punten van
het ijzeren hek voor de poort van haar paleis, met een zou kunnen
worden vermeerderd en zeide : welaan, vertel op ! »
De oude bedacht zich niet lang ; hij begon :
heb veel gereisd in verre landen en ben ook eens in den
hemel geweest. Toen ik daar alles nauwkeurig had doorgekeken en
bezien, wenschte ik weer naar de aarde terug te keeren, maar ik
kon den weg niet vinden. Terwijl ik daarnaar zoekende was kwam
ik bij een hakselmaker, dien ik vroeg : « Goede vriend, gij zult mij
wel kunnen helpers ; weet ge mij niet te zeggen waar hier de weg
naar de aarde is ? » — Hij opende een luik in den vloer en zeide :
« Laat u daar door neder, dan komt ge vanzelf op de aarde. » —
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« Ja, maar, » zeg ik, « dat is zulk een vreeselijke diepte : als ik mij
zoo maar laat vallen, zal ik hals en beenen breken. » — Nu wees
de man mij op een grooten hoop stroohaksel, dat hij reeds had
gesneden, en dat was zoo fijn als stof. « Knoop al die stroodeeltjes
aan elkander, » zei hij, « dan krijgt gij een koord waaraan ge u
kunt laten zakken. » — Ill volgde dien raad, knoopte al het haksel
aan elkander, bond het koord aan het luik vast en liet mij voorzichtig afglijden. Maar toen ik aan het einde van het koord was
gekomen, — toen was ik nog op verre na niet op den grond. Zoo
hing ik daar nu spartelende in de ijdele ruimte tusschen hemel en
aarde. Wat te doen ? Eerst moist ik geen raad, maar spoedig kwam
ik op een inval. Ik haalde mijn mes uit den zak, s peed het koord
boven los en liet het boveneinde naar beneden vallen. Zoo kon ik
mij nu op nieuw laten glijden tot ik weer aan het einde van het
koord kwam. Maar ook nu was ik nog zeer ver van den grond
verwijderd en ik kon niet op nieuw het touw boven los waken,
omdat ik dit reeds eenmaal had gedaan. Er was dus geen andere
uitweg dan maar op goed geluk of naar beneden te springers. Ili
deed dit, maar het was een vervaarlijk groote sprong en then ik
met de aarde in aanraking kwam was de schok zoo hevig, dat ik
tot aan mijne armen in den grond schoot. Daar zat ik nu zoo vast
als een muur. Lang, zeer lang had ik daar zoo in den grond vast
gezeten, toen er een vos zeer bedaard mij voorbij kwam loopen.
Ik pakte hem bij den staart, waarvan hij zoodanig verschrikte —
want hij had mij niet gezien — dat hij een geweldigen sprong
deed en zoo mij uit den grond rukte. Maar ook de kracht waarmede hij zijn staart terugtrok, was zoo hevig, dat ik met kogelsvaart
van achteren in zijn lichaam opschoot. »
De prinses had dit alles kalm en bedaard aangehoord en — zij
b eloofde 't ook. Daarom vertelde de oude soldaat verder : « Toen
g
ik daar nu in den buik van den vos was, vond ik goed een beetje
rond te wandelen. Zoo kwam ik bij een kerk, daar ging ik binnen
en daar stond op den preekstoel een domine te preeken zoo aandoenlijk en hartroerend, dat de pannen op het dak er van ratelden. » —
Hij zweeg weer, en nu vroeg de prinses : « He, wat preekte die
domine dan ? » — « Die preekte, » zei de soldaat, « die preekte, dat gij,
koningsdochter, waart een h . . . . » — « Dat is niet waar !» het zij
zich in drift ontvallen. En nu was er nets aan te doen ; zij moest
den ouden soldaat tot Naar man nemen en behouden zoolang hij leefde.
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Tan onwilzen Jan en zijne broeders.
Er was eens eene arme weduwe die drie zonen had; de jongste
daarvan heette Jan en was onwijs. Op zekeren dag zei de moeder
tot hare zonen : « Wij kunnen zoo niet langer met elkander aan
den kost komen ; een uwer dient op reis te gaan om werk te zoeken. » — De broeders zagen in dat hunne moeder gelijk had en de
oudste der drie ging op reis om werk te zoeken.
Hij reisde eenige dagen aaneen then het hem gelukte een boer
te vinden, die hem werk konde verschaffen. Hij nam dit werk aan
en zoude er een tafeltje c dek-je » mee verdienen. Als men tot dat
tafeltje zeide : « Tafeltje, tafeltje, dek je ! » dan stonden er plotseling
allerlei heerlijke spijzen op. Toen nu de knecht het stuk werk had
afgedaan, begaf hij zich met zijn tafeltje op de terugreis naar de
ouderlijke wooing, bij zichzelven denkende : « nu behoeven we tenminste geen honger meer te lijden. » Hij kon in eenen dag niet
tehuis komen en des avonds vroeg hij aan een oud vrouwtje, dat
in een klein huisje woonde, of zij hem niet konde herbergen. « Ja, »
zei het mensch, « herbergen kan ik je wel, maar ik kan je niets te
eten geven, want ik ben doodarm. » — « Dat is geen zwarigheid, »
zei de zwerver, « daar zorg ik voor. » — Hij zette zijn tafeltje in
haar woonvertrek en op zijn bevel : « Tafeltje, tafeltje, dek je ! »
was het onmiddellijk voorzien van zooveel spijs en drank, dat zij
beide er van verzadigd konden worden. De oude vrouw wees den
jongeling eene slaapplaats ; hij begaf zich ter rust en zette het
tafeltje voor zijn bed. — Maar nu bezat die oude vrouw een tafeltje,
dat voor het uiterlijke geheel gelijk was aan dat tafeltje « dek-je. »
Des nachts Coen hij sliep verwisselde zij de tafeltjes, en des anderen
morgens vertrok hij — zonder het te weten — met een tafeltje dat
het zijne niet was. Tehuis komende zeide hij : « nu behoeven we
niet meer honger te lijden. » Hij zette zijn tafeltje in de kamer
neder en zeide : « Tafeltje, tafeltje, dek je ! » Maar Or kwam niets
op. Hij riep nogmaals : « Tafeltje, tafeltje, dek je ! » loch vruchteloos;
want hij had het rechte tafeltje niet. Nu begreep hij, dat het oude
wijf zijn tafeltje gestolen moest hebben.
Den volgenden dag zeide de tweede der drie broeders tot den
oudste : « gij hebt u laten foppen ; ik zal nu op reis gaan om werk
te zoeken, maar dan beter oppassen. » — Hij ging de wereld in en
kwam bij een boer, die hem werk kon geven; hij nam dit aan en
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daar zou hij een schaapje « schud-je » lime verdienen. Als men tot
dat schaapje zeide : « Schaapje, schaapje, schud-je !» dan schudde het
zich en dan viel er eene menigte van allerlei kleingeld uit zijn yacht. —
Na afloop van het werk Wilde ook deze broeder naar zijne moeder
terugkeeren. Hij begaf zich met zijn schaapje op reis, terwiji hij
dacht : « nu behoeven wij niet meer hard te werken om een soberen kost te verdienen. » — Ook hij kon in eenen dag niet tehuis
komen en des avonds vroeg hij ook bij een oud vrouwtje, dat in
een klein huisje woonde, of zij hem niet konde herbergen. «Jawel»
was het antwoord, « mar niet voor niemendal, want ik ben arm. » —
«Dat is geen zwarigheid, » zei de reiziger, c ik zal u wel aan wat
geld helpen. » Toen zei hij tot zijn schaapje : « Schaapje, schaapje,
schud je ! » En het schaapje schudde zich en er viel eene menigte
van allerlei kleingeld uit zijn yacht, en het oude vrouwtje kreeg dat
om eetwaren te gaan koopen. — Toen zij tezamen gegeten en gedronken hadden wees de vrouw den jongeling eene slaapplaats; hij
begaf zich ter rust na het schaapje voor zijn bed te hebben vastgebonden. Maar nu bezat deze oude vrouw een schaapje, dat voor
het uiterlijke geheel gelijk was aan het schaapje « schud-je. » Des
nachts, toen hij sliep, verwisselde zij de schaapjes, en des . anderen
morgens vertrok de jongeling, zonder het te weten, met een schaapje
dat het zijne niet was. Tehuis komende zeide hij : « nu behoeven
wij niet meer hard te werken om_ een soberen kost te verdienen»
en hij beval zijn schaapje : « Schaapje, schaapje, schud je ! » Maar
het schaapje schudde zich niet en er kwam ook geen geld voor
den dag. Hij riep nogmaals : « Schaapje, schaapje, schud je ! » doch
vruchteloos, want hij had het rechte schaapje niet. En nu begreep
hij, dat het oude wijf zijn schaapje moest gestolen hebben.
Hierop zeide onwijze Jan : «jelui hebt je beiden laten foppen ;
nu wil ik op reis gaan om werk te zoeken. » De broeders zeiden :
« dat loopt met jou toch op niets nit, je bent immers niet wijs. »
Maar Jan ging toch op reis. Hij reisde eenige dagen achtereen,
toen het hem gelukte een Boer te vinden, die werk voor hem had.
Hij nam het aan en hij zoude er een zak met knuppels mee verdienen. Als men tot die knuppels zeide : «Knuppels, knuppels, uit
den zak ! Sla dezen of dien op zijn jak ! » dan sprongen zij uit den
zak en sloegen er op los. — Toen Jan zijn werk afgedaan had
begaf hij zich weer op reis naar huis en dacht bij zichzelven : «nu
heb ik toch een zak met knuppels. » — Hij kon ook al niet in
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eenen dag tehuis komen en kwam des avonds, evenals zijne broeders,
bij een oud vrouwtje dat, in een klein huisje woonde, en vroeg haar
of zij hem konde herbergen. « Jawel, » zei ze, c maar niet voor
niemendal, want ik ben arm. » — « Dat is goed, » zei Jan, c ik heb
wel iets in dezen zak, daar kan ik je mee betalen. » Nu haalde
het vrouwtje een tafeltje voor den dag, zette dat in het midden der
kamer en zeide : « Tafeltje, tafeltje, dek je ! » en toen was het plotseling beladen met zooveel spijs en drank, dat zij beide zich konden
verzadigen. Maar Jan dacht : dit is zeker het tafeltje van mijn
broer. Des avonds wees het vrouwtje hem een slaapplaats ; hij
begaf zich ter rust en legde den zak met knuppels voor zijn bed.
De vrouw, nieuwsgierig wat er in dien zak mocht zijn, wilde het
des nachts onderzoeken. Maar Jan vernam haar en riep :
# Knuppels, knuppels, uit den zak !
Sla dat oude wijf op haar jak I # I)

En dadelijk sprongen zij uit den zak en sloegen er op los. De
vrouw jammerde : « ach, houd op ! houd op ! » Jan zei : « ik houd
niet op of je moet mij het tafeltje geven, dat je mijn broer ontstolen hebt. » — « 0, dat is goed ! neem het maar! » kermde zij.
Des anderen morgens vervolgde Jan zijn rein, beladen met den
zak met knuppels en tevens met het tafeltje « dek-je. » — Den
tweeden dag kon hij nog niet tehuis komen en 's avonds vroeg hij
weer bij een oud vrouwtje, dat in een klein huisje woonde, of zij
hem konde herbergen. « Jawel, » zei ze, 1 maar niet voor niemendal,
want ik ben arm. » — « Dat is goed, » zeide Jan, « ik heb wel iets
in dezen zak, daar kan ik je mee betalen.» — « Nu moet ik nog
wat eten koopen, » zei het vrouwtje, « maar ik heb daarvoor geen
geld genoeg. » Al sprekende haalde zij een schaapje voor den dag,
en zeide: « Schaapje, schaapje, schud je ! » En het schaapje schudde
zich en eene menigte van allerlei kleingeld viel uit zijn yacht. —
Jan dacht : dit is zeker het schaapje van mijn bran Na den maaltijd begaf hij zich ter rust en legde den zak met knuppels voor zijn
bed. De vrouw, nieuwsgierig wat er in dien zak mocht zijn, wilde
dit des nachts onderzoeken. Maar Jan vernam haar en begreep haar
doel. Hij riep :
„ Knuppels, knuppels, uit den zak !
Sla dat oude wijf op haar jak ! #

Dadelijk sprongen de knuppels nit den zak en sloegen er op los.
« Ach, houd op ! bond op ! » jammerde de oude vrouw. Jan zei : ak
1)

Oorspronkelijk:

"Koeppel, kneppel, At de sek! Slaen dat aid wiif foar de bek ! .
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houd niet op of je moet mij het schaapje geven, dat je mijn broer
ontstolen hebt. 0, dat is goed ! neem het maar! » riep zij in haar angst.
Den derden dag, ook nog belast met het schaapje, kwam Jan
tehuis. « Nu zijn we geholpen, » zei hij ; ik heb een tafeltje « dek-je
en een schaapje schud-je. — « Dat is zeker niet waar ?* zeiden
zijne broeders. Maar Jan zette zijn tafeltje in het woonvertrek en
zeide : c Tafeltj e , tafeltje, dek je ! En dadelijk stond het tafeltje
gedekt met allerlei spijs en drank. Hierop xeide hij tot zijn schaapje:
Schaapje, schaapje, schud je ! * Het schaapje schudde zich en eene
menigte van allerlei kleingeld viel uit zijn. yacht.
Nu riep de oudste broeder : dat is mijn tafeltje ! en de tweede :
dat is mijn schaapje ! En zij wilden Jan de beide voorwerpen
afhandig maken. Maar Jan zeide :
.Knuppels, knuppels, ult den zak !
Sla mijn beide broeders op hun jak !

De knuppels sprongen nit den zak en sloegen er op los. De broe ders schreeuwden mu het hardst : ach, houd op ! houd op ! » Jan
zei : ik houd niet op of gij moet verklaren dat het tafeltje en
het schaapje mij behooren. » De oudste broeder riep .: het tafeltje
is het uwe ! en de tweede : e het schaapje is het uwe ! Toen
liet Jan de knuppels weer in den zak gaan.
Onwijze Jan werd nu zees rijk en hij moest zijne moeder en
zijne broeders aan den kost helpen. Zoo leefden zij samen lang en
strang, zeven jaren lang, en als zij niet gestorven zijn leven ze nog.
Een hymphamp-houvast.

Er was eel's een acme knaap, die verhuurde zich als knecht bij
een boer, voor een grauwe erwt in het jaar. Toen het jaar om
was en de boer aan zijne dienstboden hun loon uitbetaalde, vroeg
hij den knaap, of deze ook niet wat geld Wilde hebben. Maar de
knaap zei : neen, ik verlang niets anders dan een grauwe erwt.*
c.Ga dan maar naar de schuur, » zei de boer, g en zoek de grootste
erwt die gij vinden kunt. De knaap deed dit. Hij zocht een erwt
zoo groot als een knikker; Coen nam hij afscheid van den boer en
vertrok. Nadat hij eene poos geloopen had kwam hij voorbij een
boerenhuis, waarbij hij een prachtigen haan op het erf zag rondstappen. « Dien haan zoude ik wel gaarne willen hebben, zeide hij
tot de meid, die daar aan het werk was. )
g Dat geloof ik !
zei de meid, maar gij kunt niet half den prijs betalen, waarvoor
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de boer den haan zou willen missen. » De knaap zeide : ik heb
hier een grauwe erwt, die wil ik voor den haan werpen, met dit
akkoord : pikt hij de erwt op, dan ben ik haar kwijt, maar laat
hij de erwt liggen, dan zal de haan voor mij zijn. » De meid lachte
en zeide « nu, dat akkoord durf ik wel aannemen zonder den boer
te vragen ; toe maar De knaap wierp zijn erwt voor den haan
en deze pikte de erwt op. De meid gierde bet uit van lachen, maar
de knaap begon te schreien en wierp zich op den grond, terwijl
jammerde : e dat was mijn zuurverdiende loon waarvoor ik een
geheel jaar gewerkt heb, dat ben ik nu zoo inaar kwijt. » Zoo hield
hij maar aan met schreien en klagen en bleef den geheelen dag
daar op het erf liggen. Dit verveelde eindelijk den boer ; hij zei :
ik kan dat gekerm niet langer aanhooren ; kom, jongen, neem
dan liever den haan, en maak spoedig dat ge hier vandaan komt.
De knaap sprong op van blijdschap. Hij ving den haan, nam hem
onder den arm en reisde vandaar. Den volgenden dag kwam hij
voorbij een prachtig heerenhuis, waarin een rijke edelman woonde.
Op een grasperk voor het hues zag hij daar een gouden bok grazen.
Met den knecht, die daar aan het werk was, maakte hij een praatje
en zeide : a ik wil mijn haan wel eens met dien bok laten vechten,
met dit akkoord : als de bok mijn haan doodt ben ik hem kwijt,
maar moet de bok den strijd verliezen, dan zal hij de mijne zijn. »
Dat voorstel durf ik wel aannemen, » zei de knecht; «laat hen
maar vechten. D Het kostte niet veel moeite de twee dieren aan het
vechten te brengen. Zij vochten hevig en het duurde niet lang of
de haan was dood. De knecht lachte van plezier, maar de knaap
begon te schreien en weeklaagde : « dat was mijn zuurverdiende loon,
waarvoor ik een geheel jaar gewerkt heb, dat ben ik nu zoo maar
kwijt. » Hij wierp zich op den grond, hield maar aan met klagen
en schreien en bleef zoo den geheelen dag op het plein liggen.
Toen dit den edelman eindelijk begon te vervelen, zei deze : cik
kan dat gehuil en gejank niet langer aanhooren ; kom, jongen, neem
dan maar Bever den bok en pak je spoedig vanhier.
Nu was de knaap buiten zichzelven van blijdschap, en terwijl hij
zich met den bok op reis begaf zeide hij : «ik heb het wel gedacht, dat een grauwe erwt een goed loon zou zijn.
Den dag daarna kwam hij bij een boerenhuis waar eene meid en
een knecht op het erf aan het werk waren. -« 0 ! » riep de meid den
knaap toe, wat heb je daar een mooien bok ; mag ik then wel
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eenige haren uit het lijf trekken e Ja, zei de knaap, z ga je
gang maar ! > Zij greep met beide handen den bok in het haar,
maar hoe vreemd! hare handen bleven daarin vast zitten. Zij kon
ze niet los krijgen, ze deed wat ze deed, en was genoodzaakt tegen
wil en dank 'nee te loopen. Zij riep aan den knecht, dat hij haar
zou helpen. Nu, hij hield van deze meid meer dan van zijn eigen
zuster, hij schoot toe en pakte haar met beide handen van achteren
in de kleeren. Maar nu zaten ook zijne handen vast en hij moest
evenals zij in gebogen houding meeloopen. Niet ver vandaar kwam
het gezelschap langs eene schuur, waar een paar werklieden aan het
dorschen waren. Deze zagen lachende het zonderlinge gezelschap
voorbij trekken en een hunner riep : e ik zou wel lust hebben, dien
vent met de graanschop voor zijn broek te > — « Welnu,
ga je gang ! zei de knaap. De dorscher kwam toegeloopen en gaf
den kromloopenden boerenknecht een slag met de schop. Maar niet
alleen bleef de schop vast zitten, de dorscher kon ook den steel
er van niet loslaten. Hij riep zijn makker te hulp, deze kwam,
pakte hem aan, maar zat nu ook vast, evenals al de anderen.
De knaap leidde welgemoed zijn bok met al den aankleve van
dien naar de stad waar de koning woonde. Des konings eenige
dochter was toen reeds een geruimen tijd zeer zwaarmoedig geweest.
Niemand moist wat daarvan de oorzaak was en niets kon haar opvroolijken. Gedurende een geheel jaar had zij niet gelachen. Toen
de knaap met zijn gevolg in de stad aankwam, was daar pas te
voren bij trommelslag bekend gemaakt, dat iemand, die de prinses
aan het lachen zou weten te brengen, met haar zoude mogen trouwen. Allerlei snaken en potsenmakers handen dit reeds vruchteloos
beproefd, anderen gingen dit nu weer beproeven, doch altijd met
hetzelfde ongunstig gevolg. De knaap, dit vernomen hebbende, zond
voor een fooi iemand naar den koning om dezen te doen weten,
dat hij, de knaap, in de stad was aangekomen met een hymp-hamphouvast 1 ), en vergunning verzocht om dit spektakel, eenig in zijn
soort, aan de prinses te vertoonen. Deze vergunning volgde oogenblikkelijk met het beleefd verzoek er bij, dat de vertooning zoos
spoedig mogelijk mocht plaats hebben. En toen nu de knaap met
zijn stoet de vensters voorbij trok, voor welken de zwaarmoedige
1) Eene opeenstapeling van hoekige voorwerpen, die zich moeilijk laten samenvoegen en
alzoo een onbehagelijke, soms ook eene ietwat potsierlijke massa vormen, noemt men in
't Friesch een hymphamp.
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prinses naar buiten zat te starers, begon zij op eens zoo uitermate
te lachen, dat zij haast niet kon uitscheiden. En zoodra de koningsdochter lachte, waren de boerenmeid en de knecht en de twee dorschers weer los en vrij en zij mochten huiswaarts keeren.
De prinses bleef sedert dien tijd vroolijk en opgeruimd, en de
koning was daarmee zoozeer in zijn schik, dat hij den amen knaap
met haar liet trouwen. En toen de oude koning kwam te sterven,
werd zijn schoonzoon koning en zijne dochter koningin. En toen
kwam er een katje met een witten snuit en die blies het vertelseltje uit.
Avonturen van een soldaat.
Er was eens een soldaat, die Jan heette, die had nog twaalf
stuivers traktement te goed, maar toen hij er op aandrong dat hem
dit geld zou worden uitbetaald, kreeg hij ten antwoord : dat hij
moest wachten. Hiermeé was Jan niet tevreden, hij zei tot
zijn kapitein : a als gij blijft weigeren ga 'k naar den koning om
recht te vragen. 2. De kapitein zei : a als je wegloopt hen je deserteur en dan zullen we je wel krijgen. » — a Dat doet er niet toe, 2.
zei Jan, recht wil ik hebben al is 't om mijn leven.
En hij begaf zich op reis, want wat hij zich eenmaal in het hoofd
had gezet, dat voerde hij ook uit. Toen hij een halven dag geloopen had, was hij vermoeid en ging aan den weg zitten rusten. Er
kwam een heerschap langs dien weg, die Jan vroeg wie hij was en
waarheen hij reisde. Jan vertelde zijne omstandigheden en nu zei
de heer : a wij kunnen samen reizen, ik ga ook naar de hofstad.
Jan vond dit heel goed en zij gingen verder. Toen 't avond werd,
waren zij nog ver van de hofstad en de heer zeide : g in de nabijheid is eene herberg, waar wij kunnen overnachten. — a Dat zou
heel mooi zijn, zei Jan, maar ik heb geen geld op zak. Dat
beteekent niets, zei 't heerschap, ik betaal voor beide.
Zij kwamen in de herberg en lieten zich spijs en drank opdisschen. Zij werden bediend door des kasteleins dienstmaagd en toen
deze zich even had verwijderd zei Jan : g -die meid ziet zoo treurig,
mij dunkt er moet haar iets op het hart liggen ; daar wil ik haar
naar vragen. Och kohl ! zei het heerschap, daar heb je niets
mee te maken; last die meid kijken zoo ze wil. — Jan zei : ik
wil haar toch vragen. — En hij deed het ook. Het meisje wilde
hem eerst niet zeggen waarom zij treurig zag, maar op zijn aanhoudend vragen zeide zij eindelijk : 1k ben bezorgd over u beide,
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want uw levee is hier in gevaar. Twaalf roovers hebben hier hun
tehuis. De gasten die bier verblijven worden door hen beroofd en
vermoord ; zij verdwijnen spoorloos. De wreedaards hebben mij als
jong meisje hierheen gevoerd en ik zoude gaarne ontvluchten als ik
niet vreesde achterhaald en vermoord te worden.
De beer was zeer beangst en wilde terstond vertrekken ; maar
Jan zei : " dat is ook niet zonder gevaar ; wij blijven hier en ik
wil beproeven die mannen onschadelijk te makes. Alleen durfde
de heer niet afreizen, maar hij wenschte Loch wel een veilige schuilplaats te hebben en de meid wees hem een kamertje met een bed.
Vervolgens overlegde Jan met haar hoe er gehandeld moest worden.
Zij vertelde, dat de roovers, als zij omstreeks middernacht tehuis
kwamen, aan het drinken gingen, en dat vooral de hoofdman, wanneer hij door den wijn bevangen was, haar ook niet ongemoeid liet.
Welnu, i zei Jan, t als gij doen wilt wat ik je zeg, dan wil ik
beproeven die mannen klein te krijgen. Zij beloofde dit en Jan
zei : Zorg dat zij van avond meer wijn drinken dan gewoonlijk.
Hebben zij de hoogte en wil de hoofdman jou aanpakken, tracht
hem dan te ontvluchten, maar zoo, dat het licht uit geraakt. Dan
sluipt ge de kamer uit, sluit de deur goed en wacht verde'. maar.
De roovers kwamen op den gewonen tijd tehuis, maar dronken
meer dan gewoon en werden in hooge mate beschonken. Het gelukte de meid het licht te blusschen en de woestaards op te sluiten.
Dezen begonnen in de duisternis te vloeken, te schreeuwen, to slaan
en te vechten. Toen dit eene poos geduurd had, werd het stil en de
soldaat zei : neem nu het licht, we zullen de zaak Bens onderzoeken. Zij bevonden, dat het meerendeel der roovers flood was
en de overigen zoo zwaar gewond, dat niemand hunner in staat was
op te staan. De kamer werd weer gesloten en men begaf zich ter rust
om te slapen zoo goed het wilde gaan. Des anderen morgens vervolgden Jan en zijn heerschap hunne reis, nadat zij de meid een goede geldsom hadden gegeven om hare ouderlijke woning te kunnen opzoeken.
De reizigers konden ook lien dag de hofstad nog niet bereiken
en des avonds kwamen zij weer in eene herberg om er te overnachten. Maar de kastelein zeide : 1k heb reeds zooveel bezoek
gekregen, dat ik slechts een uwer kan herbergen. Ja, ik zou gemakkelijk nog meer gasten kunnen aannemen, want eenige schreden
van hier staat nog een huis, ook mijn eigendom en ook voor herberg ingericht, maar daar spookt het. Iemand die het beproeft daar
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een nacht door te brengen komt er niet levend uit. Men zegt, dat
de spokerij verdreven zoude zijn indien het eens iemand mocht gelukken Brie nachten na elkander in het huis door te brengen. Voor
en na hebben onverschrokken mannen beproefd aan dezen eisch te
voldoen, maar het heeft aan alien het leven gekost. En zoo bleef
de spokerij tot nu toe aanhouden.
Jan de soldaat zei : Dat is een kolfje naar mijn hand. Ik wil
het ook beproeven. De kastelein zei Jij moet het weten. Ik
mag het niet aanraden ; maar mocht het jou eens gelukken wat
zoovelen is mislukt, dan wil ik je gaarne zeer goed beloonen ;
maar ik kan niet voor je leven instaan. Jan zei : g 1k wil het
wagen, als gij maar zoo goed wilt zijn mij het een en ander te
verschaffen, waarmee ik mij gedurende den nacht kan bezig houden.
Ik wensch te hebben : licht en wat brandstof, een pot met beslag
en een koekepan, en verder Brie flesschen wijn, wat tabak en een
lange pijp.* De kastelein voldeed aan het verlangen van den soldaat en gaf hem ook een vaandel mee, dat hij des anderen morgens
kon uitsteken indien hij nog leefde.
Jan begaf zich in het gevreesde huis, ontstak daar in eene der
kamers licht, maakte vuur aan op den haard en begon pannekoeken
te bakken. Maar telkens als hij er eene gaar had en in den schotel
meende te doers, vloog de pannekoek den schoorsteen uit. Hij troostte
zich eindelijk maar met het rooken van een pijp tabak en het drinken van een glas wijn. Met klokslag van middernacht werd er
krachtig op de kamerdeur geslagen. Jan riep : wie hier moet zijn,
kome binnen !>> Hij had dit pas gezegd of hij werd zoo onzacht
afgeranseld, dat hooren en zien hem verging en hij eindelijk bewusteloos bleef liggen. Toen hij des anderen morgens tot zichzelven
kwam, gevoelde hij nog pijn in alle ledematen. Maar hij stak de vlag
uit en de kastelein kwam vernemen hoe 't hem was vergaan.
Jan had behoefte aan spijs en drank en dezen werden hem verstrekt. Den tweeden avond waagde hij zich er op nieuw aan en
alles ging weer gelijk, alleen met dit verschil, dat hij nu een nog
duchtiger pak slagen kreeg dan den eersten keer. Des anderen morgens was hij half dood en hij dacht : a als 't zoo moet, zal ik den
derden nacht er onder bezwijken. ) In den loop van den dag wandelde hij het veld in, waar hij eene oude vrouw ontmoette die hem
vroeg, waarom hij zoo mismoedig keek. Jan vertelde haar het geval.
Zij zei : a Dan kan ik je raad geven. Als er weer op de deur wordt
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geslagen moet je roepen : 4 Alle goede geesten komen binnen ! ,
Jan volgde den raad der oude vrouw. En nu kreeg hij geen slagen, maar eene onzichtbare hand greep de zijne en leidde hem naar
eene andere kamer. Daar lagen drie lijken in doodsgewaad op den
vloer. Daar naast stond eene kist opgehoopt vol geld. t Begraaf
deze dooden 3 zei de geest, ' geef een derde van dat geld aan de
armen en een derde aan de kerk ; dan is het overige derdedeel voor
u. Dan zullen de geesten rust hebben en dit huis niet meer bezoeken. ,
Toen de kastelein des anderen morgens vernam hoe 't nu gegaan
was en ook die kist vol geld te zien kreeg, hinderde 't hem zeer,
dat hij er nets van mocht hebben. Maar Jan zei : ( Het geld kan
toch wel in je familie blijven, kastelein. 1k ben het met je dochter
eeus geworden ; wij wenschen samen te trouwen, indien gij er niet
tegen zijt. Als ik van de hofstad terug kom, kan 't huwelijk voltrokken worden. , De kastelein. zei : (Dat je met mijn dochter wilt
trouwen is mii wel ; maar wat wil je nu nog in de hofstad doen ?
Dat is om twaalf stuivers immers de moeite niet waard. ' Jan zei :
4 Dat is nu juist niet om de knikkers, maar om het spel. Ik moet
er heen. I, En hij reisde er heen. Maar men had er daar reeds
kennis van gekregen dat Jan deserteur was ; hij werd gevangen
genomen en veroordeeld om te worden opgehangen. Doch juist op
den dag Coen het vonnis zou voltrokken worden schonk de koning
gratie. Want zie, het was de koning zelf geweest, die met den soldaat een paar dagen had gereisd en door dezen voor den flood was
bewaard in de rooversherberg. Zijne Majesteit beloonde Jan nu met
eene belangrijke geldsom en wilde hem ook met een aanzienlijk
ambt begiftigen. Maar Jan zei : c Daar ben ik de man niet voor,
Sire ! Zoek daarvoor liever iemand die meer geleerd heeft dan ik.
Ik ga trouwen met mijn meisje en word kastelein in het spookhuis.,
En zoo geschiedde het.
Eene oude spookvertelling.
Er was eens een Boer bij Wien de knechten altijd wegliepen omdat het in den koestal, waar zij moesten slapen, erg spookte. Des
nachts dadelijk na twaalf uur hoorde men daar eenig gestommel op
den zolder. Dan kwamen er vier manners den trap af. De voorste
hunner droeg een brandende kaars, de tweede een tafeltje, de derde
en de vierde ieder twee stoelen. Zij gingen door den ,koestal in de
schuur; ongeveer een kwartierums vertoefden zij daar en kwamen
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dan terug zooals zij er heengegaan waren. De boer behielp zich
met werklieden, die 's avonds naar hnis gingen ; een inwonenden
knecht kon hij niet meer krijgen. Maar eindelijk liet de man bekend makers : wie hem van de spokerij konde ontlasten zou rijkelijk
worden beloond. Het duurde nogal even eer zich voor dat werk
gegadigden kwamen aanbieden ; maar eindelijk kwam er een jongmaatje, Hans geheeten, die wel eens een nacht in den koestal van
den boer wilde doorbrengen. Dit gebeurde en des anderen morgens
vertelde hij : Ik heb van mijn bed of de spokerij begluurd ; nu weet
ik eehter het rechte van de zaak nog niet, maar daar hoop ik wel
achter te komen. Den volgenden nacht ga ik in de paardenkrib
liggen, vanwaar uit ik in de schuur en op den dorschvloer kan zien.
Dit gebeurde. Des avonds, in plaats van naar bed te gaan, vlijde
Hans zich in de paardenkrib neder. De spokerij ging des naehts
haar ouden gang, maar Hans zag nu, dat het tafeltje op den dorschvloer werd nedergezet, de kaars er op en de stoelen er om geplaatst.
Een der mannen ging naar een der dikke stijlen die het dak eener
boerenschuur dragen, opende daarin een deurtje en haalde er een
laadje uit. Pit was gevuld met geld, dat op het tafeltje werd uitgestort, en de mannen gingen met hun vieren zitten het geld te
tellen. Toen 't gedaan was zeide een hunner, die de hoofdpersoon
scheen te zijn : c Vrienden, het is er nog, tot den laatsten duit toe.)
Hij vouwde de handen en de anderen deden dit ook. Hij opende
nogmaals zijnen mond en bad : « Heer ! wanneer zullen wij rust
vinden ? Hebben wij nog niet genoeg geboet ? a Hierop stonden
alien op ; ieder nam wat hij te dragen had en langs hunnen gewonen weg gingen ze weer naar den zolder.
Zoodra de dag was aangebroken wekte Hans den boer. t Kom
mee, ) zei hij , t die lieden hebben overlast van geld. Dat mag
immers niet 'anger !
Het laadje werd spoedig gevonden en voorzichtig geledigd. Het
geld werd geteld en hoeveel er was weet ik niet, maar wel dat
Hans met de helft er van meer dan tevreden was als belooning
voor zijne moeite.
Den volgenden nacht gingen Hans en de boer beide in de paardenkrib liggen. De vier mannen verschenen weer en Coen de
hoofdpersoon het laadje ledig vond zeide hij duidelijk hoorbaar :
t Heer, ik dank u! Nu kunnen wij rusten. ) De drie anderen zeiden hem deze woorden na. Hierop gingen zij, order gewoonte, naar
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den zolder terug, maar hebben zich later nooit meer laten zien.
Met de spokerij was het gedaan.
De spookkamer.
Er was eens een acme schoenmaker die had geen werk ; daarom
ging hij op rein om werk te zoeken. Den eersten avond kwam hij
in een dorp waar 't jaarmarkt was. In de herberg was veel yolk
bijeen en op zijne vraag of hij daar in huis kon overnachten, kreeg
hij een weigerend antwoord ; alles was vol en bezet. Dit was voor
den reiziger eene groote taleurstelling, want hij was zeer vermoeid
en de duisternis viel in. Op zijn herhaald en dringend vragen zei
de kastelein eindelijk : « ja, vriend, om je de waarheid te zeggen,
ik heb nog wel eene kamer ledig ; maar daar kunt ge toch den
nacht niet doorbrengen. > << He, waarom niet ? , A Om dat het daar
spookt. Niemand heeft het daar nog een -nacht kunnen uithouden.
Mannen, Wien het evenmin aan moed als aan kracht ontbrak, zijn
teruggedeinsd voor den onzichtbaren geest, die het licht uitblaast
telkens kort nadat het is aangestoken. , De reiziger zei : c welzoo ?
nu, dat wil ik ook beproeven als ge mij er twee brandende kaarsen
wilt geven. I> — t Zeker wil ik dat, ' zei de hospes, t en bovendien
krijgt gij eten en drinkers ook.'
De schoenmaker ging in de ledige kamer bij de tafel zitten eh
gebruikte met smaak hetgeen hem was opgedischt. Er verliep meer
dan een uur, zonder dat er iets bijzonders voorviel. Toen sloeg
de dorpsklok elf uur — en een zijner kaarsen werd uitgeblazen ;
maar met de nog brandende stak de schoenmaker haar dadelijk weer
aan. — Na verloop van een kwartier werd de andere kaars uitgeblazen, maar ook door den bewaker even spoedig weer aangestoken.
Dit gebeurde tot viermalen toe en eenige minuten later sloeg de
klok twaalf uur. Nogmaals werd een der kaarsen uitgebluscht en
in een hoek der kamer hoorde de reiziger een zucht. Ook meende
hij daar eene lichtende verschijning te zien. Hij hield de hand voor
de kaarsvlam, zoodat die hoek der kamer verduisterd werd en nu
zag hij duidelijk op den witten wand de gedaante van een menschengeraamte, dat hem scheen te wenken. Door het wegnemen
zijner hand werd de muur weer verlicht en de verschijning onzichtbaar. De schoenmaker plaatste nu het licht achter het haardscherm
en het geraamte vertoonde zich op nieuw. Hij trail er op toe en
waagde te vragen : c wat is uwe begeerte ? ' -- Het antwoord was :
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Pees niet bevreesd, maar hoor mij aan. Gij kunt n.tij verlossen.
Wilt of durft gij niet, dan moet ik nogmaals wachten tot er iemand
komt, die moediger is dan gij. "verlost gij mij, dan zult gij met de
uwen voorspoedig en gelukkig zijn. Wat is uw besluit ? > — « Ik
wil u verlossen indien ik slechts kan. , — c Gij kunt het. Kniel
neder en sla een kruis. Door het teeken des kruises ben ik vervloekt, ik moet er ook door verlost worden. 1 De schoenmaker voldeed aan het bevel en het spooksel vervolgde : c Het is nu honderd
jaar geleden, dat ik als koopman hier op de jaarmarkt kwam en
vele zaken deed, zoodat ik ten slotte in het bezit was van eene
aanzienlijke geldsom. Deze kamer had ik gehuurd. Maar toen ik
den laatsten nacht hier te slapen lag, bracht de kastelein mij om
het leven. Hij telde mijn geld uit op de tafel, maar toen hij het
weer in den buidel had geborgen ontwaakte zijn geweten ; hij snelde
weg en sloot de kamerdeur zorgvuldig. Den volgenden nacht om
twaaf uur kwam hij vol berouw hier terug ; hij knielde bij mijn
lijk en zwoer, van het geld, waarom hij mij vermoord had, nooit
een penning te zullen uitgeven. — Vervolgens bemetselde hij mijn
lijk benevens het geld hier in den muur. Niet lang daarna verkocht
hij de herberg en begaf zich in een klooster. Maar mijne ziel kon
niet tot rust komen, want niemand kon voor mij bidden omdat men
van mijn flood niet wist, en de moordenaar had ook bezworen, dat
ik niet verlost zoude worden dan nadat er iemand kwam, die het
zoude wagen een nacht in deze kamer door te brengen en doorstaan dat ik tot vijfmaal toe het licht uitblies. Gij hebt dit proefstuk volbracht, nu kunt gij mij verlossen en het geld, dat met mij
is verduisterd, zal uw loon zijn. Koop dit huffs en zoodra gij
hier wont, open dezen muur, dan vindt gij mijn geraamte. Breng
dat naar het kerkhof, leg het gebeente daar op den kalen grond;
zoodra het de- aarde aanraakt zal het stof zijn en verstuiven voor
den wind. Dan heeft mijne ziel de eeuwige rust.:
De reiziger deed zooals hem bevolen was. }lb werd eigenaar en
bewoner van de herberg en opende toen den binnenmuur der spookkamer op de hem bekende plaats. Het geraamte stond daar nog
reehtop. Hij legde de beenderen voorzichtig in eene mand en bracht
die in het holle van den nacht naar het kerkhof. Daar op den
grond gelegd zijnde, verstoven zij, zoodat er des anderen daags geen
spoor van te vinden was. Vervolgens nam hij den verborgen schat
in bezit en liet den gebroken muur herstellen. Het ging hem in
4
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zijne herberg zoo voorspoedig, dat hij na verloop van weinige jaren
de zaak met voordeel van de hand kon doen, en teruggaan naar
zijne geboorteplaats om daar zijne dagen in vrede te slijten.
Drie goede levenslessen:
Er waren eens een jongeling en een meisje, die trouwden samen
omdat zij elkander lief hadden, maar zij waren arm ; als ze niets
verdienden hadden ze niets. En nauwelijks eene week na hun huwelijk stond de jonge man al aan den weg op den uitkijk, of er iets
te verdienen mocht vallen, want hij had geen werk. Toen kwam
daar een fraaie koets aangereden waarin een deftig heerschap zat.
Dit rijtuig hield nevens den jongen werkman stil en de heer riep
hem toe : « Hebt gij niets te doen, vriend ? 2, — « Neen mijnheer, )
was het antwoord. — « Wilt ge dan mijn knecht zijn, om overal
met mij te reizen ? Dan kunt ge duizend gulden in het jaar verdienen. ) — a Dat neem ik zonder beraad aan, 1 zei de jonge man,
« maar dan wil ik eerst even naar huis gaan om afscheid van mijn
vrouwtje te nemen. v — e Daar heb ik geen geduld voor, ) zei het
heerschap, eje moet dadelijk mee gaan — of blijven. ) — « Dan
dadelijk maar mee, , zei de man. Hij nam plaats in den wagen en
deze reed verder. En tehuis wachtte zijn jong vrouwtje hem met
smart, en toen hij lang uitbleef was zij in duizend angsten en vreezen.
Zoodra de nieuwe knecht met zijn heer in een groote stall kwam,
werd hij gekleed zooals de bediende van een voornaam heerschar
behoort gekleed te zijn. De heer was steeds best over hem tevreden en het beviel den knecht in zijn dienst uitstekend. Zij reisden samen naar allerlei vreemde landen, de geheele wereld door.
Maar toen dit zestien jaar aaneen zoo geduurd had, begon het Loch
den jongen man te verdrieten. Hij verlangde naar zijn dorp terug
te reizen om te vernemen of zijne vrouw nog leefde en hoe zij het had.
De heer betaalde hem zijn loon, samen zestienduizend gulden, en gaf
hem op den koop toe nog Brie goede levenslessen. De eerste was :
Verlaat, als gij in den vreemde reist, nooit den koninklijken weg.
De tweede : Vraag nooit naar dingen die u niet aangaan. En de
derde : Wanneer gij eens zeer boos wordt, bedwing dan uwen toorn
tot den volgenden dag en bedenk dan wat u te doen staat.
De knecht bedankte zijnen heer voor het ontvangen geld en de
goede lessen, waarop hij de rein naar huis aanvaardde. Niet lang
had hij gewandeld, toen hij in gezelschap kwam van eenige koopII.
5
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iieden die op reis waren naar de naastbijgelegen stad. Zjj kwamen
bij een uitgestrekt bosch, waar de algenieene weg met een grooten
bocht buiten omheen slingerde. Maar recht door het bosch liep een
voetpad en de kooplieden zeiden : Als wij dit nemen is de reis
veel korter. ) De heerenknecht volgde hen, maar niet ver was hij
het bosch in, toen hij zich de eerste les van zijnen heer herinnerde.
En hij keerde terug. De anderen lachten hem uit, maar dit hinderde hem niet ; hij koos den koninklijken weg. Het was des avonds
reeds laat, toen hij in de stad aankwam. Daar heerschte groote
ontsteltenis omdat er bericht was aangekomen, dat in het nabijgelegen bosch eenige reizende kooplieden door roovers waren overvallen en vermoord.
Den volgenden morgen ging hij vender en liep den geheelen
dag, totdat hij des avonds bij een adellijk slot kwam. Daar
klopte hij aan en verzocht er den nacht te mogen overblijven. De
slotheer weigerde dit niet, maar liet den reiziger bij zich in de
eetzaal komen one onmiddellijk deel te kunnen nemen aan het
avondmaal. Toen dit zoude aanvangen, opende de heer eene kast,
waaruit eene jonge vrouw te voorschijn kwam, die aan de tafel
plaats nam en mede at zonder een woord te spreken. Na afloop
van den maaltijd ging zij weer in de kast en de heer sloot
de deur. Wie mag toch deze vrouw zijn ? dacht de reiziger, maar
hij waagde 't niet er naar te vragen, gedachtig aan de tweede les
van zijn heerschap. — Des anderen morgens bij het ontbijt ging
het eveneens. Daarna dacht de reiziger weer te vertrekken, maar
nu vraagde de slotheer : waart ge niet nieuwsgierig te weten wie
de derde was die met ons at en dronk ? 2 - C 0 ! ) was het antwoord, g daar heb ik niet naar willen vragen, omdat het mij niet
aanging. g Dat was verstandig en ook gelukkig voor je,) zei
de heer. a Hadt ge 't gedaan, dan halt ge niet levend dit slot
verlaten. Maar als a nu belooft te zullen zwijgen, dan wil ik je
de zaak vertellen. Die jonge vrouw is mijne gale, die mij eens
ontrouw is geweest, en sedert houd ik haar steeds opgesloten, want
dat kwaad vergeef ik haar nooit. > — Mijnheer, z zei de reiziger,
g laat ons dan toch, voor ik vanhier ga, samen een paternoster
voor haar bidden.
lliertegen had de heer niets, maar hij zei :
ik heb dat in land niet gedaan, zeg jij 't mij maar vOUr. ) Dit
gebeurde en het ging goed, maar toen de reiziger de woorden :
Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onzen schul-
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denaren, ) had uitgesproken, zweeg het heerschap. En daarop zei hij :
' Je hebt waarlijk gelijk. God moet 14 mijne zonden vergeyen, ik vergeef ze ook aan mijne vrouw. ) Hij liet haar uit de
kast komen en schonk haar vergiffenis. Zij was zeer verblijd en
de reiziger ontving van den peer een mooi sommetje geld.
De reiziger kwam weer tehuis, maar kende zijn dorp niet meer ;
alles was daar veel veranderd. Hij ging in de herberg en zijne vraag
of hij daar een paar weken tehuis kon zijn, werd toestemmend beantwoord. Maar zijne kleederen waren vuil geworden en hij verlangde eene waschvrouw. De kastelein zei : « Hier naast woont
eene vrouw die daarvoor bekwaam is en zij is hulpbehoevend ook.
Zestien jaren geleden is zij door haren man verlaten, toen zij nauwelijks eene week getrouwd waren geweest. Maar zij is hem al*
trouw gebleven. Zie, daar komt zij juist hierheen. ) Ja, zij die
daar binnen kwam was zijne vrouw; hij herkende haar, ofschoon
zij veel was verouderd. Hoezeer het hem moeite kostte zich te bedwingen, wist hij zich onbekend te houden en sprak met haar als
een vreemd heerschap. Zij nam op zich zijne kleederen te reinigen
en volbracht dit naar wensch.
Na verloop van eenige dagen ging de reiziger naar de wooing
der arme weduwe — zooals men daar meende met het voornemen
zich aan zijne vrouw bekend te waken en haar weer tot zich te
nemen. Voor hij binnen trad gluurde hij door het venster . . . en zie !
daar zat zij aan de zij de van een jongen matroos, dien zij hartelijk
liefkoosde. Hij werd zeer boos en raapte een steen van den grond
om daarmee den jongeling te treffen. — Maar daar herinnerde hij
zich de derde les van zijnen heer ; hij liet den steen vallen en
keerde naar de herberg terug. Daar vertelde hem de kastelein :
g De zoon der arme vrouw, die uwe kleeren heeft gereinigd, is
zooeven van een lange zeereis teruggekeerd ! ) Die jonge matroos,
dien hij met een steen had willen dooden, was dus haar zoon en
— alzoo ook de zijne ! Dit denkbeeld deed hem rillen maar hij
Meld zich kalm .en zeide : « Laat die vrouw met haar zoon van-.
avond hier komen. ) — Dit gebeurde. De vrouw vertelde opgetogen dat haar zoon, haar eenig kind, terug was gekomen. En de
vreemde reiziger zeide : .1 welzoo, jongeling, ben jij de zoon van
deze vrouw? verlang je nooit Bens naar je vader? ' ---- g Mijn vader )
antwoordde de matroos, .1 die mijne moeder zoo schandelijk heeft
verlaten ? Wannetir ik hem ontmoette zout ik in staat zijn hem te
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dooden. » — 4 Foei, dat is hard ! » zei de reiziger, « als je vader nu
eens rijk terug kwam en hij wilde weer goed maken alles wat hij
jegens je moeder misdreven heeft ? » — c Dat is om 't even, » zei
de jongeling, 4 ik zou hem niet ontzien. » — 4 Maar je kent je vader
immers niet eens ; gesteld dat ik je vader was, zoudt ge mij dan
ook kwaad willen doen ? » — Nu lachte de matroos en zei ; c neen,
zeker niet, want gij zijt zoo vriendelijk en zoo goed ; mocht mijn
vader z(5(5 zijn . . . . » — « Welnu, jongen ! ik ben je vader. Beste
lieve vrouw, ik ben je man, die je voor zestien jaar verliet. 1k hebje veel leed en verdriet berokkend, maar nu hen ik in staat je gelukkig te maken en hoop dat te doen ! »
Hans zonder zorgen.

Er was eens een molenaar, die had boven zijn huisdeur het opschrift : 4 Hans zonder zorgen. » — Nu gebeurde 't, dat de koning daar voorbij reed en dit opschrift las. « Welzoo vriendje !V
zei Sire bij zichzelven, 4 weet gij van geen zorgen ? dan wil ik er
je eens aan helpen. » — Hij ontbood den molenaar en Coen deze
verscheen zei de koning : « a heb gemeend dat gij ook moet weten
wat zorgen zijn, daarom wil ik u een raadsel opgeven. Kunt gij
dat voldoende oplossen, dan is alles goed en wel, maar zoo niet :
dan zult gij niet langer heer en meester van uwen molen kunnen
zijn, 4iaar hem aan mij moeten overdragen. Mijn raadsel luidt aldus :
« Gij moet bij mij aan het paleis komen, niet op een zondag en
niet op een anderen dag, niet bij daglicht en niet bij duister, niet
naakt en niet gekleed, niet te voet en niet te paard. » Toen de
koning dit gezegd had reed hij vandaar.
En nu was Hans de molenaar niet weer zonder zorgen. Nacht
en dag peinsde hij over dat raadsel; hij wist er maar geen mouwen
aan te passers, hoe hij 't moest aanleggen om aan 's konings eischen
le voldoen en zonder schade van de zaak of te komen. Zoo had
de man nu een zware vracht zorgen op zijn gemoed. Eindelijk sprak
hij er met zijn knecht over en zeide : 4 als gij mij dat raadsel
kunt oplossen, wil ik je gaarne met mijn dochter laten trouwen —
ik weet dat dit uw beider wensch is, — en dan wil ik den molen
aan u in eigendom overdragen. »
De knecht, een schrandere bol, vond het raadsel niet zoo heel
moeilijk. Hij zei : « 1k zal u zeggen, baas, wat gij doen moet. Gij
gaat naar den koning op freed. Andere dagen heeten maandag,
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dinsday, woonsdag, donderdag; maar freed 1 ) is alleen freed, digs geen
dag. Dan zorgt gij aan het paleis te komen in den schemeravond,
als het daglicht is verdwenen en de duisternis nog niet gekomen.
Gij ontkleedt u geheel en slaat dan een vischnet em uw lichaam,
dan zijt ge niet naakt en niet gekleed, en gaat dan rijden op een
ezel ; dan zijt ge niet te voet en niet te paard.
De molenaar handelde geheel naar het voorschrift van den knecht,
en then hij nu zoo bij den koning kwam, erkende deze, dat het
raadsel naar eisch was opgelost. Hij gaf den molenaar de vrijheid
om het opschrift : 4 Hans zonder zorgen boven de huisdeur te laten
staan. En Hans gaf toestemming tot het huwelijk van den knecht
met zijne dochter.
Van een jongen en een heer.

Er was eens een arme jongen die diende bij den boer voor zwijnenhoeder. Op zekeren dag, Coen hij het toezicht had op eenige
biggen, kwam de heer van het nabijgelegen slot daar voorbij en
vroeg hem : Van wie zijn die biggen, jongen ? Van de zeug, »
zei de knaap. t Het komt mij voor, dat je geen onnoozele bloed zijt, »
zei de heer, a je moet morgen bij mij komen eten, dan zullen we
samen meer praten. Je moet het niet nalaten ; precies negen uur
moet je aan het slot zijn. > — Best, mijnheer ! ik zal het onthouden.
Deze heer was iemand die van grappen hield. zijn doel was den
knaap voor den gek te houden zooveel hij kon. De knaap begreep
dit zeer goed en was daarom op zijne hoede. Hij moist dat de heer
een kwaden hond had en hij dacht : zoodra ik morgen vroeg mijne
voeten op het slotplein zet, wordt die hond op mij losgelaten, daar
moet ik op voorbereid zijn. Hij zette des nachts een hazenstrik uit
en het gelukte hem daarin een haas te vangen. Met dit Bier in
een zak begaf hij zich des morgens naar het slot. Jawel! zoodra
hij het plein opliep, kwam de hond op hem los. Maar hij liet den
haas uit den zak springen ; de hond liet zich hierdoor afleiden,
vervolgde den haas en de knaap kwam ongehinderd aan de deur
van het slot. Hij klopte aan, maar zonder gevolg ; hij klopte bij
herhaling, men liet hem wachten. Hij begon te kloppen met groot
') Onder de named van de dagen der week zijn in het Friesch drie zonder het achtervoegsel dei = dag: Freed, Snjeun, Snein, vrijdag, zaterdag, zondag. Snjeun heet in

sommige streken der provincie : Saterdei; en Snein te Hindeloopen Sendei, maar Freed
is algemeen. Men spreekt van sneins en deis, 's zondags en op werkdagen.
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geweld en nu riep de heer van binnen : « Wie is daar voor —
« De deur! » antwoordde de knaap. Nu opende mijnheer de deur en
gaf zijne verwondering te kennen, dat het ventje zoo ongedeerd
daar gekomen was, en toen de knaap vertelde hoe hij het had
aangelegd, zei mijnheer : lje bent mij te slim af. »
Toen de tijd voor het middagmaal daar was liet de heer den
knaap tegenover zich aau tafel plaats nemen. Er werd schelvisch
opgedischt. Op een schotel lagen twee visschen, een groote en een
zeer kleine. De heer nam de groote voor zich en liet den knaap
den kleinen nemen. Deze, inplaats van aan het eten te gain, hield
het vischje voor zijn oor en scheen aandachtig te luisteren. « Waarvoor doe je dat? vroeg mijnheer. «Mijn broér is zeeman, » was 't
antwoord, « en ik heb in langen tijd geen bericht van hem gehad;
nu vraag ik den visch of hij, toen hij nog in zee zwom, ook iets
van mijn broér heeft vernomen. » « Nu, wat zegt hij ?» vroeg
mijnheer. « Hij zegt, hij weet er niets van, want hij is nog mar
4echts eenige weken oud. Maar die groote daar, die is veel ouder,
die zal er zeker meer van weten. » Vraag dien ook eens, » zei
mijnheer en schoof den knaap den grooten visch toe. De snaak
hield ook dezen visch voor zijn oor en luisterde. « Wat zegt deze ?
vroeg mijnheer. Hij weet er ook niets van, daarom wil ik hem
maar opeten. » En de jongen smulde den grooten visch op.
« Daar heb je mij gefopt, » dacht mijnheer, « dat moet ik je, bij
welzijn, betaald zetten. » Toen de maaltijd was afgeloopen vroeg
hij den knaap : « lust je wel wijn ?» « 'k Heb dien nooit geproefd, » was het antwoord, « maar ik denk dat ik hem wel zal
lusten. » « Ga dan met den knecht naar den kelder, » zei mijnheel. ; « hij zal je op wijn trakteeren. Daarna moet je maken dat je
weg komt. » Maar mijnheer had den knecht ingefluisterd, dat hij
den knaap wel een dronk wijn kon geven, maar hem daarna moest
afranselen met de karwats.
Hiervan had de knaap iets gemerkt en hij was op zijn hoede.
In den kelder lagen Brie vaten naast elkander, ieder met eene
andere soort wijn. Laat mij deze maar eerst proeven, » zei de
knaap, trok den deuvik uit een vat en wierp dien weg, terwijl hij
den wijn in eene kan liet loopen en proefde. « Deze bevalt mij niet,
laat mij een anderen probeeren. » De knecht beknorde hem omdat
de deuvik er niet was, en zag zich nu genoodzaakt den duim in
het gat te steken om den wijn niet te doen wegvloeien. De knaap
>>
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trok een ander vat open en wierp den deuvik weer weg. De knecht
bekeef hem hierover, maar hij zei : « ik dacht er niet aan.» En
Coen hij de kan weer gevuld had, zag de knecht zich opnieuw genoodzaakt ook in de opening van dat vat een duim te steken,
zoude 't niet leeg loopen. Hij gebood den knaap de deuviken te
zoeken, maar deze zocht de karwarts en begon den knecht te slaan.
De acme bloed schreeuwde jammerlijk en riep de hulp van het
heerschap Deze, meenende dat het de knaap was, die afgerost
werd en zoo schreeuwde, riep terug : «ja, zoo gaat het goed;
ontzie hem maar niet, hij heeft wat verdiend. » « Daar dan ! »
riep de knaap en sloeg er nog eens op los. Ten slotte stopte hij
de twee gevulde kannen met wijn Under zijn kiel en maakte zich
uit de voeten. De knecht moest op zijn post blijven tot hij verlost werd.
De schrandere boerendochter.
Er is in den ouden tied eens een boer geweest, die een paard
had dat een veulen ter wereld moest brengen. Hij reed er mei
naar een heer, daar bond hij het paard aan een boom vast en zeide
tot den heer : cr ik weet dat dit paard heden een veulen moot werpen, en nu zoude ik gaarne zien dat gij met uw yolk daar het
toezicht op wildet houden, tot ik terugkom, want ik heb andere
bezigheden. « Zeer goed, » zei de heer, « dat willen we doen. » Toen
de boer des avonds terugkwam en den toestand van zijn paard
onderzocht, zag hij dat het een veulen geworpen had en vroeg den
heer waar dit was. « Welk veulen ?» zei de heer, « het paard heeft
geen veulen gebracht. » « U zoo?» zei de boer, « maar ik weet het
wel beter en gij konit er zoo niet al, dat zeg ik je. » De heer
Wilde er niet vender over praten, maar hield zich vriendelijk en
liet den boer in huis komen. Deze zag het veulen in een hock
staan. Hij werd boos en zei : «hoe kunt ge nu nog zeggen dat
het paard geen veulen geworpen heeft ? » «Dat is geen veulen
van het paard, was 't antwoord, « maar van den boom waaraan
het paard was vastgebonden. » — « Maak dat een ander wijs, » zei
de boer, « maar ik ga je morgen bij den koning aanklagen. »
Hij ging des anderen daags naar den koning en vertelde dezen
het geval. De koning gebood, dat beide, de boer en de heer, bij
hem moesten komen. Dit geschiedde. Maar de heer was een gunsteling van den koning ; hij werd niet gestraft, en mocht vooreerst
het veulen behoudeu. Duch de koning gaf hun raadsels op. Wie
>>
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dezen voor den eerstvolgenden zondag zoude geraden hebben, aan
hem zou het veulen worden toegewezen. De raadsels luidden aldus :
« Wat is vetter dan vet ? — Wat klinkt meer dan metaal ? »
Beide vonden deze vragen moeilijk te beantwoorden, maar zij
moesten zich er op scherpen. De boer deelde ze, toen hij tehuis
kwam, aan zijne dochter mede. Deze zeide terstond : « dat is niet
moeilijk » en zij onderrichtte haren vader hoe hij moest antwoorden.
Toen de twee mannen des zondags weer voor den koning kwamen,
werd de heer het eerst gevraagd : wat is vetter dan vet ? »
« Boter, » was 't antwoord. — « Dat is mis, » zei de koning. Zeg nu
eens : « wat klinkt meer dan metaal ? » Nu antwoordde de heer :
ik heb een klein tafeltje van fijn hout, als men daar op staat,
klinkt het meer dan metaal. » — « Dat is weer mis, zei de koning.
En nu vroeg hij den boer : « wat is vetter dan vet ?» « De aarder, »
was 't antwoord, « want daaruit komen alle vruchten voort. » —
« Goed geantwoord, » zei de koning ; « en wat klinkt meer dan
metaal ? » — « Gods woord, » zei de boer, « want dat klinkt door de
geheele wergild. » — « Ja zeker ! » zei de koning; ge hebt mooi
geantwoord ; maar dat heb je niet van je zelven: wie heeft je zoo
wijs gemaakt? » — Mijne dochter » zei de boer. c Wel zoo ?» zei
de koning, als dat meisje zoo verstandig is, dan moet zij eens hier
komen : niet te voet en niet te paard, niet gekleed en niet ongekleed. »
De boer nam op zich haar dit te zeggen en vertrok. Toen zij
bij zijne tehuiskomst vroeg hoe 't gegaan was, antwoordde de
vader : c zeer goed, maar ik heb het veulen nog niet ; en nu staat
het nog erger, want de koning heeft bevolen dat gij bij hem moet
komen : niet te voet en niet te paard, niet gekleed en niet ongekleed. »
c Hoe kon de koning dat bevolen ? » vroeg zij, « kent hij mij wel?
— Dat weet ik niet, » antwoordde de vader, c maar then ik de
raadsels goed had geraden, vroeg hij wie mij zoo wijs had gemaakt,
en toen ik jou noemde verlangde hij dat gij bij hem zoudt komen,
zooals ik gezegd heb. « Welnu, » zeide zij, « als de koning dat beveelt, moet ik trachten aan zijn verlangen te voldoen. »
Zij voorzag zich van een net, dat zij om haar lichaam sloeg, en
op een bokje, dat zij gekocht had, reed zij bij schemeravond naar
des konings hof. Toen zij daar aankwam, verbaasde de koning zich
over haar vernuft en zeide : « gij zult de mijne worden als ge wilt. >>
« Ja, » zei ze, « dat wil ik wel ; maar dan wil ik het eerst aan mij n
vader vertellen. » -- Neen, dat niet, » zei de koning, « maar als gij
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met mij trouwen wilt zal het in de volgende week gebeuren ;
0!»
vooraf wil ik eens met je uit rijden gaan het land door.
zei ze, « daar heb ik wel lust toe. »
Op een schemeravond, terwijl de koning afwezig was, ging zij
in stilte naar haren vader en zeide hem : « Morgen zullen wij hier
langs den weg komen rijden. Dan moet gij op het land gaan zitten
hengelen. Vraagt de koning u dan of ge gek zijt, dan antwoordt
gij «kan een boom een veulen werpen, dan kan ik ook visch op
het land vangen. » Daarna vertrok zij weer met alien spoed. Toen
zij des anderen daags met den koning voorbij haars vaders hoeve
reed, zat de landman nabij den weg midden op het veld met een
hengel en deed alsof hij vischte. De koning vond dit bespottelijk
en riep : «ben je gek, kerel?» — « Zeker niet ! » was 't antwoord,
«kan een boom een veulen voortbrengen, dan kan ik ook visch op
het land vangen. » Nu vroeg de koning aan het meisje : « heb jij
je vader zoo wijs gemaakt ? » Zij wilde dit eerst tegenspreken, maar
dit baatte niet en nu zeide de koning: « hier zult ge deze schade
bij hebben, dat ik niet met je wil trouwen; maar gij zult bij mij
blijven wonen en dan kunt ge krijgen wat ge maar hebben wilt. »
Hierin nam zij genoegen. De koning verwachtte dat zij zoude
zeggen : « dan wil ik het veulen .hebben. » Maar dit deed zij niet.
Zoodra zij de gelegenheid geschikt vond, gaf zij den koning ongemerkt een slaapmiddel in. En toen hij daardoor in een vasten slaap
viel, liet zij een rijtuig inspannen en den koning daarin mede naar
haars vaders woning vervoeren, waar hij to bed werd gebracht.
Toen hij eindelijk ontwaakte, zag hij verwonderd op en riep luidkeels : « waar ben ik toch ?» Het meisje kwam hierop aan en
de koning vroeg haar : waar heb je mij gebracht ? » Zij antwoordde :
« Gij hebt gezegd, dat ik kon krijgen wat ik hebben wilde. Welnu,
ik wilde u hebben, daarom heb ik u meegenomen naar mijns
vaders huis. » Nu verwonderde de koning zich nog meer dan vroeger over hare schranderheid en besloot terstond dat zij zijne vrouw
zoude worden. Kort daarna zijn zij getrouwd en hebben samen
lang en gelukkig geleefd, Als ze niet gestorven zijn leven ze nog.
>> -

Tan een landheer en een boer.

In den overouden tijd, toen alles geheel antlers in zijn werk ging
dan thans, waren er eens een landheer en een boer, die samen een
groot stuk bouwgrond in eigendom hadden. De boer had dit van
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zijne ouders geerfd, maar hij had slechte tijden beleefd en alzoo
het hoofd niet boven water kunnen houderi. Hij had hulp gezocht
bij den landheer en deze betoonde zich maar was den
eenvoudigen boer te slim af. Het kwam zoover dat mijnheer medeeigenaar werd van het stuk bouwgrond niet alleen, maar hij verkreeg ook het recht om te bepalen wat er jaarlijks op gebouwd
zou warden. Men kwam overeen dat het eerste jaar de boer zou
hebben wat in den grond en de landheer wat boven den grand
groeide ; het tweede jaar zou 't anders-om gaan en zoo vervolgens.
Nu werd er 't eerste jaar kool verbouwd en de boer kreeg niets
dan waardelooze wortels en stronkels. Het tweede jaar waren 't
rapen en de sukkel nioest zich met het loof tevreden stellen.
Maar was deze boer onnoozel, hij had een zeer schrandere dochter.
Zij zag wel in, dat Naar vader door den landheer bedrogen werd
en gaf hem den raad, zich hierover te beklagen bij den graaf.
Diet dan na eenig tegenstreven ging de man hiertoe over. De graaf
was een bong en vroolijk man, die geen ding ter wereld bijzonder
ernstig opvatte. Toen de boer hem verteld had hoe de vork in den
steel zat, begreep hij zeer goed dat de landheer schuldig was, maar
ongenegen om met dezen in ongelegenheid te komen, vond hij
best zich met een kunstgreep van de zaak af te maken. Hij beval
den boer met een week terug te komen, en dan hem deze Brie
vragen te beantwoorden : Wat is vetter dan vet? — Wat is dieper
dan diep ? Wat klinkt nog meer dan metaal ?»
De landheer werd aangemaand om op denzelfden tijd voor den
graaf te verschijnen ter beantwoording derzelfde vragen. Voor zoo
jets was mijnheer nu juist de reehte man niet, maar hij liet zich
onderrichten door zijne vrouw en hoopte alzoo wel klaar te komen. —
De boer kwam zeer mismoedig tehuis; hij vreesde dezen wedstrijd
te zullen verliezen, omdat de landheer veel knapper was dan hij.
Maar zijne, dochter sprak hem moed in en gaf hem aan de hand,
hoe hij de vragen had te beantwoorden.
De twee mannen verschenen voor den graaf en den landheer werd
het eerst gevraagd : « Wat is vetter dan vet ? » Antwoord : « Varkensreuzel lriemaal uitgebraden. » — « Wat is dieper dan diep ?» —
« De zee, waarin men soms geen grond kan vinden. » — « Wat klinkt
nog meer dan metaal ? » — « Twee fijne metalen bekkens tegen
elkaar geslagen geven een dubbelen klank.
Nu was de boer aan de beurt; hij zei : « Vetter dan vet is de
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aarde, want uit haar komt alle vettigheid voort. — Dieper dan
diep is het menschelijk hart, want dit is ondoorgrondelijk. — En
wat meer klinkt dan metaal is Gods woord, want dit klinkt zelfs
in dat onpeilbare hart. )
De graaf zeide : « Gij hebt beide mijne drie vragen beantwoord,
maar de ware antwoorden gaf de boer. En nu is mijne uitspraak, dat
hij voortaan alleen het beheer zal hebben over het stuk bouwgrond. >
De landheer kon vertrekken, maar alvorens den boer te laten
gaan, vroeg de graaf hem hoe hij aan die mooie antwoorden gekomen was. — « Mijne dochter heeft ze mij geleerd, ) was 't antwoord. En nu luidde 't bevel van den graaf : « Dan moet ook
mij komen bezoeken : niet bij dag en niet bij nacht, niet naakt en
niet gekleed, niet te paard en niet te voet, niet in een wagen en
niet over het water. )
Hoe verblijd de boer was over 's graven uitspraak omtrent den
bouwgrond, toch kwam hij niet vroolijk gestemd tehuis, omdat de
eischen aan zijne dochter gesteld hem onuitvoerbaar toeschenen.
Zij echter meende er wel aan te kunnen- voldoen.
Toen tie tijd daar was ontdeed zij zich van hare kleéren en sloeg
een vischnet om haar lijf. Op een ezel reed zij naar het grafelijk
slot, waar zij in den schemeravond aankwam. Zijne Hoogheid stond
alweér verbaasd over hare schranderheid. En toen hij zich vervolgens met haar onderhield, steeg zijne bewondering ten top, ja,
hij verliefde op haar. In zijne opgetogenheid zei hij : « Zie hier nu
maar vrij overal rond, en wat u het beste bevalt moogt ge meenemen naar huis, wanneer gij vanhier vertrekt. Geef maar bevelen
aan mijne bedienden ; zij moeten doen wat gij verlangt.
Terwijl de graaf nu recht verh,eugd naast de boerendochter aan
tafel zat en zich den wijn goed liet smaken, wist zij ongemerkt
een slaapmiddel in zijn beker te moffelen. Eenige oogenblikken
later viel de graaf in een diepen slaap. Nu liet zij een rijtuig inspannen, waarin de slapende op haar bevel werd nedergevleid; zij nam
bij hem plaats en liet hem zoo naar haars vaders woning voeren.
Bij zijn ontwaken zag hij verwonderd om zich heen en op zijne
vraag, hoe hij in die boerenwoning terecht gekomen was, antwoordde
het meisje : « Gij hebt mij gezegd, heer graaf, wat mij in uw kasteel het beste beviel, mocht ik meenemen naar huis. Welnu, dit
heb ik gedaan, want onder al uwe schatten was er niets dat mij
zoozeer beviel dan gijzelf. Ik hoop dat ge 't mij niet ten kwade
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zult duiden; het is maar een grap. » — « Neen, » zei de graaf, «het
is volstrekt geen grap. Het is ernst : gij zult de mijne zijn en ik
de uwe. » — En zoo geschiedde het. Niet lang daarna was de
schrandere boerendochter gravin.
De pruimejongen.

Een arme daglooner woonde in een eenvoudige hut, met zijne
drie zonen, die alien reeds nagenoeg volwassen wa rren, hoewel hij
hen nog steeds jongens noemde. Bij de hut groeide niets, dan een
enkele pruimeboom. Maar deze had de eigenschap dat laij 't geheele jaar door vruchten droeg, mooie lekkere vruchten ook.
Nu was de koning van dat land een liefhebber van pruimen, en
eens, in het midden van den winter, kreeg hij het plotseling in
het hoofd, dat hij pruimen won eten. Die waren echter nergens te
krijgen. en dit verdroot den koning zoo, dat hij door 't geheele
land bekend liet maken : wie hem een mandvol mooie lekkere pruimen kon bezorgen, zou met de prinses, zijne dochter, mogen trouwen. De arme lieden, die den wonderboom hadden, hoorden dit
ook, en de oudste der drie jongens zei : « daar wil ik op los. » —
Hij plukte een mandvol mooie pruimen en begaf zich op reis.
Onderweg ontmoette hem eene oude vrouw, die vroeg : « wat heb
je in die mand ? » «Padden, oude heks !» zei de jongen norsch
en ging verder, terwijl de vrouw mompelde : « dan hoop ik dat het
de mooiste padden zullen zijn, die men ooit gezien heeft. » De
jongen stoorde zich hieraan niet. Hij kwam in de hofstad bij het
koninklijk paleis, waar hij, na zijne boodschap gezegd te hebben,
werd toegelaten. De koning zat juist met de koningin en de prinses aan den maaltijd ; de pruimen waren dus zeer welkom. Maar
toen de wand werd geopend, kropen er een groot aantal dikke
vette padden uit. De koningin en de prinses schrikten hevig en
ontvluchtten gillende het vertrek. De koning, in woede ontstoken,
gaf den jongen een schop dat deze op den grond tuimelde en meer
zou gekregen hebben, had hij zich niet haastig uit de voeten gemaakt. Tehuis gekomen vertelde hij, dat de koning hem, schandelijk
genoeg, de pruimen had afgenomen, zonder er jets voor te willen
geven. Zijn vader geloofde dit niet, maar zei : «je zult ze wel zelf
hebben opgepeuzeld, want je bent zoo'n slok-op, dat weet ik wel. »
Nu besloot de tweede zoon met pruimen naar den koning te
gaan. Hij begaf zich op weg en ontmoette dezelfde oude vrouw,
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die hem vroeg : « wat heb je in die wand ?» «Eikels, ouwe bes !»
was zijn antwoord, waarop zij zei : dan hoop ik dat het de mooiste
eikels zullen zijn, die men ooit gezien heeft. » De jongen kwam bij
het paleis en werd ook bij den koning toegelaten, maar bij 't openen van de mand kreeg men geen pruimen, maar eikels te zien,
prachtige mooie eikels wel, loch oneetbaar. De koning ontstak in
toorn en de jongen, begrijpende wat er volgen zou, nam ijlings de
vlucht. Tehuis gekomen behielp hij zich evenals zijn broeder met
leugens, die echter ook al niet voor echte munt worden angenomen. En toen nu de jongste broeder er aan dacht om met pruimen
naar den koning te gaan, zei de vader : daar kan nets van komen jij bent altijd een onbeholpen lummel geweest, jij zult nog
slechter reis maken dan je beide broeders. » — De jongen hield
toch aan en 't gevolg was dat ook hij 's anderen morgens met
een mand vol pruimen op reis ging. Onderweg ontmoette o6k hem
de oude vrouw, die vroeg : « wat heb je in je mand ? » « Pruimen voor den koning, moedertje, » was zijn vriendelijk antwoord,
waarop zij antwoordde : « dan hoop ik dat dit de mooiste pruimen
zullen zijn, die men ooit gezien heeft.
Aan 's konings paleis werd de knaap niet zeer vriendelijk ontvangen, want de koning had bevolen den eersten den besten lummel, die weer pruimen kwam aanbieden, gevangen te zetten. Maar
deze knaap zag er niet kwaad uit en toen hij aan de bedienden had
getoond wat zijne mand inhield, gaven zij den koning daarvan kennis en nu werd ook deze pruimejongen in de zaal geleid. Hier
werd de mand geopend en de koning en zijne gemalin en dochter
waren opgetogen, toen hun daaruit pruimen als eieren, sierlijk geel
en heerlijk glanzend tegenblonken. Zij begonnen terstond er van
te smullen, zonder verder op den jongen te letters. Toen de koning
eens even opkeek zei hij : « sta jij daar nog ? waar wacht je op ?»
— « Op mijn loon, sire ! — «Ja, dat is waar ook. Wat kosten
die pruimen ? » « Wat u er voor beloofd hebt, sire. » « 0,
jawel ! wou jij met mijn dochter trouwen, jongetje, en dan vervolgens koning worden, he? dacht jij verstand van regeeren te hebben ?» «1k ben nog niet te oud om te leeren, sire ! » — « 0, zoo !
nu, maar ik dien dan toch eerst wel eens te beproeven of er wat
schranderheid in je zit. Ik wil je iets te doen geven. » De koning
fluisterde een zijner bedienden jets in het oor, waarop deze vertrok
en weldra terugkeerde met een gesloten mand. « In deze mand,
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zei de koning tot den jongen, « zijn twaalf konijnen, die moet gij
op het veld hoeden, Brie dagen na elkander, en telkens 's avonds
met zonsondergang hier terug brengen. En zoodra er een ontbreekt, is je kans verkeken en je kunt heengaan. »
Een bediende begeleidde den jongen naar het veld ; daar werden
de konijnen losgelaten en de bediende vertrok. De diertjes liepen
hier en daar en verdwenen de een- na den ander in het aangrenzende bosch. De jongen begreep spoedig, dat de koning dit middeltje had bedacht om van hem of te komen en besloot maar huiswaarts te keeren. Op den weg ontmoette hem dezelfde oude vrouw,
die hij reeds vroeger had gezien. Zij sprak hem aan en hij vertelde
haar hoe 't met hem stond. « Geen zwarigheid ! » zei ze, ik weet
raad ; ziehier een zilveren fluitje ; zoodra gij er op blaast komen
de konijntjes bij je. » Hij ging naar het grasveld terug, blies op het
fluitje en alle konijntjes kwamen op hem aanhuppelen. Nu was hij
gerust; hij liet zijne beestjes gaan waar zij wilden en zocht eene
schuilplaats in een boschje van vlier en ander boomgewas. Hier
hield hij zich bezig met het waken van een klapbus uit een vliertak met een stempel van ander hout ; kogeltjes of propper speed
hij uit taaie boomwortels, die hij nit den grond groef. Nauwelijks
was hij hiermee gereed, toen iemand in jachtgewaad, vergezeld van
een hoed hem naderde. Het was des konings opperjagermeester i een
man met een dik rood gelaat en een grooten neus, waaraan te zien
was, dat de baas wel eens een glaasje dronk. Hij wenschte te
bewerken dat de jongen de prinses niet zou verkrijgen, omdat hij
zelf een goed oog op haar had. Hij vroeg: « wat moet ik je betalen voor een van die konijnen ? » — « Die zip niet te koop,
was 't antwoord, « maar wel te winnen.
Te winnen? hoe
dan ? « Dat zal ik je zeggen. Ik heb voor mijn klapbus tien
propjes gereed gemaakt, die wil ik verschieten op je tronie, en zoo
dikwijls ik je neus tref, zult gij een mijner konijnen mogen nemen. ) — Eerst werd de jager boos, loch bedenkende, dat hij met
deze grap zeker een of meer konijnen in bezit zou krijgen, sloeg
hij toch toe. De jongen ging aan 't schieten, en 't was telkens
rack, want hij was geoefend in dit werk. Aileen den neus had hij
nog niet getroffen, toen reeds negen proppen verschoten waren.
Nu besloot hij dat leelijke knolgewas er ook een te geven. Dit
gelukte, en — hij had een konijn verloren. De jager begat' zich
met het diertje op den arm op weg naar de stall; /oar nog niet
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ver was hij, then de jongen op zijn fluitje blies. Het konijn begon
zoo te woelen en te krabben, dat het onmogelijk te houden was ;
het nam de vlucht en toen de jager zijn hond aanhitste om het
te vangen, liep deze eery anderen weg op.
De jongen kon alzoo al de twaalf konijnen naar het paleis brengen. De koning prees hem hierover, maar had het Loch eigenlijk liever anders gehad. Evenzoo zijne dochter, die geen zin had
in dien boerenlummel en die daarom besloot den volgenden dag te
beproeven hem een konijn afhandig te maken. Zij kleedde zich als
eene eenvoudige boerendienstmeid, en met een melkemmer aan de
hand kwam zij langs het grasveld waar de konijnenhoeder zat.
Hij herkende haar, doch hield zich dom. Zij maakte een praatje en
vroeg of hij een zijner konijnen wilde verkoopen ? Te koop zijn
(lie eigenlijk niet, kind, >> zei hij, maar gij kunt er een van krijgen
voor een kus. » Dit werd der prinses nu waarlijk te erg ; maar
bedenkende dat hij haar aanzag voor een meisje van zijnen stand
en zij het dus kon doen als boerendeern, zonder dat hare eer als
prinses er mee gemoeid was, besloot zij toe te geven, om maar aan
een konijn te komen. En zoo geschiedde het. Maar toen zij zich
met het beestje verwijderd had, blies de jongen op zijn fluitje ; het
rappe dier ontsnapte haar en zij mocht het nakijken. Ten tweedenmale kon de knaap des avonds de twaalf konijnen naar het paleis
brengen. Zoo had de koning het toch waarlijk niet verwacht, veel
minder gewenscht, en hij zon op een middel om zich van den jongen, die leeper scheen te zijn dan hij er uitzag, te kunnen ontslaan.
Des anderen daags kleedde de koning zich als een zijner geringste
hofbedienden en begaf zich aldus naar het veld waar de konijnen
werden gehoed. De hoeder herkende hem, maar hield zich dom.
De gewaande hofbediende knoopte een gesprek aan en gaf te kennen, dat hij wel een konijn wenschte te koopen. — « Die zijn niet
te koop, » zei de jongen, « maar wel te winnen. » — « Op welke wijze
dan `?»
« Ik zal het je zeggen. Gij zijt een dienaar des konings ;
vertel me nu eens, welke houding gij aanneemt als ge voor den
koning moet verschijnen ?»
« Dan maak ik eerbiedig een diepe
bulging. »
« Welnu, stel je dan voor dat ik de koning ben
dat je voor mij moet verschijnen. » — « Wat zeg je daar, lomperd !
riep de. koning in drift ; maar de jongen bleef zich gelijk en zei :
« eene bulging voor mij, een konijn voor u; zoo niet, ook goed. »
Na eenig bedenken besloot de koning toch toe te geven. Hij
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maakte eerbiedig eene diepe buiging voor den jongen en bekwam
een konijn. Dat hem dit door het fluitje weer afhandig werd gemaakt, behoef ik wel niet te vertellen. De jongen kon dus ook den
derden avond al de konijnen naar het paleis brengen en het proefstuk was naar eisch volbracht. Hij verzocht nu bij den koning te
worden toegelaten en dit werd niet geweigerd. Maar then hij zoo
vrij was, in tegenwoordigheid der prinses en van alle hovelingen,
den koning er op te wijzen wat nu aan de beurt was, zei deze
minachtend : « Ei, ei ! geloof je dan werkelijk, dat ik je met mijne
dochter zal laten trouwen ? dat kun je denken ! een zakjevol gekheid !» — De jongen, in 't minst niet vervaard, antwoordde : « Een
zakjevol gekheid kan ik u wel leveren, sire drie groote zakkenvol
ook wel. » — « Goed! ik houd je aan je woord ! drie zakken moeten bier komen en jij moet ze vullen met gekheid. » — Om u te
dienen, sire, » zei de jongen : « Eerste zak. Er was eens een jongen
die had twaalf konijnen te hoeden op eeii grasveld en moeht er
niet een van verliezen. Er kwam iemand bij hem, een opperjagermeester, naar meen, die hem een konijn afhandig wenschte te
maken, en stemde er daarom in toe dat hem, voor een konijn, tien
proppen nit een klapbus op zij n vollemaansgezicht zouden worden
geschoten, wat ook geschiedde . . . . » — « 0 ! o ! » riep de koning,
« stop dien kerel in een zak, dan hebben we reeds een zakvol gekheid. » En het geheele gezelschap lachte luidkeels. De jongen vervolgde : «Tweede zak. Er kwam bij dien konijnenhoeder ook eene
boerenmeid, misschien was 't wel gene verkleede prinses, die wenschte
een konijntle te koopen, en de hoeder zei, dat zij er een kon krijgen voor een kus. Zij nam dit aan . . . . » — « Wat ? » riep de koning
» — Ach ja, lieve vader ! »
zijne dochter toe, « je hebt Loch niet .
borst zij uit, want zij had geen tegenzin meer in den geestigen
jongeling. «De prinses in den zak ! » werd er nu ook geroepen,
maar daar bleef het bij en de jongen vervolgde : « Derde zak. Er
kwam ook iemand, gekleed als een geringe hofbediende, of hij 't
ook was blijft de vraag .....» — « Kom, schei nu maar uit. » zei
de koning, die niet verlangde tot den zak verwezen en uitgelachen
te worden. 't Is thans duidelijk dat ge geen domkop zijt en 't komt
me voor, dat mijne dochter reeds verliefd is op je. Dus gij moogt
haar trouwen en mettertijd mijn opvolger worden . » Al de
aanwezigen borsten uit in vreugdegejuich, gepaard met handgeklap.
En niet lang daarna werd de bruiloft gevierd.
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De listige sehapendief.
Er was eens een man, die leefde eenige jaren als lief en was
zoo bekwaam in zijn vak dat hij altijd uit de handen van het
gerecht wist te blijven. Maar eindelijk kreeg hij toch een tegenzin
in dit handwerk en besloot een eerlijk man te worden. Hij verhuurde zich bij een boer als knecht en gedroeg zich zoo goed en
naar genoegen van zijn baas dat deze veel van hem hield. Eens
toen zij bij elkander zaten te keuvelen, begon de knecht te vertellen van zijne vroegere schelmstukken en listige streken. Deze waren
zoo vreemd en wonderbaar dat de boer ze niet best konde gelooyen. Hij zeide ten slotte : « Als gij werkelijk zoo knap zijt als gij
zegt, zoude ik daarvan wel eens een proefje willen zien. »
Hiervoor bood zich spoedig de gelegenheid aan. Een slagersknecht uit de stall kwam van den boer een schaap koopen en begat
zich daarmede steewaarts. Thans zeide de _boerenknecht : « Als gij er
nu plezier in hebt, boer, en het mij toestaat, dan zal ik dien man
onderweg zijn schaap ontstelen zonder dat hij het ziet. » De boer
achtte dit onuitvoerbaar, maar stond de proefneming toe. De knecht
nam een paar schoenen, die nog verre van versleten waren, en langs
zijpaden tusschen het geboomte wist hij den slagersknecht vooruit
te komen. Weer op den algemeenen weg komende, wierp hij daar
de schoenen neder, den een ongeveer Brie honderd schreden van
den ander verwijderd. Nu verschool hij zich in het kreupelhout.
De slagersknecht kwam waar de eerste schoen lag, maar omdat hij
den tweeden niet zag, was die eene hem 't oprapen niet waard en
hij ging verder. Spoedig vond hij den anderen ; nu speet het hem
dat hij den eersten had laten liggen en besloot met gezwinden pas
terug te gaan om den schoen te halen. Het schaap, dat hij op de
schouders droeg, legde hij op den grond en bond het de pooten
vast, zoodat het niet kon wegloopen. Maar bij zijne terugkomst
vond hij de plaats ledig. Nu was goede raad duur. Kwam hij zonder schaap bij den baas, dan werd hij weggejaagd, dit begreep hij.
Hij keerde naar den boer terug, vertelde dezen zijn ongeluk en
kocht op krediet een ander schaap zoo hij meende, maar 't was
hetzelfde, dat hij een uur vroeger reeds betaald had.
Zoodra hij was vertrokken, bood de boerenknecht aan, hem op
nieuw het schaap afhandig te maken, zonder dat hij het zoude
ontdekken. De boer had er schik in en zeide : « Ga je , gang maar,
II,
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je krijgt eene belooning als je 't doet, maar 'k vrees dat het dezen
keer zal mislukken. ) De voormalige gauwdief echter achtte zichzeker van zijne zaak, hij snelde weer den slagersknecht vooruit
en versehool zich in het bosch, waardoor de weg liep. Toen hij
den slagersknecht hoorde naderen, begon 14 te roepen : «Blae !
Blae !» — zoo natuurlijk als ware hij al zijn leven een schaap geweest. De slagersknecht, dat hoorende, dacht : c Daar zal het schaap
zijn dat ik kwijt ben geraakt. Hij scheen er niet aan te denken,
dat hij het dier de pooten aan elkander had gebonden. Hij wilde
zich op het geluid of tusschen het geboomte begeven, maar met
een schaap op de schouders ging dit niet. Hij zag zich dus genoodzaakt zijn levende vracht weer op den weg te leggen. Hij zocht
in het bosch, maar vond geen schaap, en hoorde 't ook niet weer.
En toen hij na eene poos vruchteloos zoekens, het op den weg
gelegde maar weer wilde opnemen, was ook dat nogmaals verdwenen.
Hij wist geen raad. Mismoedig ging hij huiswaarts en toen hij
den baas vertelde hoe 't hem gegaan was, werd deze zoo verstoord,
dat hij den hals wilde wegjagen zonder hem een penning loon uit
te betalen. Echter, voor het hiertoe gekomen was, kwam tie listige
boerenknecht het verloren schaap den slager bezorgen.
Nog dommer dan dom.
Er was eens een boer die een zeer domme vrouw had. Op zekeren herfst slachtte hij een vet varken en nu meende de vrouw dat
zij maar alle dagen spek moesten gaan eten zooveel zij konden. De
boer evenwel zei : c Dit gnat zoo niet goed, we moeten het spek
sparen voor den kouden winter. >>
Eenigen tijd daarna, toen de boer een dag op reis moest, zei hij
tot zijne vrouw : c Als bier vandaag een beestenkooper komt wil ik
de minste twee van onze koeien wel missen. Het .zijn de twee zwartbonte, die onderaan in de rij op stal staan. En daar moet ik honderddertig gulden voor hebben, tegen lager prijs moet ge ze niet
laten gaan. » — c Heel best, » zei de vrouw, c ik zal wel oppassen,
dat ik me niet laat foppen. »
Ongeveer een uur nadat de man vertrokken was kwam er bij de
vrouw een bedelaar voor de deur, die geheel verkleumd scheen. Het
was guur herfstweder en de stumperd was gekleed in een dunne
gescheurde oude plunje. — c Ben jij misschien de koude winter ? »
vroeg hem de boerin. -- « Wet zeker, ) was 't antwoord, «dat kunt
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ge wel zien, ik ben de koude whiter in eigen persoon. » — « Nu,
dan heb ik iets voor je, ,) zei ze. « wij hebben onlangs een vet
varken geslacht, maar toen ik van het spek wilde gebruiken voor
den middagpot, zei mijn man : « Dat gaat niet goed; we moeten
het sparen voor den kouden winter. Dus, dan wil ik het je maar
meégeven. » — Hier had de bedelaar niets tegen en hij nam afseheid,
beladen- met twee groote zakken, volgepropt met spek.
Vervolgens kwam ook de beestenkooper. Toen de boerin hem
zeide dat zij twee koeien te verkoopen had, gingen zij samen naar
den veestal en waren 't over den prijs spoedig eens. Maar toen de
koopman de koeien wilde ontbinden om er mee weg te gaau zei
de vrouw : « Ho, ho ! niet zoo haastig ; je moet mij immers eerst
betalen. » — c He ja, dat is waar ook, » zei de man, « dat zou ik
warempel hebben vergeten. » Hij tastte in den broekzak, toen in
den anderen en zei bedremmeld : « Dit is een leelijk geval ; ik ontdek, dat ik mijn geld tehuis heb laten liggen. » — « Welnu, dan
laat je eenvoudig de koeien staan. » — « Ja, maar hoor eens, vrouw :
ik weet, geloof ik, beter raad. Ik wil je waarborg laten houden ;
ik neem slechts eene der koeien me en laat de andere staan tot
onderpand ; dan kom ik je morgen het geld brengen en de andere
koe afhalen. » — « 0 ! » zei ze, c als je 't zoo bedoelt, clan is het mij
wel, >> en liet hem vertrekken met eene koe.
Toen de boer des avonds weer tehuis was, vertelde hem de vrouw :
( De koude winter is hier van morgen geweest en ik heb hem het
spek maar meegegeven. » — ( Wat zeg je daar ? !» — c Ja, die arme
ziel was zoo bibberkoud, dat ik hem vroeg of hij misschien, de
koude winter was. Hij zei « ja, >> en omdat jij hadt gezegd dat wij
ons spek moesten sparen voor den kouden winter, heb ik 't hem
maar laten meénemen ; nu zijn we van dat zaakje at » — De boer
weed ter dege boos ; hij zei : ak wist wel dat je dom waart, maar
zoo erg had ik het toch niet verwacht. En is de beestenkooper
ook hier geweest ? » — « Ja, en ik heb de twee koeien verkocht ook,
voor honderddertig gulden. ) — « En waar heb je 't geld ?» — « Ja,
zie je, de man had zijn geld tehuis vergeten. >> — « Dan heeft hij
natuurlijk de koeien ook niet meegenomen. >> — « Dat zou hij gedaan hebben, had ik het hem niet knaphandig belet. Ja, ik heb
wel op mijn tellen gepast. Eene koe heeft hij meegenomen en de
andere, ook nog wel de kleinste, die 't minste vreet, heb ik gehouden tot onderpand. Nu komt hij morgen het geld brengen, en
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doet hij 't niet, dan houden wij de koe. Heb ik dat niet leep overlegd ? » — De boer verbleekte. Hij hief zijn stok tegen de vrouw
op, maar zij viel op de knie6n en jammerde «Heb ik nu slagen
verdiend ? en ik meende zoo goed opgepast te hebben ! » De man
liet den opgeheven stok zinken en zel : «Ik zou in staat'zijn je dood
te slaan, maar ik weet, je bent niet kwaad, alleen zoo door en door
dom, dat, als er nog dommer menschen in de wereld zijn, ik die
wel Bens zou willen zien. Ik ga nogmaals op reis, nu voor een dag
of drie. Ontmoet ik dan menschen, nog dommer dan jij, dan zal ik
je alles vergeven en met je huishouden zoo goed bet gaan wil. Zoo
niet, dan krik je met den stok. »
Den volgenden dag begaf de boer zich weer op weg en kwam
tegen den avond in eene eenvoudige dorpsherberg, waar hij kon
overnachten. Des anderen morgens stond hij tamelijk vroeg op, en
in de gelagkamer komende, waar de kastelein en zijne vrouw hun
slaapstede hadden, zag hij dat ook zij aanstalten maakten om op
te staan. In hun bed stond een ladder, steunende tegen een zolderbalk. De kastelein klom daar op zoo hoog hij kon en zijne vrouw
hield zijn broek geopend omhoog om hem er in te laten springen.
Maar dit mislukte herhaalde malen. De boer zag dit met verbazing
en zei: «Heb je elken morgen zooveel moeite, man, om in je broek
te komen ?» — « Wel zeker, » was 't antwoord, « hoe zou ik anders ?»
De boer trachtte hem nu te beduiden. dat het veel gemakkelijker
kon, maar dit hielp niet. Weer op den weg zijnde dacht hij : « die
zijn nog dommer dan mijne vrouw. »
Hij was ongeveer een uur vender gewandeld, Coen hij op den weg
een boerenwagen zag naderen, waarop eene vrouw stond het paard
te mennen. De wagen was half volgeladen met knollen, terwiji de
vrouw een mand, geheel met knollen gevuld, op haren rug had
gebonden. De boer dacht: « die is zeker ook al niet bijzonder snugger, » en om dit te beproeven begon hij midden op den weg op en
neer te springen en met de armen te zwaaien, alsof hij wilde gaa,p.
vliegen. Zij hield haar paard staande en riep : « wat heb je toch
ten doel, man, met je vreemde beweging ? » ak ben uit den
hemel gevallen, » was 't antwoord, en nu beproef ik om weer naar
boven te komen, maar 't gelukt niet ; och goede vrouw, zou jij met
je wagen mij niet even er heen kunnen rijden ?» — «Hoe kunt ge
mij zooiets vragen?» zel ze, ik weet den weg immers niet. Maar
ben jij uit den hemel gevallen, vriend? Dan weet je missehien ook
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wel iets of van mijn man, die er voor een paar jaar is heengereisd. — « ja, ik heb hem gisteren nog zien wandelen ; maar
't schijnt hem niet te best te gaan : hij was sober gekleed, en zijn
jas was kaal eij verschoten. » — « Wel, wat je zegt ! Dan zou zijn
nieuwe zondagsrok, dien hij kort voor zijn flood gekregen heeft en
nu bij mij ongebruikt in de kast hangt, hem daar wel te pas komen. Zoudt gij zoo goed willen zijn, vriend, dien voor hem mee te
nemen ?» — « Neen vrouw, dat gaat niet. We mogen daar geen
aardsche goederen binnenbrengen. Alles wat iemand van dien aard
meebrengt wordt hem bij de poort afgenoraen. » — « Dus ook geen
geld ? » — « Geld is iets antlers, » zei de boer. «Dat kan men gemakkelijk in zijne kleeding verstoppen, zoodat de oude Petrus het
niet opmerkt. » « Welnu, ik heb verleden week mijn koren verkocht ; had mijn man het geld, dat ik daarvoor ontving, hij zou er
veel genot van kunnen hebben. Zoudt ge dat niet voor hem kunnen
meénemen, vriend?» — «Nu ja, » zei de boer, om je een plezier
te dden wil ik 't daar wel eens mee probeeren. » « Goed; ik rijd
dadelijk terug om het te halm. » — « Doe dat, vrouw, ik zal hier
op je wachten. Maar, zeg eens: waarom sta je op den wagen inplaats van te zitten, en waarom werpt ge dien mandvol rapen niet
bij de anderen inplaats van ze te dragen ? » — « Wat denk je wel, »
zei ze, « dat ik geen zorg draag voor mijn paard ? Deed ik zooals
gij zegt, de vracht zou voor het Bier te zwaar zijn. » — Zij reed
huiswaarts en kwam spoedig terug met een dikgevulden geldzak,
dien zij den boer overreikte, hem tevens bedankende voor den dienst.
Weer tehuis gekomen zijnde, vertelde zij haren noon, die nu van
den veldarbeid was teruggekeerd, van hare ontmoeting met den
vreemden man. — De lummel zei : «Dat is Loch zonderling. Ik
heb altijd gedacht, dat in den hemel niemand aan iets gebrek had.
Maar ik zou dien vreemden man wel gaarne eens willen spreken.»
— Welnu, » zei de moeder, « spring haastig te paard en jaag hem
na ; misschien kunt ge hem nog inhalen. » — Hij deed alzoo
kwam spoedig op de plaats waar de boer zich ter zijde van den
weg in het gras had nedergevlijd om het geld eens te tellen. De
paardrijder riep hem toe : « Zijt gij de man die uit den hemel is
gevallen?» — « Neen, » zei de boer, « die is zoo pas van hier en
daar ginds dien hoogen terp opgegaan, om zoo spoedig mogelijk
rijdt, haalt
weer in -den hemel te kunnen zijn. Maar als je
« Jamaar, » zei de lummel, « ik weet den weg
ge hem nog wel in. »
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niet en ken den man niet. Och, goede vriend, zoudt gij niet even
hem na willen rijden en hier terug brengen ? Dan ga ik zoolang
in het gran zitten rusten, want ik ben vermoeid van het werken
en het paardrijden bevalt mij slecht. » — ( Nu ja, > zei de boer,
« dan moet ik dat maar even voor je doen. ) — Hij besteeg het
paard, reed weg — en kwam niet terug. — De lummel bleef geduldig zitten wachten tot den avond en toen hij weer bil zijne
moeder kwam zei hij : g de man nit den hemel zal zeker te veel
haast gehad hebben om terug te keeren, en ik denk dat hij ons
paard ook heeft meegenomen. > — ( Nu, dat is goed, ) zei moeder,
« dan kan je vader dear ook nog wat genot van hebben. )
De boer kwam bij zijne vrouw terug en zei : « Nu heb ik toch
ontdekt dat er nog dommer menschen zijn dan jij. Daardoor heb ik
in de plaats van de slechte koe, die jij je hebt laten afpraten, een
best paard gekregen, en nog geld toe, veel meer dan het spek waard
was, dat jij hebt weggesehonken. Dus je krijgt geen stokslagen en
ik wil voortaan met je hnishouden zoo goed ik kan. 1
Hiermeé is 't vertelsel uit en die 't het laatst verteld heeft leeft nog.
Van een gravin en gauwdieven.
Er was eens een graaf, die woonde met zijne jeugdige gravin op
een oud slot dat zeer eenzaam en afgelegen stond. Nu gebeurde
't eens dat het land in oorlog kwam en de graaf werd opg,eroepen
om als veldoverste tegen den vijand uit te trekken. Hij moest nu
zijne jonge gravin alleen op het slot laten en hierover was zij zeer
treurig. De graaf echter begreep dat men zich in de omstandigheden behoorde te schikken. Hij traehtte zijne vrouw te troosten
met de hoop op eene spoedige terugkomst, overladen met roem en eer.
Treurig en mismoedig zat de jonge verlatene vrouw dagelijks
van den morgen tot den avond in de zaal, en nets konde haar
eenig genoegen verschaffen. Zij stelde zich voor, dat haar gemaal
niet levend zou terugkeeren, en bleef hij leven, hoe lang zou de
oorlog dan nog wel kunnen aanhouden ? Dikwijls bleef zij tot diep in
den nacht zitten lezen, want den slaap kon zij toch niet vatten.
Zoo zat zij eens weer laat in den avond alleen te rnijmeren bij
een flauw schijnend licht. Het liep reeds tegen middernacht en zij
had bare dienstboden ter rust laten gaan. Daar werd zij onverwacht
gestoord door het geluid van voetstappen op den trap. Eerst verschrikte zij, many herstelde zich spoedig en besloot om, wat er ook
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mocht gebeuren, hare tegenwoordigheid van geest niet te verliezen.
De deur werd geopend en twaalf forsche mannen stapten de zaal
binnen, alien gewapend met stokken en sabels. Een hunner droeg
eene lantaarn. Die vooraan ging scheen de hoofdman te zijn; hij
droeg zekere onderscheidingsteekens en een ijzeren stekelband om
den hals. De gravin had zoodra niet opgemerkt, dat die man jets
meer was dan de anderen, of zij sprong overeind, snelde op hem
toe en omhelsde hem, terwijl zij riep : c Gij zijt mijn liefste ! gij
zijt mijn liefste ! 2. Dit was eene zoo onverwachte ontmoeting voor
den rooverhoofdman, dat hij voor een oogenblik vergat, waarom hij
daar gekomen was, namelijk om te rooven en te moorden. Hij liet
zich wegslepen door hare vleiende woorden en hare mooie oogen.
De andere gauwdieven riepen : c Vrouwenbedrog! Vrouwenbedrog !
c 0 neen ! geen vrouwenbedrog, » zeide de gravin ; 1 mijn ridder
heeft mij verlaten en voor vast beloofd dat hij minstens eens in
de week een bericht zoude zenden; nu is hij reeds sedert vele weken afwezig en nog ben ik zonder eenige nieuwstijding. Dit zegt
mij duidelijk, dat hij mij vergeet. Daarom heb ik het besluit genomen, dat de eerste man die mij hier zou komen bezoeken, mijn
liefste zoude zijn. En nu zijt gij mijn liefste, ja, gij zijt mijn liefste ! »
En zij streelde en liefkoosde hem. En zijne manschappen zeiden
weer : c Vrouwenbedrog! Vrouwenbedrog ! ) Maar de hoofdman zeide :
sz Edele vrouw, boor mij aan ! Is het waar dat gij mij als uw liefste kiest, bewijs dit dan met laden. Gij zult begrijpen, dat wij zijn
gekomen
om hier jets we0ate halen. Dit zoude ons zeker zonder
m
eenige hulp zeer goed gelukt zijn ; maar hebben wij iemand die
ons aanwijst waar de voornaamste schatten te vinden zijn, dan gaat
het zooveel te gemakkelijker. » — c Welnu, mijn liefste, dat wil
ik doen, » zeide de gravin, terwijl zij een grooten sleutelbos voor
den dag haalde, c volg mij met uwe mannen ; ik zal u de schatten
aanwijzen, als gijlieden u de moeite van het meenemen wilt getroosten. Het geld en de kostbaarheden, die hier zijn, nemen wij
meé, en dan kan dit oude nest van een slot mij niets meer schelen.
Ik zal u volgen waar gij ook gaat, want gij zijt mijn liefste. Kom
mee. » Daarop snelde zij den trap of en de gauwdieven volgden Naar. Zij bracht de mannen beneden, opende eene groote zware
kelderdeur en zeide : c Achter in dezen kelder staat een ijzeren kist
met geld ; die kunt gij met it twaalven wel er uit dragen en dan
hebben we reeds een begin. » De hoofdman begaf zich zonder eenige
Y>
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vrees in den kelder; de anderen aarzelden en zeiden alweér : « Vrou
wenbedrog ! Vrouwenbedrog ! » — Doch de hoofdman beval hen te
volgen en zij moesten gehoorzamen. Een hunner scheen echter de
wacht te willen houden en bleef voor den ingang staan. Doch
geheel onverhoeds gaf de gravin hem zulk een krachtigen stoot in
den rug, dat hij voorover in den kelder tuimelde. En nu was 't :
klap ! de deur op slot. Daar zaten de gauwdieven opgesloten in
een kelder met een stee pen gewelf en zware ijzeren tralies voor
de zeer kleine vensters. Aan ontkomen viel niet te denken. Dreigementen hielpen even weinig als vloeken, schelden en razen.
Maar wat moest de gravin doen ? Zij had geen andere dienstbaren dan twee maagden en een reeds bejaarden knêcht. Dezen
wekte zij spoedig, maar zij Borst niemand uitzenden om hulp, omdat zij vreesde dat de gauwdieven buiten het slot wachten hadden
uitstaan. Goede raad was duur, maar tie gravin liet den paardenstal,
op geringen afstand van het slot, in brand steken. In het dorp
werd daarop de klok geklept en weldra was al het boerenvolk uit
den omtrek op de been. Boden werden naar de hoofdstad afgezonden om soldaten en gerechtsdienaars, en de gauwdieven werden naar
de gevangenis vervoerd. De rooverijen, van welken men in de omstreken veel had geboord, hiel pen daarmede op.
Kort daarna keerde de graaf uit den oorlog terug. Toen hij
vernam in welk gevaar zijne vrouw had verkeerd en hoe zij zich
er uit had gered, Coen achtte hij haar nog hooger dan voorheen,
maar hij besloot tegelijk voortaan meer mannelijk dienstvolk op
het slot te hebben.
Van een domine en een dievenkapitein.
Reeds veel meer dan honderd jaren is het geleden, dat er op eene
eenzaam staande pastorij een predikant met zijne vrouw en kinderen woonde. Zijne gemeente bestond uit niets dan verspreid wonende boeren en arbeiders, waarvan niet een in de onmiddellijke
nabijheid der pastorij. Nu gebeurde 't eens dat op zekeren avond
in den laten herfst, bij nattig en mistig weder, een man te paard
zich bij de pastorij aanmeldde. Hij verzocht beleefd daar te mogen
overnachten. Zijn doel was, vertelde hij, naar de naaste stad te
reizen, maar de weg was tengevolge van het natte weder zeer slecht,
en de duisternis zoo dik, dat men land en water niet van ,elkander
kon onderscheiden. Mocht men hem willen herbergen, dan was hij
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gaarne bereid alles voldoende te betalen. De man was goed gekleed
en welgemanierd, waarom doming begreep het verzoek niet te mogen
weigeren. Hij zeide : « een fatsoenlijk man herbergt gaarne een
fatsoenlijk man en van betalen mag daarbij geen sprake zijn. » Er
was wel geene stalling, maar het paard konde geplaatst worden in
het tuinhuis, en den reiziger wees men eene slaapkamer aan, waar
hij zijne reisbagage konde bergen. Vervolgens werd hij uitgepoodigd in de huiskamer tegenover doming plaats te nemen bij den
haard. Spoedig was nu de vreemdeling met den predikant en diens
vrouw in een druk en onderhoudend gesprek, want hij bleek iemand
te zijn die veel gereisd had en de wereld kende. Na afloop van
den avondmaaltijd gaf de vrouw te kunnen, dat zij wegens haar
zwak gestel behoefte had aan rust, en nu stelde domin g zijnen gast
voor nog een uurtje te praten. Hij bracht thans het gesprek op
de eenzaamiheid van domino's mooning en vroeg of het nogal veilig
was in die streek. « 0 ja, » zeide doming , « van stelen hoort men
hier nooit. » — «En toch, » zeide de gast, « werd mij heden verteld,
dat zich in den omtrek eene dievenbende ophoudt. » «1k heb
er niets van gehoord, » hernam de predikant, «maar er kan hier wel
jets zijn wat ik niet weet, want er gaat dikwijls een dag voorbij
zonder dat ik iemand spreek. » — «Welnu, gesteld dat het zoo ware,
domino, zoudt gij dan niet bevreesd zijn in deze eenzaamheid ? moat
zoudt gij beginnen, wanneer gij in den nacht werdt overvallen?»
Nu hernam doming : e tegen de overmacht van velen zou ik niets
kunnen doen. Maar bevreesd of bang ben ik nooit. In mijne jonge
jaren was ik, als 't op lichaamskracht aankwam., tegen twee personen
berekend, en een kerel zoude ik nog wel aandurven. Komen mijne
eigendommen en vooral mijne vrouw en kinderen in gevaar, dan
zal het mij niet aan moed ontbreken om mij tot het uiterste te verdedigen. Maar behalve dat, mijnheer, ik ben predikant en sta in
het vaste vertrouwen, dat ik leef onder de hoede van een hooger
macht. Zie, daardoor leef ik hier altijd rustig en welgemoed in
mijne eenzame pastorij.
Deze woorden maakten zichtbaar indruk op den vreemdeling.
Hij zeide: «Domine, gij hebt mij heden zeer vriendelijk onthaald ;
bovendien heb ik eerbied voor uwe mannelijke taal. Daarom wil
ik oprecht jegens u zijn. Ik kan u verzekeren, dat de dievenbende
waarvan ik sprak, werkelijk bestaat. Be dieven weten dat gij in
den laatsten tijd eene aanzienlijke som gelds en vele kostbaarheden
>>
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hebt geerfd. En om u de waarheid te zeggen : ik weet het ook. »
Nu haalde de man een papier voor den dag waarop alles wat doming
aan geld, goud- en zilverwerken en andere kostbaarheden in huis
had, nauwkeurig stood aangeteekend. 4 En nu bestaat het plan, u
dit alles dezen nacht afhandig te maken. »
Domino verbaasde zich niet weinig. « Maar, » zeide hij, « aangezien gij dit alles zoo weet, moet ik haast wel denken, dat gij gekomen zijt om mij tegen de roovers te beschermen. » — e Het
eigenlijke doel mijner komst was dit niet,» antwoordde de vreemde ,
« om u de waarheid te zeggen, domino, ik ben de kapitein der
bende. » Nu was domino's verbazing nog grooter. Maar hij herstelde
zich spoedig en zeide : 4 mijnheer, wat moet ik hiervan denken?
hebt gij misschien een grap met mij voor ? » — « Volstrekt nieto)
zei de man ernstig, « ik ben werkelijk niemand anders dan de hoofdman eener dievenbende. »
De predikant staarde den man sprakeloos aan ; deze vervolgde :
« wees gerust, domino ! er zal u geen leed worden gedaan. Ons plan
was, ii. dezen nacht alles af te halen. Maar mijn yolk gehoorzaamt mij
zoo volkomen, dat niemand hunner een vinger zal uitsteken tegen
mijn bevel. wij hebben niet alleen zeer strenge wetten, maar mijne
mannen zouden alien voor mij door het vuur willen gaan. Thans
zijn wij afgesproken dat ik, bier nachtverblijf verkrijgende, op een
bepaald tijdstip het raam mijner slaapkamer zal openen om daar
een man of vier binnen te laten en dan het rooverswerk te beginrien, terwijl buiten rondom het huis wachters worden geplaatst. n
gij zoudt door de minste tegenweér uw leven in gevaar brengen.
Het tijdstip waarop mijne manschappen hier zullen komen is niet
meer ver af. Maar, eerwaardige man ! uw guile vriendelijkheid en
openhartige mannelijke taal hebben zooveel indruk op mij gemaakt,
dat ik ben besloten, dit plan niet uit te voeren. Het spelen van
zulk een valsche rol tegenover zooveel oprechtheid kan ik niet van
mij verkrijgen. Ili verzeker u dat u geen speld zal worden ontvreemd en geen haar gekrenkt. Maar wees gij dan zoo goed, getrouw te volbrengen wat ik van u verlang. » « Laat mij slechts weten
wat dit is, , zeide de predikant. De kapitein gebood dat op de tafel in
zijne slaapkamer eenige gouden en zilveren kostbaarheden moesten
worden geplaatst, en schreef, terwijl domino zijn bevel volbracht, op
een groot stuk papier deze woorden : « Alles wat hier in huis is moet
onaangeroerd blijven ; niemand mag iets wegnemen. » -- Dit papier,
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voorzien van 's kapiteins handteekening, werd op dezelfde tafel

gelegd en nu begaf de kapitein, na een raam geopend te hebben,
zich ter rust. Doming mocht dit ook doen, maar aan slapen kon
hij niet denken. Hij verschool zich op eene pleats waar hij konde
hooren en zien wat er in des kapiteins slaapkamer gedaan en gesproken werd. Zoodra, het middernachtsuur had geslagen, kwamen
vier mannen het raam in. Een hunner nam het papier van de
tafel op, las het en zeide : c Tegenbevel ! wij kunnen rechtsomkeert maken ! ) — c Dat is vreemd ! ) zei een ander, c maar dan wil
ik toch eene kleinigheid voor mij . zelf nemen. > — < Doe dat niet
als ge uw leven liefhebt, i zeide de eerste dreigend, c gij weet dat
alles nauwkeurig is opgeschreven. ' Dit hielp en de mannen trokken weer of zonder iets, hoe gering ook, mede te nemen. De kapitein kwam uit zijn bed, sloot het raam en blies het licht uit. Nu
was alles stil en er gebeurde verder nets. De predikant bracht met
zijne vrouw, die hij met het gebeurde in kennis had gesteld, een
slapeloozen nacht door. De morgenschemering was nauwelijks aangebroken of zij waren op de been. De dievenkapitein noodigde hem
nit om samen te onderzoeken of buitenshuis ook iets verkeerds
was uitgevoerd. — Alles bleek volkomen in orde, alleen ontbrak
eene kip ; maar domin g noemde dit eene zaak van geene beteekenis.
Hierop nam de kapitein afscheid ; li.i.j reisde liefst niet bij helderen dag. Doming en diens vrouw begaven zich des avonds onbezorgd ter rust. En toen zij des anderen morgens het hoofd buiten
de deur staken, werden zij vreemd verrast. Aan een der boomen
in den twin Bing een doode kip en daaa.. naast — een doode man.
Zoo had de kapitein den kippendief doen straffen.
De heinproef. 1)

Er was eens een huurboer, die had een nieuwen landheer gekregen. Kort daarna kwam eene deftig en fraai gekleede vrouw
de woning van den boer bezoeken. Zij maakte zich bekend als de
nieuwe landvrouw — vrouw van den landheer. De boerin ontving
haar vriendelijk en beijverde zich haar zoo goed mogelijk te onthalen. Toen haar man des avonds van zijn werk tehuis kwam, bevreemdde dit geval den boer wel wat, maar hij zeide dit niet en was
1) Het friesche wooed heinen is: iets opvangen dat valt of glijdt of door iemand wordt
toegeworpen.
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ook zeer beleefd en vriendelijk. Toch trok het zijne aandacht, dat
de vrouw bijzonder groot en forschgebouwd was en in haar doen
en spreken, wel wat ongemanierd. Maar hij kende haar niet, hij
had de nieuwe landvrouw niet eerder gezien.
Des avonds begon het hard te regenen en weft." het buiten zeer
duister. Een man te paard beyond zich op den weg, en op eenigen
afstand _ het licht eener boerenwoning ziende, besloot hij daarheen
te rijden. Maar op de « reed » van den boer (het wagenpad van den
algemeenen weg naar het boerenhuis) wilde het paard niet vooruit ;
het dier scheen telkeus te steigeren voor iets verdachts. Ook de
man meende in den onderwal der sloot naast het wagenpad manshoofden en zelfs wapens op te merken. Na veel moeite kwam hij
Loch op het erf. Hij klopte aan, maar ontving op zijn verzoek om
nachtverblijf een weigerend antwoord, omdat de boer zijne landvrouw aan huis had. Of de vreemdeling al aanhield, de boer
meende te moeten blijven weigeren. Eindelijk zei de reiziger fluis,
terend, dat hij den boer misschien voor een groot onheil zou kunnen bewaren. Toen liet de boer den man binnen komen en wees
hem eene plaats bij den haard aan, terwig het paard naar den
stal werd gebracht. Toen de reiziger de landvrouw zag en hoorde
kreeg hij nog meer argwaan en gaf den boer ongemerkt een teeken
om mede naar den veestal te gaan. Daar gekomen, deelde de man
zijne vermoedens mede. De boer zeide nu, dat hij het zijne ook
al van die vrouw had gedacht ; maar hoe achter de waarheid te
komen? « Wel, » zei de reiziger, « hebt gij geen appels in huis ? » —
« Zeer zeker. » — « Geef mij daarvan eenigen, » vervolgde de man, « ik
steek die in mijne zakken en zijn wij weer bij het gezelschap, dan
vraag ik of men van een appel gediend zal zijn. Van mijne zitplaats of werp ik ieder der aanwezigen een toe, ook de landvrouw.
Let er dan op ! Is zij eene vrouw dan slaat zij, om den appel te
heinen (op te vangen), de knian vaneen waardoor zij haren
schoot verbreedt. Maar hebben wij met een man te doen, dan zal
hij de knieen tegen elkander slaan. Blijkt het dat de gewaande
landvrouw een man is, dan laten wij niets merken. Ik pak hem
onverhoeds aan en gij springt dadelijk bij, want hij zal wel gewapend zijn. »
Met de noodige appels voorzien, kwam men terug. En toen de
vreemdeling zoo vriendelijk was ieder der aanwezigen een appel
aan te bieden, weigerde niemand, ook de landvrouw niet. Zij was
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de laatste wie hij er een toewierp. En ja ! zij sloeg de knieen te
zamen om den appel te « heinen » . Nu had men zekerheid, maar
hield zich bedaard. Doch de reiziger stond op om eens buiten te zien
naar het weder. Maar achter den als vrouw vermomden gauwdief
komende, greep hij diens beide armen vast. De boer sprong te hulp
en te zamen konden zij den schavuit wel vermeesteren. Onder de
vrouwenkleeding was allerlei moordtuig en ook een moordenaarsfluitje. Aan handen en voeten gebonden werd de gauwdief voorloopig aan kant gelegd. Verder werd dwars over .het pad of den gang
achter het op stal staande vee een lijn gespannen, even boven den
grond. De boer en zijne knechten plaatsten zich goed gewapend op
de stallen tusschen de koeien. De reiziger opende de staldeur en
blies op het fluitje, waarna hij zich verschool. Weldra kwamen de
gauwdieven, die langs het wagenpad in het riet hadden gelegen,
den stal binnen, maar over de gespannen lijn tuimelden zij voorover en werden door de op wacht staande mannen met dikke
knuppels begroet. Toen de nachtelijke bezoekers alien machteloos
op en over elkander lagen werd er licht bij gehaald en nu ontdekte men dat men met eene bende zwaargewapende moordenaars
had te doen gehad.
Een emmer in de gracht.

Het was op zekeren dag in den laten herfst, tegen den avond
en nog niet duister, then een onbekend persoon aan een boerenhuis onderdak en nachtverblijf kwam vragen. Het was in den tijd
toen de boeren aan zoo iets gewoon waren. Rondzwervend yolk
van allerlei slag was toen veel talrijker dan thans, en gemoedelijke
landlieden meenden een christenplicht te doen als zij arme vreemdelingen herbergden en van spijs en drank voorzagen.
De zwerveling van Wien ik begon te vertellen vond alleen de
boerin met een paar nog jonge kinderen tehuis. De mannen waren
aan den veldarbeid. Zij liet den vreemdeling binnen en gaf hem
plaats bij den haard, waarnaast een pot met pasgekookte rijstebrij
stond, bestemd voor het avondmaal van het gezin. Toen nu de
man klaagde, dat hij koud was en ook den geheelen dag nog niet
veel te eten had gehad, was de gulhartige vrouw terstond bereid
hem een schotel warme brij op te scheppen en voor te zetten.
Hierop had zij iets buitenshuis te verrichten, maar zij was daar
sleclits eenige oogenblikken geweest, then een hirer kinderen bij
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haar kwam geloopen en zeide : « mem, die man heeft suiker in
onze brij gedaan, een geheel zakjevol heeft hij er in uitgestort en
er doorgeroerd. » Dit kwam de vrouw zeer verdacht voor. Maar hoe
achter het ware van de zaak te komen ? Zij vond er spoedig iets
op uit. Zij wierp een emmer in de gracht, liep toen naar binnen
en zeide : « och, goale vriend, zoudt gij mij wel een dienst willen
bewijzen ? Ik was bij de gracht bezig mijne emmers te boenen ; een
ervan is mij ontvallen en zoover naar de overzijde gedreven, dat
ik hem niet kan bereiken. Zoudt gij niet willen beproeven den
emmer terug, te krijgen ? Er ligt daar bij de gracht wel een lane
stok, dien gij er voor kunt gebruiken. »
Dit kon de man niet wel weigeren ; hij ging heen am den emmer op te visschen. Den schotel met brij had hij ongeveer tot op
de helft ledig gegeten. De boerin goat nu het overgeblevene in
den brijpot en schepte daaruit eene gelijke hoeveelheid weer in
den schotel. Na verrichtten arbeid kwam de vreemdeling terug
begon opnieuw te eten. Maar nu duurde 't niet lang of hij werd
ongesteld in zoo erge mate dat zijn leven in gevaar scheen. De
boer en zijne knechten waren inmiddels tehuis gekomen en haastig
werd iemand naar het dorp gezonden om den dokter en tegelijk
den grietman te halen. De beide heeren kwamen. De dokter verklaarde dat de man vergiftigd was, maar slaagde er in hem van
den dood te redden. En nu door den grietman onder handen genomen, bekende hij dat hij het geheele boerengezin had willen
vergiftigen om dan ongehinderd te kunnen stelen.
Een slimme boerendochter.
Een boerendochter in de Wouden zoude eens naar de stad gaan
voor boodschappen. De weg was lang, misschien wel twee uren
gaans, maar dit was voor haar geen bezwaar, want zij was jong
en sterk en moedig. De weg was ook eenzaam en dit was in vroeger tijd — want het is reeds heel lang geleden — dikwijls niet
zonder gevaar. Toen het meisje op het eenzaamste gedeelte was
gekomen, werd zij ingehaald door een paard en sjees waarin een
man zat. Nevens haar hield hij stil, groette haar vriendelijk en
vroeg of zij niet een eindje mee Wilde rijden. Zij weigerde dit
niet en nam naast hem plaats. Hij was bijzonder vriendelijk en
wellevend en onderhield zich, onder het rijden, met haar op recht
aangename wijze. Maar toen op zeker oogenblik zijn jas open
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woei, ontdekte zij met schrik, dat hij moordpriemen onder zijne
kleederen droeg. Zij wist zich echter goed te houden, maar zon
nu op een middel om hem te ontkomen. Zij reden eon alleenstaanct
boerenhuis voorbij ; hier Het zij ongemerkt haar zakdoek op den
weg vollen en een eind verder veinsde zij tot de ontdekking te
komen, dat zij een kostbaren zijden doek verloren had. Omziende
zag men op een afstand den doek liggen en het meisje verzocht
van het rijtuig te worden gelaten ten einde dien te halen. Haar
plan was naar het boerenhuis te gaan om hulp en raad. Maar haar
reisgenoot was beleefd ; hij zeide : « Ik ga den doek voor u halen,
als gij maar zoolang de teugels vasthoudt en zorgt dat het paard
niet met u wegloopt. »
Hierdoor was zij nu volstrekt niet in verlegenheid gebracht,
want evenals vele boerendochters in vroeger tijd, had zij zeer goed
paardenmennen geleerd. Zij wachtte tot hij nabij den doek gekomen
was, toen reed zij weg in vollen draf. Wel liep hij haar schreeuwende en vloekende na, maar haar inhalen kon hij niet. Ook gaf
hij spoedig den moed verloren, want zij naderde de stad en hij
scheen er niet op gesteld haar claar te volgen. In de stad werd
het gerecht met de zaak in kennis gesteld en nu bleek, dat in de
zitbank der sjees, behalve inoordwerktuigen, zakken met geld en
voorwerpen van groote waarde verborgen waren. De boerendochter
was blijkbaar aan een grout gevaar ontsnapt, maar de gauwdief
werd niet gevonden.
Rechtspraak.
Een boer, die, omdat hij zeer nabij de stad woonde, daar
wijls kwam in zijn dagelijksch gewaad, om de eene of andere
boodschap, liep Bens op straat een matroos op tide die er niet
vroolijk uitzag. De boer nam de vrijheid naar de reden hiervan te
vragen en nu zeide de matroos : « Ja V-riend, ik sta voor een leelijk
geval. Ik heb verschil met een herbergier. Ik ben dien man een
stooter (121 cts) schuldig en hij vordert van nab honderd gulden.
Voor veertien dagen heeft deze zaak hier voor de rechtbank gediend ;
toen is er geen uitspraak gedaan; maar vandaag moeten we er
weer voor, en nu komt de beslissing. Ik meen reeds begrepen te
hebben hoe de rechter de zaak beschouwt en vrees daarom, dat ik
in het ongelijk gesteld zal worden. Honderd gulden betalen kan ik
niet en clan loopt het op gevangenisstraf
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Deelnemend verzocht de boer nadere inlichting en de zeeman vervolgde : «het is ruim vijf jaren geleden dat ik van hier als gewoon
matroos in zee ben gegaan. Den avond voor ons vertrek liep ik
een herberg in en gebruikte daar zes gekookte eieren, waarvoor
ik een stooter moest betalen. Maar nu ontdekte ik dat ik geen
geld bij mij had. « 0 ! dat is nets, » zei de kastelein, «je komt
hier wel eens weer. » Zoo dacht ik zelf ook, want ik wist then
niet, dat ons vertrek zoo nabij was. Dit ging eehter des anderen
daags haastig toe en ik vergat den kastelein te betalen. Wij hadden eene ongelukkige reis ; wij 'vielen in handen van zeeroovers en
werden gevangen genomen. Vijf jaren heb ik in vreemde landen
moeten rondzwerven tot ik eindelijk, nu eenige weken geleden,
hier terug kwam. Een der eersten wien ik een bezoek bracht was
mijn oude kennis de kastelein. Ik wilde mijne schuld betalen en
meende dit met een stooter te kunnen doers. Maar, jawell de man
had eene rekening voor mij, waarop was uitgecijferd, dat van die
zes eieren, zes kippen hadden kunnen komen, en deze hadden een
groot aantal eieren kunnen leggen. Een gedeelte daarvan had men
kunnen nemen voor het aankweeken van jonge kippen en deze
hadden alien weer een groot aantal eieren kunnen leggen. Dit had,
naar 's mans berekening, hem in vijf jaar eene zuivere winst kunnen opleveren van honderd gulden. En nu vordert hij deze som
van mij. » — « En denkt gij, » vroeg de boer, « dat de rechter u zal
veroordeelen tot betaling ? » « Ja, dit vrees ik. » — « Dan wil ik
je advocaat zijn, >> zei de boer ; « ga jij maar naar de rechtbank ;
ik zal even later komen.
Toen de matroos met zijne tegenpartij weer voor den rechter
stond, kwam de boer, zonder hoed en zonder bovenkleeding haastig
de zaal binnenstormen en riep : « Heer rechter ! mag ik wel een
woord spreken voor dezen matroos ? » Dit werd toegestaan. « Maar, »
zei hij, « ik heb haast, want ik heb een pot met boonen over
het vuur hangen te koken, en die moet ik, als ze gaar zijn, nog
zaaien. » — « Kom, kom! » zei de rechter, « wat ben jij een domme
boer ? Kunnen gekookte boonen ook groeien » — « Kom, kom! »
hernam de boer, « wat ben jij een domme rechter ? Kunnen van
gekookte eieren ook kuikens komen? » En even haastig als hij gekomen was, trok hij weer af. De matroos werd vrijgesproken.
Te Bolsward is het gebeurd dat twee niet zeer groote knapen,
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die op het kerkhof liepen spelen, overeen kwamen om slagertje te
spelen. Een hunner zoude de 'lager zijn en de ander het slachtbeest. Laatstgenoemde gedroeg zich in zijne rol zoo 't behoorde ;
hij liet zich door den ander op den grond werpen en in bedwang
houden. Nu scheen de kleiiie slager toevallig een tamelijk goed
mes bij zich te dragen en hiermee meende hij te moeten doen wat
hij wel van een werkelijken slager gezien had. Hij verwondde zijn
kameraad zoo dat deze den geest gaf.
Dit geval baarde natuurlijk groot opzien. De ouders van het
gedoode kind eischten recht en verlangden dat de dader de doodstraf zoude ondergaan. De rechter meende echter dat men hier met
eene daad van kinderlijke ontoerekenbaarheid te doen had. En toen
men zich hiermede niet liet afwijzen, stelde hij voor, de proef te
nemen en liet den kleinen slachter voor zich komen, bood hem met
de eene hand een mooien driegulden aan, met de andere een prachtigen grooten appel en liet hem de keus. De knaap nam den appei.
Nu moest men erkennen, dat men te doen had met een kind in het
verstand, en men had niets meer tegen eene vrijspraak. Het mes,
dat op een zilveren ring rondom bet hecht den naam Ippe Willems
Soon laat lezen, werd ter eenwige gedachtenis gehecht aan den
Bevel
van het stadhuis.
e,
Eens, zeer lang reeds geleden, zat er te Sneek een leidekker op
het dak van het stadhuis te werken. De man scheen zich een oogenblik niet goed vast te houden, hij stortte naar beneden en kwam
terecht op een straatmaker, die, geknield, bezig was de straat te
herstellen. De straatmaker werd door den hevigen schok gedood ;
de leidekker had niet het minste letsel bekomen. Maar nu eischte
de familie van den straatmaker, dat de leidekker zoude gestraft
worden als moordenaar, zij het ook onder verzachtende omstandigheden. De rechter beweerde dat hier niets was gebeurd dan een
ongeluk, en er aan geen straffen viel te denken. Toen echter de
familie op straf bleef aandringen, zeide de rechter : o Welnu, hoort
dan mit.in vonnis : een der bloedverwanten van den straatmaker
klimme op het dak van het stadhuis ; de leidekker ga gebukt
op den grond zitten op dezelfde plaats waar de straatmaker zat
toen het ongeval gebeurde. Die daar boven is late zich vallen en
zorge dan z66 op den leidekker neder te storten dat deze eveneens
gedood. wordt. >'
II.
7
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Doodslaap.
Zeker boer had een zoon, die zeer lui en slaperig was. Des
morgens was hij bijna niet uit het bed te krijgen en dit maakte
zijn varier dikwijls zeer driftig en boos. Op zekeren morgen, in
een tijd toen het met de boerderij zeer druk liep, was de luiaard
al weer even moeielijk tot opstaan te bewegen. En de varier, toen
hij, voor de zooveelste maal bij het bed komende, den jongeling
nog altijd slapende vond, riep in een vlaag van gramsehap : c Nu,
slaap dan maar tot in alle eeuwigheid door ; het is afgezworen dat
ik je weer zal roepen. En de zoon, de dekens dichter om zich toe
trekkende, viel op nieuw in een diepen slaap. En hij sliep door, altijd
maar door, tot hij eindelbk tot een hoopje stof en pulver samenvie/
Twee zusters.
Er waren eens twee zusters. De eene was eene nijdige spin, haatzuchtig en afgunstig in erge mate. De andere was vriendelijk en
zaehtmoedig ; zij ontving daarvoor een gouden kruis ten geschenke, —
het gouden kruis van Venasdon. De booze zuster kon dit niet verdragen ; zij mishandelde hare brave zuster dagelijks en toen zij
eens samen over het kerkhof gingen, stiet zij haar in een geopend
graf en bedekte haar met aarde. Toen nu de koster bij die groeve
kwam, hoorde hij met een benauwde stem roepen :
Ach kosterlief, ach kosterlief! Watt lig ik hier versmoord ;
Om 't gouden kruis van Venasdon Lig ik hier al vermoord.

Toevallig kwam ook haar broeder daarbij, en nu was het :
Ach broederlief, ach broederlief! Wat lig ik hier versmoord;
Om 't gouden kruis van Venasdon Lig ik hier al vermoord.

De booze zuster, vernemende dat er iets gaande, was. kon niet
nalaten ook te komen zien. Nu luidde het :
Ach zusterlief, ach zusterlief 1 Wat lig ik hier versmoord ;
Om 't gouden kruis van Venasdon Lig ik door dij vermoord.

Hierop namen de twee mannen een kort besluit. zij haalden de
brave zuster nit het graf en stopten de booze er in.
Eene moedige dienstmeid.
Voor vele jaren woonde er bij een dorpspredikant eene dienstmeid, die zoowel om hare deugd als door haat uiterlijk bij de jongelingsehap in den omtrek hoog stond aangeschreven. Ann bezoeken
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van vrijers had het haar dan ook nooit ontbroken en zij had ten
slotte aan een hunner de voorkeur gegeven. Maar nu en dan werd
haar door betrouwbare vrienden en vriendinnen medegedeeld, dat
haar vrijer niet zoo oprecht en welmeenend was als zij geloofde.
In gezelschap zijner kameraden liet hij zich zelfs over haar uit op
eene wijze, die voor haar beleedigend was. Aanvankelijk meende zij
deze aantijgingen te moeten beschouwen als kwaadsprekerij, maar
eindelijk bleek haar de waarheid. En nu was haar besluit genomen.
Toen hij haar weer op den gewonen tijd kwam bezoeken werd hem
de deur gewezen. Alle betuigingen van onschuld hielpen niets : zij
bleef onverbiddelijk. Nu veranderde zijne liefde in haat. Hij ging
heen met de bedreiging : c daar zal ik je een poets voor spelen, die
, niet in de kleeren zal gaan zitten.
De predikantswoning, een zeer ouderwetsch gebouw, waarvan men
in het dorp ook wel eens vertelde dat het er spookte, stond een
weinig afgezonderd op een erf, dat van den algemeenen weg was
gescheiden door een muur, waarin eene poort. Elken avond tegen
den tijd dat het gezin ter rust ging, moest de dienstmeid deze poort
sluiten. De afgedankte vrijer wist dit zeer goed. Hij nam nu een
zijner vertrouwde kameraden onder den arm om hem behulpzaam
te zijn. Hij wilde het meisje zoo doen verschrikken, dat zij er voor
geheel haar leven genoeg van had. Op een avond bij helderen
m.anesehijn begaven zich de twee in alle stilte naar de pastorie.
Zij ontdeden zich van hunne bovenkleeding, waaronder zij voor
deze gelegenheid een geheel wit gewaad droegen. De kameraad
plaatste zich aan de binnenzijde der poort ruggelings tegen den
muur. De wraakgierige minnaar klom op zijne schouders en zoo
vormden zij tezamen eene lange witte gedaante. De dienstmeid kwam
de deur uit, om, oucler gewoonte, de poort te sluiten. Zij zag het
spook en verschrikte wel, maar begreep weldra wat er gaande
was en wie bier de hoofdrol speelde. Eenige oogenblikken besehouwde zij de lange figaur aandachtig, toen zei ze bij zichzelve,
maar hoorbaar genoeg : «dit is iets vreemds ! twee witten boven
elkander, dat heb ik meer gezien ; maar twee witten en daar nog
een zwarte bovenop, dat heb ik nooit gezien. »
De kameraad die onder stond dacht : « als daar nog een zwarte
boven op staat, kan dat niemand anders zijn dan de duivel. » Zonder
zich te bedenken zette hij 't op een loopen en deed hierdoor zijn
rnakker zeer onzacht tuimelen.
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Nooit bang.
Het geloof aan spoken en duivelverschijningen met alles wat er

aan vast is heeft een overgangstijdperk gehad, dat zal zijn ingetreden toen de denkbeelden omtrent het oude volksbijgeloof, door
Balthazar Bekker en anderen aan het licht gebracht, zich van
lieverlede onder het yolk begonnen te verspreiden. Men kon dat
oude geloof zoo maar niet in eons laten varen. Nog in mijne jeugd
waren er velen die ronduit verklaarden volstrekt niet bijgeloovig
te zijn, maar er was toch wel iets, meenden zij, dat zich niet liet
wegredeneeren. Men vertelde dan : « Mijn vader heeft het zus en
zoo beleefd; mijn oorti heeft deze of die geheimzinnige ontmoeting
gehad ; een kennis mijner tante heeft dit of dat onverklaarbaars
ondervonden. » Steévast word daar dan aan toegevoegd : « Dat waren
in 't geheel geen leugenachtige menschen, ver vau bijgeloovig. » —
Dat geesten van afgestorvenen 's nachts op bepaalde plaatsen kwamen spoken werd als bijgeloof verworpen, maar het bestaan van
den persoonlijken duivel viel, meende men, niet te ontkennen,—omdat de Heilige Schrift daarvan duidelijk genoeg melding maakte.
'Poch waren er ook helden, die driestweg durfden zeggen : « Als er
een duivel is wil ik hem wel eens zien. Ik vrees hem niet, eenvoudig omdat hij niet bestaat. Ik ben nooit bang al bevind ik mij
in het holle van den nacht moederziel alleen op eene eenzame
plaats, men moge er van vertellen dat het er spookt of niet. »
Zulk een held was een zekere schoenmaker te Franeker, ten tijde
i;oen daar de hoogeschool bloeide. Werd er gesprokeu over spokerij,
voorgespens, ontmoetingen met den duivel of zoo iets, dan beroemde
de Baas iraadtrekker er zich op, dat hij van dat alles niets geloofde
on ritAit bevreesd werd. Eenige studenten besloten zijn heldenaard
op de proef te stellen. Zij gingen eene weddenschap met hem aan.
Hij moest een nacht in de kerk doorbrengen in de onmiddellijke
nabijheid van een doodkist met een lijk er in, en om de weddenschap te winnen, mocht hij nooit kleinmoedig worden, er gebeurde wat er gebeuren wilde.
Dat een doode, na gekist te zijn, tot den dag der begrafenis in
--de kerk werd geplaatst, was iets dat vroeger wel meer plaats greep.
De schoenmaker werd 's avonds te elf uren door de heeren naar
de kerk geleid. Teneinde zich niet te vervelen had hij eenige paren
oude schoenen, die gelapt moesten worden, benevens het noodige

101

gereedschap en leder meegebracht. Naast de doodkist ging hij zitten
schoenlappen bij het Licht eener vetkaars ; zoo werd hij alleen gelaten. Een poosje ging alle y goed ; maar zoodra op de klok in den
toren de laatste slag van middernacht was gevallen, werd het deksel
der kist halfweg afgeschoven, de doode rees op en plaatste zich in zittende houding. De schoenmaker, yonder in het minst bevreesd te zijn,
zeide : « Wat zullen we nu hebben ? Hoor eens ! die dood is moet dood
blijven. » Meteen gaf hij met zijn schoenmakers-hamer den gewaanden
doode een slag voor het hoofd, die dezen achterover deed zijgen.
De schoenmaker had de weddenschap gewonnen, maar een der
studenten zijn leven er bij verspeeld.
Onder de studenten te Franeker was eens een flinke forschgebouwde jongeling, die snoefde op lichaamskracht niet alleen, maar
ook op zijn ongeloof aan spoken en duivelarij. Voor iets van dien
aard zoude hij nooit bevreesd kunnen worden. Onder zijne kameraden waren er, die hieraan twijfelaen. Tien hunner kwamen met
elkander overeen de proef te nemen. Aan een kleermaker in de
stad droegen zij op om voor ieder hunner een gelijk pakje te maken,
waarmede zij zich als duivelen konden vermommen. Natuurlijk
werd de snijder tot stipte geheimhouding verplicht, maar met dat al
weet men dikwijls niet hoe een geheim kan uitlekken. 1k weet
ook niet hoe de student, dien men wilde bang maken, er achter
kwam, maar hij kwam er achter. En nu wist hij den kleermaker
wel te bepraten om ook voor hem een pakje te maken, geheel
gelijk aan de andere tien. En dit mocht de baas nu om niets ter
wereld aan de andere heeren verklappen.
Alles kwam op tijd gereed. En toen de student op zekeren avond
met voldoenden grond een bezoek van tien duivelen op zijne kamer
verwachtte, stond hij ook in duivelskostuum achter de kamerdeur hen al te wachten. Het duurde niet lang of zij kwamen den
trap op. En toen zij nu achter elkander de kamer binnen stapten,
voegde de bewoner zich ongemerkt in hun midden. Tien stoelen
waren er op de kamer, daar was voor gezorgd, maar geen elf.
De zwarte mannen namen plaats, maar een moest blijven staan.
Onwillekeurig ging ieder voor zich aan het tellen en men ontdekte,
dat er geen tien maar elf personen aanwezig waren. Vanwaar die
elfde ? Sommigen der heeren mdakten zich beangst en dachten : de
elfde zou wel eens de duivel in eigen persoon kunnen zijn. Maar

102
wie hij dan was kon men onmogelijk weken, want voor 't niterlijke

waren alien gelijk. Veel tijd om zich hierover te kwellen werd hen
niet gelaten. De kaars die op de tafel stood te branden werd uitgeslagen zonder dat men zag wie dit deed. De student, lien men
had willen bang maken, begon nu klappen uit te deelen, rechts en
links. Er ontstond eene verwarring van belang. leder zocht naar
den uitgang der kamer en de heeren kwamen, de een na den ander,
den trap of op eene wijze, die zeker Been verstandig mensch voor
de verkieslijkste zou kunnen houden.
Drie vrijers.
Zeicer dorpsmeisje had Brie vrijers aan de hand. Dit is nu iets
wat eigenlijk nooit voorkomt, mar bet zou toch kunnen gebeuren.
Dat een meisje gedurende eenigen tijd twee vrijers aanhield, daarvan heb ik wel eens gehoord, maar dit werd haar dan juist niet
als eene eer aangerekend. Het meisje waarvan ik vertel scheen er
van te houden elken zondagavond een anderen vrijer te hebben.
Zij kwamen alle drie, ieder op zijne beurt, om de drie weken.
Waagde 't sours een hunner binnen den voor hem bestemden tijd
te komen, met het doel een zijner medeminnaars den voet te lichten,
clan kon hij onverrichter zake terugkeeren, maar mocht daarom
met evenveel genoegen op den vasten tijd zijn bezoek hervatten.
Het is begrijpelijk dat ieder der drie vrijers voor zich hoopte, eens
de overwinning te behalen. Niemand slaagde hierin ; eindelijk besloot de meid een einde aan het spelletje te maken.
Ili wil de vrijers maar Jan, Piet en Klaas noemen. Toen Jan
zijne beminde eens weer bezocht en evenals altijd onuitputtelijk
was in liefdebetuigingen, daarbij verzekerende dat hij om haar bezit
alles zou willen doen, Coen zei zij ten slotte : «W elnu, om mij
daarvan het bewijs te leveren, moet gij doen wat ik u zal zeggen.
Heden over (hie weken moet gij, in plaats van mij te bezoeken,
des nachts kwartier voor twaalven in het wit gekleed eene kist,
zoo groot dat gij er in kunt liggen, op het kerkhof brengen. Gij
moet er dan ook werkelijk in gaan liggen met het deksel wel
dicht maar ongesloten, en voor kwartier na middernacht er niet
uitkomen, noch uwe stem laten hooren, onverschillig wat er gebeure. Volbrengt gij dit, dan zal ik de anderen afdanken. > Met
blijdschap nam de vrijer de uitvoering van dit proefstuk op zich.
Den volgenden zondagavond kwam Piet op zijne beurt de be-
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minde bezoeken. En toen hij ook alweér het oude liedje zong,
zeide zij : « Gij hebt mij dat nu al zoo dikwijis voorgepraat, maar
als het ernstig gemeend is, moet gij 't mij bewijzen. Ik zal u zeggen wat gij doen moet. Heden over veertien dagen moet gij des
nachts tien minuten voor twaalven naar het kerkhof gaan, in het
wit gekleed en voorzien van een zakje met pruimesteentjes en een
hamer. Gij zult op het kerkhof eene kist vinden staan. Dan moet
gij eerst op iederen hoek van het deksel dier kist een pruimesteentje met den hamer verbrijzelen en vervolgens de nog overigen
op verschillende plaatsen langs den rand van het deksel. Mocht
gij daar de eene of andere ontmoeting krijgen, ga dan op de kist
zitten. En die zitplaats moet ge voor kwartier na middernacht niet
verlaten, onverschillig wat er moge gebeuren en gij moet bij dat
alles zwijgen als het graf. Volbrengt gij dit naar eisch, dan weet
ik dat gij moed in het lijf hebt en ik zal gelooven aan de oprechtheid uwer liefde. Ook deze vrijer verheugde zich in het
vooruitzicht dat hij nu eindelijk de overwinning zou behalen.
Weer eene week later werd het meisje door Klaas bezocht;
dezen zeide z : 1k verlang een overtuigend blijk van de trouwe
liefde die gij zegt voor mij te koesteren. Heden over acht dagen
moet gij des nachts vijf minuten voor twaalven naar het kerkhof
gaan, van top tot teen gehuld in het zwart, voorzien van een
tamelijk langen en niet al te duiinen ketting. Dezen laat gij bij uwe
komst op het kerkhof rammelend sleepen ; zoo loopt ge wat heen
en weer op het pad langs de graven. Gij zult daar eene kist zien
staan en zoodra het middernachtsuur slant, gaat gij naar de kist,
steekt uwen ketting door het hengsel en- trekt de kist van hare
plaats om haar zoo mogelijk buiten het kerkhof te sleepen. In dit
werk moogt gij u door niets hoegenaamd laten verhinderen, -en
wat er moge voorvallen, gij moet altijd hardnekkig blijven zwijgen.
Volbrengt gij dit naar eisch, dan zal het mij een blijk zijn dat gij
mij waarlijk bemint en ik wil de uwe zijno) Klaas verklaarde evenals de twee anderen dat haar voorstel hem zeer welgevallig was.
Den avond, waarop het zonderlinge tournooispel zoude plaats
hebben, was het voile maan, dit had het liefje wel berekend. Het
huis, waarin zij verblijf hield, was het eenige dat in de onmiddellijke nabijheid van het kerkhof stond en haar kamertje gaf daar
uitzicht op. De vrijers begrepen alle drie zeer goed, dat zij door
de geliefde bespied zouden worden en dus op hun tellen hadden
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te passes. Het zaakje werd begunstigd door fraai stil weder.
Op den bepaalden tijd kwam. Jan in het wit gekleed met eene
kist aandragen, die hij midden op het kerkhof nederzette. Hij zal
wel gezorgd hebben, dat zij niet luchtdicht was, althans hij kroop
er in, haalde het deksel toe, afwachtende de dingen die komen
zouden. En dat er iets komen zoude daar rekende hij op. En er
kwam werkelijk iets. Hij hoorde zachte voetstappen naderen. Er
werd op de kist geslagen, eerst op den eenen hoek, toen op den
anderen, ja, op alle vier hoeken. 't Had er veel van dat er spijkers in het deksel werden geslagen. Vervolgens op nog weer
plaatsen. Verduiveld! de kist werd voor goed iichtgespijkerd
meende Jan. Maar Piet sloeg er zijne pruimesteentjes op stuk, dit
was het. En na volbrachten arbeid ging deze op de kist zitten.
Het duurde niet lang of er verscheen eene zwarte gedaante op
het kerkhof, die een ketting achter zich na liet sleeper. Hij naderde de kist tot op korten afstand en stapte daar heen en weder.
De witte daar op de kist zat volstrekt niet op zijn gemak, maar
de zwarte was dat evenmin bij het denkbeeld dat hij zoo aanstonds
bij de kist moest komen en trachten die weg te trekken. De klok
in den ouden toren liet den eersten slag van twaalven hooren. Klaas
vermande zich en naderde de kist. Met bevende handen stak hij de
ketting door het hengsel. De witte gedaante liet hem gelukkig ongemoeid. Hij begon te trekken, maar 't gaf niet veel. Toch kreeg hij
met een forschen ruk de kist van hare plaats. Maar dit was te veel voor
Jan daar binnen, want hij had den ketting ook wel hooren rammelen. Hij begon te schoppen en te slaan en riep : «1k wil er uit. »
Piet sprong verschrikt op en riep : « Verduiveld, wat is dat `> De
kist vloog open, Jan verrees er uit, de twee anderen namen de
vlucht .en Jan pakte zich ook spoedig weg.
Alle drie hadden dus de hand van het meisje verheurd. Maar
toen zij elkander na verloop van eenige dagen spraken, waren zij
't tamelijk spoedig eens : dat men zulk een liefje maar liever moest
vergeten dan zich om haar doodtreuren.
De moedige dienstmeid van Oostermeer.

Het dorp Oostermeer in Tietjerksteradeel heeft evenals honderden
andere dorpen een kerk en toren. Maar deze staat niet midden in
het dorp, iets wat antlers volgens een friesch spreekwoord een noodzakelijk vereischte is. Te Oostermeer stain kerk en toren op eeni-
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gen afstand buiten het dorp, geheel alleen tusschen het geboomte
waarmede 't kerkhof is Onageven.
Zeer vele jaren geleden woonde daar in den omtrek een bejaarde
boer, die zijne zaak dreef met zijnen oudsten zoon en eene huishoudster, eene flinke degelijke meid van den geringen stand. Wij
zullen haar Lysbeth noemen. Zij had een vrijer, Sipke geheeten,
een beste brave vent, maar de zoon van arme ouders. Hij was boerenknecht, en ging hij trouwen, dan zou hij werkman moeten blijven om altijd te zwoegen voor een niet zeer rijkelijk loon. Zeker
geen schitterend vooruitzicht. Toch wenschte hij niets liever dan
met zijne Lysbeth te worden vereenigd. Maar zijne aanzoeken daartoe weer zij steeds van de hand. Zij hield veel van Sipke, ja, zij
beminde hem ; maar in het huwelijk zag zij bezwaar. Zij vreesde
daardoor in bekrompen omstandigheden, misschien wel in armoede
te zullen vervallen. Zoo verliep er eenige tijd toen de jongeling
ziek werd. De menschen zeiden, hij kwijnde ten gevolge van hopelooze liefde. De ziekte verergerde en eindigde met den dood. Lysbeth betreurde hem van harte, maar dat zij schuld aan zijnen dood
zoude hebben, dit kwam niet in haar op.
Het was den volgenden winter op oudejaarsavond, toen het weder onstuimig was. De hoer en zijn zoon zaten bij den haard en
Lysbeth bij de tafel, eenigszins verwezen en als in gedachten verzonken. « Korn Lysbeth, zei de boer, «het is koud, haal ons wat
hout uit de schuur. » Zij stak eene lamp aan en ging heen. Maar
heel spoedig was zij terug, doch zonder hout, want de lamp was
in de tochtige schuur uitgewaaid. « 0 ! » zei de zoon van den boer,
« nu zijt ge hang geworden. Was de booze misschien in de schuur ?»
« Bang? » sprak zij fier, « spreek me niet van bang ! Daar wil ik
niets van weten. Ik wil nog op dit oogenblik overal gaan waar gij
mij zendt, als het maar niet is naar eene plaats waar geen fatsoenlijk meisje konien snag. » « Wel zoo! » zei zoudt ge misschien ook nu nog naar het kerkhof van Oostermeer wlllen gaan,
om daar een bezoek te brengen aan het graf van Sipke ?» Dit
voorstel had zij zeker niet verwacht. Maar zij hield moed en antwoordde : « Waarom niet ? Denkt ge misschien dat ik een kwaad
geweten heb ?» « Welnu, » hernam hij, ik geef u een gulden
als gij het duet. Maar ik moet morgen vroeg kunnen zien, dat gij
er werkelijk geweest zijt; daarom zal ik n een stok meégeven, (lien
moet gij daar in den grond steken.
>>

>>

106
Hij haalde uit den veestal een bezemsteel. Zij nam dien van
hem aan en begaf zich door het barre weder op reis, denkende :
Een gulden kan ik niet spoediger verdienen. Zij kwam op het
kerkhof en bij het graf van hem dien zij eens had lief gehad. Zij
stak den stok daar in den grond en meende oogenblikkelijk terug
te keeren, maar zij werd onder bij haar kleed vastgehouden.
Verschrikkelijk ! zij trok en zij trok, maar kwam niet los . . . . Ik
zal niet beproeven den angst te beschrijven die haar toen aangreep.
De boer en zijn zoon zaten tehuis op hare terugkomst te wachten. Zij vonden, dat Lysbeth wel zeer lang uitbleef. Toen 't nog
wat geduurd had zei de boer : « zij mag wel een ongeluk hebben
gekregen in de duisternis ; wij moeten er onderzoek naar doen.
De twee mannen begaven zich naar het kerkhof. Zij vonden
haar op den grond nedergezegen ; daar lag zij verkleumd en als
flood. Zij beurden haar op, maar haar kleed zat nog vast. En wat
ontdekten zij nu ? Zij had den gepunten stok door den rand van
haar sthort gestoken. De mannen brachten haar zoo spoedig zij
konden naar Buis. Daar werd zij met de meeste zorg verpleegd.
Maar toen Lysbeth weer tot haar zelve kwam, was zij, helaas !
krankzinnig. — En dat is zij gebleven.
Het paaltje van Oosterlittens.
Bij het kienspel en ook wel bij andere gelegenheden noemt men
ill Friesland het nommer 1 « het paaltje van Oosterlittens. » Vanwaar deze benaming? Laat ik u dit eens vertellen.
Er woonde in den ouden tijd te Oosterlittens een schoenmaker
die geen ruim bestaan had. Hij was vlijtig en oppassend, zijne
vrouw was zuinig en bekwaam voor de huishouding ; maar de menschen hadden een getalletje kinderen en zoo kwamen zij altijd maar
sober rond. De baas verloor echter den moed niet, want het lag
altijd voor vast bij hem, dat den eenen of anderen tijd zijne levensomstandigheden beter zouden worden. Zijne vrouw noemde dit
dwaasheid, maar wat zij gelukkig vond : haar man zondigde er Diet
op door zich aan luiheid over te geven.
Nu gebeurde 't, toen zij op een morgen samen aan het ontbijt
zaten, dat baas zoo zeide : «Wat heb ik heden nacht een bijzonder
helderen droom gehad. Er werd mij aangezegd, dat ik te Amsterdam op de Papenbrug mijn geluk kan vinden. » « Gelukkig, dat het
hier zoo ver of is, » zeide de vrouw, anders zoudt gij dwaas ge-
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noeg zijn om er op los te gaan. Een droom is immers een drog.»
Baas sprak er niet meer over, maar hij kon dien droom den
geheelen dag niet uit de gedachten zetten. Dit gelukte hem niet
voordat hij des avonds in slaap viel ..... Het mocht wat! Hij
droomde den volgenden nacht alweer, dat hij te Amsterdam op de
Pape -brug zijn geluk kon vinden. Hij was van meening, dat dit
toch wel iets konde beteekenen, maar sprak hij er met zijne vrouw
over, dan lachte zij hem uit en verzocht hem er van te zwijgen,
want het was haar al te zot. «Een droom is een drog» zei ze dan.
Met dat al : den derden nacht droomde de man alweer hetzelfde
en even klaar en helder als de twee vorige keeren. Toen zei hij
des morgens : «Nu valt er niets meer tegen te praten, vrouw, ik
ga naar Amsterdam. » En zijne vrouw mocht doen wat zij wilde om
hem dit besluit uit het hoofd te praten, het hielp haar niets.
Baas begaf zich op reis.
Te Amsterdam aangekomen liet hij zich aanwijzen waar de Papenbrug was, — en daar wandelde hij nu maar wat road. Wat
hij er eigenlijk zoude vinden, daar kon hij zich geen denkbeeld
van vormen. Den eersten dag vond hij er ook werkelijk niets. Den
tweeden dag herhaalde hij zijne rondwandeling op en bij de Papenbrug, sours stond hij ook lange poozen stil ; maar hij vond alweer
niets. Zijne dwaasheid begon hem reeds half te berouwen, maar
de baas schoenmaker was er de man niet naar, om spoedig den
moed te laten zinken. Den derden dag deed hij hetzelfde wat hij
do twee vorige dagen had gedaan. Maar nu werd hij tegen den
avond aangesproken door een bedelaar, die zei : «Ik heb opgemerkt,
vriend, dat gij nu reeds drie dagen achtereen hier rondloopt of
stilstaat; wat zoekt ge hier, als ik vragen mag?» — «Wat ik hier
zoek, kunt gij mij niet geven,» antwoordde de baas kortaf. — «Dat
wed ge zoo niet, hernam de bedelaar « als je mij niets wilt
zeggen kan ik zeker niets doers. »
«Nu, dan, » zei baas, « Coen ik nog tehuis was heb ik drie nachten achtereen gedroomd, dat ik hier op de Papenbrug mijn geluk
zoude vinden.»
De bedelaar begon te lachen en zei : «Wel, mijn goede man!
ben jij nog zoo onnoozel dat je aan droomen gelooft ? Ik niet
hoor ! Ik heb kort geleden drie nachten achter elkander gedroomd,
dat te Oosterlittens in Friesland, in het bleekveld van den schoenmaker, die tegenover de kerk woont, een ketel met geld begra>>
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y en ligt, onder een paaltje dat daar moet staan. Maar ik zal
niet zoo gek zijn, daar heen te reizen.» Dit hoorde baas met
groote verbazing, maar hij wilt zich bedaard te houden en zeide :
«Nu, het zal ook maar het beste zijn, dat ik weer naar huis
reis.» Dit vond de bedelaar ook, en nu ging deze zijns weegs.
Vol verlangen begaf baas zich op de terugreis, die hem zoo
mogelijk nog langer viel dan de heenreis. Tehuis gekomen voorzag
hij zich spoedig van eene spade, begon in zijn bleekveldje te
graven en had het paaltje, dat daar tot sieraad stond, spoedig verwijderd. Zijne vrouw, die tengevolge zijner mislukte reis naar
Amsterdam reeds slecht gehumeurd was, begon hem nu hevig te
beknorren. Maar toen baas, na eenig zwoegen, een ketel met geld
uit den grond te voorschijn haalde, toen veranderde het kompas.
«Wat zeg je nu? zei baas, mag het nu niet gezegd worden,
dat ik te Amsterdam op de Papenbrug mijn geluk gevonden heb? »
De vrouw moest dit toestemmen.
De gelukkige echtgenooten kwamen overeen de zaak voor hunne
dorpsgenooten geheim te houden en voortaan wel minder sober,
maar toch even eenvoudig en werkzaam te blijven leven als zij
D

A

altijd gewoon waren geweest. En zoo deden zij ook. De ketel dien
zij met het geld hadden gevonden was een ijzeren waterketel, en
de vrouw nam hem in huishoudelijk gebruik. Er stond ook een
opschrift op, maar dit trok weinig hunne aandacht, omdat zij het
niet konden lezen ; het was in een vreemde taal. Juist hierdoor
kon het ook geen argwaan wekken bij de buren, die wel eens bij
hen in huis kwamen. Maar op zekeren tijd kreeg baas een bezoek
van den predikant zijner gemeente. Deze nam plaats bij den haard,
terwijl de gevonden ketel boven het vuur hing. Domine bekeek
het opschrift en zeide weldra : «He baas, waar heb je dien ketel
vandaan?» — « Dien heb ik gekocht van een koopman in oudroest, »
loog baas ; « er staat ook 1 lezen » op, maar daar kan ik natuurlijk
« Lezen
niets van begrijpen. Domine zal het wel kunnen lezen.
kan ik het wel, » zeide doming , « mar de becloeling er van begrijp
ik niet ; het is Latijn en in het Hollandsch vertaald luidt het :
Onder dezen ketel ligt nog een ketel.» — « Daar begrijp ik ook
niets van, » zeide baas heel onnoozel. Maar bij zichzelven dacht hij :
« Dat zou drommels mooi zijn! » en hij wenschte niets vuriger dan
dat doming maar vertrok. Terstond daarna ging baas op nieuw
aan het graven, nu natuurlijk veel dieper dan den eersten keer.
>> -
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En hij vond waarlijk nog een ketel met geld gevuld. Thans was
onze schoenmaker een welgesteld man. Om de geschiedenis van zijn
geluk in aandenken te houden, liet hij een paaltje van hardsteen
maken en in zijn bleekveld planten op de plaats waar hij de twee
ketels met geld uit den grond had gehaald en waar vroeger slechts
een houten paaltje stond. Langer dan honderd jaren na den dood
van den schoenmaker en zijne vrouw heeft, naar men zegt, het
steenen paaltje nog op dezelfde plaats gestaan. En omdat het nommer 1 zoo sprekend op het paaltje geleek, gaf men dat nommer
den naam van c het paaltje van Oosterlittens » .

Kees Mosterd.
Voor onheugelijke jaren woonde er in Amsterdam een man die
bij ieder bekend stond onder den naam van Kees Mosterd. Hij
droeg dezen naam omdat hij dagelijks langs de huizen mosterd liep
venten. En het scheen dat zijne waar, die hij in een paar vaatjes
aan een juk droeg, van eene uitstekende hoedanigheid was, want
wie er eens van gebruikt had, wilde nimmer weer anderen mosterd
hebben clan van Kees. Het was dan ook verbazend hoeveel mosterd
de man verkocht en men was algemeen van meening, dat hij juist
geen kostwinning had, maar wel degelijk een geldwinning.
Kees Mosterd had drie kinderen. De oudste er van was een zoon
met name Jan, een flinke jongeling naar lichaam en geest, want
Kees had hem veel laten leeren. Nu gebeurde 't op zekeren avond
dat Jan met zijn vader alleen zat en zeide : «Vader, ik zou wel
haast willen trouwen. » — « Welzoo ! » zei vader, «nu, daar heb ik
niets tegen. Heb je reeds eene bruid gekozen?» — « Ja zeker, »
zei Jan, «maar ik weet volstrekt niet of zij mij zal willen hebben.
Ik ben verliefd op des burgemeesters dochter. » — « Die keus is
waarlijk niet verkeerd,» zeide Kees, « maar aangezien het meisje
er niets van afweet, client er werk van de zaak te worden gemaakt.
1k wil oogenblikkelijk gaan en er den burgemeester over spreken. »
Kees kleedde zich, begaf zich op weg en belde bij den burgemeester aan. Mijnheer opende zelf en zei den eenvoudigen man
vriendelijk goeden avond. Maar 't laat zich denken, dat hij vreemd
ophoorde toen de mosterdman hem vertelde, dat diens zoon met
mijnheers dochter wenschte te trouwen, en de vader daarvoor
mijnheers toestemming kwam vragen. De burgemeester, die een

gulhartig man was, vatte de zaak van de grappige zijne op en zei
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schijnbaar ernstig : «Wel man, dat is eene zaak van gewicht daar
kan ik niet dadelijk over beslissen. Eerstdaags zal ik u mijn besluit
laten weten.» Hiermee was Kees voorloopig best tevreden en tehuis gekomen vertelde hij zijn zoon, dat hij, hoewel nog in het
onzekere, toch geen bepaalde weigering had ontvangen.
De burgemeester was ook in zijn schik, niet zoozeer omdat hij
gelegenheid had gevonden om van zijn dochter of te komen, als
wel omdat hij het geval recht grappig vond. Hij wilde er een
vroolijken avond van hebben. Hij noodigde eenige kennissen bij
zich en liet Kees verzoeken, op denzelfden avond met zijn zoon
bij mijnheer te komen. De goede lieden wisten niet dat zij daar
voornaam gezelschap zouden ontmoeten, maar zij trokken Loch
hunne beste kleéren aan, en begaven zich naar het huis van den
burgemeester. Mijnheer liet hen binnen komen en zeide dat hij
bezoek had gekregen, maar dit behoefde hen niet te hinderen in
de bespreking hunner zaak, hij had voor die heeren geene geheimen. Kees vond ook, dat dit in dit geval onnoodig was,. omdat er
geen schelmerij achter stak. De aanwezige heeren waren zichtbaar
in eene geschikte stemming om zich recht te verkneukelen met
de praatjes en het gedrag der twee eenvoudige burgerluidjes. Zij
waren door den burgemeester op de hoogte der zaak gebracht.
Deze begon, nadat Kees en Jan ieder een pijp hadden opgestoken:
«Gij hebt voor uw zoon om de hand mijner dochter gevraagd,
vriend!» «Jawel mijnheer, » zei Kees, «dat heb ik. » — «Maar
gij zult mij moeten toestemmen,» vervolgde mijnheer, « dat het met
trouwen alleen niet goed is. Wij dienen ook te vragen hoe de
jongelui aan den kost zullen komen.» — «0 ! als dat de zwarigheid
is, » zei Kees, «ziedaar! » En hij wierp een tweeguldenstuk op de
tafel. « Als ik mijn zoon twintigduizend zulke stukken mee geef,
en gij rust uw dochter op dezelfde manier uit, mijnheer, dan zullen
zij voorloopig wel kunnen leven, denk ik.»
Mijnheer keek al een weinig op zijn neus. Hij wilt niet wat er
van te denken, of 't ernst of gekscheeren was van Kees. « Maar, »
zei hij, «kent je zoon mijne dochter wel?» Kees zweeg, maar keek
Jan aan. Deze zei : « Zeker mijnheer, ik ken Naar wel..»— «Korn,»
zei mijnheer, «laat ons daar eens de proef van nemen. ». Des burgemeesters dochter had, in overleg met haren vader, dienzelfden
avond eenige vriendinnetjes bij zich genoodigd. De meisjes, die in
een aangrenzend vertrek bijeen waren, hadden zich voor doze ge-
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legenheid opzettelijk alien gelijk gekleed. Mijnheer vervolgde : g Wij
zullen de kamerdeur wijd openzetten ; vijf juffers zullen daar een
voor een voorbij gaan ; kent Jan mijne dochter, dan moet hij
kunnen zeggen wie van de vijf zij is. » Het geschiedde alzoo en
Jan vergiste zich niet.
Mijnheer had eigenlijk het tegendeel gewenscht. Ja, hij wenschte
ook reeds bij zichzelven, dat hij de grap maar niet was begonnen.
fib zon op een iniddel OM Kees in het nauw te brengen ten einde
zich van den man te kunnen afmaken. « Maar boor eens, goede
vriend, » zei hij weer, « het is nog niet voldoende als het jonge paar
zooveel geld heeft. Mijne dochter behoort volgens haren stand een
aanzienlijk huis te bewonen, een huis dat bier in Amsterdam ontzaglijk veel geld zal moeten kosten. » — « Ook daar is raad toe, »
zeide Kees. « Dan moet die mijnheer, die daar in den hoek zit,
maar verhuizen. » Meteen wees hij op een der heeren van het gezelschap. « 1k verhuizen ? » vroeg deze verbaasd. « Welja, » zei Kees,
« gij hebt het huis dat gij bewoont, in huur van Geert Zout, den
man die al mijne huizen voor mij verhuurt, omdat ik zelf daarmee
geen moeite kan hebben. Het huis dat gij bewoont behoort mij,
evenals dat van den man die naast u zit. »
Zoo stopte Kees Mosterd telkens des burgemeesters mond ; deze
moist ten slotte geene bedenkingen meer. Geld, dat alles kan dwingen, bezat Kees in overvloed, dit begon mijnheer te begrijpen. En
het eindigde hiermeé, dat de burgemeester van Amsterdam toestemming gaf tot het huwelijk zijner dochter met den zoon van den
mosterdman, alleen onder deze voorwaarde, dat Kees voortaan niet
meer met een paar mosterdvaatjes aan een juk langs de huizen zou
loopen venten. Dit Wilde Kees wel beloven, want hij kon zeer goed
leven zonder iets te doers voor den kost.
Kort daarna werd Jan, de zoon van Kees Mosterd, de schoonzoon
van den burgemeester. En nu duurde 't niet lang of hij bekleedde
een aanzienlijken stadspost, waarvoor hij uitstekend bekwaam was,
omdat zijn vader hem in zijne jeugd zooveel had laten leeren.
Eene nicht in Amsterdam.
Tog
0 in het eerste derdedeel deter eeuw, toen stoombooten noob.
onbekend waren, ging eene reis uit Friesland naar Amsterdam veel
moeilijker dan thans. Toen was het in vele dorpen, wear geen
groothandelaars woonden, eene zeldzaamheid, wanneer er eens iemand
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naar Amsterdam was geweest. Het werd ook niet zonder gevaar
geacht, dat een onervaren dorpeling zich daaraan waagde ; want men
hoorde hier sours leelijke dingen vertellen van die groote stad met
zijne nauwe stegen, waarin allerlei gespuis zich ophield. Iemand
die daar den weg en de spraak niet kende, liep groot gevaar om
zeer verkeerd terecht te komen. Bedriegers en oplichters zouden
hem in het ootje kunnen nemen, hij zou het met slechte vrouwen
te kwaad kunnen krijgen, ja, hij zoude ook in een herberg kunnen
worden gelokt en daar met lage middelen overgehaald om zijn naam
te teekenen, waardoor hij zich tegen zijn zin verbond voor den
krijgsdienst in Indie of op het oorlogschip.
In lien tijd is, naar men wil, een jongeling van Makkum eens
leelijk te Amsterdam in de fuik geloopen. Hij woonde als eenig kind
bij zijne ouders in huis. Zij waren beste brave lieden, zeer welge-,
steld ook, maar hadden hunnen zoon niet veel kennis laten maken
met de wereld en hare begeerlijkheden, allerminst met hare gevaren. Zij hadden eene nicht in Amsterdam, hierover werd in huis
dikwijls gesproken en men hield ook steeds briefwisseling met haar.
Zij drong er daarbij wel op aan, dat haar neef, de zoon des huizes,
haar eens zou komen bezoeken. De ouders waren hier niet bijster
op gesteld, de zoon had er echter wel lust toe, en ten slotte kwam
men overeen dat hij de reis toch maar zoude ondernemen, en wel
met het beurtschip van Makkum op Amsterdam, dat steeds een dag
of Brie in de hoofdstad vertoefde.
De schipper nam op zich te zorgen dat de onbedreven reiziger
kwam waar hij moest zijn. Maar zoodra het schip te Amsterdam
aan was, had de schipper natuurlijk allerlei zaakjes te beredderen
3er hij er akin kon denken de stad in te gaan. De jongeling vond
daarom goed maar een eindje rond te wandelen. Hij scheen er
echter weinig op te rekenen, dat Amsterdam zooveel grooter is dan
Makkum. Na een poosje wandelens zich even bezinnende, was hij
reeds zoover gekomen, dat hij niet recht wist hoe de ligplaats van
het beurtschip terug te vinden. Daar komt een fraaigekleede juffer
op hem toe, die hem vriendelijk aanspreekt met : «Dag neef! » Hij
keek verwonderd op en vroeg : « Ben jij mijn nicht ? » — « Wel
zeker ! kom jij maar spoedig mee naar mijn huis. » — «Maar ik
begrijp niet hoe je mij kent. Wij hebben elkander immers nooit
gezien. » — « 0 ! ik zag het op eens, dat jij mijn neef moest zijn. x.
-- En zoodra zij begreep waar hij vandaan kwam, vertelde zij,
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altijd even lief en vriendelijk, dat zij op weg was gegaan om hem
van het schip af te halen.
Hij vertelde nu, dat hij bij haar wenschte te verblijven tot het
schip weer naar Makkum vertrok. En zij was daar uitstekend mee
in haar schik. Zij bracht hem in een nette woning en onthaalde hem
kostelijk. Nicht wenschte natuurlijk gaarne bijzonder veel te weten
van alles wat zijne ouders, haar oom en tante betrof, en neef vertelde wat hij maar wilt. Zoo vervlogen de uren snel en eindelijk
kwam de tijd om ter rust te gaan. Zij bracht hem in een slaapvertrekje waar alles keurig was ingericht. Hij sliep weldra als een
coos. Maar toen hij in den vroegen niorgen even ontwaakte, ontdekte hij, (tat nicht met al hare zorgzaamheid toch nog een noodzakelijk meubeltje had vergeten.. Hij vond best maar even naar
buiten te gaan ; het kamertje was gelijkvloers en onmiddellijk bij
de voordeur. Dus hij deed het. Maar toen hij weer binnen Wilde
gaan vond hij, tot zijne groote verbazing, de deur gesloten. Hij
klopte, maar 't scheen niet gehoord te worden. Hij klopte harder, op
de deur, op de vensters, maar zonder gevolg. Het was eene nauwe
stille straat waar nicht woonde ; hij zag of boor& geen mensch.
Ja, daar naderde eene vrouw, van de arbeiders-klas naar 't scheen,
met een nog zeer jong kind op den arm. Op hare vraag, hoe hij
daar zoo stand op zulk een ongelegen uur, vertelde hij haar het geval.
«0 !>> zei het mensch, olat komt wel terecht. Ik ben hier in de
buurt zeer goed bekend. Als jij zoo goed wilt zijn mijn kind even.
aan te nemen, dan ga ik een straatje omloopen ; zoo weet ik bij
de achterdeur van dit huis te komen en zal dan je nicht wel
wekken. Deze deur zal zeker vanzelf op slot geslagen zijn. > Zonder zijn antwoord af te wachten, duwde zij hem haar kind in de
armen en verdween oni den hoek der straat. Hij stond nu eene
poos geduldig te wachten, maar vernam niets, binnenshuis evenruin als daar buiten. Hij begon weer te kloppen, met geweld ook;
maar 't hielp hem niets. Nicht scheen maar door alles heen te
slapen. De gedienstige arbeidersvrouw kwam ook niet terug. Zijn
toestand werd hachelijk ; hij kon dat arme schaap van een kind
toch ook niet op de straatsteenen neerleggen.
Eindelijk kwamen er menschen op de been, die hem duidelijk
maakten dat hij gefopt was. Het ontbrak nu gelukkig niet aan
hulpvaardigen, die zorgden dat de ongelukkige neef behoorlijk gekleed weer bij het Makkumer beurtschip kwam.
8
II.
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Het is reeds een aantal jaren geleden toed ieinand te Makkum
mij mededeelde, dat het bovenstaande eene ware geschiedenis is.
Hij die dit zeide had, naar zijn zeggen, in zjjne jengd den reiziger
naar Amsterdam gekend.
Een zilveren vloer.

In mine jeugd vertelde men in Friesland, dat in Amsterdam
een schatrijlt heer woonde, die in zijn huis een kamertje had dat
gevloerd was met op den kant staande gekartelde drieguldens. En
deze muntstukken waren er zoo vast en stevig in gezet en sloten
zoo mixer ineen, dat de eigenaar ieder, die 't wilde beproeven, de
vrijheid gaf om er een uit te trekkers. Gelukte dit, dan mocht hij,
die 't kunststuk had uitgevoerd, de geheele bevloering wegnemen
en al de drieguldens als zijn eigendom beschouwen. Men zeide dat
dit wel was beproefd, maar altijd vruchteloos.
Evenzoo vertelde men in dien tijd te Leeuwarden, dat daar een
onderaardsche gang was, van uit de Waag (nabij de Langepijp)
onder den Wirdumerdijk door tot in de Wirdumerpoort. Na het
afbreken dezer poort was de opening aan die zijde gesloten. De
gang
o.ano. was ten behoeve van de verdediging
n der stad, en daarom
gevuld met wapenen en geld. Daarom werd ook de nog bestaande toegang in de Waag geheim gehouden. Er was ten minste
geen schoolknaap, die dien toegang ooit had gezien, maar het
plaveisel van den Wirdumerdijk lag ten gevolge van (lien gang
zeer gewelfd, en als men op de juiste plekken in die straat stevig
stampte met den voet, kon men duidelijk den hollen klank van
het gewelf vernemen.
ef

Eene dagtaak.

Er was Bens een oude vrijer die koophandel dreef in vee en landbouwproducten en daarmede een aardig vermogen had gewonnen.
Maar hij was gierig en daarom ongetrouwd gebleven, want hij
vreesde dat eene vrouw allicht meer geld zoude verspillen dan hem.
lief was. Maar nu kreeg hij op zekeren tijd een nieuwe hilishoudster, eene gezonde levenslustige meid van nog geen dertig jaar.
Deze moist het zoo aan te leggen, dat hij haar tot vrouw nam.
Niet lang echter na den trouwdag verweet hij zich reeds dat hij
eene dwaasheid had begaan. Zijne jonge vrouw was van geringe
afkomst en nu zij in rainier omstandigheden was gekomen, bestond
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er groot gevaar, dat zij te rijk zou willen leven. Lekker smullen,
zich fraai kleeden en ook in huis allerlei pracht ten Loon spreiden,
zijn Bingen die zulke ijdele schepsels gaarne doen, dacht hij. En
het kwam hem raadzaam voor, daartegen zoo mogelijk maatregelen
te nemen. Haar den geheelen dag aan het werk te houden, zoodat
zij voor onnoodige liefhebberijen geen tijd had, dit zoude misschien
een goed middel zijn om het gevreesde kwaad of te weren. De koopman ging meest elken morgen op reis voor zijne zaken en keerde
dikwijls niet voor 's avonds laat terug. De vrouw had alzoo ruimschoots gelegenheid, om buiten zijn weren iets nit te voeren wat
hem niet welgevallig kon zijn. Dit wilde hij trachten haar te beletten.
En wat deed hij nu ? Telkens, als hij voor een dag op reis ging,
schreef hij haar eene dagtaak voor en hij zorgde wel, dit lijstje
zoo goed te vullen, dat zij den ganschen dag bijna geen oogenblik
ledig kon zijn. De koopman was sinds lang gewoon zich altijd met
huishoudelijke zaken te bemoeien en alles tot in de bijzonderheden
na te gaan. Hierdoor was hij ingewijd in alle geheimen der huishouding en wist zeer goed met hoe veel, of liever met hoe weinig
eene vrouw konde rondkomen, en deze kennis diende hem tot leidraad bij het samenstellen der dagtaak.
De jonge vrouw had verstand en overleg genoeg om eene huishouding te besturen. Zij had werken geleerd en was er niet afkeerig van. Zij legde zich er op toe om alles te doen wat haar door
haar man werd voorgeschreven. Maar! .... het was haar wel tegen
de borst en zij wachtte slechts op eene gelegenheid om hem zijne
gestrengheid betaald te zetten.
Het huis van den koopman stond een weinig afgezonderd en
eenzaam op een erf, dat omgeven was met een niet zeer wijde
maar tamelijk diepe gracht, en over deze lag een plank of yonder,
waarlangs men op den algemeenen weg kwam. Deze plank was
door veeljarigen dienst zoo ongaaf en zwak geworden, dat een
minder zuinige eigenaar reeds lang voor een nieuwe zoude hebben
gezorgd. En op zekeren morgen, toen hij weer op reis zoude gaan,
brak de plank terwiji hij er over liep, en in een ommezien stond
hij tot aan de borst in het water. Hij zag geen kans om zonder
hulp er uit te komen en begon hard te schreeuwen aan zijne vrouw.
Zij kwam niet spoedig, maar toen hij aanhield en steeds harder
riep, opende zij eindelijk ever de deur, stak het hoofd naar buiten
en vroeg verwonderd: «Wat is er tech?» — « Meet je dat nog
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vragen?» snauwde hij haar toe, cje moet mij helpen uit de gracht
te komen. » — «Ja maar, zei ze, « dan moet ik eerst mijn lijstje
voor vandaag eens nazien. >> Zij ging weer naar binnen, kwam na
eenige oogenblikken terug en zei : « Het is mij voor vandaag niet
voorgeschreven dat ik iemand nit het water moet helpen, dus ik
doe 't u ook niet. » Zij sloot de deur en liet hem aan zijn lot over.
Hij begreep nu dat 14j zichzelven moest helpen of in de gracht
blijven. Niet dan na zeer veel inspanning gelukte het hem op den
wal te komen. Hij liep buiten het huis om, de achterdeur in, naar
de keuken, waar hij zijne vrouw vond, en zeide : « Help mij nu
maar spoedig de natte kleeren nittrekken en bezorg mij droge. »
Zij greep weer naar het lijstje, zag het na en zeide : Ook dat
is mij heden niet voorgeschreven, dus ik kan er mij niet mee bemoeien. Belet mij maar niet meer, ik zoude anders mijne dagtaak
niet ten einde krijgen. » En zij liet hem alleen. Hij moest zich
trachten te redden en hij deed dit, maar kreeg toch een harde koorts
en moest naar bed. Een en ander bracht hem tot beter inzien en
spoedig overlegden man en vrouw, dat zij meer geluk zouden smaken, wanneer ieder op zijn gebied bleef, en men elkander niet wantrouwde. Hieraan hebben zij zich in het vervolg gehonden en zij
hebben nog lang gelukkig geleefd.
Drie geboehelde broeders.
Er waren eens drie broeders zoo volkomen aan elkander gelijk,
dat niemand eenig verschil bij een hunner kon opmerken. Zij
waren drielingen, geloof ik ; zeker weet ik, dat zij alle drie gebocheld waren. Zij woonden bij elkander in een huis en deden
gezamenlijk hun best om den kost te verdienen. Maar deze was
meest sober, en een hunner zei ten slotte : «1k wil toch eens beproeven of ik 't niet beter kan krijgen ; ik ga de wereld in. » Hij
begaf zich op reis en kwam na verloop van eenige dagen in dienst
bij eene rijke boerin, die weduwe was en zooveel van hem begon
te houden, dat het hem spoedig gelukte haar tot vrouw te krijgen.
Nu kon hij een gemakkelijk en lekker leven hebben, en toen zijne
broeders dit te weten kwamen, werden zij belust om daar ook mee
van te genieten. Zij kwamen hunnen gehuwden broeder dikwijls
bezoeken, hoofdzakelijk om maar eens goed te kunnen eten, terwijl
zij andere help ook niet versmaadden. Maar dit begon (le vrouw
spoedig te verdriete.n eu zij besloot zich dowr ecn kris middel van

117

de klaploopers te ontslaan. Op zekeren dag, toen haar man op
reis was, liet zij de twee broeders bij zich verzoeken, met de bepaling, dat de een een half uur later moest komen clan de ander.
En toen nu de eerstkomende tot aan het huis was genaderd, werd
hij aangegrepen door een armen drommel, die door de vrouw was
omgekocht om den bultenaar van kant te waken. Hij voerde den
stumperd naar een eenzaam veld, wierp hem daar in het water,
liet hem verdrinken en keerde toen terug om zijn loon te ontvangen. Maar de vrouw zei: Je hebt slecht je plicht gedaan, de man
zit reeds weer bij mij in huis. Kijk maar! Jawel ! Maar het
was de tweede broeder, die intusschen was aangekomen. De arme
man vloekte en zei : Dan moet ik 't nog eens overdoen., Ook
deze bultenaar werd weggevoerd en onderging hetzelfde lot als ziju.
broeder. Ten tweedemaal terugkeerende, ontmoette de moordenaar op bet erf den man des huizes, die van de reis terugkwam.
« reeds tweemaal heb ik je verdrou.Verduiveld !, riep hij
ken en nog leef je! Dat zal me toch benieuwen ! Eer de goede
man het kon denken, werd hij aangegrepen, om eenige minuten
later te worden gezonden naar het rijk der visschen. Zoo waren
nu de drie hultenaars alien opgeruimd. Toen de vrouw het rechte
van de zaak kwam te weten, speet het haar toch wel een weinig,
dat zij haar man zoo door eene vergissing was kwijt geraakt.
Van eene boevendoehter die bijziende was.
•■ •

Er was eens een oude boer die ontzaglijk veel geld en goed had
en Beene andere kinderen dan eene dochter. Deze had zeker geuiakkelijk een vrijer naar haren zin kunnen krijgen, had zij maar
geen hinderlijk lichaamsgebrek gehad. Zij was namelijk buitengewoon
sterk bijziende vooral bij lamplicht kon zij de voorwerpen zelfs
in hare nabijheid moeilijk onderscheiden. Menig knappe jongeling
had in haren rijkdom aanleiding gevonden om haar een bezoek te
brengen, maar als zij dan, ten gevolge van haar slecht gezicht, allerlei vergissingen en onhandigheden beging, dan kreeg hij opeens een
tegenzin in haar en herhaalde zijn bezoek niet. Dit was zeer lastig
voor het meisje, want zij wou zoo graag een flinken vrijer hebben.
Zij was dus altijd bedacht op middelen om de vrijers, die haar
kwamen bezoeken, in den waan te brengen, dat hare bijziendheid
niet half zoo erg was als velen schenen te meenen.
Op zekeren zondagavond kwam eens weer een vrijer opdagen,
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Het was in het begin van den herfst en de geheele zomer was
voorbij gegaan zonder dat zij eenig bezoek had gehad. Andere
meisjes waren met hare vrijers uit rijden geweest naar naburige
kermissen, maar zij had altijd tehuis moeten zitten. Daarom was
dit bezoek haar hoogst welkom en het eerste waar zij over dacht,
was het vinden van een middel om bij den jongeling in een goed
blaadje te blijven. Met hare moeder, die eene scherpzinnige vrouw
was, overlegde zij de zaak, en deze had spoedig jets gevonden om
den vrijer te doen gelooven, dat het meisje een paar oogen had
als de beste. De moeder ging naar 's lands wijs aan het pannekoeken-bakken, en men was afgesproken dat terwiji de dochter
en de vrijer aan het eten waren, ongemerkt tusschen hare bezigheden in, een kleine naainaald op de tafel zoude leggen. Het
meisje zoude 't dan doen voorkomen alsof zij die naald op een
afstand zag.
De plaats op de tafel waar de naald zoude liggen was nauwkeurig bepaald en de maaltijd begon. Niet lang waren het meisje
en haar vrijer naast elkander aangezeten, toen zij zeide : « He,
moeder, daar bij u op de tafel ligt een naaldje. » «Waar dan,
kind ? » vroeg de moeder. «Kijk daar ! » antwoordde de dochter,
terwiji zij ver lands de tafel reikte en de naald opnam. Dit ontging des vrijers aandacht niet. « Wel verbruid ! » dacht hij, «men
heeft mij altijd verteld dat deze meid zoo bijster slecht ziet; maar
dat is burners niet waar. Zij moet integenkleel een paar oogen
hebben als een valk.» Het middel had dus goed gewerkt.
Zij kregen van de moeder ieder weer een pannekoek op den
schotel. De vrijer bediende zich van de rol boter, die daarvoor op
de tafel stolid, en schoof ze vervolgens het meisje toe. Deze bemerkte
dit niet, maar toen zij onwillekeurig even opkeek riep zij plotseling :
«Leelijke kat! wat doe jij op de tafel?» terwiji zij de rol boter
zulk een stevigen klap gaf, dat deze op den grond terecht kwani.
Zij had de rol boter voor de oude witgrijze kat aangezien.
Nu was de kans verkeken. Toen de tijd van vrijen daar was maakte
de vrijer verontschuldigingen en vertrok om nooit terug te keeren.
Om rtjk te worden.

Frederik en Lijs waren een paar echtefieden, die met hard werken den kost moesten verdienen. De man deed steeds geduldig
en welgemoed zijn best, maar de vrouw was altijd knorrig en
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ontevreden. Zij wilde 't gaarne beter hebben in de wereld en
kwelde dagelijks hare hersenen om het middel te vinden hoe
daartoe te geraken, terwijl zij dikwijls haren man bekeef, omdat
hij aan zoo iets nooit dacht. Op zekeren avond hadden zij
wat
zij trouwens elken avond deden zich tezamen ter rust begeven.
Frederik sliep -v,veldra dat hij snorkte, maar Lijs kon den slaap
niet vatten, want zij lag weer te malen over 't zelfde waarover
zij altijd maalde. Langer dan een uur had zij getobd, Coen zij
Frederik met den elleboog in de zijde stompte om hem wakker
te maken. « Wat wil je ?» mompelde hij op een thou die zeide :
« Laat me toch slapen. » — « Word wakker ! zei Lijs, ik heb ecu
middel gevonden waarmeé wij rijk kunnen worden. » Nu werd
beter wakker en vroeg : «Wat is dat ? — zal het je zeggen,»
zeide zij, « let maar goed op. Als ik eens een gulden vied, dan
moet jij mij daarbij een verdienen en dan wil ik er ook een bij
ter leen vragen. En wordt er ons dan ook nog een gegeven, dan
heb ik vier gulden, niet waar ? » — «Ja, dat komt uit, » zei Frederik. « Met dat geld ga ik naar de markt en koop een kalfje.
Dat zal grooter worden en opgroeien tot eene koe, die ons weer
.»
een kalfje zal brengen, — en dat kan ik dan verkoopen
« Ja, waarlijk ! zei Frederik. « Eene koe ! dat zott mooi zijn. En
als die dan een kalfje krijgt, kan ik ook eens melk drinken.» —
« Wat zeg je daar ? » zei Lijs verstoord ; «jij melk drinken ? ben
je gek ? neen, de melk krijgt het kalfje om er vet van te worden.
Schiet er iets over, daar karn ik boter van. Begrepen?»
« Nu, dat is mij ook wel,» antwoordde hij weer; «maar voor een
enkeleii keen Hag, ik toch wel een beetje melk drinken. Denk er
aan dat je ook een gulden van mij krijgt. » « Niets zul je hebben, zeg ik je !» snauwde Lijs hem toe ; « geldmaken is mijn doel,
maar jij, trage zorgelooze man, zoudt alles wel willen opmaken.
Ik zal wel wijzer zijn ik wil eens wat vooruit komen in de wereld.»
Frederik werd ook wat driftig. « Hoor eens, vrouw ! » zei hij, « als
wij eene koe hebben, dan wil ik song s wat melk drinken. » «En
ik zeg je, dat je niets krijgt, >> zei Lijs ter dege verstoord. «Lijs,
hour je stil ! » riep hij weer, « en tinders : pas op !» — Wat is dat ?
durf jij mij te dreigen, jij lomperd !»
De twist werd gaandeweg heviger en liep ten slotte nog op een
vechten — Of Lijs des anderen daags of kort daarna een
gulden heeft gevonden , hiervan meldt de geschiedenis niets.
>>
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Een dag baas.
Zekere boer had een knecht, die reeds eenige jaren bij hem had
gewoond en hem zeer trouw diende. De knecht hield veel van den
boer en de boer had met den knecht op ; zij waren vrienden. Eens
zei de boer tot den knecht : «De tijd is er weer, dat wij er over
moeten spreken of gij een volgend jaar bij mij zult blijven wonen
of niet. Ik wil je wel in mijn dienst houden. » « En ik, » zeide
de knecht, « wensch wel in uw dienst te blijven. Maar ik vraag
een weinig verhooging van loon. Niet dat ik meer geld verlang ;
de som die ik jaarlijks verdien is voldoende. Ik verlang geheel jets
anders. Boven mijn loon wensch ik een dag in het jaar de baas
te zijn, en lien dag moet ik zelf kiezen. Dan moet al uw werkvolk mij gehoorzamen evenals zij dat gewoon zijn u te doen. En
ook gij zelf moet dan doen alsof gij mijn knecht waart en mijne
bevelen uitvoeren. » De boer lachte en zei : Dat kunt ge niet
meenen. Dat is toch al te dwaas. » « Het is mij volkomen ernst, »
helium de knecht; « en als ge 't niet kunt toestaan zal ik zeer
zeker met Mei uw dienst verlaten. Ik wensch u niet te benadeelen ten bate van mij zelven; ik wil alles zijn ouden gang laden
gaan. 1k heb er alleen maar zin in om eens een dag de baas te
zijn. » Zij hebben daar, geloof ik, nog al lang tezamen over onderhandeld, maar 't liep toch hierop nit, dat de boer den eisch van
den knecht inwilligde. Deze zoude een dag in het jaar de baas zijn.
Het was op zekeren dag in het volgende jaar, niet in den druksten tijd der boerderij, toen de boer des voormiddags van zijn erf
stapte om naar het dorp te gaan, waar hij een gedeelte van den
dag dacht te blijven. Maar de knecht riep hem terug en zei : «Hier
moet je komen, ik heb jets voor je te doen. »
« Wat is dat ?
vroeg. de boer verbaasd. « Ja, » zei de knecht, « ik wil vandaag de
baas zijn. Dus kom maar spoedig hier en help mij den grooten hooiwagen buiten de schuur trekkeii. — De boer wilde zijn woord
niet breken. De wagen werd naar buiten gehaald en bespannen met
twee paarden. Toen dit gedaan was, zei de knecht : « Volg mij nu
naar de voorkamer. Daar stond een tamelijk groote kast, die
meestal ledig was. De knecht beval den hoer deze kast met hem
aan te pakken, weg te dragon en op den wagen te helpen laden.
Zij was nogal zwaar. De vrouw zeide met een eenigszins angstig
gelaat : « Wat moet dat nu beteekenen ? Ik wil die kast daar houden.
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Maar zij werd niet gehoord, de kast kwam op den wagen. De
boer en de knecht namen plaats op het voorkrat en reden weg.
Zij reden snel en waar de weg wat oneffen was, stommelde de
wagen zoo, dat de kast 'bijna scheen te dansen. De boer begreep
het doel der reis niet en op zijne vragen daaromtrent ontving hij
ontwijkende antwoorden. Na zoo een heele poos te hebben gereden,
kwamen zij bij eene hooge brug, die over een breed en diep vaarwater lag. Midden op de brug hield de knecht de paarden staande
en zeide : tx Nu moeten wij de kast van den wagen of in het water
werpen ; pak maar aan ! > Doch eer zij nog hadden aangepakt, kwam
er binnen in de kast een erbarmlijk gejammer : (K 0, doe dat niet !
o, doe dat niet ! gepaard met schoppen en stompen van pweld.
De deur der kast, die gesloten was, sprong open, zoo dat de spaanders er na vlogen. En wie stak er nu het hoofd nit ? Niemand anders
dan de landheer van den boer, die deemoedig smeekte hem niet
ongelukkig te maken. Dit werd hem beloofd, onder voorwaarde dat
hij voor den hoer de biecht moest afleggen. Deze kwam hierop
seder, dat mijnheer bezoeken bij de vrouw aflegde, als de baas
afwezig was. De knecht had dit reeds lang geweten, de boer had
het nooit willen gelooven. Nu had de knecht dit middel er op
uitgevonden om zijn baas de oogen te openen.
Door het riuket.

Voor vele jaren woonde te Gorredijk eene smidsvrouw, die gaarne
van haar man ontlast wenschte te zijn en naar niets meer verlangde, dan naar het uur van zijnen dood. Een snaak, die het in 't
geheim met den smid eens was, gaf haar den raad om haren man
iederen morgen op warme broodjes te trakteeren. Daar zoude hij
blind van worden en eindelijk wel sterven. Daar luisterde het laffe
wijf naar alsof er haar lauw water in de ooren werd gegoten. En
spoedig was haar besluit genomeu : de smid zoude er aan gelooven,
hij zou den zachten warmebroodjesdood sterven. Als zij des morgens
de bakkershoorn hoorde, dan snelde zij als een wilde draak de deur
uit en haalde voor een schelling warme broodjes. De smid hield
zich alsof hij nergens van wist en zei tot zijne vrouw, die anders
zoo vinnig als een schaar was : c He lieve, hoe komt Paasch zoo
in 't land ? Je wordt mild. > — q Ja, > zei ze, c baas, wij hebben lang
genoeg gesobereerd, wij willen 't er eens wat ruimer van nemen.
Jij moet er zoo zwaar voor smeden, mij dunkt jijj moogt het ten
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minste wel goed hebben. » En de een groote slungel, was,
evenals de meesten zijner zwarte kameraden, een man aan het
aambeeld, maar ook een man aan den disch. Hij verslond als een
leeuw elken morgen twintig warme broodjes.
Eindelijk begonnen ze hem toch tegen te staan, en toen hij
merkte, dat het zijne vrouw op den duur ook wel wat te grof ging,
klaagde hij dat zijne oogen hem schemerden. Hij drank zijn dagelijkschen barrel ook niet meer, omdat hij wel eens gehoord had
dat dit kwaad voor het gezicht was. Dit stond de bijgeloovige
vrouw bijzonder aan en zij beklaagde hem ook nog, die valsche
slang ! — Zoo sukkelde het er een paar dagen zoowat been. Maar
den derden dag, toen de smid des morgens opstond en zijn broek
wilde krijgen, tastte hij in het turfvat. Hij wilde zijne schoenen
aantrekken en greep den ouden kater bij den kop. En toen hij zijn
pruik .wilde opzetten, had hij den aschveger in de hand. Verbeeld
u met welk een genoegen de vrouw dit alles zag ; maar zij hield
zich meemfarig en bezorgd, terwijl zij zeide : « Ach he, baas, kunt
ge niet meer zien ? » « Neen, Lijs, » zei hij ; « en nu wenschte ik
wel dat ik maar dood was. Maar hoe kom ik dood ? Ik heb wel
eens van meester Ipe hooren zeggen, dat verdrinken de gemakkelijkste dood is. Maar ik duff het zelf niet te doers; daarom moet
jij mij helpen, lieve ! — « Foei ! welke leelijke praat is dat, baas !
Zoo moet je niet, » zeide 't valsche wijf, «je kunt licht nog wat
beteren. Ik wil eens naar meester Baltes gaan, die heeft zulk uit«Hoor eens ! » zei de smid, « ik wil dood, dat
stekend oogwater. »
heb ik mij nu eenmaal in het hoofd gezet. En jij moet me helpen. »
« Dat is nu wel een weinig erg, » zei de vrouw, « maar het is
zooals je zegt, baas : een blind mensch is een ongelukkig mensch.
ZOO heb je toch ook niets aan je leven. Toch ijs ik er van als ik
er aan denk. Maar hoe moet het dan, baas ? » De smid zeide : « Ik
heb bet zoo overlegd: je moet mij op den rand der vaart leiden,
daar gal ik stil blijven staan eu dan moet jij met een aanloop mij
in het water storten.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Des anderen daags, toen de sluiswachter
juist aan het schutten was, leidde Lijs hareii man naar den kolkswal. Nu ging zij eerst eenige schreden terug en liep toen met
kogelsvaart op hem toe. Maar de baas, niet clone, week een paar
stappen ter zijne en nu snelde zijne vrouw hem als een zwaluw
voorbij en tuimelde plompverloren in de kolk der schutsluis. Zij
>>
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begon te schreeuwen en te jammeren zoo verschrikkelijk, dat hooren
en zien iemand verging : « Ach, lieve Baas ! help mij Loch ! » « Ja,
lieve, » zei de smid, ik zou je wel helpen, maar ik kan je niet
zien, ik ben blind. » — « Help ! help ! » riep zij voor het laatst, terwijl zij in het water wegzonk.
De sluiswachter, opgeschrikt door het erbarmelijk schreeuwen van
Lijs, kwam naar buiten en riep den smid toe : «Pit gaat wat erg,
buurman ! Moet het zoo, man ? » — « Ja man, » was 't antwoord,
« zij is er zelf ingevlogen en wilt gij haar opvisschen, dat moogt
ge doen; maar ik wil er geen hand naar uitsteken, want zij wilde
mij er in rammeien. »
De sluiswachter greep zijn langen haak en vischte in de kolk,
maar de stroom had de vrouw door het rinket getrokken en nu
kwam zij aan de buitenzijde der sluisdeur weer opduiken. Nu sloeg
de man den haak in hare kleeding, trok haar op .den wal en bracht
haar halfdood bij den smid in huis. Deze goot haar een rower
Beerenburg in den hals, en zorgde verder, dat zij droog goed aan
kreeg en naar bed werd gebracht. De smid was nu op eens van
zijne blindheid genezen. Nog denzelfden avond gebruikte hij zijn
borrel weer. En de vrouw was sedert lien tijd zoo gedwee, dat
men haar om den vinger konde winden.
Mannen ! die onhandelbare vrouwen hebben, laat ze door bet rinket
vliegen. Het helpt, hoor--!
E. HALBERTEIMA.
De koekenpan.
Klaas was een arme schoenmaker, die maar een karig bestaantje
had, al verdiende zijne vrouw Trijn ook iets mee door dagelijks
ijverig te spinnen. Hun middagmaal was altijd sober en hierover
mopperde Klaas dikwijls. Hij hield -bijzonder veel van pannekoeken,
maar had ze zoolang zij getrouwd waren niet gegeten. Het bleef
een vurige wensch, nogmaals pannekoeken te kunnen eten, al was
het slechts voor een enkelen keen.
Nu gebeurde 't, dat zij een buitenkansje kregen. door eens iets
weer te verdienen dan gewoonlijk, en nu kwamen man en vrouw
overeen om pannekoeken te eten. Alles wat hiervoor noodig was
werd bijeengehaald, maar ten slotte ontbrak hun nog het voornaamste : zij hadden geen koekenpan. Hiervoor was geen anderen
raad dan dat Trijn bij de bnren ging vragen om een te leenen.
Nu ja, een der buurvrouwen bezat wel een koekenpan en was be-
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reid die ten gebruike of te staan, maar zij maakte er deze voorwaarde bij: «Dan moet je bij het terugbezorgen der pan, een paar
pannekoeken voor mijne kinderen meebrengen.»
Trijn beloofde dit en nu was ze gereed. Er werden pannekoeken
gebakken en vervolgens gegeten. Klaas smulde recht lekker, ze
smaakten Trijn ook heerlijk en — eer ze er aan dachten was het
geheele baksel op. Zij hadden nog wel meer gelust. «Maar,» zei
Trijn, «hoe maak ik het nu met buurvrouw? Ik heb haar een
paar pannekoeken voor de kinderen toegezegd.» — «Daar moet jij
voor zorgen,» zei Klaas, «dat gaat mij niet aan.» — «Zoo, gaat
dat jou niet aan ? Jij kondt wel een paar pannekoeken minder
hebben gegeten. Het is niet meer dan billijk, dat jij de pan terug
brengt.» — «Ili dank je hartelijk ! 1k wil met dat brutale buurwijf
niets te doen hebben.»
Het liet zich aanzien dat er een tamelijk hevige twist zoude
ontstaan, maar Klaas gebruikte zijn verstand en zeide : «Hoor eens,
Trijn, we kunnen mekaar wel allerlei leelijke Bingen verwijten,
maar goed beschouwd hebben wij beide even veel en even weinig
s"6huld aan het geval. We hadden wat meer meel moeten koopen,
maar de penningen die we hadden te besteden, lieten dit niet toe.
Nu wil ik een voorstel doen. We gaan beide aan ons werk zitten,
en zwijgen. Wie van ons het eerst een woord spreekt, zal verplicht
zijn de koekenpan aan buurvrouw terug te brengen.»
Trijn nam hierin genoegen en eenige oogenblikken later zaten
ze beide zwijgend te werken. Klaas op zijn drievoet trok aan den
pikdraad dat het een acrd had en fluitte daarbij een lustig deuntje.
Trijn deed in een anderen hock der kamer haar spinnewiel snorren en bracht daarbij onophoudelijk een suizend geluid met hare
lippen voort. De lust en aandrang om een woord te spreken kwam
bij beide wel nu en dan boven, maar de een zoo goed als de ander
wist zich telkens te bedwingen. De zaak werd moeilijker toen er
een buurman kwam met een ouden schoen in de hand. Hij zeide:
«Baas Klaas, zoudt ge vandaag dezen schoen wat kunnen herstellen?» Klaas nani den schoen aan, knikte toestemmend en fluitte.
De buurman wilde blijkbaar een praatje makes, maar kreeg op
alles wat hij zei geen ander antwoord dan hoofdknikken als 't ja,
en hoofdschudden als 't neen moest zijn, en dit altijd . fluitende.
Buurman wendde zich tot Trijn : «Wat scheelt je man, Trijn?
Hij schijnt wel gek geworden te zijn. » Trijn spun door en deed
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met hare lippen : psss, psss, psss, maar sprak geen woord. «Wat,»
zei buurman, « kunt gij ook al niet praten? Dat is leelijk genoeg.
Weet je 't nog, Trijn, toen we beide nog ongetrouwd waren ben
ik eene poos je vrijer geweest. Wat heb ik toen wel aangename
uren aan je zijde doorgebracht en wat kondt ge then aardig babbelen. Kunt ge dat nu niet meer? Laat ik dan eens beproeven het
je op nieuw te leeren.» Hij nam een stoel, plaatste zich aan hare
zijde en maakte de beweging alsof hij haar wilde kussen. Dit was
voor Klaas te veel ; hij riep : «Hou! nu is 't .ver genoeg ! » En
Trijn klapte van blijdschap in de handen terwiji ze riep : « Ha! jij
hebt het verloren; jij moet de koekenpan terugbrengen !»
Wat zou de goede man doen ? Fib zag zich genoodzaakt met de
koekenpan de deur nit en naar de booze buurvrouw te gaan en
Trijn achter te laten in gezelschap van haren vroegeren minnaar.
Leer out leer.
Een arme jongen diende bij een boer voor onderknecht. Gedurende den zomer kon de boer hem best gebruiken ; in den wintertijd echter was er weinig voor hem te doen. Maar omdat zijde
ouders zeer arm waren, hield de boer hem des winters ook maar,
alleen voor den kost. Hiermede meende de man een groote weldaad aan den knaap te bewijzen en verzuimde niet, dit den armen
sukkel van tijd tot tijd te laten gevoelen.
Onder de huishoudelijke wintervoorraad van den boer speelden
rapen zoowat de hoofdrol. Minstens driemaal in de week bestond
de middagpot nit rapen. Die werden dan vooraf fijngesneden en
aldus gekookt. Maar als de meid het druk had, ging dat fijnsnijden
wel ietwat haastig toe. Zoo gebeurde 't, dat onze arme jongen op
zekeren middag aan tafel in zijn schotel een stuk koolraap kreeg
ongeveer zoo groot als een vuist. e Wel verbazend!» zei hij, e wat
een dik stuk raap.» --- «Een dik stuk raap ? Het is immers een
stuk spek,» voegde de boer hem toe. « Nu boer,» antwoordde de
knaap bescheiden, edat kunt gij niet meenen. Gij ziet even goed
als ik, dat het een stuk raap is. » — «Kom, kom, jongetje ! » zei
de boer met een streng gezicht, eje moest me maar wat minder
tegensnappen. Het is spek, zeg ik je, en als het je niet bevalt ga
dan maar bij je ouders in den kost, hoor ! Ik kan je wel missen. »
De knaap proefde nu eens van het stuk raap en zei daarop :
«Waarlijk. (le hoer lieeft gelijk. ilk lie]) verkeerd gezien. Het is
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spek. Maar zulk een groot stuk kan ik niet verteren, ik moet er
een gedeelte van terug geven.» — «Kom,» zei de boer, «peuzel het
maar op, het is je gegund.» Het is begrijpelijk dat de knaap
door de andere dienstboden weed uitgelachen.
De zomer kwam en de hooi-oogst met zijne drukte. Dan zijn
er bij den boer dikwijls handers te weinig. De arme knaap was
hebben
b
0gansch 0Been luiaard. De boer zoude hem toen niet gaarne
gemist. Het gebeurde eens dat de knaap in de schuur boven
op een hooggeladen wagen met hooi stond om dien te helpen
ledigen. De boer had zijne bezigheid op den grond. De knaap
zag een grauwe kat loopen en riep : « Kijk, boer! daar loopt een
haas.» — «Ben je Mal, jongen?» zei de boer, «dat is immers een
kat.» — « En ik zeg dat het een haas is, » hernam de knaap.
diom,» zei de boer, «maak nu geen grappen, maar werk.» — ilk
zal voor u niet meer werken,» was 't antwoord; «als gij volhoudt
dat dat een kat is, ga ik terstond naar onzen buurman; ik
weet dat hij mij gaarne zal a,annemen voor een goed loon.» —
«Ja, maar,» zei de boer, «zoo is 't niet bedoeld. Ik zie nu wel
dat je gelijk hebt; het is een haas.» — «Mooi zoo ! » riep de knaap
vroolijk ; «dat waart ge nog aan niij schuldig :
Toen de rasp was spek, Moest ik houden den bek ;
Maar nu de kat is een haas, Nu sped ik den baas.

Drie wenschen.

Er waren eens een paar arme lieden, die met werken den kost
moesten verdienen en zij hadden een zoon, die nog te klein was
om te knnnen werken. Deze menschen waren vlijtig en zuinig; zij
hadden altijd werk en waren er this voor lieden van hunnen stand
niet zoo heel erg aan toe. Maar man en vrouw beide waren wat
ontevreden uitgevallen. Zij wenschten altijd om meer. Zij zouden
gaarne het geld wat minder schaars willen hebben, om wat ruimer en tevens wat gemakkelijker te kunnen leven. Hierover waren
ze gedurig aan het morren.
Nu gebeurde 't eens dat vader, moeder en zoon op een avond
in hun kamertje zaten bij het lieht van een brandend vuurtje, —
toen er op eens een wide juffer in het vertrek verscheen. Zij verschrikten wel wat, maar dit bedaarde spoedig toen de verschijning
hun vriendelijk toesprak en zeide : «Nu moogt gij alle Brie ieder
een wensch doen: vader ejn, moeder 66n en bet zoontje 6en. »
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Dit had de witte juffer nauwelijks gezegd of zij verdween. — Een
poosje zaten de goede lieden elkander sprakeloos aan te kijken. Het
zoontje was de eerste die het zwijgen afbrak en zeide : « Moeder,
mag ik nu het eerste wenschen? » — «Ja, » zei de moeder, « dat is
goed, maar pas op ! wensch nu niet verkeerd..» — «Neen, » zei de
knaap : «ik wou wel dat ik een mandje vol kooten had. » Hij had
het niet gezegd of ziedaar ! een fraai mandje gevuld met mooie gladde
kooten stond voor hem op den vloer. -- Maar zijne moeder was zeer
verontwaardigd en riep uit : «Dom:4e jongen ! hoe krijg je 't toch
zoo zot in je hoofd ? Ili wou dat jij je mandje met kooten aan je
neus halt. » Deze wensch werd ook vervuld ; de knaap had het
mandje met kooten aan zijn neus hangers. Zoo was 't niet gemeend,
maar dit hielp niet. Of hij aan het mandje rukte en of zijne moeder
hem hielp rukken, het zat voor goed aan den neus vastgegroeid, en
't rukken er aan deed den knaap zooveel pijn, dat hij 't uitschreeuwde.
Wat nu te doen? Het was toch een leelijk vooruitzicht, levenslang onder de menschen te moeten rondloopen met een mandjevol
kooten aan den neus ! Nu, de vader had zijn wensch nog te doen
en nu zat er niets op dan dat hij maar wenschte, dat het mandje
weer van den neus mocht afvallen. Hij wensche dit en het gebeurde.
« Ach, hoe jammer ! o zei de moeder met een zucht, « nu hebben
we alle drie gewenscht en nu hebben we nog niets. » — «Ja, » zei
de jongen, « ik heb een mandjevol mooie kooten, dat is altijd mijn
verlangen geweest.
De afgestreken korenmaat.

Een boer zat in geldnood. Nu kwam de duivel bij hem en stelde
voor, hem een korenmaat opgehoopt vol geld te brengen; dit moest
de boer binnen zeven jaren terug betalen, maar hij kon dan volstaan met een rechtafgestreken volle maat. Voldeed hij hieraan niet,
dan was zijne ziel aan den duivel verkocht. De boer nam het voor
stel aan. Het duurde niet lang of de duivel kwam aandragen met
een zakvol geld. Dit werd in de korenmaat geworpen en deze werd
daarmee zoo opgehoopt vol, dat er niets meer bijgevoegd kon worden.
Wat deed nu de boer ? Hij nam een stok en streek de maat recht
af. « Zie zoo ! » zei hij tot den duivel : « neem gij nu wat in de
maat is terug, dan heb ik binnen de zeven jaar aan het akkoord
voldaan, en wat ik er afgestreken heb is het mijne ; daar ben ik
meer flan voldoende mee gered. »
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Zonder kousebanden.
Op de Leije woonde voor vele jaren een man die nooit kousebanden droeg. In zijn jongen tijd had hij zich aan den duivel verkocht voor den tijd van twintig jaar. Toen die tijd verstreken was,
kwam. Joost om hem te halen, juist op een morgen toen de man
pas uit het bed was opgestaan en zijne kousen zat aan te trekken.
« Kameraad, nu moet je meéo. zei de duivel, «je tijd is om. —
«Dat weet ik heerschap, » zei de man bedremmeld, maar gun mij
nog zooveel tijd dat ik mijne kousebanden ombind. » « Nu, dat
wil ik je wel toestaan, zei de booze ; doch maak wat spoed. y, En
wat deed nu de leeperd ? Hij bond in het geheel geen kousebanden
om en voegde den duivel toe : « Zoolang ik geen kousebanden out
heb, moet je mj met rust laten, dat heb je beloofd. » — De gefopte
duivel droop af. En de man zorgde wel, dat hij voortaan zonder kousebanden liep. Zoodra hij die omdeed werd hij ingepakt, dit wist hij.
De duivelsprent te Stiens.
Te Stiens woonde in den overouden tijd een boer, die zich aan
den duivel had verkocht. Toen nu de tijd op eenige minuten na
verstreken was, verscheen de booze in het woonvertrek. De knecht,
die den boer iets had te vragen, opende even de kamerdeiir, maar
keerde haastig en verschrikt terug, toen hij den zwarten man zag.
liep naar de vrouw en zeide : « De duivel is bij den boer in de kamer. »
Dit kwam de vrouw ongelooflijk voor, maar om zich te overtuigen sloop zij naar de kamerdeur en legde haar oor voor eene
reet, om af te luisteren wat daar binnen gesproken werd. En nu
hoorde zij iemand met eene afschuwelijke stem zeggen : «Maak nu
« Ja, zacht wat !
dat je klaar komt, je tijd is dadelijk om. »
zel de boer ; «je wilt toch, hoop ik, nog wel zoolang wachten tot
ik mijn wambuis heb dichtgeknoopt? » « Nu ja, dat kan wel. » —
« Goed! » zei de hoer. « En nu knoop ik het in eeuwigheid niet dicht. )
Te laat zag de duivel in dat hij zich had laten beetnemen. Hij
werd woedend en vloog met zulk een dolle vaart het venster nit,
dat hij tegen den muur van des buurmans huis stootte en daarin
met zooveel geweld zijn paardenhoef sloeg, dat de indruk er van
vele jaren daarna in de steenen heeft gestaan, juist zoolang als de
muur in zijn olden staat is gebleven. Voor veertig jaar was de
duivelsprent daar nog te zien.
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Sterke tabak.
De duivel ontmoette eens een soldaat, die een geweer had.
« Drommels! >> zei Joost, « wat heb jij daar een mooie tabakspijp. »
«Jao> zei de soldaat, « wilt ge daar eens uit rooken ? > — q 0 ja,
heel graag. » — <K Goed, maar dan moet ik haar eerst stoppen. »—
De soldaat laadde het geweer met kruit en lood, liet den duivel
den loop in den mond nemen en brandde los. (Brrr! » zei Joost
schudkoppende, cwat is dat verschrikkelijk sterke tabak.»
Negen uur naar bed.
Zekere boer met een talrijk gezin was gewoon in den wintertijd
des avonds na het eten met zijn yolk kaart te spelen. Dit duurde
souls tot laat in den nacht, want alien waren hartstochtelijke
spelers. Maar een hoer, die orde in zijne taken wil houden, behoort
's avonds te negen uren met zijn gezin ter rust te gaan, omdat
men 's morgens vroeg weer op de proppen moet zijn. Behalve dat
is het kaartspel, naar men immers zegt, eene uitvinding des duivels.
Nu, bij genoemden hoer gebeurde 't op een zekeren avond, toen
ze weer -ijverig aan de gewone liefhebberij zaten, dat daar een
vreemdeling zich kwam aanmelden, die om nachtverblijf verzocht.
Dit werd niet geweigerd, en men hood hem een stoel aan bij den
haard. Niet lang had hij gezeten, toen hij zeide ook een liefhebber
van het kaartspel te zijn. Niemand had er tegen dat hij in den
kring aan tafel werd toegelaten. Maar die man was hen alien te
knap af, hij won altijd. Een poosje had het geduurd, toen er een
kaart onder de tafel viel. Men nam de handlamp om op den grond
te lichten. En tot hun grooten schrik ontdekten zij nu, dat die
vreemdeling een paaidepoot had. Hij bleef ook niet meer stil
zitten, maar begon op eene erbarmelijke wijze huis te houden. Iiii
wierp alley het onderst boven en roste de kaartspelers een voor
een duchtig af. llierop vloog hij weg, terwijl hij riep : « 's Avonds
negen uur naar bed! »
Sedert deed men daar in huis niets meer aan kaartspelen,
want als men des avonds bij elkander om den haard zat, kwam
er, als de tijd daar was, eene stem uit den koestal, die riep : c Negen uur ! » — 4 Dat is goed ! » antwoordde de boer dan en ieder
begaf zich zoo spoedig mogelijk naar bed. Maar 't gebeurde eens,
dat men daar in den wintertijd «uitvanhuizers» had. Het waren
9
II.
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verafwonende bloedverwanten ; men maakte des avonds in huis wat
pret en 't jonge volkje was nog al luidruchtig. Op den gewonen
tijd werd er weer geroepen : c Negen uur !» en de boer antwoordde :
« Dat is goed !» Maar zij gingen nu Loch niet naar bed. Het duurde
echter niet lang of de welbekende vriend kwam weer voor den dag
en begon evenals vroeger geweld te maken. Of de pretmakers zich
ook haastig wegpakten en onder de dekens kropen !
Later is er op die plaats een boer komen wonen die 's avonds
veelal in den bijbel zat te lezen. Toen werd dat roepen van « Negen
uur ! » niet meer gehoord.
Wiegezang zonder einde.
Te Nijega woonde in den overouden tijd eene vrouw, die zich
aan den duivel had verkocht onder voorwaarde, dat zij hem, als
hij haar kwam halen, een kunststuk ter uitvoering zoude opleggen.
Kon hij dan dat werk niet volbrengen, dan was zij vrij.
Toen de booze op den bepaalden tijd kwam, zat de vrouw haar
kind te wiegen. Hij maande haar aan, dat zij zich wat vlug voor
het vertrek had gereed te maken. «Ja, » zei ze, «maar jij moet
eerst, den wiegezang, dien ik zal beginnen, tot het' einde toe nitzingen. Zij begon te zingen : «Nane, nane, nane ; Nane, nane, nane,»
en toen zij zweeg begon hij : «Nane, nane, nane ; Nane, nane, nane.»
Maar wanneer kwam het einde van dezen zang ? Er was eenvoudig
geen einde aan; de duivel moest maar altija doorzingen en hij
heeft zoolang gezongen dat hij eindelijk van vermoeidheid flood
viel. Toch schijnt hij ook weer levend geworden te zijn, want
later, als iemand in dat huis begon te zingen : «Nane, nane, nane, »
dan kwam terstond de duivel en zong hetzelfde mee.
Ilc geloof dat het huis te • Nijega, waar dit is voorgevallen, niet
meer bestaat, anders zoude men zich kunnen overtuigen, dat hetgeen ik verteld heb de waarheid is.
Het doodshemdje.
Eene moeder had een kind, dat zij hartstochtelijk liefhad. Dit
kind kwam te sterven en nu was de moeder zoo treurig, dat zij
alle nachten op haar bed lag te schreien in plaats van te slapen.
En dan zag zij in een hoek der duistere kamer haar knaapje, en
hij schreide ook. En als zij eens hare tranen afdroogde en voor
eenige oogenblikken het schreien liet, dan zag zij dat zijn gelaat
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ophelderde. Toen dit eenigen tijd zoo geduurd had, kwam op
zekeren nacht het kind met zijn doodshemdje in de hand. Hij
klom bij zijne moeder op het bed, ging aan het voeteneinde zitten
en zeide : «Moeder, schei toch uit met schreien. Al uwe tranen
vallen in mijn kistje, en mijn hemdje is er doornat van geworden,
ik kan het zoo niet aanhebben. Houdt gij aan met weenen, dan
zal het in plaats van op to drogen nog natter worden en ik kan
in mijn graf niet rusten. Daarom, moeder, weep niet meer. » Dit
maakte zooveel indruk op haar dat zij oogenblikkelijk het schreien
liet. Den volgenden nacht kwam het knaapje terug; nu had hij
het hemdje weer aan en zeide: « Mijn hemdje is reeds op een klein
hoekje na weer droog. Moeder, ik kom u goeden nacht zeggen, ik
zal nu gerust en zoet in mijn graf kunnen sluimeren.»
De hemdsmouw.
Er was eens een oud vrouwtje, dat zich altijd bezig hield met
spinnen en strijken. Eens had zij een stuk linnen gereed, daar
wilde zij een hemd van maken. En zij na4ide dat hemd en had
het des avonds gereed op eene mouw na. Then dacht ze : dat doe
ik morgen. Maar 's anderen morgens, wat zij ook deed, zij kon
die mouw niet in dat hemd krijgen. Toen zuchtte zij bij zichzelf:
« Altijd spinnen ! altijd naaien ! en nog maar een hemd met eene
mouw !» Maar then stierf haar man en toen dacht ze : «Nu zal hij
dat hemd aan hebben, dan ben ik er af.» En zoo deed zij. Maar
den eersten nacht, toen haar man op het kerkhof lag en zij op
haar bed, ging de huisdeur open en haar man kwam binnen. Met
zijn eerie hand wees hij naar zijn anderen arm en zeide met een
grove stem : « Vrouw ! mijne mouw !» — Dit gebeurde 'hie nachten
na elkander, maar toen nam zij eene hemdsmouw mee en legde
die op haar beddeplank. Toen kwam de man weer en hij zel weer:
« 0 vrouw, mijne mouw ! ) - Hierop nam zij de mouw van de
beddeplank, wierp die naar haren man, en zeide: «Daar heb je 'm! )
En toen was 't goed.
Eene oude workumer vertelling, medegedeeld door Joli. WiNKLEN.

Het gouden armpje.
Er waren eens een beer en een juffrouw, die hadden een kind,
dat met slechts een armpje ter wereld was gekomen. Daarom
lieten de ouders een gouden armpje voor hun kind maken. Maar
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dit kind kwam te sterven, toen het ongeveer drie jaren oud was.
Terwijl nu het lijkje boven aarde stonct, opende de dienstmeid
heimelijk het kistje en stal het gouden armpje. Maar toen het
kind begraven was, kwam het elken avond bij zijns ouders huis
spoken. Dan liep het daar om de deur en jammerde : « Mijn armpje !
mijn armpje ! » Toen de ouders eens ter sluiks het geestje gingers
zien, ontdekten zij dat het maar een armpje had : het gouden
armpje ontbrak. Maar zij hadden den moed niet, om het kind te
vragen, wie het ontbrekende armpje had weggenomen. Daarom
bevalen 4-i de dienstmeid, dat zij het zoude doen. De meid ging
des avonds voor de deur staan wachten , het spookje kwam op
het gewone uur en jammerde als altijd : «Mijn armpje ! mijn
armpje ! » — De meid vroeg : « Wie heeft dat? » — «D o u ! >> .....
{BO het met verheffing van stem uitspreken van het laatste woord grijpt de verteller
een der aandachtige toehoorders onverhoeds aan, om hem te doen verschrikken.)

Dokter Faust te Leeuwarden.
Dokter Faust, de vermaardste van alle toovenaars, wiens naam
ieder kent, heeft zich ook eene poos te Leeuwarden opgehouden.
Hij had daar zijn intrek genomen in het Hooghuis, weleer eene
herberg in de nabijheid van de nude boterwaag, naast de tegenwoordige Lombardstraat.
Op zekeren tijd kwam hij bij een barbier in de Amelandsstraat
om zich te laten scheren. De baas, die, naar het uiterlijk van den
persoon oordeelende, meende te begrijpen dat hij met een voornamen klant te doen had, ging moedig aan het werk. Hij zeepte in
en begon te scheren, maar hoe hij zich weerde, hij kon gees gedaan werk krijgen. Had hij de eene zijde der kin afgeschoren, dan
botte daar de baard weer uit, terwiji hij met de andere zijde bezig
was. Toen hij zoo een heele poos gewurmd had zonder verder te
komen, begon het mijnheer Faust te verdrieten. Under schelden en
gevloek rukte hij den baas het mes uit de hand, sneed zich den
kop af, zette dien op de tafel, schoor met onnavolgbare handigheid
zichzelven en zette na volbrachten arbeid het hoofd weft op zijne
plaats. — « Ziezoo, » zei hij, « ik kan het beter dan jij, lie ? Maar
je hebt toch je moeite er van gehad, daarvoor wil ik je beloonen. »
En hij duwde den verbaasden barbier een gouden dukaat in de hand.
Zeer verblijd ging de man naar binnen om zijne vrouw te laten
zien, welk een buitenkansje hij had gehad. Toen hij echter de hand
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opende, had hij daarin geen gouden dukaat, maar een koperen duit.
Drommels ! zei de baas, c dit is zeker eene vergissing, ik wil
dat heerschap dadelijk gaan opzoeken. » Hij ging naar het Hooghuis, destijds de voornaamste herberg der stad, waar hij hoopte
den aanzienlijken vreemdeling te zullen vinden. En dit gelukte ook.
Wat nu ? vroeg Faust toen hij den barbier zag. Ja, mijnheer, »
zei de baas, « mijnheer heeft zich zeker vergist mijnheer zeide mij
een dukaat te geven en, zie mijnheer, het is maar een duit. » —
« Dat is vreemd, » zei Faust, c dat begrijp ik niet. Nu, daar heb
je een anderen, maar let nu goed op wat je krijgt. » En de barbier zag duidelijk, dat hij nu een echten gouden dukaat kreeg. En
toch, toen hij er meé tehuis kwam was het weer een koperen duit.
« Nu, » zei hij, als dat zuiver toegaat, dan weet ik er nets van. »
En hij wierp den duit weg zoover hij kon.
Dokter Faust vertelde aan de menschen te Leeuwarden, dat het
daar in de stad krielde van toovenaars en heksen. En dit wilde hij
bewijzen. Hij zou op de Langepijp, — een lange en breede steenen brag in Leeuwarden, — gaan staan met een dikken bundel stroo
onder den arm. Daar zouden alle toovenaars en heksen der stad
bij hem komen en een stroohalmpje uit zijnen bundel trekken.
leder slechts een. Allen zouden wel zeer goed zorgen er geen
twee te nemen. En als hij op die manier zijn geheelen bundel
stroo zoude kwijt geraakt zijn, dan zouden er nog velen van 's duivels dienstvolk om hem rondloopen, die alien ook gaarne een strootje
hadden willen nemen. De uitvoering van dit kunststuk werd hem
echter niet toegestaan, omdat des burgemeestersvrouw ook eene heks
was, naar men zeide.
Doch men konde hem niet altijd beletten kelijke dingen uit te
voeren. Op zekeren morgen was door zijne tooverkunst het geheele
Waagsplein overdekt met bloed, zoo hoog, dat de menschen tot aan
de enkels er door moesten waden. Dit deed het stadsbestuur besluiten, den toovenaar te gelasten de stad te verlaten, den eerstvolgenden
dag op een bepaald uur. De stadsgerechtsdienaren en de wachters
bij de poorten moesten toezien, dat dit bevel stipt werd opgevolgd.
Nu, op het bepaalde uur verschenen op het stadhuis vier boden,
ieder van een der vier stadspoorten, allen verklarende, dat zij Faust
de stad hadden zien verlaten. En nu bleek, dat hij op een en de-
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zelfde minuut alle vier stadspoorten was uitgegaan. Toch was hij,
blijkens het volgende, kort daarna weer in de stad — of hij was
er niet uit geweest.
Kort voordat het banvonnis tegen dokter Faust was uitgevaardigd, kwam hij op een avond laat in zijne herberg en gelastte den
knecht hem de laarzen uit te trekken. Met de eerste laars ging dit
zeer gemakkelijk, maar met de tweede wilde 't niet gelukken. De
knecht trok wat hij trok, de laars zat onwrikbaar vast. Eindelijk
zei dokter : « Trek nu nog eens uit alle macht. » — De knecht
deed dit en — daar trok hij waarlijk mijnheer het geheele been
uit het_ lijf. De knecht stond verbluft ; mijnheer vloekte en schold.
Het geheele huis kwam in opschudding, maar dat baatte niets. Het
uitgetrokken been lag op den grond en mijnheer zat met een been
op den stoel. Gelukkig voor hem behoefde hij zoo niet te blijven zitten.
Och neen, hij bewoog zich op een been even gemakkelijk als op twee,
daarom bekommerde hij zich over het ongeluk niet veel. De waard
had het, uitgetrokken been achter slot geborgen en weigerde, toen
Faust de stad nit moest, het terug te geven, zoolang de toovenaar
niet anders wilde betalen dan met gouden dukaten, die na verloop
van eenige oogenblikken veranderden in koperen duiten. Dokter
maakte zich hierover niet bezorgd : hij vertrok zonder te betalen
en zonder het been. Toch kwam hij na verloop van eenigen tijd
terug, om eerlijk te betalen en zijn been in ontvangst te nemen.
Maar de waard, denkende dat de snaak nooit terug zoude komen,
had het been maar in het water geworpen. « Nu, clan zijn wij effen,
zei Faust. «Ja, » zei de kastelein, zich gelukkig rekenende dat hij
er zoo of kwam. Faust vertrok en op straat zag men hem weer op
twee beenen loopen evenals andere menschen.
Bouwe-oom en Antje-inoei.
Bouwe-oom en Antje-moei woonden onder een widen aschpot.
Eens ging Bouwe-oom naar de zee te visschen en toen ving hij
een mooi vischje. « Ach, Bouwe-oom, » zeide het vischje, « laat mij
zwemmen, laat mij zwemmen dan zult gij alles hebben wat gij
maar wenscht. » «Goed, » zeide Bouwe-oom, <«lan wil ik eerst
mijne vrouw gaan vragen. Hij wierp het vischje weer in zee en
ging naar huis. Nu was zijne vrouw van meening, zij moesten maar
een groot mooi huis hebben, Bouwe-oom ging weer naar de zee
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en riep : «Pieterman! Pieterman ! waar ben je ? » Het vischje heette
Pieterman. «Hier ben ik,» riep het vischje. «Mijne vrouw wil niet.
zooals ik wil.» — x Wat wil je vrouw dan ?» — « Zij wil een groot
moos huis hebben. » — « Ga maar heen, » zei het vischje, «het staat
er al.» En toen Bouwe-oom tehuis kwam, hadden zij een groot mooi
huis. Maar toen wilde Antje-moei mooie kleéren hebben en mooie
huismeubels en ook veel geld. Bouwe-oom ging weer naar de zee
en riep : «Pieterman! Pieterman ! waar ben je ? » — «Hier ben
ik,» riep het vischje. «Mijne vrouw wil niet zooals ik wil. » —
«Wat wil je vrouw dan ?» — «Zij wil mooie kleeren hebben en
mooie huismeubels en veel geld.» — « Ga maar heen,» zei het
vischje, «het is er al. » En toen Bouwe-oom weer tehuis kwam,
hadden zij alles wat hij gevraagd had. Nu wilde Antje-moei nog
een hoogen berg bij het huis hebben, zoo hoog, dat zij hare handen in de wolken konde wasschen. Bouwe-oom ging weer naar de
zee en riep : «Pieterman! Pieterman ! waar ben je?» —,« Hier ben
ik,» riep Pieterman. «Mijne vrouw wil niet zooals ik wil. D
—«Watwilzjdan?»—«Zijwlenhogebr ijhetus
hebben, zoo hoog, dat zij hare handen in de wolken kan waskhen.» Nu zei het vischje :
.Loop, zot ! Wilt gij boven God'?
Kruip dan maar weer onder den ouden asehpot.”

En then Bouwe-oom nu weer tehuis kwam, woonde Antje-moei
weer onder den ouden aschpot.
Hoe de zwijnen wroeten hebben geleerd.

Er was eens een oud vrouwtje, dat vond een houten duitje.
Toen was zij zees verblijd, maar zij wist niet wat zij er voor
zoude koopen. Eindelijk vond zij goed, maar eens een pannekoek
te bakken. Zij ging naar den boer om wat melk te halen en naar
den molenaar om wat meel, en daar maakte zij beslag van. Zij
zette de koekenpan op het vuur en deed het beslag er in. Maar nu
schoot Naar te binnen, dat zij vergeten had stroop me te brengen.
Zij ging heen om dit in den winkel te koopen, terwijl de pannekoek halfgaar bakte. Maar zij bleef zoolang uit en de pan werd
op het vuur zoo heet, dat de pannekoek van benauwdheid opsprong
en den schoorsteen uitvloog. Hij kwam neder op den weg en rolde
voort zoo hard hij kon, zonder te weten waar hij terecht zou komen.
Er kwam hem een Mall tegemoet, die wide: «Pannekoek, pan-
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nekoek, waar kom jij vandaan ? » Hij antwoordde : «1k ben uit de
heete pan gesprongen en ik ben eene oude vrouw ontvlucht, en
ik zal jou ook wel ontkomen.»
Jets verder ontmoette hem een bond, die vroeg ook : «Pannekoek, pannekoek, waar kom jij vandaan?» En hij antwoordde : «Ili
ben uit de heete pan gesprongen en ik ben eene oude vrouw ontvlucht, en ik zal jou ook wel ontkomen.>>
Er ontmoetten hem nog meer anderen, die altijd hetzelfde vroegen en hij gaf altijd hetzelfde antwoord. Eindelijk ontmoette hem
een zwijn, dat zei ook al weer : o Pannekoek, pannekoek, waar kom
jij vandaan?» En de pannekoek zei weer : ak ben uit de heete
pan gesprongen en ik ben eene oude vrouw ontvlucht, en ik zal
jou ook wel ontkomen. » Nu zeide 't zwijn : «Durf je wel op mijn
rug gaan zitten?» — «Ile ja, waarom niet ?» zei de pannekoek en
sprong op den rug van het varken. «Durf je wel op mijn nek
gaan zitten ?» zei het zwijn. «Ja, ook wel, » zei de pannekoek en
sprong op den nek van het varken. «Kom nu ook eens op mijn.
kop.» — «Nu, wat denk je, dat ik dat niet durf?» En de pannekoek kwam op den kop van het zwijn. ak moet zeggen, je durft
wel iets te wagen,» zei het varken, « maar nu wed ik toch, dat je
niet op mijn snuit durft gaan zitten.» — «Och kom, wat zou
dat ?» zei de pannekoek en ging op den snuit van het varken zitten.
«Hap !» zei nu het zwijn, beet de eene hem van den pannekoek
of en vrat die op. De andere helft viel op den grond en kroop in
de aarde weg. Het zwijn, om ze te zoeken, begon met zijn neus
in de aarde te woelen en wroette zoolang dat de neus aan stuk
ging. Zijn baas wilde dat wroeten niet hebben en stak hem een
ijzeren ring door den liens. Zulk een ring dragen de zwijnen nog
altijd en als zij nu met den ,neus in de aarde wroeten is hun
die ring wel hinderlijk, maar zij willen 't toch niet laten, want
zij zoeken nog altijd naar de andere helft van den pannekoek.
Het erwtje en het boontje.
Er waren eens een erwtje en een boontje en een strootje en
een kooltje vuur, die gingen met hun vieren uit wandelen. Toen
kwamen ze voor een wijd water en ze wisten niet hoe ze daar
over zouden komen. Maar nu ging het strootje dwars over het
water liggen, van den eenen wal tot den anderen. Het erwtje
ging er eerst over heen en Coen ging het boontje er over been.
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Toen zoude het kooltje vuur er ook over gaan, maar then hij op 't
midden was geraakte 't strootje in brand en het kooltje vuur viel
in het water. — Hierover begonnen het erwtje en het boontje zoo
te lachen dat de buik hen opberstte. — Maar het boontje heat
toch sedert altijd rouw gedragen over den dood van het kooltje vuur.
Adam en Ain schol.
Adam hield veel van visch. Eens had hij eene inenigte visschen
gevangen en op den oever nedergelegd. Terwijl hij nu bezig was
die visschen bijeen te verzamelen, kwam hij te vallen, want de
grond was glad van het slijm der visschen. Hij viel met zijn achterdeel midden op een schol, die daardoor geheel plat werd. Adam
had een broek met nopjes aan, daardoor kreeg de schol vlekjes op
de huid, zooals men die tot heden toe er nog op ziet. En de schol
is sedert ook altijd plat gebleven.
Waaroin honden elkaar beruiken ?
Weet gij dit niet ? Luister dan aandachtig. — Er was eens een
tijd, dat alle dieren konden spreken en dus de honden ook. Toen
werden de honden zeer hardvochtig behandeld door de kindereii
der menschen en tegenpruttelen baatte niet. De honden verkropten daarom hun leed, maar eindelijk kwamen zij toch te hoop om
te beraadslagen. Opstand tegen den sterkere ? Wat zou die baten ?
Een beklag bij de Goden, aan wie toch ook de kinderen der menschen ondergeschikt zijn? Dit werd verstandiger geoordeeld. Een
gezantschap trok dus naar de wereld der Goden. Hun werd daar
eene wachtplaats aangewezen in een hoek onder het gewelf voor
den raad der goden. Daar was het wachten, wachten — de Goden
hadden het druk — steeds wachten. Toen overkwam het den honden, dat de natuur hun te machtig werd en dat zij het niet konden weérstaan om aan den drang daarvan te voldoen. Maar nauwelijks verspreidde zich de geur, of toorn barstte los onder de
Goden en de honden werden naar buiten en naar beneden geschopt.
— Met blijde spanning stond het gansche hondengeslacht op aarde
reeds de terugkomst van het gezantschap al te wachten. Groote
ontsteltenis dus op het vernemen van den ongewenschten afloop!
Maar een nieuw gezantschap werd afgevaardigd, en, omdat men
vreesde dat de natuur zich ook bij deze honden niet zou laten
bedwingen, werden alle ledeu dier zending zorgvuldig van achter
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volgestopt met welriekende specerijen. Aldus Bing het met nieuwen
moed naar de gewesten der Goden. Inmiddels deden de andere
honden hun best zich voorloopig maar weder te schikken in het
harde lot dat de kinderen der menschen hun bleven bereiden. Op
eene gunstige uitkomst meenden zij thans zeker te kunnen rekenen.
En geduldig bleven daarom de honden wachten en wachten, —
doch het heerlijk geurende gezantschap is tot heden niet teruggekeerd. De honden wachten dus nog, maar elken nieuwen dag die
over hen aanlicht, hopen zij op de gelukkige wederkomst hunner
gezanten ; en om te weten of die hoop eindelijk in vervulling is
gekomen, ruiken alle honden malkander steeds onder den staart.
— Nu weet gij het; onthoud het dan.
De wereld wil vergaan.

Er was eens eene kat die zat onder den stoel van haar vrouw,
toen deze een zeker geluid liet hooren, waardoor poes zoo hevig
verschiikte, dat zij haastig de vlucht nam, denkende : nu wil de
wereld vergaan. Zij ging in de schuur en maakte een wagentje
van stroo. Toen ving zij twee ratten, die spande zij voor het
wagentje en reed er zoo snel mogelijk m.ee weg. Er kwani haar
een greep, (de drietandige vork voor aardewerk) tegemoet, die riep :
«Katje, katje, hoe jaag je zoo ?» — «De wereld wil vergaan, » zei
de kat. «Hoe weet je dat? » — ak zat onder mijn vrouws stoel,
daar hoorde ik het eerste gekraak. » — «Mag ik mee?» — «Ja,
spring maar achter op mijn bank, mijn peerdjes zijn wat krank,
mijn wagen is wat zwak, maar breek hem mij niet. » — «Neen,D
zei de greep en sprong in het wagentje.
Toen zij een Bind verder waren gereden, kwam hun eene stopnaald tegemoet, die riep : «Katje, katje, hoe jaag je zoo ?» — « De
wereld wil vergaan. » — De stopnaald, na hetzelfde gevraagd en het
zelfde antwoord bekomen te hebben als de greep, verzocht ook
meg te mogen rijden -- en dit werd toegestaan, — Jets verder ontmoetten ze een ei, dat alweér dezelfde vragen deed en dezelfde
antwoorden ontving en ten slotte mee mocht rijden. -- Nog iets verder
ontmoetten zij een_ haan, die, na het gewichtige nieuws vernomen
te hebben, op zijn verzoek ook werd opgenomen.
Zij reden al verder en verder tot het eindelijk duister werd.
Toen zagen zij in de verte een lichtje branden, daar reden zij op
aan en kwamen bij een huis, maar er was niemand in. De reizigers
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waren vermoeid en ieder op zijne manier zocht eene rustplaats. De
greep legde zich neder op een paar latten, die boven de dear aan
de zolderbalken waren gespijkerd. De stopnaald nestelde zich tusschen de biezen eener stoelmat. Het ei verschool zich in de gloeiende
asch op den haard en de kat nam plaats in het turfvat. De ratten
kropen in het zwavelstokkenbakje 3n de haan ging op de hanebalken zitten.
Nu was dit een Inds dat door gauwdieven werd bewoond. Deze
waren, toen het duister was geworden, uitgegaan om te steles. Laat
in den nacht kwam een hunner tehuis om vuur aan te maken,
maar hij vond alles duister, want poes had het licht uitgeblazen.
Hij wilde turf uit het vat nemen, maar de kat krabde hem in de
handen. — «Wat is dit ? » zei hij, «ik moet licht hebben.» Hij
wilde een zwavelstok uit het bakje nemen, maar toen beten de
ratten hem in de vingers. «Verduiveld! wat is dat?» jammerde
hij en ging op den stoel zitten, maar kreeg hierdoor een gevoeligen
prik van de stopnaald. Hij had Loch een zwavelstok bemachtigd en
wilde nu licht maken. Maar toen hij de zwavelstok aan de gloeiende
asch in brand stak, spatte het ei uit elkander, zoodat de lief asch
en vonken in de oogen kreeg waardoor hij half blind was. Nu
werd het hem te erg ; hij nam de vlucht, maar bij het uitgaan der
deur stompte hij tegen het kozijn, zoodat de greep van boven viel
en hem de hielen wondde. Zijne kameraden waren juist bij het
huis aangekomen, maar hij riep hun toe : «Komt er niet in ! alles
is hier betooverd. » — « Dat is wel jammer, » zeiden zij, « wij hebben zoo'n mooien voorraad eten meegebracht.»
Hierop riep de
haan boven in het huis : «Koekelekoe ! smijt mij ook een stukje
toe ! » Dit deed de dieven zoo geweldig schrikken, dat zij in
allerbl de viucht namen, met achterlating van hunnen buit. En zij
kwamen nooit terug.
Be haring en de bot.
Fen aantal visschen zoude eens tegen elkander om 't hardst
zwemmen. Toen was de bet vOOr en daaraan de haring. Maar de
haring, die de oogen in de zijden van haar hoofd heeft en alzoo
niet vooruit kan zien, meende de voorste te zijn. Daarom zong zij :
Haring, haring spant de kroon

Boven alle vissehen schoon !

Pit hinderde de bot zeer. Al zwemmende zag zij naar den haring
om en riep : <<Bot is ook visch ! » Doch nu stootte zij met den kop
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tegen een zeedijkpaal, zoodat zij een scheeven bek kreeg. Sedert
worden alle botten geboren met een scheeven bek.
Van het oude vrouwtje dat een houten duit vond.
Onvermijdelijk moest dit overoud sprookje bij eene vertaling veel van zijue
naiveteit verliezen. Daaroni heb ik noodig geoordeeld het oorspronkelijke er naast
to plaatsen .

Der wie ris in aid fildwyfke, Er was eens een oud vrouwtje,
dy foun in houten skeissen. Hja dat vond een houten duitje. Zij
wist net hwet se der for keapje wist niet wat zij daarvoor zou
scoe, en do kocht se der in baerchje koopen, en Coen kocht ze er een
for. Mar dy baerch woe net nei bigje voor. Maar dat zwijn wilde
has of hy moast nei has ta dra- niet naar huis of het moest naar
huis gedragen worden.
gen wirde.
Do gyng it Aldwyfke nei de Toen ging het oude vrouwtje
Noun ta en sei : «Houn, wost ek naar den hond en zei : c Hond !
baerch bite ? De baerch wol net wilt gij ook een zwijn bijten?
nei has of hy moat nei has ta Het zwijn wil niet naar huis of het
moet naar huis gedragen worden.»
dragen wirde. »
«Neen !» zei de hond.
4 Ne ! » sei de houn.
Do gyng 't aldwyfke nei de Toen ging het oude vrouwtje
stole ta : «SCole! wost ek houn naar den stok. « Stok, wilt ge ook
slaen? Houn wol gjin baerch hond slaan ? Hond wil geen zwijn
bite en de baerch wol net nei bijten en het zwijn wil niet naar
has of hy moat nei hits ta dra- huis of het moet naar huis gedragen worden. »
gen wirde.»
« Neen ! » zei de stok.
« Ne ! » sei de stok.
Do gyng 't Aldwyfke nei 't Toen ging het oude vrouwtje
fjar. « Fjar, wost ek stok barne ? naar het vuur. « Vuur, wilt ge ook
StOk wol gjin houn slaen, houn stok branden ? Stok wil geen
wol gjin baerch bite en de baerch hond slaan, hond wil geen zwijn
wol net nei has of hy moat nei bijten en het zwijn wil niet naar
huis of het moet naar huis gehas ta dragen wirde.
dragen worden.»
« Neen ! » zei het vuur.
« Ne ! » sei 't fjar.
Do gyng 't hldwyfke nei 't Toen ging het oude vrouwtje
wetter. « Wetter, wost ek fjar tit- naar het water. «Water, wilt ge
eaze ? Fjar wol gjin stok barne, ook vuur uithoozen ? Vuur wil
stok wol gjin houn slaen, houn geen stok branden, stok wil geen
wol gjin baerch bite en de baerch hond slaan, hond wil geen zwijn
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wol net nei has of hy moat nei
has ta dragen wirde.»
sei 't wetter.
Do gyng 't aldwyfke nei de
okse. «Okse, wost ek wetter sline ?
Wetter wol gjin
wol gjin stok barne, stok wol gjin
houn slaen, houn wol gjin baerch
bite en de baerch wol net nei has
of hy moat nei has ta dragen
wirde. »
«Ne !» sei de okse.
Do gyng it aldwyfke
nei de
ft
line. «Line, wost ek okse bine ?
Okse wol gjin wetter sline, wetter wol gjin fjar tit-eaze, tar wol
gjin stok barne, stok wol gjin
hone slaen, houn wol gjin baerch
bite en de baerch wol net nei
has of hy moat nei has ta dragen wirde.»
« Ne !» sei de line.
Do gyng it fildwyfke nei de
« wost ek line kapje?
Line wol gjin okse bine, okse wol
gjin wetter sline, wetter wol gjin
tar tit-eaze, tar wol gjin stok
barne, stok wol gjin houn slaen,
houn wol gjin baerch bite en de
baerch wol net nei has of hy
moat nei has ta dragen wirde. »
« Ne »

« Ne ! » sei de mils.
Do gyng aldwyfke nei de
kat. «Kat, wost ek mils fange ?
MIAs wol gjin line kapje, line wol
Rijn okse bine, okse wol gjin wetter slime, wetter wol gjin fjar at-

bijten en het zwijn wil niet naar
huis of het moet naar huis gegedragen worden. »
« Neen !» zei het water.
Toen ging het oude vrouwtje
naar den os. « Os; wilt ge ook water slinden ? Water wil geen vuur
uithoozen, vuur wil geen stok
branden, stok wil geen hond slam,
hond wil geen zwijn bijten en het
zwijn wil niet naar huis of het
moet naarhuis gedragen worden.»
« Neen ! zei de os.
Toen ging het oude vrouwtje
naar de lijn. « Lijn, wilt ge ook os
binden? Os wil geen water slinden, water wil geen vuur uithoozen, vuur wil geen stok branden, stok wil geen hond slaan,
hond wil geen zwijn bijten en
het zwijn wil niet naar huis of het
moet naar huis gedragen worden. »
« Neen ! » zei de lijn.
Toen ging het oude vrouwtje
naar de muis. « Muis, wilt ge ook
lijn knagen ? Lijn wil geen os
binden, os wil geen water slinden, water wil geen vuur uithoozen, vuur wil geen stok branden, stok wil geen hond slaan,
hond wil geen zwijn bijten en
het zwijn wil niet naar huis oflet
moet naar huis gedragen worden. »
« Neen ! », zei de muis.
Toen ging het oude vrouwtje
naar de kat. « Kat, wilt ge ook
muis vangen ? Muis wil geen lijn
knagen, lijn wil geen os binden,
os wil geen water slinden, water
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eaze, figr wol gjin stok barne, wil geen vuur uithoozen, vuur
stok wol gjin houn slaen, houn wil geen stok branden, stok wil
wol gjin baerch bite en de baerch geen hond slaan, hond wil geen
wol net nei has- of by moat nei zwijn bijten en het zwijn wil niet
naar huis of het moet naar huis
has to dragen wirde. »
gedragen worden. »
« Ja! » zei de kat.
« Ja ! » sei de kat.
Toen ging de kat achter de
Do gyng de kat efter de mils,
de mils efter de line, de line muis, de muis achter de lijn, de
efter de okse, de okse efter 't lijn achter den os, de os achter
wetter, it wetter efter 't fjar, it het water, het water achter 't
fi'llr efter 'e stok, de stok efter de vuur, het vuur achter den stok,
houn, de houn efter 'e baerch, en de stok achter den hond, de hond
't aldwyfke sei : « Harre! htirre ! » achter het zwijn, en het oude
do wie de baerch yn 'e shine. vrouwtje zei : «Hurre! hurre ! »
toen was het zwijn in de schuur.
Drie moffen.

Drie moffen mochten ieder een wensch doen. De eerste wenschte
« immer zu schlafen »; de tweede « Speckfett zu trinken » . En nu
zeide de derde niets te kunnen wenschen, want zijne twee makkers hadden hem « al das Gute far die Nase weggenommen. »
Nog drie moffen.

Drie moffen, pas in Friesland aangekomen, kwamen met elkander overeen, dat zij de friesche boerentaal wilden leeren. Het beste
wat - zij konden doer', was, naar hunne meening, maar nauwkeurig
op te letten wat de boeren zeiden en dat te onthouden.
Zij kwamen voorbij een huis, daar riep een jongen zijnen vader
toe: « Sjuch, heit! trije poepen !»
Een van het drietal dit hoorende zei : « Trij poepen — das wol
ich enthollen.»
Jets verder zat nabij den weg eene meid de koe te melken en
riep tot het beest : 4 Om kou! »
De tweede mof zei : « Om kou — das wol ich enthollen.»
Weer iets verder was een timmerman bezig eene plank te schaen.
Toen hij gedaan had keek hij er op langs en zei: « vat is
y
rjucht.»
. 4Dat is rjucht -- das wol ich enthollen, » zei de der. cle mof.
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N u was er een man vermoord en men zocht naar den Bader of
de daders. Twee gerechtsdienaars ontmoetten onze reizigers en
vroegen of zij misschien ook moisten, wie de misdaad had gepleegd.
c Trij poepen » zei de eene mof.
« Welzoo ? Dan ben jijlui die zeker. Waarom hebt ge dat gedaan?»
« Om kou, » zei de tweede mof.
« Om eene koe ! jawel ! Nu, dan zult gij moeten hangen. »
« Dat is rjucht,» zei de derde. mof.
De rechter meende ook dat dit recht was ; de drie leeperds
werden verwezen tot de galg.
Dit was nu wel wat erg ; ja, maar 't is maar een vertelsel.
Van een meisje en een ruiter.

Er 11, as eens een meisje dat vrijde met een ruiter. Zij moist niet
hoe die ruiter heette en evenmin wie hij was. Fens op een avont
kwam hij bij haar to paard, en vertelde haar dat hij een mooi
groot slot had, daar wilde hij haar heen brengen ; maar het was
heel ver weg. En toen nam hij haar bij zich op het paard en
reed met haar weg, zeer ver, zeer ver, door den duisteren nacht,
zoo snel, zoo snel, dat Been vogel zoo snel kon vliegen. En de
ruiter zong :
Het maantje dat schijnt er zoo helder,
Het paardje dat loopt er zoo snelder,
Zoetliefje, zoetliefje, berouwt het je niet?

Eindelijk kwamen zij aan het slot. En toen trouwden ze en
hebben bruiloft gehouden. En het meisje is nooit weer bij haar
vader en moeuer teruggekonien.
Raad eens, wat is dat ?
Dat meisje had de tering en die miter was de Dood.
Een prediker.

Zeker man moest prediken, maar hij kon niet. Toth werd hij
er toe gedwongen en toen zei hij :
Als alle boomen 46n boom waren,
Als alle waters 66n water waren,
Als alle steenen 66n steen waren;
Ala die steen dan in Bien hoogen boom lag,
Us die dan viel in dat diepe water,
Wat zou dat een grooten plof geven. Amen 1
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Rooken of niet.
Eene arme weduwe had een grooten jongen, die veel van rooken
Meld, maar zijne moeder wilde 't hem niet toestaan, omdat naar
hare meening rooken tot niets deugde. Zij was een ernstig mensch,
maar kon niet lezen, daarom moest haar zoon elken dag haar iets
uit den bijbel voorlezen. En nu bedacht hij, om vergunning voor
rooken te krijgen, deze list : als hij een bijbelsch geschiedverhaal
las, liet hij, zoo dikwijls 't maar wat pas gaf, er tusschen invloeien : «Ende sy rookten ende sy smookten. »
Toen de moeder dit bij herhaling hoorde, vroeg zij met belangstelling : c staat dat er ?» — « Wel zeker, moeder. » — « Nu, maar
als de menschen in lien ouden tijd reeds rookten, dan moogt gij
het ook wel doen. »
De list was dus gelukt en dit verleidde den knaap om des
anderen daags nog een stap verder te gaan. Toen las hij: «Ende
sy rookten ende sy smookten ende sy dronken een slok. » Dit
kwam de moeder nu toch verdacht voor. Zij deed onderzoek naar
de zaak bij haar buurvrouw, en liet bleek, dat de snaaksche knaap
haar bedrogeii had. En nu weed hem het rooken verboden voor altijd.
Sp reekwoorden.
Een aanhouder wint.
Een meisje kreeg eens een vrijer, lien zij om bijzondere redenen
voor lien keer niet konde ontvangen. Zij zond hem weg, maar
meende hem duidelijk genoeg te laten blijken, dat hij gerust terug
mocht komen. Hij scheen echter volkomen ontmoedigd te zijn en
kwam niet terug. Nu gebeurde 't eens dat zij den jongeling op
den weg zag naderen. Zij nam een spantouw (touw waarmeé men
eene koe de achterpooten samenbindt als men haar wil melken),
sloeg dit om een boom en terwiji zij de beide einden vasthield,
raspte zij den boomstam met het touw zoo hard zij kon. De vrijer
haar naderende zei : cWat doe je nu? » Zij zei : «1k wil den boom
doorzagen met het spantouw. » — « Kom, » zei hij lachend, «dat
denkbeeld is te dwaas.» — «Zeg dat niet, » zei zij weer, « een aanbonder wint ; begrijp je ! » Hij begreep, herhaalde spoedig daarna
zijn bezoek en was welkom. Vanhier het spreekwoord : «Een aanhouder wint, zei de meid en zij wou den boom doorzagen met het
spantouw.»
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Maakte Job ook zoetemelksche kaas?
In vroeger tijd, toen de landerijen niet half zooveel opbrachten
als thans, was niet zelden eene pastorie tevens boerderij en de predikant veehouder en zelf gebruiker der pastorielanden. Zulk een
predikant preekte op zekeren zondag over het geduld van Job.
Uit de kerk tehuis komende was zijn eerste werk, te zien naar het
partijtje zoetemelksche kaas, dat hij in den melkkelder had staan
en den volgenden dag zou afgeleverd worden. En nu ontdekte hij,
dat door onachtzaamheid der dienstmeid eene deur had opengestaan,
tengevolge waarvan alle kazen gebarsten waren. Thans begon hij
nit te varen, zoo onstuimig, dat zijne vrouw goedvond hem onder
het oog te brengen, aat hij wel eens mocht denken aan het geduld
van Job. — «Wat praat jij van het geduld van Job, >> snauwde hij
haar toe, c maakte Job dan ook zoetemelksche kaas ?» — lliervan
kwam het spreekwoord : c Makke iop ek swietnAks-tsiis? )
Pas vroeg.
In den tijd toen men deugnieten, -die iets verdiend hadden, nog
strafte met geeseling en brandmerk en ook wel met bannissement,
leefde in Friesland een man die Bouwe Ates heette. Wat deze
man bij zekere geLgenheid had uitgevoerd, weet ik niet, maar
wel, dat 4 werd veroordeeld om gegeeseld en gebrandmerkt te
worden en daarna bet land di. de provincie te ruimen. Het eerste
gedeelte der straf onderging hij te Leeuwarden, en den volgenden
morgen werd hij weggezonden met het streng bevel : te zorgen
binnen den kortstmogelijken tijd buiten de grenzen van Friesland
te komen. Onderweg vroeg de man bij een boer om eene kleine
lafenis. Deze was vriendelijk en gul en vroeg : « Waar komt de
reis vandaan, man ?» — « Van Leeuwarden, >> zei Bouwe Ates. «Wel
zoo ! ben je gisteren ook bij 't geeselen geweest?» — «Jawel, boer,
daar ben ik bij geweest. » — «Ili niet,» zei de boer, « ik had er bij
willen zijn, maar kwam even te last; toen ik kwam was 't reeds
gedaan.» — «En ik kwam pas vroeg,» zei Bouwe Ates, « ik kwam
juist toen 't beginnen zou. > Hiervan is het spreekwoord overgebleyen: «Pas vroeg, zei Bouwe Ates en hij kwam toen 't beginnen zou.»
Deze en dan nog een, dan ben ik aan den
laatste toe.
Zekere oude vrouw gaf aan hare familie te kennen, dat zij nog
wel een man wenschte te hebben. Toen men haar zeide, dat zij
II.
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daarvoor te oud was en zij het tegendeel beweerde, kwam men met
haar overeen: als zij drie pruimesteentjes in stukken konde bijten,
dan zou zij een man hebben. zij ging met het karweitje aan het week,
en toen haar na verloop van eenige minuten gevraagd werd hoever
't er mee was, zeide zij : € 1k ben er bijna mee klaar. Als ik dezen,
waarmee ik nu bezig ben, kapot heb en dan nog een, dan ben ik
aan den laatste toe. » Hiervan kwam het spreekwoord : « Deze en
dan nog een, dan ben ik aan den laatste toe, » zei het oude wijf
toen ze drie pruimesteentjes in stukken zou bijten. »
Het kalverstaartje.

Er was eens een man, die groef zijn tuintje wat om en toen vond
hij daar een houten doosje. In dat doosje vond hij een kalverstaartje
— en ware dat kalverstaartje wat langer geweest, dan zou mijn
vertelseltje ook wat langer geweest zijn.
De gouden sleutel.

In zekeren winter, toen er veel sneeuw lag, werd een arme jongen
door zijne ouders uitgezonden met eene slede om brandhout te
halen. Toen hij nu in het bosch de slede opgehoopt vol had geladen met doode takken, Wilde hij, voor hij naar huis terugkeerde,
een vuurtje maken om zich wat te warmen. Hij ruimde daarvoor
de sneeuw wat weg en vond toen op den grond een gouden sleutel.
Dadelijk dacht hij : waar een sleutel is moet ook een slot zijn. En
verder zoekende vond hij ook onder de sneeuw een ijzeren kistje.
In dit kistje kon hij in 't eerst geen slotgat vinden ; maar na
lang zoeken vond hij het toch. Laat ons nu wachten tot hij het
kistje geopend heeft, dan zal ik vertellen Welke wonderbaarlijke
dingen er in opgesloten waren.

Iv.
VOLKSBEGRIPPEN.

„De Godzaligheid is tot alle dingen nut.” Van de waarheid dozer woorden zijn onze vaderen
blijkbaar vervuld geweest, lang eer die woorden ale eene uitspraak van den grooten Heidenapostel
tot hen werden gebracht. Het kan niet enders, of met groote innigheid heeft hun geloof zich
gehecht aan de Onzienlijke dingen, want sporen er van leven nog bij ons yolk tot den huidigen dag.
Maar de christenzendelingen hadden omtrent hot Onzienlijke een goheel ander begrip. Tegen
het oude geloof druischte het nieuwe in; het eerste moest worden overwonnen, liefst vernietigd;
het nieuwe werd hier geplant, sours met beleid en bezadigd overleg, dikwijls met zwaard en vuur.
Lange dezen weg verkreeg de christelijke kerk hier mettertijd vasten voet en macht, en verbreidde
a hare leer ten koste van het oude geloof. Evenals elders kwam zij bier tot bloei, zoozeer, dat
ieder dorpje zijn geestelijke had, terwijl,tal van kloosters verrezen; en reeds vroegtijdig had de
Kerk in Mariengaarde bier eene plaats ter beavaart, als een friesch Kevelaar of Lourdes der
middeleeuwen.
Maar toen in de 15 e en 16e eeuwen, door al de germaansche linden been, de geest woei die het
protestantisme vertegenwoordigt, en deze allengs te algemeen word om zich niet overal to openbaren, hielp bet ingetreden verval der kerk bet protestantisme, trots vervolging, vooruit. „De gang
dezer zaken is in Friesland over 't geheel dezelfde als overal in den lande, zegt Prof. J. Reitsma,
ofschoon de toestanden hier scherper geteekend an dan in 't overige Noorden: de sporadische
verschijning van twijfeling en verzet tegen Rome ; de plotselinge doorbraak van het Anabaptisme,
en toen deze stroom in hare eigene bedding was afgeleid, de stille groei der hervorming, eindelijk
aanwassende tot de algemeene beweging onder het yolk, dat vrijheid eischte op het gebied van
staat en godsdienst; de snelle en gevreesde reactie onder den vereenigden druk van Escuriaal en
Vatieaan ; dan zucht de kerk onder het kruis, totdat na zwaren en afwisselenden strijd de eerste
zegepralen worden behaald."
Na de scheuring zag het er aanvankelijk ontredderd uit. „Het yolk zonder loidsman, de kudde
zonder herder — aldus schrigt de Vicaris Apostoliek aan den Pans ; — waar pastoors zijn geblevon, zion dozen aan dat de gemeente ronddoolt, omdat zij hun plichten niet durven waarnemen."
Van vervolgster was de katholieke kerk vervolgde geworden. Onder don druk der plakkaten, door
geheime zendelingen ondersteund, de inzaten nu en dan in tweespalt met die zendelingen, was zij
echter spoedig druk in de weer om van het verloren terrain te herwinnen wat mogelijk bleak, met vaste
hand alles nieuw organiseerende; is het wonder dat die kerk er voorshands niet aan dacht den
ouden strijd tegen wat er nog was overgebleven van het nheidendom," op nieuw aantebinden?
En die de hervorming waren toegedaan ? Toen in 1580 hun kerk een lichaam word, waren de
brandstapels voor de ketters nauwelijks gedoofd, en het zwaard dat hen had moeten onthalzen te
nauwernood in rust. De nieuwe kerk had aanstonds to doen met een groot getal van „dezulken die
to voren tot goon godsdienst behoord hadden," degenen die door de katholieken „politieken" werden
genoemd en onder welken dezen later vele zielen hebbon gewonnen; en verder met dien grooten
hoop, die, als het schuim op de baron der zee, gestuwd wordt waarheen de wind van het oogenblik hem drijft, om straks to worden gejaagd near de tegenovergestelde zijde.
Reeds aanstonds bij het opkomen der ketterij waren er groepen van sectarissen ontstaan, die in
den loop der tijden soma groote afmetingen aannamen, en der rechtzinnige kerk veel boofdbrekens
hebbon gekost. Voeg daarbij de nooit ophoudende, sours geweldige twisten over kerkelijke leerstukken, en 't is duidelijk dat ook de friesche hervormde kerk geene aandacht heeft kunnen
schenken aan het bestrijden van volksbegrippen, die nog stamden uit den voorchristelijkon tijd.
Wel was de kerk met grooten ijver in de weer om sommige oude volksgebruiken to doon verdwijnen : het avondluiden ; het beluiden der dooden ; het waken en kaarsbranden in het sterfhuis ;
de lijkpredikatie; drinkgelagen op de hoogo christelijke feestdagon en bij het meiboombalen ; bet
beieren op de katholieke feestdagen ; zelfs bet Sint Nicolaasfeest ; maar alleen voor zoover of
omdat die gebruiken hear hinderden ale eene herinnering aan het katholieke geloof.
In het begin der zeventiende eeuw behoorde het uitwerpen van den duivel en het duivelbezweren

tot de heilige werkzaamheden van den katholieken geestelijke. Pater Willebrordus van der Heyden
toont aan, hoeveel zorg en inspanning ,die arbeid soms kostte.
Hij deelt ook een brief mede van den priester Herman Scheffer, in 1638 to Leeuwarden gevangen
gezet om des geloofs wil, eerst in het torentje, later in een ondoraardsch hol, in de wandeling het
hondegat genaamd, en die daaruit ontsnapt is met behulp van vrienden, die met breekijzers kern
een doorgang hebben vorschaft. In dien brief zegt Heer Scheffer onder meer: „Op den 1 November,
ouden stijl, ongeveor to twee uren in den nacht, kwam onverwachts een bode roepen aan den
overdekton gang; bierdoor verschrikt, en uit den slaap nog nauwelijks tot mij zelven gekomen,
heb ik, dewijl ik wegens de heeschheid der stem en de weerkaatsing van het onderaardsch verblijf eenigermate beducht was, dat de Duivel mij in mijne droefenis nog zoude bespotten, ongeveer
eon kwartier gewacht met antwoorden. Toen eindelijk mijn redder in drift mij toevoegde zwijgt
gij en veracht gij ons, ofschoon wij niet zonder gevaar voor eer en leven Kier gekomen zijn? eerst
teen heb ik geantwoord."
De katholieke geestelijkheid klaagde wel dat het geloof aan de duivelbezweringen bij de kotters
teloor ging, maar dit belette toch niet, dat de bekende predikant Sibrand Vomelius in 1591 eene
vertaling in het licht zond van „Een boeck van de Spoken oft Nacht-gheesten, mitsgaders van
't grooto onghewoonlijck geraes ofte ghetier ende verscheydene voorwittinghen ofto beduydingen
van toecomstighe dinghen," in 1571 uitgegevon door den zwitserschen predikant Ludov. Lavater
tegelijk in het latijn en het fransch ; eene vertaling, die met zooveel belangstelling word ontvangen,
natuurlijk in de eerste plaats of alleen door hervormden, dat zij in 1610 to Amsterdam werd nagedrukt en in datzelfde jaar to Franeker herdrukt, terwij1 bovendien in 1683 to Gorinchem en in
1687 to Leiden nog eons het latijn ward uitgegeven. In dat book wordt verklaard dat „spoken an
niet de zielen van afgestorvenen (gelijk sommigen hebben gemeend) maar dat het zijn goede of
kwado ongelon, of anderszins heimelijke en verborgen werken Gods," en in een naschrift predikt
Vomelius zelf, dat de duivelen ale gevallen engelen, bij het begin der wereld geschapen, een
kennis en voorwetenschap hebben van eenige [niet van alle] dingen, walks zij dan of korts of
Lange jaren to voren, aleer zij geschieden, door hunne valsche profeten, droomers, waarzeggers,
of waarzegsters kunnen voorzeggen, welken zij zelf met hunne spelen en spoken ook kunnen voorspoken. — Het verbod van de Staten van Friesland, in 1584, „dat geene duyvel-besweerders,
waerseggers, hantskijkers, botterbelesers, sullen het landt mogen deurlopen, haer brieven yemandt
to coops bieden," zal dan ook minder eene zaak des geloofs dan der politic zijn geweest.
De kerk liet het bestaden van volksmeeningen, die niet in onmiddellijk verband stonden met
hare leerstukken, aan derden. De astrologie vond een tegenstander in den frieschen edelman Sixtus
van Hemminga van Berlikum, die in 1583 een book schreef waarin hij op redelijke en proefondervindelijke gronden haar bestreed. Maar dat book was in 't latijn en de schrijver gaf het to Antwerpen uit; hij schijnt in daze streken weinig bijval to hebben gehad, want als medestander noemt
hij alleen den geneesheer Tiara van Workum. En toen Baithasar Bekker omstreeks honderd jaren
later zijn beroemd en berucht work: „De betoverde wereld" aan het vaderland schonk, brak er een
storm los in de heerschende kerk en word de schrijver als predikant ontzet.
Ook in de negentiende eeuw verloochent de Fries zijn ouden aard niet, om vervuld to zijn met
belangstelling voor de geestelijke zaken. De verschillende stroomingen in de protestantsche kerk
teekenden zich Kier nogmaals scherp af. De herhaalde afscheidingen wiesen bier tot breede golvingen ; de beweging in tegenovergestelden zin, van het „moderne" leven, niet minder : de Probestantenbond is eon kind van friesche teen; de beide stroomingen raakten blijkbaar velen even
diep in het gemoed. D e Zwfindrechtsche broederschap heeft bier eene enkele vertakking gehad en
de Bond van vrije christelfike gemeenten heeft Kier evengoed bare medestanders als de Unie van
gedoopte cbristenen. Evenals vroeger de Mennisten, zoo splitsen zich thaps de Gereformeerden in
tel van kleine groepen, meest zonder ophef, dikmaals zonder krakeel; 't is der gemeente niet to
doen om de wereld maar om de zaligheid. Zoo is or in het zuidoosten der provincie eene sects
der „Kinderen Gods," waarvan de grond schijnt gelegd door de volgelingen van een zekeren van
Houten, — vanwaar ? wanneer? blijven nog vragen. Die kinderen Gods laten zich leiden door den
„Geest." Zjj erkermen, zij waardeeren wel den bijbel als een wegwijzer voor den ongeloovige, maar
hebben hem niet noodig, daar God zich rechtstreeks openbaart aan het hart, en wie door God
zelf in het hart is gegrepen, heeft daaraan genoeg: „gestaltelijke" menschen dus. Allen die niet
met hen meegaan zijn verloren, want „Sodom moot uit Loth" en „vele menschen hebben een gestolen gouden tong."
Wat in daze ifdeeling wordt medegedeeld is voor het meerendeel niet een uitvloeisel van de
ve .b ondiging des Evangelies; maar sedert men begrijpt, dat verschijningen als die bij de profetes
van Endor in het Oude Testament; dat de godspraken der Pythia's bij de oude Grieken; dat de
heiisen-processen der middeleeuwen; dat het mesmerisme uit het laatst der achttiende eeuw ; dat
de biologie en het hypnotism van onze dagen alien schakels zijn uit eene keten van bet menscheltjk

denken, is men begonnen zaken en meeningen, als in de volgende bladzijden worden behandeld,
met een ander oog to bezien en to beschouwen als bijdragen tot de kennis van het innerlijk leven
van lang vergane voorgeslachten. Om deze reden neem ik met groote belangstelling kennis van
het „waarom" van zoovele volksgebruiken, -voorstellingen en -meeningen volgens de leer van
Lang, Mannhardt, Pfannenschmidt, Tylor, Sloet tot Oldhuis, Knappert en zoo vele anderen, die
soms geheel anders is ale de mooning der vroegore geleerden: Grimm, Wolff, Halbertsma en de
kunnen. Het geloof aan eene zeer dichterltke opvatting van het leven door onze voorvaderen
neemt door de nieuwe opvatting eer toe dan af, en dit maakt het bestudeeren van deze zooveel
to aantrekkeltker. Maar moor dan nu en dan kennis nemen van der geleerden onderzoekingen op
dit gebied, kan ik niet ; daarin mee to spreken is nog minder mijne zaak. Het veld van onderzoek
is gelukkig ruim. Het verzamelen, schiften ep rangschikken van bouwstoffen is de eerste stap tot
kennis, en ik hob gemeend best to doen, door alles wat ik bij het yolk gevonden heb mee to
deelen, zoo nauwgezet mogelijk, en nets daarvan op to sehrijven onder den invloed van eene to voren
overlegde leerstelling; dan toch ware er gevaar geweest voor eenige kleur, die schade kon doen
aan de juistheid van het beeld.
Zwarte katten vervulden steeds eene grooto rol in verband met tooverij en vooral met heksen,
en zij doen dit blijkens 't geen ik daarover ga mededeelen nog. Balthasar Bekker vertelt van
eene vrouw, „die van 't yolk was dat zich soms bij den kattendans vinden Het." Men wil dat
de kat, die aan Freyja geheiligd was, door de christenpriesters in verband is gebracht met den
booze, omdat, wat den hoiden heilig was geweest, den christen een gruwel moost worden. Opmerking verdient het, dat de Hindoe-soldaten in Britsch-India militaire eer bewbzen aan elke zwarte
kat, omdat zij golooven dat de ziel van eon ongelsch ofacier or in is overgegaan. Ook moet het
de aandacht trekken, dat bier nergens sprake is van den Bloksberg en do refs der heksen daarheen ; het yolk in het laaggelegen vlakke Friesland west daar niet van.
Het verhaal over het genozen van kiespijn door het uithalen en vertoonen van een wormpje,
deal ik mode omdat het geloof aan dat wormpje over geheel Europa en tot in Azie verbreid is.
In China draagt, volgens Edw. Clodd, de reizende tandarts eon worm in den stok, waarmee hij den
zieken tand aanraakt; „dan klopt hij zacht op den stok en de worm treedt to voorschijn, tot tevredenheid van den lijder."
Wat nu hot „geloof" van 't tegenwoordige geslacht, en niet bepaald alleen van het eigenlijke
dusgenoemde „volk" aangaat : vigtig jaren geleden scbreef G. Kylstra in den Frieschen yolksalmanak: „Daar zijn velen die met tsjoensters en duivelbanners den draak steken en lachen, zoolang zij bij domino of meester of op 't „Nut" zitten to praten, maar die, als him kind ziek is, toch
hun buurman naar Oldeboorn schikken of als zij geen boter kunnen karnen, eon kring voor den
huisdorpel trekken; of als do merrie het in 't lijf heeft, die willen genezen met een bezweringsformulier. Zulke zaken zouden veal minder plaats grtpen, als de menschen werkelijk zoo weinig
geloofden aan spoken en tsjoensters als zij wel voorgeven." Dat er thans geen streken in Friesland
zouden zijn, op welken de aangehaalde woorden nog kunnen worden toegepast, zou ik niet durven
beweren.
- Het is somtijds moeilijk, bijzonderheden to weten to komen, in de kennis waarvan do lezer waarschijnlijk evenveel belang zou stollen ale ik zelf. Niet altijd is mij dit geheel mogon gelukken. De
reden is karakteristiek uitgesproken door een mijner vrienden, wien ik om wat naders verzocht
betreffende eene zaak in zijne woonplaats: „bijzonderheden, schrijft hij, zijn mij daarvan niet bekend ; daartoe zou men de zaak sit de terte moeten zien

Eene verza.meling Spreekwoorden is aan het slot dozer afdeeling geplaatst. Daar behoort zij
eigenaardig thuis. Raakt de inhoud dozer afdeeling hoofdzakelijk het geloof in het bovenzinnelijka,
in de spreekwoorden is de som begropen van der Friezen praktische wereldwijsheid, terwijl ook
daar nog in menig gezegde eon eigenaardig volksbegiip wordt uitgesproken.
W. D.

Tooverheksen en duivelbanners.

Het geloof aan den duivel en zijne groote macht ten kwade
speelt de hoofdrol bij alle volksbijgeloof. Dat menschen met hulp
van den booze allerlei bovennatuurlijke dingen kunnen uitvoeren,
dat men daarvoor een verbond met den duivel moet sluiten waarbij
men zijne ziel aan hem verpandt, werd vroeger algemeen aangenomen, en dit geloof is nog niet uitgestorven. Toovenaars en heksen
waren de voornaamste handlangers van Satan om de menschen allerlei
kwaads te berokkenen, zonder dat men wist vanwaar dit kwam.
Tooveren heet in Friesland tsjoenen en een heks of tooveres een
tsjoenster. Het friesche woord tsjoed is c kwaad » ; tsjoenen is dus
( kwaaddoen » en een tsjoenster eene c kwaaddoenster » . Van tsjoenders
hoort men in Friesland hoogst zelden, maar zij zijn (of waren) er
wel. Daarentegen is er altijd spraak van duivelbanners, nooit van
duivelbansters. De duivelbanner is zoo goed een duivelskunstenaar
als de anderen, maar hij werkt hen tegen. Hij geneest kranken die
lijden tengevolge van betoovering, hij ontmaskert eene heks die
iemand eene kwaal heeft berokkend, maakt haar ongelukkig en veroorzaakt zelfs soms haren dood. De heks is, volgens haar contract
met den Baas, verplicht in zeven jaar minstens een mensch of dier
dood te tooveren. Mislukt haar dit, dan moet zij stetven. De duivelbanner hindert haar in dit werk, door menige prooi uit hare macht
te verlossen, jets wat hem niet moeilijk valt, als men maar vroegtijdig genoeg zijne hulp komt inroepen.
Duivelbanners plachten de menschen wel eens voor den gek te
houden. Bij een dezer heeren, die in de nabijheid van een dorp
woonde, meldde zich eens een boer aan met de vraag : c Woont
hier de duivelbanner ? » — c Neen, » was 't antwoord, < maar ik wil
hem je wel even wijzen. » Hij wees naar het dorp en zei : c Kijk !
je ziet daar een huffs, grooter, hooger en mooier dan de andere
huizen ; daar woont de duivelbanner. » De boer ging derwaarts
en kwam — bij den doming !
Om de tooverkunst te kunnen leeren is het eerste en voornaamste
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wat men te doen heeft : God en alle heilige engelen of te zweren,
hen voor eeuwig vaarwel te zeggen en den duivel met zijnen aanhang trouw te beloven. De heksen komen wel in de kerk, natuurlijk uit schijnheiligheid, maar zij zorgen daar zoo mogelijk altijd
plaats te nemen met den rug naar den predikant gekeerd. Zij bezitten
alien het vermogen om zich in eene kat te veranderen. Toen ik
als jongeling in Hennaarderadeel woonde, gebeurde 't eens dat men
te Wommels gedurende eenigen tijd nu en dan eene fraaie zwarte
kat met vier witte pooten opmerkte. Niemand wist aan Wien deze
poes eigenlijk toebehoorde, daarom had men er geen al te goed
oog op. Nu kwam er eene arme oude vrouw te overlijden, en Coen
de buurvrouwen het lijk zouden « afleggen >>, ontdekten zij, dat het
mensch onder haren gekleurden overrok een gitzwarten rok droeg,
waarop vier witte lappen waren genaaid, voor twee en achter twee.
Sedert werd die zwarte kat met witte pooten niet meer gezien.
Men zegt, dat ook onder de echte natuurlijke katten tooveressen
voorkomen. Die bezitten \clan het vermogen om zich in een oud
wijf te veranderen. Grauwe grijsgestreepte katten, in Friesland
sipertse katten genoemd, werden veel voor tooverkatten gehouden.
Verder geloofde men dat sommige heksen geene vrouw tot moeder
hadden gehad. Als een haan, zeide men, den ouderdom van zeven
jaren bereikt, legt hij een ei, op veertienjarigen leeftijd herhaalt
hij dit, — en zoo vervolgens. werd zulk een hanenei uitgebroed,
dan kwam er eene heks als kuiken te voorschijn. Hoe dit hanenkind onder de menschen werd gebracht, heb ik nooit hooren vertellen.
Het is raadzaam, van een onbekende vrouw geen appel of eenig
ander fruit ten geschenke aan te nemen, of men moet er een stuk
afsnijden en dat wegwerpen, eer men 't andere opeet. De geefster
toch zoude eene heks kunnen zijn, en dan zoude men zonder genoemde voorzorg eene levende pad in de maag krijgen. Ook moet
men een tooveres op Brie harer achtereenvolgende vragen geen
4: ja » antwoorden, want doet men dit, dan is men in hare macht. Vuur
of tout ter leen geven is eveneens zeer gevaarlijk. Men doe dit
niet dan aan vertrouwde personen.
In een der friesche dorpen waren voor vele jaren de heksen zeer
tahijk, vertelde men, en men was bedacht op middelen, om die gevaarlijke wezens te kunnen onderkennen. Nu weet men, dat tooveressen een sterken afkeer hebben van kruisen. De dorpsjeugd kwam
cjaardoor op het denkbeeld om dwars over den voetstap eerier vrouw,
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als zij over straat liep, een tweeden voetstap te zetten met een klomp,
zooals de dorpsjongens meest dragen. Zoo vormden zij dan een kruis
en eene tsjoenster zoude terstond moeten blijven staan, terwijl onschuldigen ongestoord zouden doorloopen.
Dit middel schijnt zeer deugdelijk te zijn geweest, maar de heksen
vonden een tegenmiddel uit. Zij bewerkten, dat iedere vrouw, die
over straat ging, schrikte en onwillekeurig staan bleef, als een
jongen onmiddellijk achter haar hard met den klomp op den grond
stapte. Op die wijze zou men bijna alle vrouwen voor heksen gaan
houden. De dorpsveldwachter bemoeide zich dan ook aldra met de
zaak en liet de zonderlinge liefhebberij der jongens niet meer toe.
Zeker man werd door een buurvrouw, eene oude bes, verrast met
een pannekoek, lien zij hem thuis bracht om hem eene kleine
versnapering te bezorgen, naar ze zei. Maar deze oude vrouw had
men reeds lang verdacht van tooverij daarom at de man den pannekoek niet op, maar zette hem in de kast met een bord er over.
Een paar dagen later, toen men er naar ging kijken, was de pannekoek in een dikke pad veranderd. Had de man het gebak gegeten,
dan had hij de pad in zijn maag gekregen. Men verbrandde nu de
pad in het haardvuur, nadat alle vensters gesloten waren. Terwijl
dit gebeurde liep de heks, erbarmelijk jammerend, om het huis.
De heksen, gelijk reeds gezegd is, veranderen zich in katten.
Zekere jongen zag elken avond een groote kat bij zijn ouders huis
rondsluipen. Hierop had hij geen goed oog. Daarom voorzag hij
zich van een dikken stok en gaf, toen de kans gunstig was, de
kat een duchtigen slag op den kop. Des anderen morgens had zijne
oude buurvrouw eene wond aan het hoofd. Zij en niemand anders
was de kat geweest.
Het zal wel haast vijftig jaren geleden zijn, toen zekere burgerlieden te Stroobos veel last hadden van ratten op hunnen zolder.
Daar werd dus een val gezet. Des avonds in de huiskamer zittende
hoorde men het toeslaan van den val. Men ging naar boven. Eene
prachtige, volkomen zwarte, maar onbekende kat zat met den rechtervoorpoot in den val beklemd. Hierom was het nu niet te doen en
zoo voorzichtig mogelijk verloste men poes uit Karen pijnlijken toestand. Gelukkig was de poot niet gebroken. Den volgenden morgen
wachtte men de oude werkvrouw te vergeefs en weldra liet zij
weten dat zij in lien nacht haar rechterarm zoo erg bezeerd had,
dat werken haar onmogelijk was.
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Ook was er eens een man, die op zekeren tijd de geheele kleeding
zijner vrouw op den vloer zag liggen. Nu kwam er een groote kat
en kroop in die kleéren. Hij wilde haar verdrijven met een flinken
schop. Maar denk eens aan! het was zijne eigene vrouw, die hij schopte.
Eenige jongens te Wirdum, op zekeren avond ijverig spelende,
werden daarin verstoord door de verschijning eener groote zwarte
kat. Deze was eene heks, die moest er aan gelooven. Zij werd vervolgd met steenen en knuppels, en aan een harer achterpooten zoo
goed door een Steen getroffen, dat zij na tweemaal over den rug
te zijn geruld, zich angstig verschool onder een hoop takken. Nu
woonde daar destijds eene oude vrouw, die altijd voor eene heks
werd gehouden, misschien wel omdat zij wat ruw en grof was in
haar spreken en doers. En Coen deze des anderen morgens voor den
dag kwam, was zij kreupel.
Vrouwen die, met een paar korven aan een juk, wittebrood en
kleingebak bij den boer gingen uitventen, werden ook dikwijls voor
tooveressen gehouden. Men zeide, dat zulk eene heks des avonds,
als het duister geworden was, hare korven op den weg plaatste,
het juk er dwars over legde, hier op ging zitten en zoo naar huis
reed. Te Garijp woonde voor vele jaren zulk eene bollenventster,
van wie men vertelde dat zij met aan ieder arm een bollenmand
door de lucht konde vliegen. En dit bleek werkelijk zoo te zijn.
Een jager, die in den laten avond in den herfsttijd met geweer en
weitasch huiswaarts keerde, zag, niet zeer hoog in de lucht, een
gedrochtelijken vreemdsoortigen vogel vliegen. Hij brandde er op
los en — hij had den vogel een vlerk afgeschoten, maar wat kwam
er uit de lucht vallen ? Een mand met nog een paar bollen er in.
Waar de verminkte vogel zelf bleef wordt niet gemeld, maar men
wist nu Loch voor vast, dat de altijd verdachte oude vrouw eene
tooverheks was.
Een op Amsterdam varende friesche schipper, die een toovenaar
was, wilde op een nacht door de lucht naar Gorredijk varen, doch
zond vooraf zijn knecht ter kooi. Toen nu het schip op iets hards
stootte en de knecht riep : «Wat is dat ?» riep de schipper terug :
«0, dat is de haan van den Oldeboornster toren. » — Een andere
even knappe schipper had op zulk een luchtreis zijn zoon aan
boord. Deze riep op eens: « Vader, het zwaard raakt den grond. »
— c Neen, dat heb je mis, » was 't antwoord, « het was de haan
van den Oudkerkster toren. »
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Te Leeuwarden was, nu reeds zeer fang, geleden, eene bierbrouwerij, waarin iederen nacht een aantal katten bijeen kwamen en
poot aan poot dansten. De brouwer, hiermee zeer slecht gediend,
gebood zijnen knecht een grooten ketel vol water op het vuur te
koken en dat water de katten, als zij weer kwamen dansen, op het
lijf te werpen. Dit werd gedaan. Een ontzaglijk groote ketel werd
met water gevuld en op het vuur gezet, waarbij de brouwersknecht
de wacht hield. Pas was het middernacht geslagen of het gezelschap verscheen en de dans begon. Maar nu komt de knecht en
stort zoo snel hij kan het kokende water over de danseressen uit.
Weg waren ze. Maar 't ergste kwam achteraan. Des anderen morgens moest de vrouw van den brouwer het bed houden, omdat zij
overdekt was met brandwonden.
Iemand, die bij nacht op weg was, kwam eens nabij eene heksenbijeenkomst. Hij zag de heksen dansen en hoorde haar zingen:
En zullen wij En willen wij,
En zullen wij hem wippen? Als de oude grijze grauwe komt,
Dan zullen wij hem knippen !

De man vluchtte in eene nabijstaande boerenwoning.
De heksen bestrijken zich met tooverzalf en vliegen dan, onder
het uitspreken eener tooverspreuk, den schoorsteen uit. Een boer
ontdekte op zekeren nacht dat zijne vrouw het bed had verlaten.
Hij zag haar onder den schoorsteen staan, bezig zich te besmeren,
en vroeg wat zij uitvoerde. Zij zei : « 1k ga een reisje maken ;
wil je mee ? Dan moet je zeggen : «Er uit en er over, naar . . . .
( zij noemde de plaats waar 't naar toeging ). — De boer vergiste
zich echter en zeide : « Er uit en er door, naar . . . . » Maar dit
bekwam hem slecht, want nu vloog hij door alles heen wat op
zijn weg stond, niet altijd zonder pijn.
Te Molkwerum veranderden de heksen zich niet alleen in katten,
maar ook in hazen, die zeer vroeg, eer de dag aanbrak, de koeien
in de weide molken, zoodat de boer des morgens de jadders ledig vond.
Eene heks te Leeuwarden tong dikwijls des nachts uit, in gezelschap van andere tooveressen, waarschijnlijk om feest te vieren.
Zij trokken dan door de lucht, ieder een bezemstok berijdende, naar
Pilarum. Dit is eene plaats, die zeven mijlen aan gindsche zijde
van Madrid ligt.
Het dorp Molkwerum werd voorheen wel eens « het Heksershol »
genoemd omdat, naar men zeide, het aantal tooveressen daar groot
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was. Deze dames kwamen soms laat in den avond bijeen achter den
zeedijk bij het hooge nand, en staken dan in melkmouden (friesch: aden)
over zee naar Spanje of ergens anders heen, ter feestviering.
Voeren ze op die manier soms over een meer, dan hadden zij wel
eens een kloet noodig en hiervoor gebruikten zij dan een stopnaald.
Men vertelt ook dat eene heks 's nachts koud als een steen in
Naar bed ligt, terwiji hare ziel op rein is. Ook heat zij geen schaduw.
Het is veel langer dan honderd jaren geleden, toen de knechts
van de Ilindelooper kaai 9, het beurtschip van Hindeloopen op Amsterdam, opmerkten, dat, als het schip te Hindeloopen aan wal lag,
des morgens de touwen geheel verkeerd waren vastgemaakt, namelijk met een oudewijvenknoop, ook « knoffelknoop » genaamd, die
— geheel in tegenstelling met den echten «schippersknoop » —
van zelf los gaat wanneer men aan het touw trekt. Ook de schipper zag dit en vroeg wie van hen het zoo slordig had gedaan, dat
het wel het werk van een oud wijf scheen te zijn. De knechts
verzekerden, dat zij des avonds de touwen vastmaakten zoo 't behoort; hoe dit -'s morgens veranderd kon zijn wisten zij niet.
Maar de groote knecht dacht er het zijne van. Hij was gewoon,
als het schip aan den wal lag, in zijne mooning te slapeu, dock besloot

nu, om zoo mogelijk achter het geheim te komen, een nacht in
het schip door te brengen. Hij ging des avonds om negen uren
aan boord in de kooi liggen, maar zorgde, niet in slaap te vallen.
Drie uren ongeveer had hij zoo doorgebracht, toen het hem voorkwam, dat de touwen werden losgemaakt en de zeilen geheschen.
Dit was nu toch iets wat hij niet verwacht had, en voor geen geld
ter wereld zoude hij het op dat oogenblik hebben gewaagd de kooi
te verlaten. Het duurde niet lang of het schip scheen in vliegende
vaart de baren te klieven, zoodat alles schudde en kraakte. De
schippersknecht dacht : « wat ik nu zal moeten beleven, dat mag
de drommel weten, maar ik kom zoo niet op het deli. » — Dit
duurde naar zijne berekening niet veel langer dan een half uur,
toen werd alles stil. Het drukke geloop en gewerk, dat hij gedurende dien tijd op het schip had vernomen, hield plotseling op ;
weldra hoorde hij niet het minste geritsel meer, het schip lag stil.
Toen hij een weinig van zijne ontsteltenis was bekomen, begreep
hij toch er meer van te moeten weten. Hij was voorzichtigheidshalve gekleed in de kooi gaan liggen en sloop nu op de kousen
naar het luik, nauwkeurig luisterend of hij ook eenig gespuis
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hoorde, maar 't was doodstil. Hoewel nog ietwat beschroomd,
waagde hij 't het luik zoover te verschuiven, dat hij zitin hoofd
er door kon steken en naar buiten zien. Het eerste waar hij zich
over verbaasde was, dat het helder licht was als bij dag. Hierdoor
zag hij dat het schip aan den wal lag in eene hem geheel vreemde
landouw. In zijne nabijheid zag hij boomen van eene soort, die hij
niet kende, prachtig groenend en beladen met goudgele appelen.
Hij begreep volstrekt niet in welken hoek der wereld hij terecht
was gekomen, en konde bezwaarlijk gelooven, dat hetgeen zijne
oogen daar zagen, werkelijkheid was. Maar nergens, waarheen hij
ook rondkeek, ontdekte hij een menschelijk wezen. Eindelijk greep
hij moed, en beproefde aan wal te komen ; dit gelukte zeer goed.
Haastig begaf hij zich naar den naastbijstaanden boom en schudde
aan een der takken, die daarop terstond eenige der fraaie appelen
liet vallen. In alleriji bergde onze zeeman dezen in zijne zakken en
spoedde zich toen naar het schip terug. Na het luik zorgvuldig te
hebben gesloten, sloop hij weer in de kooi. Niet zeer lang had hij
daar gelegen, toen hij nogmaals voetstappen op het dek vernam. De
touwen werden losgemaakt, de zeilen bijgezet en het ging weer van
wal. Het schip kliefde door het water alsof de duivel zelf aan boord
was. Dit was misschien ook wel het geval. Ongeveer een half uur
duurde weer de reis, toen scheen men op nieuw aan wal te komen.
De zeilen werden geborgen en de touwen vastgemaakt en toen dit
werk was afgeloopen, werd alles op het schip weer doodstil alsof
er nets was gebeurd. De schippersknecht bled echter in zijne
schuilplaats tot het aanbreken van den dag. Toen begaf hij zich
naar buiten ; het schip lag op zijne gewone plaats te Hindeloopen
aan den wal, en alles er op was volkomen in orde, maar de touwen,
waaraan het gebonden lag, waren wederom verkeerd vastgemaakt.
Nadat hij alles nauwkeurig had nagezien en de touwen gebonden
zoo 't behoorde, begaf hij zich huiswaarts. In de nabijheid zijner
woning komende, zag hij eene vrouw om den hoek van een huis
verdwijnen en hij dacht : « Wie dat wel zijn mag ? » Want dat
de heksen des nachts het schip gebruikten om naar een onbekend
land te reizen en daar feest te vieren, dit stond nu bij hem
ijzervast. De steeg voorbij komende, welke de vrouw was ingeslopen, stond zij hem na te gluren. Hij wendde zich even om en zag
haar aan, terwijl hij een zijner buitgemaakte oranjeappelen voor
den dag haalde en haar toonde. Op dit gezicht werd de vrouw
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bleek als eene doode en zakte ineen. Drie dagen later was zij
een lijk. 1)
Een paar arbeiderslieden in den Zuidwesthoek van Friesland
hadden een kind, een meisje dat niet voordeelig groeide, eer eenigszins ziekelijk was. Dit kwam, naar men vermoedde, omdat de 'floeder Been zog ' had en alzoo het kind met pap en koemelk moest
voeden. Het wicht scheen hier niet tegen te kunnen, althans volgens het oordeel van den dokter ; maar verstandige buurvrouwen
waren van meening, dat er wel iets antlers achter kon schuilen.
De dokter beproefde allerlei middelen tot herstel van het kind,
doch zonder gunstig gevolg. Soms scheen het wel iets beter
te worden, maar dan was het ook al spoedig weer bij het oude.
Op den duur ging het achter- inplaats van vooruit. Eindelijk
achtte do dokter noodig het kind geitenmelk te doen drinken. De
behoeftige ouders hadden geene geit, maar het gelukte hun Loch
zooveel geld bijeen te zamelen dat zij eene melkgevende geit konden
koopen. Toen nu het zieke kind dagelijks geitenmelk dronk, begon
het zichtbaar te beteren en men had alle reden te hopen dat het
geheel zoude herstellen. Maar wat werd nu het geval ? De geit,
die aanvankelijk overvloedig melk gaf, scheen na verloop van eenige
weken ongesteld te worden en het melkgeven verminderde. Kwam
men des morgens om het dier te melken, dan stond het te rillen
en te bibberen, als had het de koude koorts in 't lijf, en men
verkreeg telkens kleiner hoeveelheid melk. Niemand begreep wat
het dier scheelde ; men wendde ook alle middelen aan tot herstel,
doch zonder vrucht. De toestand van het beest verachterde merkbaar en eindelijk stierf het. Het zieke kind ging nu ook weer
achteruit. De ouders deden alles wat zij konden, maar 't hielp niet ;
zij moesten hun kind verliezen. Maar wat had nu eigenlijk aan de geit
den dood gedaan ? Het is bekend dat een heks niet altijd de macht heeft
om een kind, op hetwelk zij 't heeft gemunt, regelrecht dood te
tsjoenen. Dan zoekt zij echter de ouders op eene andere wijze kwaad te
doen. Naar men zeide was er een heks in de nabijheid, die 's nachts de
geit uit haar hok haalde en er op reed naar de gewone nachtelijke
bijeenkomsten. Onderscheidene menschen, die daar in den naasten
omtrek woonden, hadden haar wel zien rijden, nadat men eerst een
1) Dit geval wordt ook in veel beknopter vorm verteld van een besehonken man, die
op zekeren avond bij ongeluk in een aan wal liggend schip terecht kwam en er wilde
slapen, maar eene gelijke rein maakte ale de hindelooper schippersknecht.

159
vreemd gejank had gehoord. Dit had hen dan het bed doen verlaten om te zien wat er gaande was. En dan zag men klaar en
duidelijk de heks op de geit rijden, waarbij zij het Bier tot eene
meer dan natuurlijke snelheid voortzweepte. Geen wonder dat de
geit na zulk een tocht van afmatting stond te beven als van koude
en op den duur onder die marteling bezweek.
Het is ook aan de heksen te wijten, als de hoenders windeieren
leggen. De schalen, die deze eieren behoorden te hebben, worden
door haar weggenomen en gebruikt voor schuitjes om er mee over
zee en meren te varen. Het is daarom raadzaam, als men eieren
gegeten heeft, de schalen, eer men ze wegwerpt, in stukken te
breken, anders konden de heksen ze voor schuitjes gaan bezigen. —
Potlepels, (Fr. sleeven) worden door de heksen evenzeer als vaartuigen gebruikt.
Balthasar Bekker deelt in De betoverde wereld mede, dat hij als
predikant te Franeker, dus tusschen 1666 en 1674, daar kennis gemaakt en zich veel bemoeid had met een jongeling, die zelf verzekerde omgang met een boozen geest te hebben. Deze haalde hem
's nachts uit het bed en bracht hem, langs een fraaien weg, lien
hij bij dag nooit zag, bij een feestelijke bijeenkomst van mannen,
vrouwen en duivels. Daar ging het dan recht vroolijk toe en werd
men onthaald op allerlei spijzen en dranken. Eerst had dit plaats
in het huisje, dat buiten Leeuwarden bij de galg stond en gediend
zal hebben voor bergplaats van gereedschappen enz. Dit -nietige
gebouwtje was dan bij die gelegenheid veranderd in eene prachtige
zaal. Later werd het nachtfeest gehouden op een stuk Weiland even
buiten Franeker, dat hij Bekker aanwees. In dit land was een waterkom of put, waarin altijd, behalve bij langdurige zomerdroogte,
water stond. Maar wanneer de duivel met zijn gevolg daar feestvierde, stond, volgens den verteller, die put vol vuur en vlam, waar
de duivelen doorheen vlogen alsof het nets was.
Hoe eene heks hare slachtoffers wist te pijnigen leert het volgende:
Een boer, die kort geleden op eene andere plaats was komen
woven, werd door zijne vrouw verrast met de geboorte van een
jongen zoon. Aanvankelijk was dit kind gezond en zag het er kostelijk uit, — maar dit veranderde spoedig. De boer had een vasten
arbeider; deze kwam iederen morgen tegen vijf uren om aan het
dorschen te gaan. En niet lang daarna begon het kind onrustig
te worden ; dan schreide het hevig en aanhoudend, het scheen veel
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pijn te lijden. Dit duurde telkens tot bijna zeven uren. De ouders
moisten er geen raad mee. De boer zei : « Het is toch vreemd, dat
dit altijd begint als Abe begint te dorschen. Zou die man te vertrouwen zijn ? Wij kennen de menschen hier nog niet voldoende. )
De man zinspeelde op tooverij en de vrouw achtte 't ook niet
onwaarschijnlijk dat er zoo iets achter schuilde. Zij zeide : « Zou
het niet goed zijn als gij Abe daar eens over onderhieldt? » De
boer achtte dit wel raadzaam. Hij sprak met Abe over de zaak,
maar deze bezwoer bij hoog en laag dat hij de zwarte kunst niet
verstond en evenmin ,wilt waaraan het kind van den boer leed.
Den volgenden morgen zond de boer Abe naar het veld te werken,
en toen de man nu even voor zevenen in zijne woning kwam om gereedschap te halen, vond hij den vuurpot op den haard vol gloeiende
kolen. De vrouw scheen een groot vuur gestookt te hebben en hij
vroeg haar naar de reden daarvan. Zij had aardappelen voor het
varken gekookt, zei ze. Maar dit was niet waar, want die waren
den vorigen avond reeds gekookt. Abe kreeg er een schuin oog op
en dacht ': c verduiveld ! zou ik eene heks hebben getrouwd? Dat
moet ik beter weten. » Des avonds zeide hij tot den boer, dat hij
om bijzondere reden den volgenden morgen wat later dan gewoonlijk bij zijn werk zoude komen. En den volgenden morgen ging hij
op den gewonen tijd de deur uit, maar sloop er ook weer in, om
door een reet in de kamerdeur te begluren wat zijne vrouw zoude
uitvoeren. Daar zag hij nu, dat zij een turfvuur aanzette zoo groot
als een stoel, en toen dit met kracht brandde, haalde zij twee poppen voor den dag. Een er van drukte zij met de voetjes tegen den
heeten ijzeren vuurpot, terwig zij zeide: « Jij bent Griet van den
turfschipper ; ik zal je kwellen, omdat je yak- ons erg slechte turf
voor goed geld heeft verkocht. ) Nu nam zij ook de tweede pop
en deed er eveneens mee, onder het prevelen deter woorden : «En
iii bent de kleine Fokke van onzen boer ; ik zal je pijnigen, omdat
je moeder een stuiver meer dan den marktprijs voor een pond boter
neemt. a zal dat schraapzuchtige yolk tergen tot in het vierde
geslacht. ) Hierop opende Abe de deur en zeide : « Dit is voor het
laatst, vrouw ! daar kan je maar c donder !» op zeggen. » De vrouw
verschrikte zoo hevig dat zij in 't eerste oogenblik wel stow scheen.
Maar spoedig smeekte zij, de zaak geheim te houden. Nu, dit
beloofde 14 ; zij was toch ten slotte zijne vrouw. Hij begaf zich
weder naar den boer, en daar gekomen was 't eerste, wat hij vroeg,
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hoe het met den kleinen Fokke was. « 0 ! van morgen veel beter
dan anders, » werd hem geantwoord ; « hij heeft maar een weinig
geschreid en nu slaapt hij als eene roos. » — «Ja, » zei Abe, c 't
kan zijn dat hij van nu aan wel betert. Hij is misschien 's morgens
wat koortsig geweest. » Dit kwam den hoer ook zeer waarschijnlijk
voor, « want, » zeide hij, « het kind had altijd vuurheete voetjes,
terwijl het zoo schreide. » — « Mijne vrouw, » zeide Abe nu, « wenscht
zaterdagavond wel boter te hebben; maar dien stuiver boven de
markt, daar pruttelt zij bijster over. 't Is in den winter. » —
« Welnu ! » zei de boerin, « dan moet ik dat wat schikken. » Abe
ging weer aan zijn werk. Zijne vrouw kreeg des zaterdagsavonds
de boter een stuiver goedkooper en de kleine Fokke groeide sedert
dien tijd als kool.
Op de Broek onder Akkerwoude woonde weleer eene oude naaister, die wel eens een dag naar een der boeren in den omtrek ging
om naaiwerk te verrichten, en 's avonds keerde zij dan meest naar
haar huffs terug. Nu gebeurde 't eens in den winter, toen het water
dichtgevrozen lag, dat in die streek drie rietsnijders nog laat in
den avond op het veld aan het werk waren. En nu zagen zij de
oude naaister langs het ijs rijden in een klein wagentje met een
zwart kalfje er voor. Juist nevens de drie werklieden bleef het
rijtuig staan, om even te rusten, naar 't scheen. Nu riep een der
rietsnijders : « Breekt er wat ?» Daar scheen het kalfje zoo van te
verschrikken, dat het met wagentje en naaister en al wegvloog
zoo snel als de wind.
Het is in 't laatst der achttiende eeuw geweest, dat er te Bolsward op het Hoog een paar gehuwde lieden woonden met een
talrijk kroost. Hieronder was een kind van omstreeks negen maanden, dat .3teeds sukkelde, en men meende 't er voor te mogen
houden, dat kwade menschen daar de hand in hadden. De moeder
had eene vriendin harer jeugd, die ook getrouwd was, maar geene
kinderen had. Zij woonde met haren man in de nabijheid, namelijk
in de Witheerensteeg. Evenals niet zelden voorkomt, hield deze
kinderlooze vrouw veel van kleine kinderen. Geen wonder dus dat
zij hare vriendin, die in zoo'n drukke huishouding zat, dikwijls een
bezoek bracht. Vooral vernam zij steeds met veel belangstelling naar
het zieke kind. Ook de beide mannen gingen vriendschappelijk met
elkander om. Aan het zieke kind werd natuurlijk gedaan wat doen11
II.
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lijk was. Medicijnen, door den dokter voorgeschreven, gebruikte men
altijd door, doch niets hielp. Eindelijk verklaarde de dokter, dat hij
niets meer aan de kwaal kon doen, hij achtte 't echter noodzakelijk dat het kind zog van eene andere vrouw kreeg. Wilde ook dat
niet helpers, dan was er geen raad meer. De moeder achtte zich
hierdoor beleedigd. Zij had altijd volop zog en al hare kinderen,
behalve dit eene, waren flink opgegroeid en bloeiden als rozen. De
dokter scheen wel gek. Haar man was van dezelfde meening
en aangezien het kind vrij zeker betooverd was, vond hij maar
't best naar een duivelbanner te gaan. Des anderen morgens begaf
hij zich op weg, voorzien van een fleschje met water van het
zieke kind. De wonderdokter lien hij wilde bezoeken woonde op
een aanmerkelijken afstand van Bolsward, zoodat de man niet voor
den avond terug kon komen. Hij vond den dokter gelukkig tehuis.
Deze beschouwde met aandacht het water in het fleschje, terwiji
hij allerlei vragen deed, waarop de man zonder eenige achterhoudendheid antwoordde. Zoo bracht hij den duivelbanner behoorlijk op de hoogte der omstandigheden en kwam deze onder
meer ook te weten, dat eene vriendin der moeder van het zieke
kind daar dagelijks aan huis kwam en steeds medelijdend allerlei
versnaperingen medebracht voor de lijdende kleine. De man ontving van den dokter een zakje met kruiden, waarmee de wieg
van het kind moest worden uitgerookt, en een fleschje medicijn,
waarvan men driemaal daags, 's morgens, 's middags en 's avonds,
het kind een lepeltjevol moest ingeven. Daarbij werd hem opgelegd, zich onderweg nergens op te houden, maar zich haastig huiswaarts te spoeden. Verder, dat men moest zorgen bij 't uitrooken
der wieg alle deuren en vensters goed gesloten te hebben. Bovenal
moest hij er op letten, wie hem, als hij nu met de geneesmiddelen
in den zak in de nabijheid van zijn huis kwam, tegemoet zoude
komen en schijnbaar belangstellend naar den toestand van zijn kind
vragen. «Want, » zei de duivelbanner, « het gebeurt dikwijls, dat
eene heks er den reuk van krijgt als men ter genezing van bet
betooverde kind den rechten weg is ingeslagen. En dan is zij er op
bedacht om zoo mogelijk dat werk te doen mislukken. » Na betaald
te hebben wat van hem gevorderd werd nam de man, met de
medicijnen in den zak en 's dokters lessen in het hoofd, de terugreis aan. Angstig gejaagd, waagde hij 't niet, onder weg ook maar
een kwartiertje rust te nemen, toch was het reeds duister then hij
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te Bolsward de Sneekerpoort binnen kwam, gelukkig zonder eenig
gevaar te hebben ontmoet. Langs het Hengstepad ging hij voorbij
het Jongemahuis, ook Hooghuis genoemd, en voorbij het stadhuis
de Witheerensteeg op naar het Floog, waar zijne woning was. Pas
was hij in genoemde steeg gekomen, toen hem eene vrouw ontmoette, die in het duister zoo dicht langs hem voorbij liep, dat zij
met haar elleboog tegen zijne zijde stootte of eigenlijk tegen het
medicijnfleschje, dat hij daar in den binnenzak had. Nu Wilde het
geval, dat hij in denzelfden zak ook een sleutel geborgen had , en
deze deed het fleschje kneuzen, zoodat de medicijn verloren ging.
Tehuis komende deelde hij aan zijne vrouw het ongeval mede
en deze zei dadelijk : c Die vrouw kan, dunkt mij, niemand antlers
geweest zijn dan onze vriendin; zij is hier pas vandaan gegaan en
scheen eenigszins gejaagd. » — « Ach God ! » zei de man, q daar zou
men 't beste van hopen. » — « Waarom toch ? » vroeg de vrouw
eenigszins onthutst. De man vertelde nu waarvoor de duivelbanner
hem had gewaarschuwd. Maar het zou hem toch leed doen als
hunne vriendin eene heks bleek te zijn en de bewerkster van de
ziekte huns kinds. En afgaande op des wonderdokters mededeelingen, begon hij toch te gelooven dat het wel waar zou kunnen
zijn. Meri kon het kind nu wel Been geneesmiddel toedienen, maar
meende toch het uitrooken der wieg niet te moeten nalaten. Laat
in den avond werd dit werk ondernomen, nadat men alle deuren
en vensters zorgvuldig had gesloten en zelfs de slotgaten dichtgestopt. Want eene heks kan door een klein gaatje als 't moet.
Alleen de schoorsteen mocht openblijven. De kruiden van den dokter
wierp men in een komfoor met vuur, dat onder de omgekeerde
ledige wieg was geplaatst. De kamer was spoedig gevuld met een
bijna verstikkenden rook en tegelijk met een ondragelijken stank.
Zoo dik werd de rook, dat de lamp ging kwijnen en dreigde uit
te dooven. Middelerwiji jammerde en kreunde het zieke kind onophoudelijk. En terwijl dit alles op het hevigst was, werd er buiten
aan de voordeur van het huis gedraaid. Deze zat goed genoeg op
het nachtslot en werd natuurlijk niet geopend. Maar spoedig daarop
hoorde men achter het huis op de plaats een hartverscheurend en
rumoerig kattengejammer. Toen de kruiden verglommen en versmeuld waren, klaarde de rook, die een uitweg door den schoorsteen vond, een weinig op. De katten gingen zwijgen of trokken been
en het zieke kind werd rustig, zoodat de ouders konden gaan
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slapen. Des anderen morgens ging het verhaal dezer gebeurtenis
als een loopend vuurtje door Bolsward en spoedig wist ieder te
vertellen, wie de tsjoenster was die hier de hand in het spel had.
Haar man, hoewel niemand het hem zeide, begon er ook iets van
te bemerken. Hij was gewoon iederen zaterdagavond in de herberg
de Valk te komen, waar hij dan een vast gezelschap burgers van
zijnen stand aantrof. Hier werd het hem vrij verstaanbaar te kennen
gegeven, dat zijne vrouw voor eene heks werd gehouden. Dit ergerde
hem zeer, en mede op aanraden zijner vrienden besloot hij, middelen
aan te wenden om zoo mogelijk achter het ware van de zaak te
komen. Bij dag boorde hij, terwijl de vrouw even afwezig was, een
gat in den zolder zijner woonkamer en wel boven de plek waar zij
gewoon was te zitten. Den volgenden zaterdagavond ging hij op
den gewonen tijd de voordeur uit, maar sloop om het huis heen,
de achterdeur, die hij op een kier had gezet, weer in en verder
zoo stil mogelijk den trap op naar den zolder. Vanhier kon hij
zijne vrouw bespieden. Allereerst ging deze de voor- en achterdeuren
sluiten, en in de kamer teruggekomen opende zij een kastje, waarin
zij, voorzoover hij wist, niets anders had dan haar eigen kleeding.
Thans echter haalde zij daaruit een poppetje voor den dag, ter
grootte als waarmee de meisjes spelen, maar dit was evenals een
bakerkindje in luiers gewikkeld. Met dit poppetje ging zij bij den
haard zitten en begon het met groote spelden te prikken, overal
waar zij het maar prikken kon. Tegelijk zorgde zij, het haardvuur
goed brandende te houden. Nu en dan zag zij naar de klok, want
zij moest rekening houden met den tijd waarop haar man gewoon
was terug te komen. — Welk doel was er bij dit speldeprikken ? Dit :
was er op dat oogenblik ergens, onverschillig op welken afstand,
een kind lijdende ten gevolge harer tooverij, dan gevoelde dit al
de prikken die zij in het poppetje deed, en kon, zoolang zij daarmeé
aanhield, niet ophouden met erbarmelijk te krijten en te schreien. —
Tegen den tijd der terugkomst van haren man bergde zij het
gereedschap weg en zorgde het avondmaal gereed te zetten alsware er niets gebeurd. De man sloop even behoedzaam als hij
gekomen was naar beneden en de achterdeur uit. Bij de voordeur
klopte hij aan en werd door de vrouw binnengelaten en ontvangen
even vriendelijk als altijd. Hij echter had aanvankelijk niet veel
praats, maar al spoedig verzoclft hij om den sleutel van het kastje
daar in den hoek. Niet zonder verbazing zag zij hem aan en zeide
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niet te begrijpen dat hij iets in dat kastje te doen kon hebben.
4 Geef mij maar eerst den sleutel, » zei hij, 1 dan zal ik meer zeggen. » Zij was er niet spoedig mee gereed, maar hij bleef steeds
sterker aandringen. C En vertel me nu eens, » zei hij, C wat je eigenlijk in dat kastje hebt. 0 - C Dat is je wel bekend, » antwoordde
zij : « ik heb er mijne geheele kleederdracht in. En — nu ja — als
je 't weten wilt, ook nog een poppetje, dat ik onlangs op de straat
heb gevonden. » — « Dat poppetje wensch ik te zien ; 't verwohdert
mij dat je mij daar nooit iets van gezegd hebt, » zeide hij, terwijl
hij het kastje opende. Tamelijk spoedig vond hij daar een rolletje
goed, waaruit, toen hij het loswikkelde, het tooverpoppetje te
voorschijn kwam. Hij bezag het nauwkeurig, en vroeg hoe het
kwam dat het ding overal met spelden scheen beprikt te zijn. De
vrouw wist daar niets van, naar ze zeide, en verzocht hem haar
het poppetje maar terug te geven, zij Wilde er een meisje` van een
harer kennissen meé verrassen. — De man beduidde haar, dat daaraan niet viel te denken. « Ga jij maar naar bed, » zei hij, «ik wensch
hier nog een kwartiertje bezig te zijn. 1k begrijp nu wel eenigszins op- welke manier jij kleine kinderen verrast. Het poppetje krijg
je niet terug. » Zij begon te schreien en zei, dat hij een onverstandige dwarskop was, maar zij ontkleedde zich toch en ging te
bed. — Hij herstelde het vuur op den haard en zette er een goed
aantal turven bij, zoodat het weldra flink begon te branden. En
nu wierp hij het tooverpoppetje te midden der vlammen. Pas had
hij dit gedaan, of de vrouw daar achter de gordijnen begon te stenen en te kermen van pijn. Haar man vroeg : « Wat scheelt er aan ?
Ik begrijp niet dat je 't daar zoo te kwaad kunt hebben. » — Maar
haar gejammer nam steeds toe; zij kromp van smart. En toen
eindelijk het poppetje geheel was verbrand, was de vrouw een lijk.
Te Bolsward woonde voor zeer vele jaren een jonge schipper,
die gehuwd was met eene schippersdochter. Zij hadden twee kinderen, die voordeelig opgroeiden en, zooals 't dikwijls gaat, al spoedig
volgde de derde. De baker, die zij bij zulke gelegenheden in dienst
hadden, was eene, die hare menschen bijzonder naar den mond wist
te praten. Velen zijn daarmee gediend ; zoo ook de bedoelde jongelui. Eerst ging alles naar wensch, maar na verloop van eenige
dagen werd het met den jonggeborene zichtbaar minder. Het kind
zag er niet te best uit en was steeds lastig en krijterig. Het werd
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sukkelend. Nog slechts weinige weken was dat kind oud, toen de
ouders metterwoon vertrokken naar een naburig dorp. Het zieke
kind verachterde steeds ; men liet er wel een dokter bij komen,
maar 't hielp niet. De ouders kwamen dan ook langzamerhand tot
de overtuiging, dat het kind betooverd moest zijn. Verstandige
buurvrouwen waren 't hiermede eens en gaven allerlei raad en
inlichting, maar weinig wat iets kon baten. — Er woonde in dien
tijd te Bolsward een man, van wien men vertelde dat hij iets
meer kon dan een gewoon mensch, zoo iemand dien men wel duivelbanner noemt, maar wien deze naam juist niet welgevallig is. De
schippersvrouw besloot dien man over haar sukkelend kind te raadplegen. Op een goeden dag, toen het . kind tamelijk goed was, reisde
zij er mee met het veerschip naar Bolsward. Bij den wonderdokter
toegelaten, gaf zij hare boodschap te kennen. Hij beschouwde eene
pons het kind aandachtig en zeide toen : «Je hebt wel wat lang
gedraald met bij me te komen, moedertje ! Het is toch wel jammer,
dat men altijd komt wanneer het bijna te laat is. Nu, je moet
zorgen eene goede hoeveelheid water van het kind te behouden.
Dan moet je een nieuw hol steenen kookpannetje uit den winkel
halen, met een pakje stevige spelden. Deze doet gij in het pannetje en giet het water daarop ; de spelden moeten er goed onder
staan. Dan brengt gij den boel boven een flunk brandend vuur aan
het koken, en dan kan 't wel zijn dat er iemand bij je buiten om
het huis komt loopen. Woont echter de pleegster van het kwaad
op tamelijk verren afstand van uwe woonplaats, dan komt zij niet.
Maar alsdan zal zij in haar eigen huis, zoolang gij het water laat
koken, eene bijna ondragelijke pijn moeten doorstaan, zoodat zij het
uitschreeuwt. Begint het kind van dien tijd of te beteren, dan zal
het wel spoedig geheel klaar zijn. Het is ook mogelijk dat het
niet betert, omdat ge zoo laat bij mij gekomen zi tit. In dat geval
moet je in de volgende week terugkomen, dan zal ik andere
middelen beramen. > — De vrouw reisde met haar kind terug,
en zoo spoedig doenlijk deed zij wat de dokter had bevolen. Zij
zorgde nauwkeurig in alles volgens diens voorschrift te handelen.
Zij liet het water koken tot het geheel was verdampt en daarmee
was natuurlijk het werk afgeloopen. Maar zij had, terwijl het water
kookte, geen oud wijf bij haar huis vernomen en geen kattengejammer gehoord. Zij moest dus denken dat de tsjoenster van haar
kind niet in de nabijheid woonde. Maar wat het gelukkigste was ;
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het zieke kind begon van het eerste uur of te beteren. Ongeveer
drie maanden later was het reeds een jongen alsof hij uit den dijk
was gedolven. }let was nu in het fraaiste van den zomer en alle
dagen mooi weer ; daarom besloot de schippersvrouw hare familie
en kennissen te Bolsward te gaan bezoeken. Zij was nu trotsch
op haren prachtigen jongen, die de tooverij zoo schitterend had
beschaamd, en wenschte hem wel Kier en daar te laten zien. Evenals
den vorigen keer reisde zij met het schip naar Bolsward. Toen
zij daar in den voormiddag aan wal stapte, was de eerste, die zij
ontmoette, een dochtertje van de reeds genoemde bloemzoete baker.
Het meisje, dat boodschappen ging doen, vroeg aan de jonge vrouw
hoe 't haar en haar kind ging, en deze vroeg aan het meisje hoe
't hare moeder de baker ging. « Thans zeer goed,» zeide 't kind,
«maar 't zal een maand of drie geleden zijn, toen heeft zij eens
op een dag zulk een verschrikkelijke pijn gehad, dat het om niet
uit te houden was. Zij stond des morgens gezond op en na verloop
van een paar uren begon het, en zoo hevig, dat wij er geheel van
werden ontsteld. De dokter werd gehaald, deze schreef een recept,
toen kregen we een fleschje met goed uit de apotheek, daar moest
moeder onmiddellijk vijftien druppels van innemen, en bedaarde de
pijn niet, dan na verloop van een half uur weer vijftien druppels.
Maar wij hebben haar wel viermaal moeten ingeven eer de pijn
bedaarde. Toen was 't plotseling over. Nu is moeder heel goed ,
gij komt haar zeker even groeten ? Zij heeft dikwijls naar uw jongetje gevraagd. » — «Ik weet niet of ik er den tijd voor zal hebben,» zel de vrouw, het meisje verlatende. Maar zij dacht bij zichzelve : «Dat valsche wijf behoeft niet te denken, dat zij mijn knaapje
opnieuw in de schaar zal krijgen.» Zij kon wel nagaan, dat juist
op denzelfden tijd, toen zij haar vreemdsoortig kooksel te vuur had,
de baker dien hevigen aanval van pijn had gekregen. Zij herinnerde
zich nu wat de duivelbanner haar had gezegd, en het werd haar
zoo klaar als de dag : niemand dan die lieve, vriendelijke baker kon
de heks zijn, die haar kind had betooverd. Zij vertelde dit aan een
ieder en de baker was sedert als tooveres gebrandmerkt.
«1k geloof niet aan heksen en tooverij,» zeide iemand in Doniawerstal, «maar ik wil een geval vertellen, dat waarlijk gebeurd is,
hoe vreemd het moge schijnen : «Mijne grootouders woonden voor
zestig, zeventig jaren te Dijken, toen het met twee hunner kinderen,

168
jongens van omstreeks vier en vijf jaren, niet naar wensch ging.
Tjebbe zat altijd met de hand bij de kleeren in en op zijn keel te
krabben en Watze schreeuwde en raasde steeds op eene erbarmelijke
wijze. Het spreekt van zelf dat daar een dokter bij werd gehaald ;
maar zonder gevolg. Een tweede geneesheer bracht even weinig
hulp aan. Op herhaald aanraden van kennissen en familie besloot
pake eindelijk naar den duivelbanner in de Knijpe te gaan. Hij was
geen man, die met dergelijke dingen ophad, maar in den nood
doet men soms iets waartoe men anders niet zou komen. -Het eerste
wat de duivelbanner hem toevoegde, was : « Zoo ! heb ik je daar
al ? IIK had je nog eerder verwacht, het staat niet zoo best bij u aan
huis. » En zoo meer. Hij vertelde alles juist zooals 't was, ook dat
Watze altijd raasde. «Maar, » zeide hij, « de jongen zal nu wel wat
rustiger zijn. » — Van dat oogenblik af, gelijk vervolgens bleek, was
het kind rustig. Toen pake zoude heengaan zei de wonderdokter :
« Je moet vanavond de kussens, waarop de kinderen slapen, eens
nazien, dan zult ge wel iets vinden. » — Dit deed hij, maar vond
niets bijzonders. — De medicijnen die pake meekreeg hielpen ook
niet veel. De kinderen werden juist niet minder, maar beterden ook
niet merkbaar. Toen kwam op zekeren dag eene vreemde vrouw,
niet ouder dan dertig jaren ongeveer, met wat koopwaren in een
mandje aan den arm, bij de deur. Beppe ging er heen en nu was
het : « Dag, vrouw ! alles wel, bier ?» Zonder nadenken antwoordde
beppe : « Ja, dat gaat wel. » — «Neen vrouw, » zei nu de vreemde,
« dat moet je niet zeggen, dat is niet waar. Het is her niet goed. »
En nu begon zij op te lezen, volkomen zooals alles was. Dit trok
beppes belangstelling en zij vroeg : « Weet gij daar raad voor?»
En Coen dit bevestigend werd beantwoord, moest pake er bij komen.
De vreemde vrouw kwam in huis ; zij wist haarfijn te zeggen hoe
't met de kwijnende kleinen stond en zeide ten slotte : « Met het
vee staat het ook niet goed. » — Dit alles wist mijn varier nog
heel best en hij heeft het meermalen verteld : de koeien waren ook
betooverd. Men ging in den stal en de vrouw wees de zieke koeien
aan, daarbij zeggende : c Die kan ik genezen en die, maar die niet. »
En dit is later volkomen volgens Naar zeggen uitgekomen. —
Pake moest nu een boor nemen en gaten boren in de kozijnen der
deuren en vensters, en nadat de vrouw eenig poeder in die- gaten
had gedaan, moest pake er pinften in slaan en hij mocht niemand
hare plaatsen laten zien of doen weten. In het woonvertrek terug-
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gekomen zeide de vrouw : «Die het je doet heeft hier veel verkeering gehad. Zij is tegenwoordig geweest bij de geboorte van
dat kind en van dat, maar bij de anderen niet. >> Pake en beppe
begrepen nu, dat hun oude baker bedoeld werd, die, zooals zij wel
wisten, ontevreden was omdat zij in den laatsten tijd daar niet was
gebruikt. Zij scheen dus haar wraak te koelen aan de jongste twee
kinderen. De vrouw zeide verder : c Morgen zal hier iemand komen
om wit goed, maar geeft het haar niet, want anders zou ik niets
meer kunnen doen. >> Den volgenden morgen omstreeks tien uren
kwam er iemand, het was de oude baker, met een potje en verlangde, gelijk wel meer gebeurde, wat melk. Beppe nam het potje
om er melk in te doen, maar bedacht zich even en zei : «1k wil
eerst mijn man eens gaan vragen. >> En het antwoord van deze
was : «Wij kunnen vandaag geen melk missen. » De kinderen beterden vervolgens van dag tot dag, en de vreemde vrouw kwam nu
en dan hoogte nemen. Op zekeren dag gal' zij beppe een zakje met
kruiden en zei: «Dit goed moet je op dien dag en dat uur verbranden, zoo en zoo.» Beppe deed dit, maar tijdens de verbranding kwam de oude baker bij haar in huffs geloopen, schreeuwende
en jammerende : «0! wat heb ik een pijn ! wat heb ik een pijn ! »
Beppe beklaagde haar niet veel, maar weer haar spoedig de deur.
Na verloop van nog eenigen tijd waren de kinderen volkomen hersteld. De vreemde vrouw kwam nogmaals terug en veftklaarde hare
taak voor afgedaan. Op pakes vraag, wat hij haar sdhuldig was,
antwoorde zij : «Niets ; ik moet dit werk twee jaren doen, maar
mag er niets voor nemen, ook voor de medicijnen niet. Maar ik
ben roomsch-katholiek, en zoo gij iets geven wilt, doe het dan
aan de katholieke gemeente te Sint Nicolaasga. » Dit heeft pake
then gedaan, maar van de vrouw hebben zij later mooit weer iets
vernomen. --, c 1k geloof niet aan heksen en -tooveren,» zoo besloot
de verteller, cmaar dit is toch we,rkelijk zoo ebeurd. Mijn varier
heeft het ons mqermalen verteld ; hij wilt 'let nog zeer goed. Hij
was, toen het gebeurde, een knaap van ongeveer acht jaren en had
wel medicijnen van Langweer moeten halen.»
Ongeloovigen zeggen: «leder mag mij betooveren als hij kan,
mits hij moet me niets ingeven ; een mensch vergiftigen is geen
kunst. >> — Anderen zeggen : «Allerlei gekke dingen te geloopen
is kinderachtig, maar alles te verwerpen gaat ook niet aan. Dat
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er iets [bovennatuurlijks] bestaat en dat er menschen zijn die meer
kunnen dan hun goed is, geloof ik wel. » — 1k geloof er niet
aan, » zei eene moeder tot een tsjoenster, « maar als je mijn kind
betsjoent sla ik je met een ijzeren pan de hersens in. » — Echte
geloovigen zeggen : « De Schrift leert ons dat er van oudsher duivelskunstenaars en tooveressen geweest zijn, en als men mij nu kan
aantoonen waar de laatste tsjoenster gebleven is, dan zal ik gelooven dat ze er thans niet meer zijn — maar eerder ook niet. »
Men kookte ook olie met spelden en naalden er in, om eene
tooveres te ontdekken en tegelijk te pijnigen. Was iemand daarbij
in het bezit van een bezempjestuiver 1 ) en een klavervier, dan kon
hij de tooveres te zien krijgen zij had dan, alleen voor zijn oog,
een braadpannetje omgekeerd op het hoofd. Het gebeurde ook, dat,
terwiji men bezig was met zulk eene kokerij, de heks in haar huis
een ongeluk kreeg, door van den zolder of op eene andere wijze te
vallen en daarbij een arm of been te breken. Zij was dan voor
haar leven geteekend.
In de kerk kan men de heksen leeren kennen ale men door een
vingerring de aanwezige vrouwenschaar begluurt. De dienaressen
des satans zal men dan gekroond zien met een paar hoorntjes.
Nog eene andere manier om eene tooveres te ontdekken is deze :
men neemt drie van slootjes voorziene kistjes van verschillende
grootte, zoodat zij in elkander passen als een nest doozen. De
slootjes moeten kruissleuteltjes hebben. In het kleinste, dus 13innenste kistje plaatst men een theekopje of glaasje met water van
den betooverde en daarin legt men minstens drie roggekorrels.
Zoodra deze ontkiemen moet de tooveres bersten of zij moet zich
vertoonen in de onmiddellijke nabijheid der woning van den betooverde. Nog in de laatste helft der negentiende eeuw is op die wijze
in Dantumadeel eene oude vrouw ontdekt, zoodat zij later altijd
als een tooveres werd aangezien.
Van ouds heeft men, met verschil in de toepassing, zekere bovennatuurlijke kracht toegeschreven aan de woorden die het eerste vers
van het Evangelie van Johannes uitmaken : 2ri ben beginne tua
bet Poort/ rube bet Woort 11143 Iii 015obt/ rube bet Wow
b3a# einbt. Om te weten of eene vrouw, die men van tooverij
I) Eene vroegere zilvermunt van een stuiver, waarop de pOlenbundel der Vereenigde
Nederlanden was geslagen. Deze pijlenbundel heette in de volkstaal een bezempje. Zulke
stuivers kwamen niet talrijk voor, daardoor kregen zij waarde als amulet of zoo iets.
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verdenkt, werkelijk eene heks is, en of iemand, die aan eene verdachte kwaal betooverd is of niet, doet men het volgende :
In een meest gebruikelijk kerkboek der protestanten (omdat dit
voor het doel het geschiktste formaat is) legt men een kruissleutel
op Ev. Joh. I vs. 1, zoo dat de ring of het oog des sleutels
buiten het boek ligt. Men slaat het boek toe en bindt er een band
of snoer om, zoo vast, dat men het aan den sleutel kan opheffen.
Twee personen, tegenover elkander zittende, drukken den uitgestrekten voorsten vinger hunner rechterhand tegen elkander, na
eerst den sleutel, met het boek er aan, over een der vingers gehangen en vervolgens op het punt van aanraking geschoven te
hebben. Zoo wordt het boek hangende gehouden. Nu vraagt een
hunner: « Is N.N. eene tooverheks ?» En de ander antwoordt : « Wel
zeker niet ! » Is de bedoelde vrouw geene heks, dan blijft het boek
bewegingloos hangen. Is zij het wel, dan laten de houders, zonder
het te willen, den sleutel van de vingers glipp—en en het boek valt.
— Zoo kan men ook vragen: « Is N.N. betooverd of niet ?» En
het orakel antwoordt op dezelfde wijze. Evenzoo: «Is hij te genezen of niet ? » Dit is de sieutelproef (kaeiproeve) die ook op eene
eenigszins andere wijze wordt genomen door een persoon. Deze
noemt dan een touw, steekt het door het oog van den sleutel,
knoopt het dubbel aaneen en doet den sleutel in het midden, steekt de
hangen aan beide zijden door het dubbele touw en draait het eenige
slagen om. Nu steekt hij het einde van den sleutel tusschen de bladen
van het kerkboek eveneens bij Ev. Joh. I, vers 1. Dit een en ander
zoo vasthoudende zegt hij : In den beginne was het woord en het woord
was bij ...... hier noemt hij in de plaats van God den naam der vrouw
of des mans dien men van tooverij verdenkt. Heeft hij den waren naam
genoemd, dan draait de sleutel van zelf om en de schuldige is ontdekt.
Iemand die niet kan zweeten, kan maar voor vast aannemen dat
hij betooverd is. Zoolang een kind goed kan zweeten heeft men
zekerheid dat het niet betooverd is.
Een best middel om te kunnen weten, dat een sukkelend kind
betooverd is, bestaat hierin, dat men drie geerfde bloedkoralen \aan
een roodzijden draad rijgt en zoo samenbindt, met drie knoopen er
op, dat zij als een klaverblad naast elkander zitten. De draad met
deze koralen bindt men om den hals van het zieke kind, en is dan
na verloop van vierentwintig uren een der Brie bloedkoralen buiten
de knoopen gesnapt, dan is het kind betooverd,
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Niet ieder evenwel is in het bezit van geerfcle bloedkoralen, maar
wat men altijd kan doen : het kussen, waarop iemand dien men
voor betooverd houdt, slaapt, openen en den inhoud oll,derzoeken.
Vindt men daarbij zoogenaamde kransen, dan is de zaak uitgemaakt;
want deze zijn het werk van tooveressen. Het is daarom zeer aan
te raden, dat men kleine kinderen eens in de week een schoon
hoofdkussen geve. Daardoor beneemt men de heks den tijd om er
kransen in te maken. Die kransen bestaan meest uit einden lint of
band, lapjes linnen of beddetijk, waaraan een aantal vedertjes zijn
vastgehecht. Ik heb er eens een gezien, die werd gehouden voor
een vogel zonder kop, staart en pooten ; het was een vlechtwerk
van gekromde vedertjes, die met de schachten naar binnen om een
middelpunt waren sahmgepakt. Heeft men kransen in een kussen
gevonden, dan is het zeer raadzaam, deze te toonen aan den duivelbanner, dien men gaat raadplegen. Deze geeft dan gewoonlijk den
raad, die Bingen te verbranden met gesloten deuren, want ook dit
zal de heks noodzaken bij het huis te koman waar de verbranding
plaats heeft. Een mutsje, eenigen tijd gedragen door het kind dat
men voor betooverd houdt, kan den wonderdokter ook veel licht
geven. Zout rondom de wieg op den vloer gestrooid, en een bijbel
onder de wieg gelegd, zijn zeer goede middelen om een kind voor
betoovering te vrijwaren.
leder kan voor zichzelven en de ouders kunnen voor hunne kinderen een voorbehoedmiddel tegen betoovering aanwenden, namelijk :
altijd het hemd het achterste voor dragen. Ook is het zeer goed —
zoo niet beter — duivelsdrek in de kleéren te benaaien. Varkens
last men het innemen.
Het karnen bij den boer kan ook betooverd zijn. Dan schuimt
en bruist de melk de .karn nit, maar de boterafscheiding blijft
achter. Lieden, die 't beter meenen te weten dan anderen, zeggen,
dat dit veroorzaakt kan worden door gebrek aan zindelijkheid bij
de boerin, ook door sommige planten, die in bet weiland kunnen
groeien, en misschien het allermeest door een ziekelijk ongemak
dat eene of meer der melkgevende koeien kunnen hebben. Maar
de geloovigen weten wel beter : het is het werk van kwade menschen. Om dit kwaad te verdrijven, hangt men een zakje met
kruiden, door een duivelbanner verstrekt, in de karn. Om het
te verhoeden is het zeer goed, in den koestal voor de koeien een
klein zakje met duivelsdrek te begraven. Nog beter wordt het
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geacht, dit te doen onder iederen deurdorpel van het huis. Vandaar het gezegde :
" Duivelsdrek, op drempel of varkenstrog bevestigd, is echt ;
Want dit beneemt aan de heksen hecht en recht.'
De lavas of lubbestok, ligusticum levisticum (Friesch lobbestriik) is
eene kwalijkriekende plant, die ongeveer een meter hoog opschiet.
Deze plaatsen de boeren voor de vensters van den melkkelder, om de
geheime krachten der heksen of te weren en zoo te zorgen dat het
boterkarnen niet door tooverij ondoenlijk worde gemaakt. Vroeger
bestond onder de boeren het gezegde : « Als wij de boter op het
land vinden is de karn betooverd. >> — In den tijd toen men weinig
of niets deed om schrale onvruchtbare landerijen te verbeteren, vond
men soms in laaggelegen oorden op magere weilanden eene paddestoelachtige stof, die voor het oog veel geleek naar boter en dan
ook hekseboter» werd genoemd. Zij was namelijk door de heksen
uit de betooverde karn genomen en weggeworpen of verloren. Dat
dit goedje, behalve het uiterlijk aanzien, alle eigenschappen van
boter miste, verwonderde niemand, want dit was het gevolg der
tooverij 1 ). Meest zijn het arme oude vrouwen die beschuldigd of verdacht worden van hekserij. Men vertelt wel, dat zij 's avonds inaar
een ledige beurs buiten aan de huisdeur hebben te hangen, om die
's morgens met geld gevuld te vinden, maar zij schijnen toch over het
algemeen karig door den Baas bedeeld te worden. Spotvogels zeggen
daarom : « Die menschen hebben er niet veel aan, dat zij den duivel
dienen, de Baas laat ze toch maar altijd arm blijven en in behoeftige
omstandigheden leven. — In mijne jeugd hadden eens, bij het
armhuis mijner geboorteplaats, een paar oude vrouwelijke verpleegden twist, en een hunner riep : « Pas op ! of ik zal je betsjoenen
I) Deze heksenboter, in ons land wel traalboter, in Engeland fairy batter, in Zweden
trullsier of trull8kid genoemd, is eene slijmzwam (Myzomyceet) waarvan een gele (Aethaliam) in bosschen en op broeiende run, een witte (Spumaria alba D. C.) op Bras woekert.
Het and voor den dag komen van deze en dergelijke voorwerpen heeft aanleiding gegeven
om hun ontstaan aan geheimzinnige oorzaken toe te schrijven, waarop ook namen als
spokenspog, en sterreschot, stcrverschot of sterresnuitsel wijzen. Onder den laatsten naam
worden verschillendc dingen verstaan, ook een donkergroen gelei-achtig wier, Nostoc
commune, dat, na regen, soms in groote menigte op den grond waargenomen wordt. Ook
is wel als sterresnuitsel eene slijmerige massa beschouwd, die, bij onderzoek, uit halfverteerde
en door watervogels in de vlucht uitgebraakte kikvorachen bleek te bestaan. — Van
dieuzelfden aard is ook het geloof omtrent bloedregen, ontleend aan een mikroskopisch
Wine roode wier, die in dakgoten enz. langen tijd droop kan liggen en dan na regen
plotseling herleven en zich vermenigvuldigen (Haematococcus pluvialis). Men zou hier nog
bij kunnen voegen zoogenoemd uit de lucht gevallen of meteoorpapier, dat bestaat uit
lagers eêdroogde draadwieren, die van een uitgedrOogden waterbodem losraken.
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dat je de pooten uitsteekto> d. i. sterft. Die arme sloof wilde ook
nog iets beteekenen, zij trachtte ontzag in te boezemen door het
geloof, dat zij de macht bezat om iemand ongelukkig te maken!
Men dwong sours eene heks om iemand, dien zij betooverd had,
te zegenen en daardoor te onttooveren. In den winter van 1676
ontving eene vrouw te Kolderwolde in den laten avond een bezoek
van twee mannen van Oudega, die met een bootje waren gekomen
en haar zeiden dat zij meé moest. Zij had eene vrouw te Oudega
betooverd door vervloeking en moest haar onttooveren door haar
te zegenen. De beschuldigde zwoer bij hoop en laag, dat zij van
geen tooveren wilt, maar dit hielp niet ; zij werd in de boot gesleept, naar Oudega vervoerd en , daar bij de betooverde vrouw in
huis gebracht. Daar stond een groot turfvuur op den haard te
branders en de vermeende tooveres kreeg het aan hare keus : de
zieke, zegge de betooverde vrouw, te zegenen of op dat vuur te
worden verbrand. Zij begreep dat zegenen hey beste zou zijn. Men
zeide haar de woorden voor, die zij had uit te spreken, en zij zei
ze na : In den naam des Vaders, des Zooms en des Heiligen Geestes.
Dit was echter nog niet voldoende. Zij ontving van een der mannen
een slag in het aangezicht, die haar den neus deed bloeden. Dit
bloed werd in een kopje opgevangen en aan de zieke vrouw ingegeven. Eerst nu was deze voor goed onttooverd.
Een schoenmakersknecht te Warns werd betooverd door eene
vrouw van Molkwerum, terwiji hij bezig was haren voet te meten
voor een paar nieuwe schoenen. Zij maakte van deze gelegenheid
gebruik om zijn hoofd, dat toevallig ongedekt was, te beademen.
Spoedig hierop werd de man ongesteld, maar niet dan na veel
dokteren en meesteren begreep men, dat hij betooverd was, De
beschuldigde vrouw werd nu met vriendelijke praatjes bij hem in
huis gelokt, terwijl daar eenige ruwe mannen bijeen waren gekomen. Na de deuren en vensters gesloten te hebben, dwongen die
mannen haar den betooverde te zegenen met de woorden : In den
naam des Vaders, des Zoom en des Heiligen Geestes. Tevens werd
zij tot bloedens toe mishandeld, ten einde den lijder iets van haar
bloed toe te dienen.
Een schipper, die altijd met een knecht voer, terwijl zijner vrouw
aan wal woonde, verkeerde sedert geruimen tijd in het ongelukkige geval, dat hij nooit met zijn schip kon zeilen. Al woei er
een flinke bries, al was de wind hem gunstig : de man mocht zeil
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bijzetten zooveel hij wilde, het schip bewoog zich niet. Wilde hij
het van de eene plaats naar de andere doen varen dan moest hij
werken en hard ook. Hij begreep zeer goal dat er tooverij achter
schuilde, maar wie hem deze kool stoofde, wist hij niet te vermoeden. Zijn knecht deelde natuurlijk in het moeielijke van de zaak,
en het ligt voor de hand, dat deze zulk een dienst verliet zoodra
hij kans zag eene betere plaats te verkrijgen. Het gevolg hiervan
was, dat de schipper dikwijls een anderen knecht moest nemen en
zoo kreeg hij ook eens een rechten woestaard in zijn dienst. Vloeken
en zweren en alles wat grof en onbeschoft was behoorde bij hem
tehuis ; ook zeide men, dat hij omgang met den booze had. Toen
deze bij gunstigen wind de zeilen opheesch, zei de schipper : c Ja,
dat kunt ge wel doen, maar het zal niet baten. » — Zoo kwam
het ook : het schip wilde alweer niet zeilen. De knecht begon geweldig te vloeken en schreeuwde, terwijl hij zijn zakmes trok :
daar zal de duivel in slaan als wij niet zullen zeilen. » Met het
mes in de vuist stoof hij het vooronder in en rukte er een paar
planken uit den vloer. De ruimte daaronder plegen vele schippers
de hel te noemen. Als razend van - woede begon de knecht daar
met zijn mes in de inhouten — het paal- en balkwerk, waaruit
het geraamte van een schip bestaat — te snijden en te hakken
dat er de spaanders na vlogen. Toen hij weer op het dek kwam
was zijn mes bebloed. De schipper beefde van angst, maar de knecht
zei : <Nu zullen we zeilen. » — En jawel ! toen alles gereed en in
orde was, zeilde het schip dat het een acrd had. — Kort daarna kwam
de schipper weer tehuis. Hij vond zijne ivrouw te bed liggen en in
zwachtels en doeken, want haar geheele lichaam was bedekt met
wonders, die met een mes schenen te zijn toegebracht , ja, zij scheen
den dood nabij. — Zij en niemand antlers was de heks die het
schip van haren man betooverd had. Zij mocht hem niet lijden en
zag gaarne dat hij telken reize maar zoolang mogelijk van huis
bleef, daarom had zij bewerkt dat het schip niet konde zeilen. De
kerven en snijdingen, door den knecht in het hout gemaakt, hadden
haar getroffen en haar genoodzaakt het schip te onttooveren.
Duivelskunstenaars.
Duivelskunstenaars zijn lieden, meestal mannen, die allerlei Bingen
weten uit te voeren, welke aan een gewoon menschenverstand bovennatuurlijk voorkomen. Welke kunstenarijen men aan hen toeschreef,
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is reeds medegedeeld in het hoofdstuk over Klaas Kunst. Iemand,
die uit liefhebberij wat aan de natuurkunde, of ook aan goochelarij
deed en daarvan proefjes toonde, werd al spoedig voor een duivelskunstenaar gehouden. Kunstjes met de kaart waren in de eerste plaats
verdacht, — ook het kaartspel zelf. Vooral streng rechtzinnige
Gereformeerden hielden en houden speelkaarten in letterlijken zin
nog voor eene uitvinding des duivels. Dat goochelaars, koorddansers en soortgelijke kermiskunstenaars door de hulp des duivels
hunne wonderwerken deden, stond ontwijfelbaar vast. Reizende
goochelaars werkten dit geloof ook wel opzettelijk in de hand. Ik
hoorde zulk een man bij de uitvoering zijner kunsten eens prevelen :
« Mundus vult decipi, » (deecepi zei hij eigenlijk). Later zeiden sommige der toeschouwers : « Pas op ! die vreemde woorden ! daar stak
wat achter. » — Er was een boek verkrijgbaar — ik kan niet
zeggen waar — dat « De zwarte kunst » heette en altijd verzegeld
werd verkocht. Door dit te lezen werd iemand met den duivel
vertrouwd, maar ook voor hem beveiligd. Waar is het, dat enkelen onder het yolk het Tooverboek van Simon Witgeest, (uitgeg.
te Amsterdam 1695,) in bezit hadden, en werd dit ontdekt, dat
was voldoende om hun den naam van duivelskunstenaars te bezorgen. Was zulk een geheimzinnige kunstenaar tevens wonderdokter,
dan verkreeg hij den naam van duivelbanner. Hij bezat dan het
vermogen om allerlei betoovering onschadelijk te maken en te doen
ophouden, en kwalen te genezen waarmee de knapste dokters geen
raad moisten. Van zulke wonderdokters vertelde men ook nog in de
laatste helft der negentiende eeuw, dat zij boeken (misschien ook
handschriften) bezaten, die van ouders tot voorouders in hunne
familie waren geweest en nergens voor geld verkrijgbaar. Allerlei
ziekten en ongemakken werden den menschen op het lijf gezonden door den booze. De koorts was een booze geest, die in
eigen persoon op vaste tijden iemand kwam plagen, gedurende
eenige uren. Vroeger heette zij in Friesland de tsjinst, dat is : dienst.
Zoolang iemand in een koorts lag, was hij in den dienst of onder
de heerschappij van een demon. Knappe duivelbanners konden de
koorts « bespreken » , d. i. bezweren of uitdrijven. Maar zij moesten
haar dan eene plaats kunnen aanwijzen, waar zij hare plagerij kon
voortzetten, op dezelfde wijze als Jezas de booze geesten in de
zwij'nen liet varen, Luk. 8 : 32. Zekere boer, die aan de derdendaagsche koorts Teed, raadpleegde een duivelbanner en deze zei : « Ik
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kan je de koorts wel afnemen, maar dan moet ik haar op een ander
overbrengen. Heb je misschien ook iemand, lien je wel eens wat
kwaads gunt ?» — De boer zei : «Ja, dat kon wel zijn, maar dit
gaat toch wel wat te ver. De derdendaagsche koorts is een groote
plaag, die durf ik mijn ergsten vijand niet toe te wenschen. » —
« Welnu, » hernam de wonderdokter, « wil ik haar dan in je pereboom
brengen ?» — Als dit kon gaf de boer hiervoor zijne toestemming.
Toen de man tehuis kwam, stond de pereboom met slap nederhangende bladeren te rillen en te beven, als iemand die een erge koorts
heeft. De boer bleef vrij van de koorts, maar de pereboom bestierf het.
Het volgende, mij verteld door een man die anders wel bijgeloovig was, maar dit toch moeilijk als een onomstootbaar feit durfde
aannemen, doet uitkomen, dat men zich eene afzonderlijke soort
booze geesten voorstelde, die koorts» heetten. Een werkman, zoo
luidt de mededeeling, liep tegen den avond langs den voet van
den zeedijk tussehen Harlingen en het dorp Zurich. Op de kruin
van den zeedijk zag hij niet ver van zich of iets zweven als een
paar kleine donkere wolkjes. Dit waren een paar koortsen en de
eene zei tot de andere : «Ben jij op 't oogenblik buiten dienst?
Ik ook. Waar denk je nu op los te gaan ? » — wil,» was 't
antwoord, « een bezoek brengen aan Klaas N. (dit was de man zelf,
die 't gesprek afluisterde). Die zal van avond stipenbrij (karnemelkspap) eten ; dan sluip ik, terwijl hij eet, in een lepel brij en laat
mij daarm.e6 heel gemakkelijk naar binnen glijden. » — «Ei, ei! ;
dacht Klaas, « 't is goed dat ik 't weet ; nu kan ik op mijn hoede
zijn. — Bij zijne tehuiskomst had zijne vrouw de brij reeds
gereed. Klaas nam plaats aan tafel, schepte zijn bord vol brij en
deed alsof hij dadelijk aan 't eten zou gaan. Maar in plaats van
den eersten lepel pap naar binnen te happen, ledigde hij Bien in
een zijner laarzen, die hij pas had uitgetrokken. Nog eenige lepels
vol liet hij denzelfden weg gaan en hing toen de laars aan den
schoorsteenwand bij den haard. Nu duurde 't niet lang of de laars
begon te schudden en te rillen ; daar zat de koorts in. Klaas at
lekker zijn bekomst en bleef ongedeerd.
Nog in het begin der negentiende eeuw woonde te Herbaijum
bij Franeker een oudsoldaat, die wijd vermaard was als wonderdokter. Hij was nog een ouderwetsche soldaat van vOOr den tijd van
den gedwongen krijgsdienst, toen allerlei gespuis, vreemd en eigen,
dienst nam. Ruw van zeden en zeer onbehagelijk van voorkomen,
12
II,
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gprak hij daarenboven een gebroken Duitsch, voor eenvoudige lieden
nauweltlis verstaanbaar. Dit een en ander was voldoende om velen
ontzag, ja, vrees in te boezemen voor den geheimzinnigen bullebak,
dien men daardoor ook voor een duivelskunstenaar Meld. Men zeide
dat hij zijn roem als wonderdokter verworven had, toen hij nog
als landlooper rondzwierf. Volgens de gewoonte dier dagen verzocht
en verkreeg hij op zekeren arvond nachtverbltf bij een boer. Daar
vernam hij spoedig dat de vrouw des huizes kreunende te bed lag.
Op zijn vragen werd hem geantwoord, dat de vrouw reeds lang had
gesukkeld met een kraambeen. De boer had daar veel geld aan
verdokterd, maar geen bast gevonden. En nu was het zoover gekomen, dat het been moest worden afgezet. Den volgenden dag
zouden professoren van Franeker dat werk komen uitvoeren. De
oudsoldaat vroeg den boer of deze er ook nog lets voor over zoude
hebben, ingeval het afzetten voorkomen kon worden. — « Wel
zeker heb ik dat ! ) zei de boer, « daar zoude ik nog gaarne mijne
beste koe aan opofferen. ) — «Misschien moet het daar wel toe
komen, ' zei de soldaat, c heb je bij geval eene koe op stal, die
binnen kort moet kalven ? > — « Jawel. 2 — Nu, die koe moest
leveed worden opengesneden, het ongeboren kalf er uit genomen,
ook opengesneden en om het zieke been gelegd. De boer zei : «Het
is wel afgrbselijk, maar ik heb er reeds zooveel vruchteloos aan
ten koste gelegd, dit moet ook gebeuren. ) Alles geschiedde met
den meest mogelijken spoed. En toen des anderen daags de professoren kwamen, stonden zij verbaasd over de verandering ten
goede, die het been had ondergaan. De amputatie kon voorloopig
worden uitgesteld. Jawel ! het been beterde van dag tot dag en
was tamelijk spoedig volkomen genezen. Sedert dien tijd bleef de
oudsoldaat als wonderdokter te Herbaijum. Als iemand den oudsoldaat kwam raadplegen, was de man bijna altijd voor eenige
oogenblikken afwezig. Eene oude huishoudster bracht den bezoeker
dan in een wachtkamertje en hield hem aan de praat, door allerlei
vragen omtrent den toestand van den patient voor wien hij kwam.
Na verloop van eenigen tijd kwam de dokter, zoo 't heette, tehuis en
moist reeds alles wat de man wilde vertellen. Menig onnoozele bloed
was dan geheel verbazing en ontzetting, om zich aldus in de onmiddellijke nabijheid en onder den invloed van een vertrouwde des duivels
te bevinden. Maar sommigen mompelden, dat de dokter aan de andere
zi,jde van een dun besehot het gesprek had zitten of te luisteren. --
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Tusschen 1840 en 1850 reisde in de omstreken van Franeker- nog
eene landloopster, die voorgaf eene dochter van den oudsoldaat van
Herbaijum te 4n. En dit beweren legde haar geen windeieren.
In het dorp Wartena leefde in 't laatst der achttiende en ook
nog in de eerste helft der negentiende eeuw eene welgestelde boerenfamilie, die, naar men geloofde, in het bezit was van eene geheime geneeskunst. Onderscheidene mannelijke leden deter familie
deden aan dat werk en moesten het zich dan ook laten welgevallen,
dat zij door het yolk duivelbanners werden genoemd, zij mochten op
dezen naam gesteld zijn of niet.
Te Opeinde heeft, in de tweede helft der negentiende eeuw, een
wonderdokter gewoond, zeer onmanierlijk in zijne taal, en niet
alleen zeer bekwaam tegenover menschen maar ook tegenover dieren,
want een lok haar van eene zieke koe of een ziek paard stelde
hem in staat, de kwaal te herkennen en de noodige geneesmiddelen
voor te schrijven. De zoon schijnt de goede eigenschappen te hebben
geerfd en den roep van het wonderdokterschap in de familie to
houden, meer evenwel in een wijderen kring, dan in de naaste
omgeving.
Eveneens was nog voor korte jaren eene beroemdheid van eenige
beteekenis als duivelbanner, zekere Sjoerd Kuiper in de Knijpe bij
Heerenveen. Hoewel oogenschijnlijk in armoedige omstandigheden,
leed hij Loch zeker geen gebrek, want hij had eene goede praktijk. Lijders aan kwalen, waarmee men vruchteloos jarenlang had
c gedokterd ), en vooral betooverden kwamen dagelijks bij Sjoerd
hulp en raad vragen, uit alle oorden des lands en zelfs wel van
daarbuiten. Op verzoek bezocht hij ook de lijders in hunne wooing.
Bb zijn overlijden schijnt de kracht der gezondmaking op zijn broeder
te zijn overgegaan.
Voor korte jaren nog was er in Ooststellingwerf een persoon,
die zwerende vingers konde « bespreken ). Indien het kwaad niet te
ver gekomen was, genas hij een vinger zonder eenige pijn. Hij
nam het aangetaste lid voorzichtig tusschen duim en vinger, draaide
er een paar malen omheen, onder 't uitspreken van eenige onverstaanbare woorden, en ontvluchtte dan plotseling den lijder, teneinde dezen de gelegenheid te benemen zijn helper te bedanken.
Dit laatste mocht niet geschieden, omdat het de bezwering krachteloos zoude maken. Kort na deze kunstbewerking verdween de
pijn in den vinger en het ongemak was spoedig genezen.
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ender landloopers en schooiers waren duivelskunstenaars en geneeskundigen van lageren rang. Algemeen hadden deze lieden den
naam dat zij honden konden bespreken, d. i. bezweren. Menige
boer, die van belang jets te verliezen heeft, en ook menigeen, die
gaarne den schijn daarvan aanneemt, heeft op zijn erf een bulhond,
die iederen onbekende op een eerbiedigen afstand houdt. Maar onder
landloopers, ook onder venters met koopwaren, zijn er, die onbeschroomd op een boerenerf loopen, omdat zelfs de kwaadaardigste
hond lien ongemoeid last. Zoo iemand behoeft een hond maar goed
in de oogen te zien ; het prevelen van een paar onverstaanbare
woorden doet daarbij ook wel dienst. Verder wil men dat sommigen
dezer mannen onder in hun stok een verholen holligheid hebben,
gevuld met leeuwenvet. Dit nu behoeft een hond slechts te ruiken,
om met ingetrokken staart af te driiipen.
Fen duitsch koopman of venter in nappen, houten lepels, muizenvallen, enz. vertelde mij eens, hoe hij het bij een boer had verkorven. Rookende uit een halfafgebroken goudsche pijp, waarvan
de kop op dat oogenblik gloeiend heet was, stapte hij op een boerenerf. Daar kwam een groote hond op hem los ; hij hield 1-1(4
dier den heeten pijpekop voor ; de hond wilde daarop bijten, maar
brandde den bek en liep jankend heen. Niemand had het gezien
. en 't liep dien keer zoo af. Maar de hond was natuurlijk gedurende
eenige dagen niet als gewoonlijk en men begreep spoedig, dat de
nappenkoopman hem jets moest hebben gedaan. Toen deze na
verloop van eenige weken weer zijne waren kwam veilen, liet wel
de hond hem ongemoeid, maar de boer schold hem voor toovenaar
en beval hem haastig te vertrekken om nooit terug te komen.
Tot de geheime kunstenaars van lageren rang behooren ook zij,
die den klaverboer, wel te verstaan de speelkaart die zoo heet,
kunnen uitzenden om een flesch jenever. Het moet een donkere
avond zijn ; er zit ergens, — niet in een herberg of kroeg — een
gezelsehap aan het kaartspel. Maar men heeft er niets bij te drinken, en dit vindt men onaangenaam. Hetzij nu dat men geen zakgeld
heeft, of dat het naaste huis waar drank wordt verkocht te veraf
is, men moet zich met niets tevreden stellen. Een der aanwezigen
geeft echter te kennen, dat hij wel leans ziet een flesch jenever
te krijgen, als hij namelijk den klaverboer er om uitzendt. Maar
dan moet een ander de flesch, als zij gebracht wordt, aannemen ;
dit mag hijzelf niet doen. In negen van de Lien gevallen is er
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niemand die dit aandurft. Is er echter wel zoo iemand, dan opent
de duivelskunstenaar even de buitendeur en werpt de speelkaart in
de duistei'nis, met het bevel, dat zij een flesch jenever moet gaan
halen. Spoedig daarop zegt hij : « Nu is 't de tijd. » Weer wordt
de deur even geopend, de aannemer steekt den arm naar buiten,
er wordt hem eene flesch in de hand gegeven en haalt hij die
naar binnen, dan ziet men, dat de uitgezonden kaart op de kurk
ligt. De uitzender schenkt een glas vol en ledigt het over zijn
linker schouder buiten de deur en zegt : « Dat is voor den brenger. » De inhoud der flesch kan nu verder zonder gevaar worden gebruikt. — Deze grap is wel eens vertoond. Dan werd er
werkelijk eene flesch jenever gebracht, namelijk door iemand, met
wien het vooraf was afgesproken. Maar dan waren er ook altijd in
het gezelschap, die van dien drank geen druppel durfden te gebruiken. De jenever die van den duivel kwam was hen te gevaarlijk,
al was de echte Schiedammer hun dit niet.
In het boschrijkste gedeelte van Friesland leeft een vogel, die
op vaste tijden des jaars condom de boomers loopt, met den bek
op de stammen tikt en meestal er een gat in boort. wordt hij
niet verjaagd, dan blijft hij bij den boom tot hij het gat weer
dicht heeft gemaakt. Vliegt hij dan weg 'en komt hij terug met
een worteltje in den bek, dan springt op eens het gat weer open. —
Velen gaan in het' geheim er op uit om zulk een « springworteltje »
te bekomen, want dit heeft het vermogen om alle sloten te doen
losspringen. Het beste middel ter verkrijging er van is : onder den
boom een witten doek op den grond te leggen ; daar zou de vogel
het worteltje op kunnen laten vallen. Men wil dat sommige dieven
in het bezit zijn van een springworteltje. Zij kunnen dan gemakkelijk in alle huizen komen niet alleen, maar ook, als 't te pas
komt, de gevangenis ontvluchten.
Nu en dan komen er onder het yolk personen voor, van wie
men niet recht weet hoe zij aan den kost komen. Zij werken
weinig of in 't geheel niet ; zoover men kan nagaan verdienen ze
niet veel, en zij 'even Loch, en dikwijls niet armoedig. Zoo iemand
verdacht men vroeger spoedig, dat hij zich aan den duivel had
verkocht en dat deze hem van geld voorzag. Ook wel dat hij vrijmetselaar was. Het geloof, dat een vrijmetselaar nooit om geld behoeft verlegen te zijn, omdat de broeders altijd elkander helpen,
is nog niet uitgestorven, evenmin de meening, dat in- hunne geheime
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bijeenkomsten de duivel voorzitter is en hen helpt bij het uitvoeren van
allerlei gruwelen. Men weet ook, dat daarbij maaltijden worden gehouden en vertelt elkander, dat er wel Bens kinderen worden gegeten.
Om een lui en lekker leven te kunnen hebben was er vroeger
ook een wisseldaalder to bekomen. Onder de toen in omloop zijnde
munten was een zilverstuk van dertig stuivers of f 1,50, dat een
daalder werd genoemd. Het kwam echter niet veil voor. De bijzondere eigenschap van den wisseldaalder bestond hierin : wanneer de
bezitter iets kocht, dat minder dan een daalder kostte en hij gaf
zijn geldstuk daarvoor uit, dan kreeg hij natuurlijk kleingeld terug,
en na verloop van weinige minuten had hij den daalder weer in
den zak. Hij kon het stukje herhalen zoo dikwijls hij wilde, en op
die manier altijd ruim voorzien zijn van geld. Men ziet, dat het
voordeelig was steeds voor hoogstens een stuiver of een dubbeltje
te koopen, dan kreeg men telkens achtentwintig of negenentwintig
stuivers terug. Het ligt voor de hand dat zoo iemand nog al dikwijls een borrel kocht en gemakkelijk een losbol kon worden.
Beging hij de domheid, iets te koopen dat juist een daalder kostte
en daarvoor zijn wonderstuk uit te geven, dan kreeg hij 't niet
terug, en was 't voor altijd kwijt. In den nacht tusschen 30 April
en 1 Mei was er beter dan anders gelegenheid om zich aan den
duivel te verkoopen en ook om een wisseldaalder te bekomen.
Hiervoor had men het volgende te doen : Met een kat in een zak
moest men zich to middernacht naar een kruisweg begeven en uitroepen : «Wie koopt er mijn haasje ? Wie koopt er mijn haasje ? )
Dan verscheen de duivel en vroeg : « Welk soort van dier heb je
in den zak ? )› Het woord kat mocht niet worden genoemd en
daarom was het antwoord : t Een Naas.) — c Wat vraag je er
voor ? )) — « Een daaldertje maar ! een daaldertje maar ! ) — De
koop werd gesloten. De duivel kreeg den zak met de kat er in l )
en de ander, onder het zweren van eeuwige trouw aan den booze,
een wisseldaalder. De duivel liet de kat weer loopen, maar zij was
van dien tijd of eene tooverheks. — Krijgt de bezitter van een
wisseldaalder een tegenzin in het duivelsche ding, dan kan hij het
ook aan een ander overdragen, maar deze moet dan weten vanwaar
het muntstuk afkomstig is en denzelfden eed zweren, dien de eerste
b ezitter vroeger gezworen heeft.
1) Sprenger van Eyk meent, dat het spreekwoord : .11,ij heeft een kat in den zak gekocht,• hiervan afkomstig is. En dat klinkt niet onwaarsehijulijk.
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Tot de duivelskunsten behoort ook het waarzeggen. Dit is meest,
zoo niet altijd, het werk van vrouwen. Onder de landloopsters van
vroeger dagen kwamen vele waarzegsters voor. Maar ook in de
steden en in sommige dorpen woonden zulke sybillen. Er waren, —
ja, ze zijn er nog wel — kaartlegsters en kopjekijksters. Laatstgenoeznden beschouwden met veel aandacht het koffiedik, dat overbleef in een pas uitgedronken koffiekopje, en voorspelden daaruit
de toekomst van hem of haar, die de koffie had gedronken. Van
handkijkerij heb ik in Friesland nooit meer gehoord, hoewel Halbertsma er nog melding van maakt in zijne Rimen ind Teltsje8.
Nog in de laatste heeft der negentiende eeuw woonde op het
Vliet, eene buitenbuurt van Leeuwarden, eene zeer befaamde kaartlegster, bekend onder den naam van Akke van 't Vliet, of ook
Akke Kaart. Zij werd druk geraadpleegd, niet alleen door inwoners
Van Leeuwarden, maar ook door het landvolk uit den omtrek. Men
zeide dat Akke in 't geheim ontboden werd bij aanzienlijken in de
stad, of dat die er 's avonds heengingen. Doch 't waren hoofdzakelijk dienstmeisjes, die van hare gaven gebruik maakten, meest
des zondags na de kerk, of als er wat ix zwaars 2. op het gemoed
drukte, ook wel onder kerktijd en met verzuim van den dienst, maar
dit was toen erg zondig, en dan zal 't hart benauwd geweest zijn.
Het kon dan gebeuren dat zulk eene dienstbode dagenlang bleef onder
den invloed van wat zij daar had mogen vernemen. — Het eerste
bericht van Akke's dood kreeg ik toen ik mij ergens in eene dorpsherberg bey ond en daar toevallig ook een handelsreiziger uit Leeuwarden kwam. Deze vertelde, dat Akke van 't Vliet was overleden
en een e raar ) uiteinde had gehad. Toen het met haar op het laatste
liep, zoo vertelde de man, gebeurden er in hare bedstede zulke
vreemde Bingen, dat de aanwezigen de vlucht namen. En toen dezen
na verloop van eenigen tijd het waagden in het vertrek terug te
keeren, vonden zij Akke dood, met het hoofd het achterste voor
op den romp : 1 de duivel had haar den nek omgedraaid. ) — Dit
is iets wat de duivel meer pleegt te doen met zijne dienaren, nadat
hij hen jaren aaneen volop voordeel en genot heeft laten hebben.
't Gebeurt ook wel dat zulke lieden spoorloos verdwijnen. Nu,
reeds meer dan vijfentwintig jaren later, zijn er nog vrouwen, die
huiveren op het hooren van Akke's naam.
Op het Schavernek te Leeuwarden heeft, gelijktijdig en nog na
Akke eene dergelijke vrouw geleefd en gewerkt. In het gehucht
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Nieuwebrug ten noorden van Heerenveen woont nog eene waarzegster, niet minder vermaard, zeker ook niet minder bekwaam, dan
in Naar tijd Akke van 't Vliet, en alzoo eene waardige opvolgster van deze. Zij wordt dan ook steeds Hinke Kaart genoemd,
welken naam zij zich laat welgevallen, want zij is de vriendelijkheid zelve. Evenals Akke, en vooral als de vrouw op het Schavernek, ontvangt Hinke wel bezoek van aanzienlijken. Zij is gehuwd
en haar man speelt, wanneer het soms te pas komt, wel de rol van
handlanger. Haar eenvoudige doch knappe woning staat aan den
grooten weg. Het is schemeravond. Twee meisjes, beide met het
voorschoot om het hoofd geslagen, schijnbaar voor den tocht, maar
werkelijk omdat zij zich wat schamen, sluipen de huisdeur in. Zoodra de bezoeksters het doel harer komst hebben tekennen gegeven,
wordt het licht ontstoken. Alles in het vertrek ziet er, evenals de
vrouw zelf, proper uit ; zij is het beeld eener zindelijke arbeidersvrouw, maar ter dege bespraakt. Hinke gaat zitten bij de tafel en
de meisjes worden verzocht tegenover haar plaats te nemen. Uit de
tafellade haalt Hinke een spel kaarten van 32, en terwiji zij dit met
verwonderlijke vlugheid schudt, verzoekt zij met ernstigen aandrang,
dat op alles wat zij zal vragen naar waarheid worde geantwoord,
omdat liegen haar werk geheel kan verijdelen.
Nu is echter slechts een deter meisjes gekomen om te worden
ingelicht omtrent de toekomst. De andere is meegegaan voor gezelschap. Sytske heeft de Brie kruisjes reeds op den rug. Zij client
voor huishoudster bij een winkelier op een dorp in de nabijheid,
waar zij reeds als meid in dienst kwam, Coen de vrouw des huizes
nog leefde. In die dagen had de meid een vrijer, dien zij gaarne
mocht lijden, vooral omdat hij Lien pondematen goed land in eigendom had ; dat hij wat stijf en houterig was en geen slag van praten
had, dit beviel haar minder. Toen de vrouw overleed was Sytske
reeds zoo bekwaam in het bedienen van den winkel, dat de baas
haar gaarne in zijn dienst hield, ook met verhooging van loon. De
Loon op welken hij dit te kennen gaf, maakte op Sytske den indruk
alsof er iets meer achter stak en dat hij misschien na verloop van
tijd haar wel tot vrouw zou willen nemen. Om dit in de hand te
werken, maakte zij terstond aan de vrijerij met Japik een einde. Er
verliep een jaar en nog een, maar de baas, die ook wel twintig
jaar ouder was dan zij, scheen aan nets minder te denken dan aan
een huwelijk met Sytske. Zij, dit begrijpende, wenschte nu wel

185
weer de verkeering met Japik te hernieuwen. Eens in de week
kwam hij bij haar in den winkel een halfpond tabak halen, en zij
trachtte hem nu met vriendelijke woorden en glimlachjes hare bedoeling te doen begrijpen. Maar hij begreep niets, althans naar 't
scheen ; hij was steeds kort van stof en vertrok zoodra hij bediend
was. Zij schreef dit aan zijne stugheid toe ; inderdaad was het
schroomvalligheid. Zij was hem reeds verder dan op halfweg tegemoet gekomen, iets wat eigenlijk voor een meisje niet betaamt,
maar wenschte Loch nog wel verder te gaan, indien zij slechts
eenige zekerheid had. Ter verkrijging daarvan besloot zij eindelijk
Hinke de waarzegster te raadplegen. Maar alleen de geheimzinnige
vrouw te bezoeken, hier zag ze tegen op. Vandaar dat een harer
vriendinnen haar vergezelde.
Of de vriendelijke praatzieke waarzegster op de hoogte is van
Sytske's geschiedenis ? Zij verzoekt het meisje eene kaart te trekken. Zij spreekt nu eene soort onzuiver Holiandsch, meest gelijkende naar Stadfriesch, want de dagelijksche volkstaal is voor hare
kunst te onheilig. — Sytske trekt de hartenaas. « Het huis »
zegt Hinke, « nu maar weer ». — De tweede kaart is de klaverheer. — Dit lijkt ook goed ; nu nog een derde. Hierop wordt
de hartentien getrokken ; dit is de voile trouw, » zegt de waarzegster. De getrokken drie kaarten worden weer tusschen de andere
gestoken, het spel opnieuw geschud en vervolgens de 32 kaarten
in vier rijen van acht op de tafel gelegd. Nu zit Hinke eene poos
met een ernstig gelaat op de kaarten te turen, terwijl Sytskes
geheele aandacht op haar gevestigd is. Hinke breekt het zwijgen
of : « Nu kan ik je verklaren dat ik in lang niet iemand hier heb
gehad, die zoo blier (vriendelijk, lieftallig, aanminnig) in de kaart
ligt. » — Op Sytskes vraag, wat dit beteekent, is het antwoord :
Zie maar hier. De hartenvrouw — die zijt gij ligt daar, en
op dezelfde rij de klaverheer. Nu is het duidelijk dat uw beider
levensweg dezelfde is. Klaverheer is iemand met donkere oogen,
die veel over u peinst. Vreesde hij niet eene weigering, er zou u
binnen kort een huwelijksvoorstel worden gedaan. Tot een huwelijk
moet het eenmaal komen ; zie maar : tusschen de klaverheer en de
klavervrouw ligt « de voile trouw. » — « Het huis ligt naast de
klaveracht en dit beteekent, dat gij met uwen aanstaande niet ver
van het water zult wonen. Hij is een bedaard persoon, die de eerste
jeugd reeds achter den rug heeft. Er verloopen nooit twee zonda-
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gen zonder dat gij hem spreekt. Hij is niet geheel onbeniiddeld en
zult met hem voorspoed hebben, want gij (de hartenvrouw) ligt
voor « geld en goed » . Ook voor het overige zult gij gelukkig met
hem leven. >> — Sytske betaalt de waarzegster, en met haar vriendin weer buiten zijnde zegt ze : « Nu, als we dan toch voor mekahr
in de wieg 'zijn gelegd, moet het ook maar spoedig gebeuren. »
Niet onduidelijk geeft zij verder te kennen, des noods zelf het
huwelijksaanzoek te zullen doers. — Een half jaar later was zij,
naar ik vernomen heb, reeds met Japik getrouwd.
Bij het waarzeggen wordt eene zekere methode gevolgd, waarvan
de hoofdzaak is, dat iedere kaart eene vaste beteekenis heeft, b.v.
water, vuur, lucht, land, bosch, huis, geld, geluk, enz. Naar aanleiding van de ligging der kaarten, boven, onder, tegenover of nevens
elkander, maakt de waarzegster hare gevolgtrekkingen zoo 't heet.
In den tijd Coen de meeste menschen in Friesland, aangaande Amsterdam een geheel ander begrip hadden dan thans, vertelde men
elkander hier, dat er in die groote stall, onder meer geheimzinnigheden, ook een zwarte spiegel bestond, eene inrichting, waarover
Heintje met den paardenpoot het beschermheerschap bekleedde.
Daar liet men hoofdzakelijk ongehuwden in de toekomst zien.
Een jonggezel kon daar zijne toekomstige levensgezellin en een
meisje den voor haar bestemden echtgenoot in levenden lijve komen
aanschouwen. Wie zich daar aanmeldde, werd allereerst in een zijkamertje gebracht en geblinddoekt. Dan werd hij rugwaarts weggeleid langs een naar 't hem voorkwam bochtigen gang. Als hem
de blinddoek werd afgenomen, be yond hij zich in een tamelijk ruim
ledig vertrek, waar hij alleen werd gelaten. Deze kamer was
schemerachtig verlicht, niettegenstaande er geene vensters waren.
Maar een der wanden, en wel die, naar welken hij gekeerd stond,
was _ van enkel glas, zoo helder als kristal. Daarachter was eene
zaal zichtbaar, prachtig versierd met groen en bloemen, als in een
fraaien tuin. Niet lang duurde 't of hij vernam in de verte een
wegslepend gezang, dat hem met behagelijken weemoed aangreep,
zoodat hij zich als in een tooverwereld verplaatst gevoelde. Het
gezang kwam langzaam nader en scheen eindelijk in de bloemenzaal te zijn. Jawel ! dan kreeg hij zijne toekomstige bruid te zien,
met zoovele kinderen aan hare zijde, als zij eens samen zouden
krijgen. Zij naderde tot in de nabijheid der glazen tusschenwand,
knikte hem toe met een vriendelijken glimlach, maar zwijgende,
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en ging dan weer achterwaarts om tusschen het groen te verdwijnen. Hij werd opnieuw geblinddoekt en weggeleid zooals hij gekomen
was, en weldra be yond hij zich weer buiten in de koude werkelijkheid. Was de verscItijning, die hij gezien had, het beeld van
een meisje, dat hij kende, dan wist hij dadelijk wat hem te doen
stond. Maar 14j kon ook eene hem geheel vreemde te zien krijgen.
Dan moest hij wachten tot tleze hem op den levensweg ontmoette.
Zoodra dit gebeurde kon hij denken : zij moet de mijne worden. —
Een meisje kon op dezelfde wijze haar toekomstigen man in dien
zwarten spiegel te zien krijgen. Maar het kon ook gebeuren, dat
iemand, die in den zwarten spiegel keek, daar geene met groen en
bloemen versierde zaal zag, maar een rouwzaal, behangen met
zwarte gordijnen. Hij hoorde dan ook geen zielverrukkend gezang,
maar alles was stil als het graf. En nauwkeurig toeziende, zou hij
in die zwarte sombere zaal zijn eigen doodkist hebben kunnen zien
staan. Dit wilde nu juist niet zeggen, dat hij binnen kort zou
moeten sterven, maar dat hij in ongehuwden staat zijn leven ten
einde zou brengen. De moeite van naar eene vrouw te zoeken koude
hij zich dus besparen.
Het meisje of de jongeling, die daar in den zwarten spiegel
vertoond werd, was werkelijk de geest van hem of haar, die bestemd was met den toeschouwer in den echt te treden. Gesteld dat
het meisje, 't welk getoond moest worden, op dat oogenblik in Friesland of waar dan ook was, dan viel zij, zoodra haar geest te voorschijn trail, buiten kennis. Hare ziel moest voor eenige oogenblikken
het lichaam verlaten, om zich te Amsterdam aan haren toekomenden
echtvriend te laten zien. Lang duurde dit niet, want de ziel vloog
heen en terug met de snelheid van den bliksem. Maar zoolang zij bewusteloos nederlag, verkeerden de bij haar aanwezigen in grooten
angst, ' omdat zij met geenerlei Middelen in het leven terug te
brengen scheen. Kwam zij weer tot zichzelve, dan herinnerde zij
zich, gedroomd te hebben, dat zij met haar man en kinderen in
een fraaien tuin wandelde.
In later tijd kwamen er in Friesland tentjes op de kermissen
met opschriften als : Spiegel der Iiiefde — Spiegel des geheims,
enz., waar men ook de liefhebbers in de toekomst liet zien. Het
yolk noemde milk een tent altijd « de zwarte spiegel » .
Zeker meisje, wier vrijer zeeman en op reis was, deelde eens
aan eene vriendin mede, hoe verlangend zij was om den geliefde
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weer te zien, ofschoon zij wist, dat hieraan vooreerst nog niet viel
te denken. De vriendin echter zeide, dat hiertoe wel gelegenheid
bestond , te Leeuwarden in het Ruiterskwartier woonde eene vrouw,
die door tooverkunst haar den vrijer kon la gen zien. Te zamen
gingen zij daarheen, en de vrouw was dadelijk bereid aan haren
wensch te voldoen. In het midden van een niet zeer sterk verlicht
vertrek plaatste zij een tobbe gevuld met helder water. Het meisje,
dat haren vrijer wenschte te zien, had maar in dat water te turen,
en ja ! daar zag ze hem klaar en duidelijk, zoodat er geen twijfel
overbleef. Zij zag hem zittende op het dek van een schip, een
appel te schillen en te eten. Hieraan kon zij weten dat hij nog gezond was. Na verloop van eenige weken kwam de matroos tehuis
en bracht zoo spoedig mogelijk een bezoek aan zijn meisje. Op
haar belangstellend vragen naar zijne ondervindingen op reis en of
hij altijd gezond was gebleven, antwoordde hij : « Ja, gezond ben ik
altijd geweest, behalve dat ik eens een Coeval heb gehad, waarvan
ik nog nooit het rechte begrepen heb. Toen dacht ik waarlijk dat
ik om zeep zou gaan. We lagen te Amsterdam aan wal, ik zat op
het dek een appeltje te eten, toen viel ik zoo maar op eens van
mezelven. Ik wist niet dat ik in de wereld was en alien die 't
zagen hielden mij voor dood. Maar het duurde slechts kort, toen
kwam ik weer bij en gevoelde mij zoo frisch alsof er nets gebeurd
was. » Het meisje vertelde hem nu haar wedervaren bij de tooveres te
Leeuwarden en spoedig begreep men, dat hij als dood op het schip
had moeten liggen, terwij1 zijne ziel van Amsterdam naar Leeuwarden toog.
Ook zonder hulp van anderen bestaat er gelegenheid Om een
blik in de toekomst te werpen.. Jongelingen of meisjes, die den nog
onbekenden toekomstigen gezel of gezellin huns levens wenschen
te zien, doen het volgende. Des avonds als men zal gaan slapen
legt men zijne kousebanden gekruist onder het hoofdkussen. Heeft
men het hoofd op dit kussen nedergelegd, dan zegt men zacht en
langzaam :
Mop dezen band, dien ik hier leg,
Op deze woorden die ik zeg,
Is er een zoetlief voor mij in 't leven,
Hoop ik, dat God mij in den droom moog' geven,
Zot hij gaat, zoo hij staat
Al in zijn dagelijksch gewaad.0

Dan krijgt men in den droom hem of haar te zien of — een doodkist !
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Men zal kunnen denken dat de Friezen het hollandsche rijmpje
van elders hebben overgenomen. Dit kan waar zijn, maar ontwijfelbaar is het ook, dat het yolk in zaken van geloof meer waarde
toekent aan eene vreemde dan aan de eigen volkstaal. Hollandsch
spreken noemt men te Holwerd sneins praten, zondagsch praten,
de taal spreken die men zondags in de kerk hoort. Toen Luther
den bijbel in de volkstaal overzette, werd dit door de roomsche
geestelijkheid gebrandmerkt als heiligschennis. Evenmin vindt de
friesche vertaling van het Evangelie van Mattheus, door J. H. Halbertsma, bij val bij echte oudgereformeerde Friezen. Ik herinner mij
den tijd, toen het als eene zeer verdachte nieuwigheid werd beschouwd, dat bijbel en testament werden gedrukt met latijnsche
letter. Men noemde dit « krantedruk >> en vond het heiligschennend,
den bijbel met dezelfde letter te drukken als, de krant. De oudhollandsche letter en de spelling van 1619, de «zwarte druk >> ,
zooals men die noemde en in den zuid-oosthoek van Friesland nog
noemt, wilde men behouden : aldus was de bijbel uit den' hemel
gevallen.
Kan iemand drie vrijdagsmorgens aaneen, drie geheele roggekorrels (die onder den molensteen ongedeerd zijn gebleven) in een
roggebrood vinden, dan zal hij of zij die haar of hem het eerst
ontmoet de huwelijkscandidaat zijn.
Ook in appelpitjes zit voorspellende kracht. Neem een door vocht
gladgemaakt appelpitje tusschen duim en vinger en doe het door
sterke drukking wegspatten na het uitspreken der woorden :
" Spnitsje sprit !
Hokker (naar welken kart) woont myn vrijer (of vrijster) fit P.

De richting die het pitje neemt wijst de kompasstreek aan, waarin
de nog onbekende zoetelief verblijf houdt.
Werken des duivels.
Dat de duivel niet alleen zijne dienaren, die bij contract hunne
ziel aan hem hadden verpand, ten slotte een onzachten dood deed
sterven, maar ook andere verstokte zondaars duchtig kon kastijden,
ja, sours nekte, daarvan heeft men meermalen gehoord. Het volgende is door een vriend te Makkum uit den mond des yolks
opgeschreven
Er woonden weleer te Bolsward een man en vrouw, die geene
kinderen hadden. De vrouw was zuinig en oppasssend, altijd ijverig
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in hare huishouding, maar de man was verslaafd aan den drank en
aan het kaartspel. In nuchteren staat werd hij door zijne vrouw
soms ernstig onderhouden en dan beloofde hij telkens beterschap,
maar hij hield geen woord. Het kwam zelfs zoover, dat 4 bij
zulk eene gelegenheid zichzelven verwenschte en zeide : c De duivel
moge mij van lid tot lid verscheuren, zoo ik mij nu weer dronken
drink!) Nu ging het ook een poosje goed, maar de man kon niet
volhouden. Hij geraakte op zekeren avond in de herberg met eenige
kameraden aan het kaartspel, en -ten slotte kwam hij zeer laat en
beschonken tehuis. Hij begaf zich naar de keuken en legde zich
daar op de haardplaat neder. zijne vrouw, reeds te bed, had hem
wel vloekende en brommende in huis hooren komen, maar gedacht :
laat hem maar zelf een rustplaats zoeken. Maar toen zij des anderen
morgens in de keuken kwam, vond zij niets dan op de haardplaat
een hoopje asch, dit was alles wat van haren man was overgebleyen. En aan den Witten wand bij den haard zag men den zwartachtigen afdruk van eene hand. Men vreesde al dadelijk dat dit
een handtast des duivels was, en dit werd bewaarheid, toen men
poogde de figuur met witkalk onzichtbaar te maken. Hoe dikwijls
men dit herhaalde, de prent liet zich altijd na korten tijd weer
zien. Wel honderd jaar later stond die handtast daar nog. — Dat
de duivel zelf den man had doen verbranden stond vast !
Dit is blijkbaar eene onjuiste lezing van de geschiedenis, die door
Balthasar Bekker in zijn Betoverde Wereld, Boek IV, bl. 160, v.v.,
wordt medegedeeld als voorgevallen in 1681. Douwe Sydses, een
metselaar te Bolsward, zoo luidt het daar, kwam den 24 Juni de's
avonds te half elf, toen zijne vrouw reeds te bed was, dronken tehuis
en legde zich, gekleed zooals hij was, geholpen door zijn stiefdochter, in de keuken op kussehs te slapen, ver genoeg van den haard
verwijderd, waarin trouwens het vuur ook onder de asch was bestopt, en zonder dat er licht in het vertrek brandde. En toch, toen
hij in den nacht verschrikt ontwaakte en opsprong, stonden zijne
kleederen van het hoofd tot de voeten in brand. In zijnen angst
riep hij : < 0 God ! wees mij armen zondaar genadig ! » — en terstond waren de vlammen gedoofd. Hij had brandwonden bekomen,
doch behield het leven ; maar hij geloofde zelf, en al het yolk met
hem, dat de duivel hem in brand had gestoken en dat door zijn
inroepen van Gods hulp het werk des satans was verstoord. —
Hiervan wil Bekker niets weten ; hij beweert dat iemand die zulk
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eene overmatige hoeveelheid spiritus had ingezwolgen als Douwe
Sydses, wel op -natuurlijke wijze in brand kon geraken.
Het verhaal des yolks, dat ongetwijfeld van mond tot mond is
gegaan, zonder dat men Bekker had gelezen, en zoo tot op onzen
tijd bewaard bleef, levert een bewijs, wat de volksdichting van eene
ware gebeurtenis weet te maken.
Te Makkum woonde in vroegeren tijd een kofschipper, bekend
als een goddeloos man, die • met zijn schip zulke buitengewoon
snelle reizen kon maken, dat hij, naar men meende, daarbij
geholpen moest worden door iemand, van wiens hulp een gemoedelijk christen liefst niet gediend wil zijn. Het liep dan ook
hier op uit, dat deze schipper, Coen hij eens op de terugreis was
met eene lading balken van Riga, door den duivel van boord werd
gehaald. Hij zeilde met een gunstigen wind en een flinke koelte in
de Noordzee. Het scheepsvolk had den geheelen voormiddag reeds
gedacht en gezegd : ( Wat er met onzen kapitein aan de hand is,
begrijpen wij niet. » Hij zat in de kajuit en daar werd zoo druk
gepraat, alsof er een talrijk gezelschap bij een was. Toch kon hij
er slechts alleen zijn: midden in de Noordzee kon Loch niemand bij
hem aan boord komen, meenden ze, althans niet zonder dat zij het
zagen. Er had hen dien dag ook nog geen enkel schip gepraaid.
Toen eindelijk de kok het middageten gaar had, beval 14 den jongen
den kapitein te gaan zeggen, dat het maal gereed was, en hem te
vragen wanneer hij verkoos te eten. — De jongen had niet veel
lust om daar op los te gaan. Hij was vreesachtig van aard en had
den geheelen voormiddag het yolk hooren mompelen en fluisteren
en daaruit begrepen, dat het in de kajuit niet pluis moest zijn. Hij
aarzelde dus. Maar weigeren het bevel op te volgen, dorst hij ook
niet ; want deed hij dit, dan zoude er zeker eene zeer onwelgevallige touwplechtigheid aan hem worden voltrokken. Schoorvoptend ging hij naar de kajuit en keek eens om het hoekje der
deur. Maar met den luiden kreet ( och Heer ! ) deinsde hij terug
en kwam bevend als een riet bij den kok. Deze, denkende
dat de jongen een opstopper van den kapitein had ontvangen, greep
hem bij den arm en vroeg vrij barsch wat er te doen was. De
stumperd was zoo ontsteld, dat hij als sprakeloos was en eerst nadat
de kok een vriendelbker Loon had aangeslagen, vertelde de knaap
dat er iemand bij den kapitein in de kajuit was, een deftig gekleed
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heer in een rooden rok. Dit bericht deed al het scheepsvolk ontstellen. Een deftig heer in een rooden rok ! En die was midden in
de Noordzee aan boord gekomen, zonder dat iemand het had vernomen ! Dit was een verdacht geval. De stuurman was eerst tamelijk ongeloovig, maar na de herhaalde verzekering van den koksjongen zeide hij : << Mannen, ik heb jelui alien leeren kennen als
menschen met moed in het lijf, die ook als 't noodig is de vuisten
weten te gebruiken. Maar dit is een bijzonder geval. Toch dienen
wij de zaak te onderzoeken. Voor een of twee afzonderlijk is dit
echter niet raadzaam : wij moeten met mannenmacht er op los. > —
De kok Wilde zich verontschuldigen : hij diende naar 't eten te zien.
Maar dit hielp hem niet, hij moest mee, al zou hij dan ook met
den jongen de achterhoede uitmaken. — Men ging gezamenlijk naar
de kajuit, keek de deur in, maar zag . . . niets! De kapitein was er
evenmin als een heer in een rooden rok. Men zocht in alle
hoekjes, men onderzocht des kapiteins kooi, maar hij was er niet.
Men zocht en zocht, loch alles vruchteloos. De kapitein was verdwenen : er .moest iets buitengewoons met hem zijn voorgevallen en
niemand der aanwezigen twijfelde er aan, dat de heer in den rooden
rok de duivel in eigen persoon was geweest De stuurman merkte
op, dat een der kajuitspoortjes openstond, en nu begreep men, dat
de duivel door die opening met den kapitein moest weggevlogen
zijn, toen het yolk de kajuit naderde. Van de eerste ontsteltenis
bekomen, besloot men het schip zoo spoedig mogelijk in een behouden haven te brengen en aan de reeders kennis te geven van de
zaak. Dit geschiedde; het scheepsvolk ontving afrekening en ieder
hunner besloot voor vast nooit weer een rein meé te maken op
dat schip.
De vriend van Makkum, die mij deze' geschiedenis mededeelde,
voegt er bij : c Toen ik in 1829 te Koudum woonde, ontmoette ik
daar een tachtigjarigen neef van mijn grootvader, die lang had
buitengevaren. Hij vertelde, een der opvarenden van dat kofschip
geweest te zijn, toen de duivel den kapitein weghaalde. Maar hij
noch een zijner kameraden had sinjeur den roodrok gezien.
Een jonggehuwd man, die zijn vrouwtje hartstochtelijk beminde
en wederkeerig door haar innig werd bemind, had het ongeluk,
haar door den dood te verliezen. Hij betreurde haar diep niet
alleen, maar wenschte en zuchtte onophoudelijk, dat zij weer levend
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mocht worden en terug komen, ook then zij reeds begraven was.
Brachten vrienden en kennissen hem onder 't oog, dat zulk wenschen dwaas en tevens zondig was, hij hield er toch mee aan.
En na verloop van eenigen tijd, jawel ! daar kwam zijne jonge
vrouw werkelijk bij hem terug, gezond en vroolijk als vroeger.
De man was zeer verheugd ; zij leefden eenige jaren gelukkig en
kregen kinderen. Maar toen gebeurde 't, dat de vrouw toevallig
een kruis te zien kreeg, en wat bleek nu ? Dat zij niemand antlers
was dan de duivel in eigen persoon, die zich in eene jonge vrouw
veranderd en zoo den man bedrogen had. Dit was de straf voor
zijne dwaze wenschen.
Met dit verhaal komt overeen wat J. H. Halbertsma vertelt
(Rimen ind Teltsjes) van een ruwen boer, die in den ouden tijd te
Molkwerum woonde. Deze kon zoo vloeken en tieren, dat het op
zekeren tijd zijne vrouw te bang werd ; zij liep van hem weg en
kwam niet terug. Toen men naar haar ging zoeken vond men hare
muilen bij den Molkwerumer zijl, eene sluis daar in den zeedijk,
maar haarlijk werd niet gevonden. Na verloop van zeven dagen
echter stapte zij weer bij haren man in de mooning. Zij zeide hem
niet weer te zullen verlaten, indien hij haar Wilde beloven niet
weer zoo te zullen vloeken. Hij beloofde en het verbond was gesloten. Zij bleek nu echter van natuur en geaardheid veel veranderd
te zijn. Was zij vroeger zuinig, oppassend en nauwlettend in haar
werk, nu was zij verkwistend, ordeloos en lichtzinnig ; maar ook
zeer toegevend jegens haren man en zijne nukken. Zij leefden
tamelijk genoegelijk eenige jaren aaneen en hadden zoo zachtjes
aan negen dochters gekregen. Deze groeiden op tot ijdele loshoofden, pronkzuchtig, verkwistend en zorgeloos, niet minder dan de
moeder. De zaken van den boer gingen alzoo den kreeftengang.
Nu gebeurde 't eens, dat de dienstmeid eene lompheid beging, die
wat schade veroorzaakte. De boer ontstak hierover zoo in toorn,
dat hij op nieuw begon te vloeken. De meid vluchtte de deur
uit naar het vee en de vrouw begaf zich naar den melkkelder.
Zij kwam niet terug en toen de boer haar ging zoeken, vond hij
hare kleederen op een hoopje liggen, maar zij was nergens te
vinden. Niemand had haar gehoord of gezien, zij was spoorloos
verdwenen ; — zij was de duivel zelf geweest. De eigenlijke vrouw
van den boer had zich in de Molkwerumer zijl verdronken en haar
Wk was in zee gespoeld. De negen dochters der nagemaakte vrouw
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bleken in het vervoig alien tooveressen te zijn. Ook de kinderen
die deze ter wereld brachten worden tooveressen ; evenzoo de kleinen aehterkleinkinderen, die later kwamen. Zoo was Molkwerum
gedurende eene lange reeks van jaren eene kweekplaats van heksen
bij uitnemendheid.
In verschillende streken kan men ook hooren vertellen, hoe de
duivel soms uitspattende zondaren of erge spotters door zijne plagerijen of eene ongewenschte ontmoeting met hem tot bekeering
kan brengen en doen veranderen in ware geloovigen, die dan de
ingetogenheid zelve worden. Op die manier werkt de ratan eigenlijk zichzelf tegen, maar zulk eene uitwerking is waarschijnlijk ook
niet overeenkomstig zijne bedoeling.
Op de kermis te Baard is het vele jaren geleden gebeurd, dat
het jongvolk zich in de herberg uitbundig vermaakte met dansen
en zingen. Nu kwam er een buitengewoon zwaar onweder op, maar
de lichtzinnige jeugd wilde daarom het dansen niet staken. De
overmoedigsten dreven er zelfs den spot meé, dat zij in het licht
van den bliksem konden dansen. Doch toen dit een poosje geduurd
had, kwam de duivel en begon buiten op de vensterbank te dansen
op een poot !
In Oostdongeradeel moet het gebeurd zijn dat een jongeling zich
naar een duivelbanner begaf, om door dezen te worden ingewijd
in de geheimen der tooverkunst. Maar de gruwelijke eed, die daartoe van hem gevorderd werd, deed hem terugdeinzen. In plaats
daarvan zwoer hij den duivel en zijn dienst af, waarop de duivelbanner voor zijne oogen verdween, en de jongeling was sedert een
bekeerde ziel.
Toen ik te Spannum woonde was daar een jongeling van niet
al te best allooi, die op zekeren tijd, naar 't scheen, de aandacht
der dorpelingen op zich wilde vestigen en zich eenigszins merkwaardig wenschte te waken. Hij kwam eens van eene reis laat in
den avond tehuis, schijnbaar zeer ontdaan en gejaagd. Hij vertelde : «Op een eenzaam gedeelte van den weg, waarlangs hij was
gekomen, was hem een geheimzinnig wezen op den rug gesprongen, waarbij het een paar behaarde klauwen over zijne schouders
sloeg. Hij zette het op een loopen, maar dit hielp niet. Eerst
toen hij den naam des Heeren begon aan te roepen, verliet hem
het monster. » De volgende dagen liep hij als een half onnoo-
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zele in het dorp rond. Een bekommerde zondaar, in Wien de bekeering werkte, Wilde hij voorstellen. Maar hoewel meest alien
daar rechtzinnig-gereformeerd waren, niemand bemoeide zich veel
met dezen mensch. Men scheen geen goed oog op hem te hebben.
Zijne onderneming had dus niet de gewenschte uitwerking ; zijne
bekeering liep met een sisser af, hij bleek al spoedig nog dezelfde
zondaar te zijn, die hij altijd geweest was.
Er is een friesch spreekwoord dat zegt : c De duivel is in het
koren. » In overdrachtelijken zin is de beteekenis, dat er voor een
oogenblik nogal wanorde is ontstaan in het huisgezin of in het
werk waarmee men bezig is. In eigenlijken zin werd het vroeger
gebezigd, als in het te velde staande graan brandaren voorkwamen.
Dit zijn zwarte aren, nets bevattende dan eene lichte roetkleurige
stof (secale cornutum of moederkoorn). Men beschouwde dit als
een werk des duivels. Dat hij het is, die wel eens onkruid tusschen de tarwe zaait, moist men immers uit het Evangelie.
Tot de werken des- duivels behooren ook de kol- of heksekringen
die men wel in graslanden vindt. In Friesland noemt men zulk een
kring een tsjernpaed = karnpad, wegens de groote overeenkomst
met het cirkelvormig pad, waarop het paard rondloopt voor den
karnmolen, waardoor de karnpols, die in de karn de boterafscheiding moet bewerken, in beweging wordt gebracht. Zulk een kring
is soms geheel kaal, onbegroeid even alsof dat ronde pad zooveel
betreden wordt, dat er geen gras kan groeien. Het volksgeloof
zegt dan ook, dat er 's nachts een wit paard, ook wel een veulen
in rondloopt. Nu, paard of veulen, dit maakt geen groot verschil,
het is toch de duivel. Een Boer, die zulk een karnpad in zijn land
heeft, client altijd op zijne hoede te zijn, want hij verkeert aanhoudend in het gevaar, dat hij met de zuivelbereiding van streek
kan geraken. Daar toch is het de booze vijand met zijn nachtelijken cirkelgang om te doen. Behalve op meer andere plaatsen
was er vroeger tussehen Poppingawier en Terzool zulk een karnpad,
waarvan men vertelde, niet alleen dat er een paard of veulen in
rondliep, maar ook dat er gekarnd werd. Elders noemt men deze
kringen hekse- en ook wel tooverkringen. Men gelooft daar dat de
heksen er 's nachts in ronddansen, maar hi ervan heb ik in Friesland nooit gehoord.
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In de nabijheid van Heerenveen spookte vroeger nachts een
veulen. Zeker iemand, die wat veel te snappen had en ook wel
eens wat veel dronk, was eens op een avond laat te Heerenveen
en had nog een eind weegs alleen te loopen, eer hij tehuis was.
Men herinnerde hem aan het spokende veulen, dat hem zou kunnen
ontmoeten. Hij beantwoordde dit met spot en zei : « Als ik dat
veulen ontmoet, spring ik er op, werp hem mijn kouseband voor
Loom in den bek en rijd op het beest naar huis. > Zonder hier
verder over te denken, begaf hij zich op weg ; maar aan het punt
gekomen waar, volgens zeggen, het veulen zich altijd liet zien,
schoot het hem te binnen wat hij gezegd had. Te gelijk stond ook
het veulen voor hem ; hij wilde ontwijken naar de rechterzijde,
maar het veulen bleef voor hem ; naar de linkerzijde : weer hetzelfde. Waar hij zich wendde of keerde, het spookdier stond altijd
voor hem. Eindelijk waagde hij het op het beest te springen, en nu
snelde het met hem weg. Hij is ook tehuis gekomen; maar hoe en
wanneer? — — dat moist hij zelf niet.
Op den Leppedijk, niet ver van Oldeboorn, spookte voorheen
een gloeiend veulen. Eene boerenmeid was op zekeren avond wat
laat in het dorp gebleven en toen haar gezegd werd, dat het veulen
haar wel kon ontmoeten, zei ze, dat zij hem dan haar kouseband in
den bek zou doen en op hem naar huis rijden. Maar toen zij,
op den weg gekomen, het veulen eensklaps voor zich zag met den
bek wijd opengesperd, toen liep zij zoo hard zij kon om tehuis
te komen.
Op andere plaatsen kwamen gevilde veulens of kedden voor.
Tusschen Hijum en Hallum spookte voor vele jaren ook een veulen.
Kwam iemand des nachts langs dien weg, dan kwam het veulen
hem op zijde en liep mee tot aan zeker punt; dan ging het spooksel terug zonder iemand kwaad te doen. Maar op zekeren nacht
keerde een boerenknecht, die uit vrijen was geweest, huiswaarts.
De boer, bij wien hij diende, woonde joist aan dat gedeelte van
den weg waar het veulen altijd liep. De vrijer kreeg het dier ook
op zijde en toen hij op het erf stapte, waar hij moest zijn, was
het verdwenen. Maar voor de deur komende, waar hij gewoon was
aan te kloppen, lag daar het veulen voor zijne voeten. Hij liep het
huis om naar de andere waar ook eene deur was, om daar
aan te kloppen. Daar vond hij waarlijk het dier weer liggen, dwars
voor de deur. Onbedacht riep hij uit : « Dat duivelsche ding !,)
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Daarop ontving hij een slag, zoodat hij duizelend op den grond
tuimelde. Toen hij opstond was het spook verdwenen en de deur
werd hem geopend. Sedert is dat spokende veulen daar niet meer
gezien.
Vroeger vertelde men van een zeker duivelachtig wezen, dat
plaagbeest en ook wel pestdier werd genoemd. Dit was een zwart
vierpootig dier met oogen zoo groot als theeschoteltjes, die in de
duisternis gloeiden en fonkelden als vuur. Dit dier waarde 's nachts
road en bracht menschen en dieren de pest en andere zeer gevreesde plagen aan. Een zekere boer ontmoette bij nacht met zijn
voertuig een plaagbeest op den weg en kon toen de paarden niet
meer vooruit krijgen.
In Westdongeradeel woonde weleer een boer die veel last had
van een plaagbeest. Was de man 's avonds bij duister op weg
naar zijn huis, dan kwam hem meest altijd zulk een spookdier op zijde. Het vergezelde hem tot aan zijn erf. Eens zelfs was
het meégegaan over het bruggetje, dat aan den weg over de gracht
lag. Maar dat was dan ook alles ; eigenlijk kwaad deed het hem
niet. Hij zorgde altijd een stuk roggebrood bij zich te hebben,
waarop hij 't beest dan onthaalde. Dit scheen daar smaak in te
vinden, nam het gretig aan en liet den boer ongedeerd. Maar de
man was Loch altijd ontsteld als hij in huis kwam. Zijne dienstmeid vond dit wel wat dwaas en schroomde ook niet voor hare
meening uit te komen. Zij zeide spottend : << Als mij zulk een dier
op zijde kwam, sprong ik hem op den rug om zoo er op naar
huis te rijden. » — Nu, het gebeurde dat ook zij bij duister op
weg was naar huis. En eer zij iets had vernomen, zette het plaagbeest haar de voorpooten op de schouders en duwde die voor haren
roekeloozen mond. Inplaats van er op te . rijden, moest zij, aldus
met het leelijke beest belast, naar huis loopen.
Op Schiermonnikoog is het vele jaren geleden gebeurd, dat een
visscherman met een grooten zak onder den arm uitging om naar
zijne netten te zien. Op den terugweg zag hij op het eenzame strand
een rooden haan loopen, die zeer tam was ; het beest liet zich
grijpen en in den zak stoppen. Maar toen de man verder ging
werd de zak op zijn rug zachtjes aan zoo zwaar, dat de visscher
eindelijk de vracht niet meer kon torschen en op den grond liet
vallen. Opeens verdween de haan, een lichten blauwachtigen rook,
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die afschuwelijk stonk, achterlatende ; de visscher bestierf het bijna
van schrik, want hij begreep dat hij 't met den booze te doen
had gehad.
Balthazar Bekker vertelt een merkwaardig staaltje van spokenvrees
bij een frieschen dorpspredikant zijner kennis. Deze domine wandelde
eens met zijn nog niet volwassen zoon tegen den oogsttijd langs
een korenveld, then de jongen op eens uitriep : «o, heite, in pestdjier!
(o, vader, een pestdier !) » meenende het monster aan de overzijde
van het volwassene graan te zien. De vader zag het ook, niet zonder grooten angst, want het dier had een zeer langen snavel, naar
't hem toescheen, en de zoon riep : « o, heite, by het al in man op !
( Mir heeft reeds een man opgeslokt.) » — Wat het was ? Een schoenmaker met een kalfsvel over het hoofd geslagen.
Een ander helsch gedrocht is de pok, die den broeibrand in het
opgetaste hooi brengt. Des winters, wanneer men van een blok hooi
alle dagen iets afneemt ter voedering van het vee, ontdekt men
soms, dat midden in zulk een blok van onderen naar boven een
zwarte streep loopt, sours recht, soms slangvormig, bestaande uit
verkoold hooi. Men meent, dat de booze geest langs deze baan
door het hooi is gekropen, met het doel den boel in brand te
steken, maar dit is mislukt, omdat het vuur niet tot uitbarsting
heeft kunnen komen.
De wylde wrigge is een booze geest, die de dienaren van het kwaad
wel eens rijk maakt om hen steeds goddeloozer en daardoor ongelukkig te doen worden. Van iemand die niet door zijn deugd en
wijsheid, maar door een gunstigen samenloop van omstandigheden
rijk is geworden, zegt men wel : « Alle geluk is hem door de wilde
wrigge ( het blinde geluk ) het venster ingeworpen. »
De boezehappert (boeman) is een waterduivel, die kinderen, als zij
op den kant van het water spelen, naar beneden trekt, om hen te
doen verdrinken, wat hem ook dikwijls gelukt.
De duivel huist niet alleen in katten en vleermuizen maar ook
in insekten. In een rondvliegende groote bromvlieg of groote rups
ziet men soms een boozen geest, van Wien niet veel goeds te verwachten is. Zekere groote zwarte tor heet in Friesland, althans
onder de kinderen, « oudwijf» . — Te Hijum liepen voor eenige
jaren enkele kinderen de openstaande dorpsschool in, eer het nog
schooltijd was, en vonden daar zulk een tor. Zij riepen : «Daar is
een oudwijf» en anderen die 't hoorden riepen elkander toe : « Er
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is een oudwijf in de school » . Dit ging onder de nog buiten spelende kinderen van mond tot mond en werd opgevangen door eene
buurvrouw, die er nit begreep, dat er eene verdachte oude vrouw,
wel te verstaan eene heks in de school moest zijn. Zij deelde dit
aan anderen mede en weldra was het door het geheele dorp bekend. Eenige dagen later ging onder de geloovigen in de omliggende dorpen het gerucht, dat in de openbare school te Hijum de
duivel op schrikbarende wijze had huisgehouden.
Van een luiaaid zegt men : «14 heeft Evert, ook wel : den.
Evert op den rug. » Gevoelt iemand zich ten gevolge der weérsgesteldheid of iets antlers loom en weinig werkinstig, ci gn zegt hij
schertsend : « 1k heb Evert op den rug. » Deze Evert is een booze
geest. In Overijsel zegt men: « Den Evert sal him holen, » de
duivel zal hem halen. Vergelijk hiermede « Groote Evert, » hiervoor Dl. I, 156. — In sommige streken van Friesland noemt men
luizen « everwijfjes
misschien zal dit evertwijfjes moeten zijn, de
vrouwtjes, de lievelingen van den slaapgeest, of zijne dienaressen
om slapenden en slaperigen te plagen. Men zegt ook, als een klein
kind slaperig wordt : « De slaapluisjes bijten hem» .
In 1558 was zekere Onno Leeuwe met Jan Bakker en eenige
anderen op de friesche Wadden varende, toen zij in de nabijheid
van Ameland een zeewijf kregen te zien, dat bijna op het droge
was geraakt. De varenslieden schoten op haar met een roer, waarop
zij begon te krijten ; men begreep hieruit dat zij getroffen was,
maar zij verdween in de diepte. Toen men iets vender gevaren was
kwam zij onmiddellijk bij het schip weer naar boven schieten,
klemde zich met beide handen aan het scheepsboord vast en toonde
den schepelingen een afgrijselijk gelaat. Dit geschiedde bij klaarlichten dag; van gezichtsbedrog dus Been sprake.
Verneemt men 's avonds buitenshuis eenig gedruisch, door den
wind veroorzaakt ; hoort men dat er iets omver waait of eene deur
open of toeslaat, dan zegt men : « Dat doet de molenaarsknecht » .
Dit client vooral om tegenstribbelende kinderen naar bed te praten,
maar het ligt voor de hand, dat hierbij ook alweer kan worden
gedacht aan een geheimzinnig wezen, een boozers geest. Ook vertelt men dat er 's avonds kinderdieven rondsluipen en het dus
raadzaam is een veilige schuilplaats te zoeken, dat is het bed.
Ook zonder dat het bijzonder hard waait, kan er door den tocht
in een huffs wel tens eene deur opengaan. Dan zegt men ook
>> ;

200
schertsend : « Dat doet de molenaarsknecht » , maar ernstige menschen
weten wel, dat het iets kwaads voorspelt. Dat de wind wel meer
als eene persoonlijkheid wordt beschouwd meende ik eens op te
merken, Coen ik mij bij windstilte in het postschip be yond tus,schen
Schiermonnikoog en den frieschen wal. Het ging uiterst langzaam
vooruit en ieder verveelde zich. De schipper aan het roer bestudeerde de lucht en zei eindelijk ietwat mismoedig : « Die ouwe wind
wil ons maar niet te hulp komen » . — Die oude wind, die den
schipper zoovele uitstekende diensten bewijst, maar met zijne nukken hem ook zoo deerlijk kan plagen!
Men kende bier voorheen ook den basiliskus. Dit beest had zeer
gevaarlijke oogen, niemand kon daar in zien, zonder oogenblikkelijk te sterven. In het jaar 1413 werd te Oldeboorn een put
gegraven. Toen men hiermede zoover was gevorderd dat men 'water
kreeg, rees er zulk een verpestende damp uit op, dat twaalf mannen, vier vrouwen en twee kinderen er van stikten. Spoedig begreep
men, dat deze damp uitging van een basiliskus, die zich in- het
onderaardsche water be yond. ledere glasblazerij, zeide men, moest
telkens het zevende jaar stil staan, anders ontstond daar een basiliskus. Zeker eigenaar eener glasblazerij beschouwde 't voor dwaasheid wat men vertelde omtrent het ontstaan van zulk een dier.
Hij liet zijne fabriek het zevende jaar doorwerken, maar! het duurde
Diet lang, of het ondier was in den kelder. Nu was goede raad
duur. Niemand durfde zich aan dat dier wagen ; men kon het
immers niet aantasten zonder het in de oogen te zien. Maar een
schrandere bol kwam op een gelukkig denkbeeld. Hij was van
meening, dat de basiliskus, wanneer deze zichzelf in de oogen
zag, ook zou moeten sterven. Men moest hem in een spiegel laten
zien. Nu liet men een man geblinddoekt, met een tamelijk grooten
spiegel voor zich, in den kelder gaan. De basiliskus kwam daar op
af, zag in den spiegel zijn eigen beeld in de oogen en — was
dood ! — Gewis was dit een groot geluk en tevens eene nuttige les
voor den ongeloovigen eigenaar der glasblazerij!
Spoken.
Spookverschijningen zijn in den regel geesten van afgestorvenen,
die in hun graf niet kunnen rusten omdat er voor of bij hun dood
iets is geschied of niet geschied, wat niet of wel had moeten geschieden. Komen de lever i den te weten waar het aan hapert, en
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weten zij in de leemt,e te voorzien, dan houdt de spokerij op.
Voorbeelden hiervan zijn medegedeeld onder de Volksoverleveringen.
Vroeger heb ik wel eens rechtzinnig-gereformeerden ontmoet, die
schenen te begrijpen dat dit spokengeloof in strijd is met de leer
hunner kerk, die zegt dat de ziel bij den dood onmiddellijk verhuist naar de plaats harer bestemming voor de eeuwigheid, dat is,
naar den hemel of naar de hel, uit geen van Welke plaatsen zij
ooit kan terugkeeren. Zij gelooven echter wel, dat men de gedaante van een afgestorvene als geestverschijning kan te zien krijgen, maar dan is het een booze geest, een demon, die zich aldus
vertoont, om de menschen te verschrikken of te bedriegen. Dat dit
niet het oorspronkelijke volksgeloof is, blijkt duidelijk genoeg uit
de zooeven aangeduide voorbeelden. Toch gelooft men ook wel aan
verschijningen van booze geesten. Sommigen beweren dat de spoken
bij helderen maneschijn zwart, en in het nachtelijk duister wit zijn.
Krijgt iemand een spook te zien, dan kan hij te weten komen of
hij met een goeden dan wel met een kwaden geest te doers heeft,
wanneer hij slechts den moed bezit — eigenlijk behoort er christelijke geloofsmoed toe — om dit formulier uit te spreken:
N Biste van den Heere, zoo spreek 1
Biste van den booze, wijk van mij I .

In de meeste gevallen trekt bet spooksel dan haastig af. Verschijningen van de soort, bedoeld in het eerste gedeelte van het
formulier, schijnen niet dikwijls voor te komen. Visioenen als dat
van Yntje Jans en Saeckes (zie I, 83, vv.) zijn uiterst zeldzaam.
Is de verschijning toevallig een witte paal of zoo iets, deze spreekt
niet en wijkt niet ; natuurlijk ! hij is van de menschen. — Valsche
spookverschijningen, namelijk van levende personen, komen ook
voor, en deze gaan voor het formulier ook wel op de vlucht. — Het
middernachtsuur wordt nog dikwijls schertsend hyngstemiddei (paardenmiddag) genoemd, wat oorspronkelijk wel hetzelfde zal zijn als
spookuur. Er zijn menschen geweest, waarschijnlijk vrome menschen,
die eenen doode konden g vermanen » d. i. de schim van een doode,
die op garde verscheen, naar hare verblijfplaats terugwijzen. Anderen
verkeeren in het geloof, dat zij het na den dood aan hunne verkiezing
zullen hebben om te komen spoken of niet. Er zijn grijsaards of
oude vrouwen, die, in onmin met familie of nabestaanden levende,
in een twist met dezen sours spoedig gereed zijn met de bedreiging :
« Past op ! neemt u in ache, of ik kom na mijn dood hier spoken. »
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Op den Eewal te Leeuwarden was het in vroeger tijd bij lange
na niet pluis. Dikwijls liep daar 's nachts een zwarte hond. Al
werd hij verjaagd, hij kwam steeds terug. Vooral bij de Zuipsteeg
was het onveilig. Daar lag een groote balsteen, en men heeft meermalen gehoord, dat de hond dezen heen en weer rolde. Wie des
nachts daar langs liep, had zeer op zijn hoede te zijn men deed
best er dan in het geheel niet te komen. Men werd daar door
eenen aandrang, lien men tegenstaan noch overwinnen kon, naar
den waterkant en in het water gedreven. Er werd niets gezien,
maar vele menschen hebben daar hun levee moeten laten. Een
jood, die op een laten avond door de Zuipsteeg kwam, kreeg een
duw in den rug, zonder te weten vanwaar, want hij zag niemand.
En nu werd hij aangepord en voortgedreven, zoodat hij steeds
harder recht op het water aan moest trippelen en eindelijk er in
tuimelde. Sedert er gaslicht in de stad is, heeft men van zoo iets
weinig meer gehoord en nu is het water daar gedempt.
Op de breedzijde van de Nieuwestad te Leeuwarden reed weleer
een gloeiende wagen, die zijn weg nam over de Duco Martenapijp.
Anderen hebben langs de Kelders over de Brol een wagen hooren
rollen, maar niet gezien weer anderen een heel klein wagentje
over de Amelandspijp zien rijden.
Iemand, buiten Leeuwarden wonende en voor zaken naar de stad
geweest zijnde, kwam in den laten avond terug. Hij stapte rustig
langs de Olde Galileen, maar even verder zag hij nevens de kalkfabriek het land geheel bezet met katten, die echter spoedig verdwenen. Maar nu werd het niet beter : want daar begonnen zoo
waar alle schragen op de kalkfabriek te dansen, dat het een aard
had. De man zette het natuurlijk op een loopen.
Op het Vliet te Leeuwarden heeft een windmolen gestaan, waarop
Men nooit roode zeilen durfde leggen, omdat men er zeker van
meende te zijn, dat hij dan in brand zoude vliegen.
In de Harlinger-Leeuwarder trekvaart verdronk eens een oude
trekschipper, een zeer ruw en goddeloos man. Men had hem nooit
antlers gezien dan met een ruigen muts op het hoofd, en deze muts
spookte nu 's nachts op de plaats waar de schipper is verongelukt.
Iemand, die dit niet wilde gelooven, ging op zekeren nacht te Bier
plaatse aan den waterkant zitten. Met klokslag van middernacht
vliegt hem eensklaps de ruige muts om het hoofd en wel _zoo, dat
hij er tot over de ooren en tot de kin toe in steekt. En wat het
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leelijkste was, men kon de muts daar niet weer vandaan krijgen;
de man moest zijn leven lang daarmeé blijven loopen. Men heeft
er gaten in gemaakt voor oogen, neus en mond. — De muts spookt
sedert niet meer.
Aan een jongeling van Sexbierum is het volgende overkomen :
Op een zaterdag- en zondagnacht, then hij uit vrijen was geweest,
ontmoette hem op den weg bij Lankum, een buitentje nabij Franeker, een man zonder hoofd. De vrijer moest over een dam gaan
en daar ging de verschijning hem strijkelings voorbij. De vrijer
zette 't op een loopen en kon dus geene nadere mededeeling doen
omtrent de werkzaamheden van lien man zonder hoofd.
In zeemansspookverschijningen speelt jonker Hein van Paardenpoot meestal de hoofdrol. Hij of iemand zijner familie zal het ook
wel geweest zijn, die schipper Uilke Annes van Hindeloopen eens
doodelijk beangst maakte.
Het is zeker reeds langer dan honderd jaren geleden, dat de
hindelooper veerschipper Uilke Annes zich, vergezeld van zijn hond,
op den avond voor kerstmis naar den zeeoever begaf om vogels
te schieten. Zijne vrouw Bauk had gezelschap, haar nicht Rintk
Abada van Molkwerum was « uitvanhuis » gekomen om de kerstdagen over te blijven. Hij wilde jacht maken op de wilde ganzen,
die in dezen tijd van het jaar dikwijls in groote troepen uit het
noordwesten komen overvliegen. Zee-eenden en duikers zou hij ook
niet versmaden. Hij wenschte nicht Rintk met kerstmis op gevogelte
te onthalen. Het gelukte hem echter niet spoedig, iets onder schot
te krijgen. Op het strand Tangs de zeepalen heen en weer sluipende
met het geladen geweer onder den arm, vernam hij wel ganzen,
maar zij waren altijd te ver af. Of hij ze niet goed genoeg kon
Lien of dat hij wat vreesachtig was ? Het laatste zou het geval
kunnen zijn, want ieder wist, dat het Coen ter tijd daar, in den zoogenaamden Stinkhoek, niet zuiver was, nl. van spokeri.j.
Reeds meer dan eens was Uilke geree.d geweest om er op los
te branden, maar telkens schenen de ganzen onraad te bemerken. Zij
begonnen dan beweging te maken en te snateren, als om elkander
te waarschuwen, waarop het geheele gezelschap de vlucht nam.
Dit stemde den man natuurlijk onaangenaam en tot vloekens toe.
Dien avond zonder vogels tehuis te komen, dit liet zijn eergevoel
niet toe, hoe koud het ook was en hoe duister het ook werd.
Want telkens op nieuw vernam hij gevogelte in de nabijheid.
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Eindelijk scheen het dat er een troep hem nader kwam dan tot
nu toe gebeurd was. Maar al hoorde hij de vogels duidelijk, zien
kon hij ze nog niet. Zijn hond, die hem steeds ter zijde bleef,
scheen ook iets te vernemen : deze werd onrustig. Uilke had moeite
het Bier stil te houden, en dit was toch noodzakelijk : een weinig
gegrom van den hond zoude alles kunnen bederven. Eindelijk meende
Uilke de vogels te zien en de hond geeselde met zijn staart als
wilde hij zeggen : « Pas op ! zij naderen. » Maar, terwijl de jager
besloot er een schot aan te wagen, waren de vogels plotseling weer
afgetrokken. Zoo duurde 't eene geheele poos ; de verveling greep
Uilke aan. Maar . . . . hoor ! .... ja zeker ! de vogels komen weer
nader. « Zwijg bond ! » — Maar hoe nu? De hond scheen angstig
te worden ; en terwig Uilke hem hierom nauw hoorbaar beknorde,
zag hij de vogels meer en meer naderen. « Drommels ! » zell hij bij
zich zelven, « ik geloof er is een zwaan bij. Die eene is zoo wit
en steekt zoo bij de anderen af, hij is ook veel grooter en nadert
sneller. » De hond gromde aanhoudend en scheen zich geweld aan
te doen om het blaffen te laten, waartoe zijn baas hem steeds dringender aanmaande. De witte vogel naderde nog meer en werd ook
zachtjes aan grooter, ja, al spoedig kreeg hij zulk een omvang, dat
Uilke nog nooit zoo'n grooten vogel had gezien. Hij werd waarlijk
bijna zoo groot als een mensch en kwam recht op den schipper af.
Hij scheen over het water te zweven ; maar zie ! nu wordt hij weer
kleiner. De drommel mag weten wat dit te beteekenen heeft!
In deze oogenblikken doemden bij Uilke allerlei herinneringen
op van geestverschijningen; de angst maakte zich van hem meester,
maar de oogen kon hij niet of houden, van wat nu eens nader
scheen te komen en dan weer scheen te deinzen. Rillende en bevende niet alleen van koude, zoude hij gaarne het hazenpad hebben gekozen, maar de knieen knikten en de beenen weigerden voor
een oogenblik hunnen dienst, terwiji de hond als ineengekrompen
zich achter hem verschool. Maar de verschijning kwam zoo nabij,
dat Uilke eensklaps met een luiden angstkreet de vlucht nam ; de
hond was hem spoedig vooruit. Hoe snel de schipper mocht loopen,
de verschijning haalde hem in. Toen de man al loopende eens over
den schouder keek, was het spook onmiddellijk achter hem. In
hetzelfde oogenblik snelde 't hem voorbij en vooruit. En bij het
hekje, waar Uilke door moest om tehuis te komen, bleef de witte
gedaante stand houden. Nu werd de toestand hachelijk. Een andere
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was er niet, en op den zeedijk blijven staan kon hij niet.
Door het hekje te gaan alsof er nets te doen was! .... Het denkbeeld alleen deed hem ijzen. Doch toen na een pons besluiteloos gestaan te hebben, nauwkeurig toekeek, scheen het spooksel
in den grond weg te zinken. Nu waagde de man het toch om
met een flinken aanloop door het hekje te komen. Hij was daar
bijna gestruikeld over zijn hond, maar hield zich toch op de
beenen.
Schipper Uilke, wiens aangehuwde kleinzoon, thans een oud man,
mij het geval mededeelde, bleef altijd gelooven dat hij iets bovennatuurlijks had gezien. Trok iemand dit in twijfel, dan zeide hij :
« Wat men zeif ziet en ondervindt is geen goochelspel. »
weg

In zeker dorp in de Wouden spookte 's nachts op het kerkhof
de predikant, die voor eenigen tijd overleden was. Over dit kerkhof liep een algemeen voetpad, iets wat in vroeger tijd geene zeldzaamheid was. Nu gebetirde 't, dat Brie jongelingen in het hoist
van den nacht langs dit pad kwamen. Twee hunner, die aan geen
spokerij geloofden, zeiden spottend : « Nu moest doming ons eens
verschijnen, dan zouden we zien, wie het sterkste is : hij alleen of
wij met ons drieen. » — De derde der wandelaars, geen ongeloovige,
zweeg. Nauwelijks waren zij eenige schreden verder of een holle
grafstem klonk hen in de ooren en, daar stond domin g voor hen.
Oogenblikkelijk voerde hij de twee spotters mee ; hun kameraad
nam ijlings de vlucht en kwam met den schrik vrij. Toen de twee
des nachts niet tehuis kwamen ging men des anderen morgens
naar hen zoeken, overal en langs verschillende wegen. Maar hoeveel moeite en welke middelen men aanwendde, men vond de twee
jongelingen niet terug. Vier weken verliepen er, toen kwamen zij
ongedeerd weer bij de hunnen tehuis. Maar waar zij geweest waren? Dit kon niemand te wegen komen. De predikantsweduwe
wenschte wel iets te vernemen omtrent den toestand van haren
overleden man. Doch ook hierover bewaarden de twee gestraften
het diepste zwijgen. Maar zij waren sedert lien tijd geen ongeloovige spotters meer.
Een heuvel in de nabijheid van Rijs in Gaasterland wordt de
Spookberg genoemd. Het is nog geen lange jaren geleden, dat een
vrijer, in den nacht van zijn meisje komende, zijn weg nam door
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het bosch over deze hoogte, als de kortste weg naar zijne woning.
Maar bij de Spookberg gekomen, zag 'hij van nit het bosch eene
gedaante naderen, meest gelijkende naar een kalf, grauw-grijs van
kleur. Op geringen afstand voor den jongeling snelde het spook
dwars over den weg. Niet zoodra was het weer in 't geboomte
verdwenen of de vrijer nam de vlucht, vreezende dat het spookdier
hem zou volgen.
In de nabijheid van Bakhuizen is het voor korte jaren nog gebeurd,
dat twee mannen op een zaterdagavond bezig waren in het veld
een wagen hooi op te laden. Dit was het laatste wat zij van den
hooioogst hadden binnen te brengen, daarom wilden zij 't gaarne
nog doen. Maar, hoezeer in 't langste der zomerdagen, was het
reeds duister geworpen; ook trok er een dikke damp op over het
veld, zoodat de twee mannen elkander niet meer konden zien. Nog
een klein hoopje hooi moest er op den wagen, dan was 't gedaan.
Hij die op den grond stond om het zijn makker toe te steken riep:
« Pak aan ! » maar ontving geen antwoord. Hij riep nog eens, maar
vruchteloos. Bij onderzoek bleek hem, dat zijn makker was verdwenen en nu begaf ook hij zich huiswaarts. Daar gekomen vernam
hij dat de zondag was ingetreden. Het laatste hooi moest tot
's maandagmorgens op het veld blijven.
Het is vroeger gebeurd, dat iemand in den laden avond op den
weg van Galamadammen naar Koudum alleen gaande, werd aangegrepen en in de sloot geworpen, — door wien ? Daar begreep hij
niets van. Hij kwam zeer last en doornat tehuis. Aangezien hij
een man was, wien men eigenlijk niets van beteekenis konde ontrooven, was het algemeen gevoelen dat hij met den duivel te doen
gehad moest hebben. De schoolmeester van Koudum echter dreef
den spot er mee en zeide : « De man is dronken geweest en heeft
zich niet kunnen besturen, dat is alles. » — Maar spotters krijgen
spottersloon. Meester was gewoon elken avond om acht uren het
uurwerk in den dorpstoren op te winden. Hij zette dan de lantaarn
bij zich op den uurwerkzolder neder en begon te draaien, om de
zware gewichten, waardoor het uurwerk liep, omhoog te brengen.
Hierbij was hij gewoon altijd een liedje te zingen als om zich het
werk te verlichten. Op den avond toen hij zoo had gespot met die
duivelsgeschiedenis daar op den weg, was hij ook weer ouderge-
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woonte boven in den toren aan het draaien en zingen. Toen dit
een poosje geduurd had meende hij achter zich iets te hooren. Hij
zag om, en ja! daar stond ,bij den muur eene groote ruigbehaarde
gedaante met een paar hoornen op den kop. En aan den eenen
hoorn hing meesters lantaarn. Meester verschrikte natuurlijk, hij
was op dat oogenblik zelfs sprakeloos. Gelukkig ging het wezen
op den aanblik van meester achterwaarts, den steenen trap af, altijd
met de lantaarn aan een hoorn hangende, en aanhoudend den kop
schuddende. De Baling ging snel, het spook was spoedig buiten
den toren. Met vaart snelde het monster langs het steenen pad over
de Konijnenbuurt, waar het een jong meisje, dat boodschappen ging
doen, bijna omver liep en zoo deed schrikken dat het kind bijna
niet weer tot zichzelve was te brengen. Vervoigens rende 't spook
het slot voorbij en langs van der Haars bosch naar het binnendijkster bosch, waar het scheen -Le verdwijnen, althans het licht der
lantaarn werd niet meer gezien. Meester was daar in het duister
op den uurwerkzolder blijven staan en aanvankelijk zoo bedremmeld dat hij een pool niet scheen te wezen wat te moeten doen.
Tot bezinning gekomen kwam 't hem 't verkieslijkst voor naar beneden te gaan, den toren te verlaten en te sluiten. Maar hij stond
in het stikduister. Hij beyond zich wel niet op onbekend terrein,
maar het zoeken naar de trap had Loch zijn gevaar. Het gelukte
den man echter behouden buiten den toren te komen, en nu ontdekte
hij, dat het geheele dorp op de been was. Onderscheidene menschen
verteiden hem dat zij met bun eigen zondige oogen den duivel
hadden zien wegsnellen met een lantaarn op den kop. « 0 ! » zei
meester, « dan is hij ook bij mij in den toren geweest en heeft mijn
lantaarn medegenomen om mij van de trap te doen vallen en den
nek te doen breken. Dit is hem Goddank mislukt. » Hij voorzag
zich opnieuw van licht en verzocht een paar mannen om mede in
den toren te gaan teneinde te onderzoeken hoe de zaken daar ge
schapen stonden. Dit geschiedde en men be yond alles in de beste
orde ; alleen het uurwerk was nauwelijks half opgewonden. Het was
zeker goed dat 'nen dit ontdekte, want anders ware misschien des
anderen morgens in de vroegte de torenklok blijven staan en zouden velen, die gewoon waren in hun bed den klokslag van zes, zeven
of acht uren af te wachten, met hunne zaken van streek zijn geraakt en wellicht het geheele dorp in de war. Dit feit werd natuurlijk in de eerste dagen door het geheele dorp druk besproken. Er
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waren er die het voor meester maar eens zeer nuttig en leerzaam
oordeelden, dat hij, de spotter, die van tooveren, spoken en dergelijke dingen niets wilde weten, eens eene ontmoeting met den duivel
had gehad, vooral nu hij er heelhuids was afgekomen. Het ergste
had, geloof ik, niemand hem gewenscht. De lantaarn van meester werd teruggevonden bij het bindijkster bosch, maar de vier
grazen waren gebroken. Er woonden toen in Koudum reeds meer
van die nieuwlichters, die alles uit de natuur widen verklaren.
Dezen meenden al spoedig te begrijpen, hoe het met die duivelverschijning was toegegaan. Zij vertelden aldus: c De dokter van het
dorp had voor 4ne jongens eene geit gekocht van een werkman
die te Bindijk woonde. Toen de winterdagen aankwamen, werd dit
dier bij het paard van den dokter op stal geplaatst. Maar de twee
dieren leefden daar niet in vrede en de geit was natuurlijk de
zwakste partij. De vroegere eigenaar zeide nu dat hij bij zijn huffs
nog wel een plekje gronds had, waarop het dier genoeg voedsel
konde vinden om het leven te behouden. Daar werd nu de geit
des daags aan een touw vastgezet om zoo te kunnen grazen en
's avonds weer in den stal gebracht. Nu was op den avond, toen
het bovengemelde gebeurde, de geit haren geleider, een niet zeer
grooten jongen, ontkomen en had de vlucht genomen. Des avonds,
toen meester bezig was het uurwerk op te winders, scheen de geit
door de openstaande deur in den toren gesprongen en de trap opgeklauterd te zijn. Boven gekomen schijnt zij zich terstond met de
op den grond staande lantaarn bemoeid te hebben, waardoor een barer
hoornen door den ring geraakte, waaraan de lantaarn gedragen werd.
Juist op het oogenblik toen meester even omkeek moet de geit
gesteigerd en op hare achterpooten gestaan hebben. Het overige
kan men er wel bij denken.
Velen in Koudum namen echter deze verklaring niet aan als de
ware. Zij hielden vol, dat zij den ketting, dien de duivel aan zijn poot
had, duidelijk genoeg op de straatsteeneen hadden hooren rinkelen.
Daar bij het bindijkster bosch moest de booze in den grond zijn
verzonken. De wijze mannen beweerden, dat het rinkelen op de
steep en was gekomen van de ijzeren bout, die vastzat aan het einde
van het lange touw dat de geit aan den hals had. Deze bout werd
in den grond gestoken als men het dier op het land liet grazen.
— Nu ja, maar op die manier kan men alles wel wegredeneeren,
niet waar?
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Hen makkumer schipper, een rechte woestaard, die God noch
duivel vreesde zooals men wel zegt, zeilde eens met zijn schip in
de Spaansche zee, met een harde reefskoelte, die hand over, hand
toenam, zoodat het ten laatste woei alsof hemel en aarde zouden
vergaan. De stuurman had reeds herhaalde malen gezegd Schipper, willen wij er niet nog een reef in steken? » Maar hij stak
dan zijn hoofd buiten de kajuit en schreeuwde zoo hard hij kon :
Neen, staan laten wat staat ! » Het werd zoo erg, dat het schip
bijna onder water door scheen te gaan, maar van reven mocht geen
sprake zijn. Eindelijk werd het nacht en stikdonker. Nu riep de
stuurman het yolk, dat met hem de wacht had toe : c Zie, zie! wat
nadert daar te loevert van ons ? » Het yolk zag en staroogde en
eindelijk zei de bootsman Als ik het zeggen mag : dat lijkt wel
de vliegende Hollander. — Toen het scheepsvolk dit hoorde, zonk
aan sommigen de moed in de hakken. Geheel versiagen staarde de
een den ander aan, enkelen sloegen een kruis en de meesten dachten, dat hun laatste uur nabij was. Juist stak de schipper weer
het hoofd buiten de kajuit en riep : Wat hebben we daar?)
De stuurman ging op hem toe en zeide : 't Heeft veel van den
vliegenden Hollander ik begrijp anders niet wat het kan zijn.
« Welnu, » zei de schipper is dat het geval, dan zullen wij het
eerbewijs geven, anders zou hij kunnen denken : Wat lomperd is
die daar ? — En eer iemand er aan dacht was een der draaibussen
geladen, even snel haalde de schipper een brandend hout uit de
kombuis en stak daarmede het kruit in het zinkgat aan. Het schot
knalde, ieder dacht, dat deze verregaande overmoed van den kapitein hun aller dood zoude zijn. Maar toen de rook was opgetrokken
zag men den vliegenden Hollander niet weer; de wind begon te bedaren het werd zoo kalm, dat toen de wacht was overgenomen,
de overigen zich onbezorgd in de kooien ter rust konden begeven.
Des anderen morgens bleef het goed weder. Na verloop van eenige
dagen kwam het schip in de Middellandsche zee. Reeds den eersten
morgen zag het scheepsvolk bij schemerdonker in de verte eene
bemande boot naderen, waarop men geen goed oog had. Men hoorde
in lien tijd daar op die hoogte dikwijls van zeerooverij, daarom
dacht men terstond aan zoo iets. Het weder was fraai en bestendig,
het schip zeilde langzaam men kon nauwelijks merken dat het
vorderde. De boot, kwam inmiddels nailer. De schipper zei :
weet het niet, manners, maar dat volkje daar komt 134 verdacht
II.
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voor. Jelui moet mij even behulpzaam zijn ; wij moeten onze maatregelen nemen. Vult twaalf ledige wijnflesschen met buskruit en
brengt ze hier. De kok moet zorgen, dat ik een paar half verbrande
glimmende stukken hout bij de hand heb. Komen die mannen hier
om ons in te pakken, dan wil ik hen een groet overbrengen van
den vliegenden Hollander. >> — leder was ijverig in de weer om
met het een en ander zoo spoedig mogelijk gereed te zijn. Het
duurde maar weinige minuten of de bemande boot was bij het
schip. De schipper zei : «Zoodra zij ons op zijde komen en gij
zeker van uwen worp kunt zijn, werpt dan de flesschen met kruit
in de boot en bukt -a oogenblikkelijk, om niet door glasscherven
te worden getroffen, want ik laat onmiddellijk het gloeiende hout
volgen. Heeft dit de gewenschte uitwerking en is er geen schip van
hen in de nabijheid, dan zullen zij ons verder wel met rust laten. > —
Zoo kwam het ook uit. De boot was nauwelijks op zijde van het
schip of de flesschen werden er in geworpen, gevolgd door de brandende stukken hoot. De ontploffing voldeed aan de verwachting.
Te Staveren woonde zeer lang geleden een slager die zijn yak
in het groot uitoefenue. Gedurende een goed gedeelte van het jaar
slachtte hij wekelijks een aanzienlijk getal vette beesten, waarvan
het vleesch werd ingezouten ten behoeve der groote koopvaardijschepen. Het ligt in den aard der zaak dat dit werk ook een gedeelte van het jaar stilstond en dan deed hij aan den veehandel.
Hij was dan soms dagen aaneen op reis om overal waar hij kon
het geschiktste vee op te koopen. Had hij hiervan een goed aantal
bijeen, dan reisde hij er m.ee naar Amsterdam, bracht het daar ter
markt en deed dan niet zelden goede zaken.
Zoo was hij eens weer gereed om uit Amsterdam naar Friesland
terug te keeren, voorzien van eene aanzieidijke geldsom. Maar nu
had toevallig het beurtschip van Staveren op de heenreis averij
gekregen en konde alzoo niet op den gewonen tijd terugvaren. De
koopman besloot dus om met de hindelooper kaaig te gaan. Van
Hindeloopen naar Staveren had hij dan nog twee uren te wandelen ;
maar aan dit werk was hij wel gewoon en de weg niet zeer eenzaam ; dus dit was geen groot bezwaar.
Des avonds stak men van wal, en toen de koopman niet lang
daarna op de kooi lag en nog eens over zijne zaken nadacht, verlieugde hij zich vooral in het vooruitzicht dat hij behoorlijk intijds
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tehuis konde zijn. Maar nu schoot hem te binnen, dat het vrijdag
was en de zeelieden niet gaarne eene reis op vrijdag aanvangen
omdat dit licht een ongeluksdag kan zijn. Al dadelijk vond hij het
opmerkelijk, dat er den geheelen dag eene flinke koelte had gewaaid, en thans waren ze nog niet eens het IJ uit en de wind
ging reeds liggen. Het schip vorderde niet veel, de koopman mijmerde over allerlei Bingen en kon den slaap niet vatten. Hij dacht
er aan, naar boven te gaan, toen het schip eensklaps een hevigen
stomp kreeg, zoodat alles scheen te zullen barsten. De koopman
schrikte en was spoedig gekleed op het dek. Daar was veel geroep
en gevloek. De kluiffokstok van een grooter schip stak dwars over
het beurtschip en nu gaf het veel moeite om zich daar van onder
weg te werken. Eene engelsche bark was in de duisternis tegen
het hindelooper schip aangevaren, en alleen aan de windstilte had
men het te danken, dat er geen ernstiger ongelukken waren
gebeurd. De zaak kwam nu wel weer terecht, maar gaf veel
oponthoud. De dag brak aan, maar nog altijd geen voldoende
wind : het schip vorderde weinig of niets. De koopman werd ongeduldig en meende dat iemand daarvan den duivel moest inkrijgen.
Maar de schipper zei, het was iets dat hun niet door menschen
werd aangedaan, en vond het zeer ongepast en onverstandig den
duivel er in te betrekken, want waar deze zijne klauwen in stak,
daar maakte hij leelijk werk daar zou de koopman nog wel eens
ondervinding van kunnen krijgen, meende de gemoedelijke schipper.
De windstilte bleef aanhouden, zoodat het schip meest voor anker
moest liggen, daar men niet tegen den stroom op kon zeilen, tot
men in den namiddag langzaam vorderde en toch eindelijk Staveren
in het gezicht kreeg. Nu had men wel tot nabij de haven van
Staveren kunnen varen om door 't opsteken van een seinvlag een
sloep te doen komen, die den koopman van het veerschip afhaalde.
Maar de schipper achtte dit niet raadzaam, omdat onder den wal
de wind altijd veel minder sterk is. Zoo liep alles den koopman
tegen. Zijn ongeduld uitte hij met woorden en gebaren, die het
scheepsvolk en vooral den schipper zeer ergerden. Hij begon te
gelooven dat de dag, op welken het beurtschip van Amsterdam
was afgevaren, een ongelukkige vrijdag was geweest.
Tegen den avond wakkerde de wind nog wat aan, maar het was
toch reeds schemerdonker, toen men te Hindeloopen in de haven
-kwam. De koopman, hoe gaarne hij naar huis Wilde, zag er wel
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wat tegenop om alleen en met eene zoo belangrijke som gelds op
zak Tangs den zeedijk van Hindeloopen naar Staveren te gaan. Op
de langdurige reis over de Zuiderzee was er ook al over gesproken,
dat men daar bij het Hoogezand, niet ver van de Molkwerumerzijl,
laat in den avond wel onaangename ontmoetingen konde krijgen
met heksen, spoken en dergelijk gespuis. Waarom nam de man
geen rijtuig? vraagt men missehien. Ja, daartoe ging men in
vroegeren tijd niet zoo spoedig over dan thans. Vrij zeker zal daarvoor destijds in Hindeloopen ook geen gelegenheid hebben bestaan.
De wegen waren gedurende een groot gedeelte van het jaar voor
rijtuigen onbruikbaar, zoodat voermanderij », zooals men in Friesland zegt, in weinigbeduidende plaatsen geen bestaan kon opleveren.
De man ondernam dus de reis te voet. Het was wel duister, maar
toch nog niet zoo laat, of hij zou lang voor het eigenlijke spookuur het verdachte punt achter den rug kunnen hebben, meende hij.
Hij was toch geen kind meer en bovendien voorzien van een stevigen eiken stok. Hij stapte met flinken tred voorwaarts, maar toen
hij de plaats van het Hoogezand begon te naderen, werd hij toch
wel een weinig ongerust en liep wat minder vlug. Het duurde ook
niet lang of hij zag op geringen afstand voor zich eene witte gedaante en een dergelijke zwarte zich met snelheid op de helling
van den zeedijk bewegen, alsof zij samen aan 't krijgertjespelen
waren. Hij kon evenwel niet antlers dan maar voorwaarts stappen.
De twee gedaanten wemelden rusteloos om hem heen, dan waren
zij wat verder van hem af, dan weer wat nailer Hij begon te
gelooven dat het een paar heksen moesten zijn en hield den stok
gereed om de eerste de beste, die hem onder den slag zoude komen,
gevoelig te raken. Maar zoo na kwamen ze hem niet. Jets verder
komende, meende hij iemand te zien, die bij den dijk opkwam naar
de kruin waar hij zelf liep. Nu dacht hij : twee heksen en daar
de duivel bij als derde man, dit wordt toch te erg. » En hij zette
't op een loopen. Toen dit een poosje geduurd had, waagde hij het
om te zien. Nu zag hij nets en dit deed hem hopen, dat hij verder ongehinderd zijn weg zou kunnen vervolgen. Jets moediger en
rustiger stapte hij weer voorwaarts. Maar, in de nabijheid der Molkwerumerzij1 gekomen, zag hij weer iemand bij den zeedijk opkomen.
Zijn moed werd weer zwakker, maar hij zeide toch groetende :
'navend ! » Dit bleef onbeantwoord. Hij dacht : K daar staat toch
iemand, en vervolgde zijn weg. Het duurde niet lang of hij zag
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beneden zich op de helling van den dijk weer iemand staan. Hij
zei weer « 'navend!3. maar ook thans werd er gezwegen. x Dat is
toch wel duivelsch !>> zei hij tot zich zelf. Toen hij in de nabijheid van Staveren kwam, scheen zijn moed te herleven en hij dacht :
Zie ik nu nog eens zoo iemand aan den dijk staan en hij zwijgt
op mijn groeten, dan sla ik hem met den stok op zijn kop, zoo
zeker als wat. » Nauwelijks. had hij dit gedacht of zie ! daar stond
er weer een. De koopman zei weer 'navond ! » maar ontving geen
wedergroet. Nu sloeg hij, met kracht ook ; maar op den harden
kop, lien hij trof, spatte zijn eiken stok in tweeen, zoodat hij slechts
een • gedeelte in de hand hield ; de geslagene liet geen geluid hooren. — Dit deed den man zoo hevig ontstellen, dat hij erbarmelijk
begon te schreeuwen, zoo hard, dat sommigen, die zich nog op den
weg bevonden en het gejammer in de verte hoorden, daar angstig
van werden. De koopman snelde, zoo vlug zijne beenen hem wilden
dragen, naar Staveren en kwam geheel ontsteld bij zijne vrouw tehuis. De vreemde ontmoeting had den man zoozeer geschokt, dat hij
des anderen daags het bed moest houden. Nu kwamen er allerlei
praatjes, want de lieden, die het gejammer op den zeedijk hadden
gehoord, vertelden daarvan en nu was men 't spoedig eens : de
koopman moest daar door den duivel afgeranseld zijn. Hij zelf
vertelde het geval geheel anders : hij had den duivel op den kop
geslagen. De helft van zijn stok werd gevonden aan den zeedijk
niet ver van de Molkwerumerzijl, bij een steenen paal, zooals er
eenige aan den dijk stonden op gelijke afstanden van elkander.
In de nabijheid van het boomrijke dorpje Wouterswoude zijn
voetpaden, die men de Halepaden noemt. Hier spookte nog geen
veertig jaren geleden een naakte man. Vele jaren vroeger was hij
ook reeds gezien. Hij vertoonde zich meest in de maand Augustus,
als de veldvruchten van het land waren gehaald, en dan zoowel bij
dag en bij schemeravond als bij nacht. Er waren Coen velen in
lien omtrek, die hem gezien hadden. Het was een man met goedgevleesde ledematen en glad zwart hoofdhaar, dat hij behoorlijk
had gekamd. Wie of wat hij was wist niemand, maar algemeen
hield men het er voor, dat hij iemand was, die na den dood geen
rust vond vanwege zijn op aarde bedreven kwaad ; wie hem hadden
gezien, verklaarden eenparig, dat hij steeds verdween in eene dobbe
of waterkom, in de nabijheid der Halepaden,
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Te Oudemirdum spookte nog in September 1890 een man
zonder hoofd.
Bij een boerenhuis op Baansterburen onder Rauwerd werd vroeger
ook een spook gezien. Daar ston y 's nachts een mid vrouwtje bij
het draaihekje, door hetwelk men op en van het erf kwam. Dit
hekje kon men nooit des nachts gesloten houden, men deed wat
men deed. Al werd het 's avonds met zorg gesloten, des morgens
stond het altijd open.
Nog altijd is het op de Hooidammen, tusschen Sint Nicolaasga
en Doniaga, gansch niet pluis. Johannes Reinders kwam op zekeren
avond laat nit het veld, toen ging het landhek, waar hij door
moest, vanzelf open en toen hij er door was vanzelf weer dicht.
Op de Hooidammen gekomen, kreeg hij op eens een zwaar knellend
gewicht op een zijner schouders. Jets later sprong dit over op het
andere schouder, en toen de man de dammen gepasseerd was, gevoelde hij zich weer ontlast.
In Legemeer liep voor jaren 's nachts een witte juffer. Een paar
jonge loshoofden, die op een zondagavond er op uit gingen om,
naar zij spottend zeiden, die juffer een bezoek te brengen, zijn
leelijk weggekomen. — Aldus eindigt wel meer eene spookgeschiedenis. Het slot laat jets • te raden over en wil zeggen : Weest
maar niet te lichtzinnig tegenover zoo iets.
Omstreeks het midden der 17 e eeuw verscheen eene overledene
vrouw, ongeveer een jaar na haren dood, aan haren schoonzoon,
die echter in zijne ontsteltenis, zeer tot zijn spijt, vergat te vragen
naar het doel harer komst. — Eene poos later vond hij zijne schoonmoeder in haar bed liggende. Nu was hij kalmer en waagde te
vragen wat zij verlangde, waarop zij het bed verliet en in een
glanzend wit gewaad voor hem stond. Dit en het onmiskenhare
van hare gelaatstrekken deed hem op nieuw ontstellen. Zij sprak :
« Er is in de familie- twist ontstaan bij de verdeeling mijner nalatenschap ; ik verlang dat a vrede hebt onder elkander en eerlijk
en onbaatzuchtig mijne goederen verdeelt. » De schoonzoon beloofde.
De verschijning verdween en kwam niet terug, want aan haar verlangen werd voldaan.
Ten tijde van keizer Lotharius werd men in Friesland veel geplaagd door geesten en spoken. Zij woonden op de spits van een
kleinen heuvel in een kunstig hol, dat door geen menschenhanden
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was gemaakt. Gewoonlijk werden zij witte wijven genoemd. Aangaande hare uiterlijke gedaante wilt men niet veel. Nachtelijke
wandelaars, veehoeders, vrouwen en kinderen werden dikwijls door
deze witte wijven weggevoerd naar hare Nolen en onderaardsche
gangen. Daaruit hoorde men niet zelden zuchten, snikken en kindergeschrei. Zorgvuldig bewaakte men daarom zwangere vrouwen
en kinderen, opdat dezen niet door de witte vrouwen zouden worden
weggehaald. — Balthazar Bekker schrijft : 4( van de gewone en voorname spokerij zijn onder de witte wijven allernaast als de oudste
van degene die ook hier te lande tehuis behooren. »
Later noemde men ze witte juffers, die echter een geheel ander
karakter vertoonden dan de vroegere witte wijven. Zij stonden de
kraamvrouwen hulpvaardig bij, brachten bij nacht verdwaalden op
den rechten weg, betoonden zich in allerlei opzichten liefderijk
jegens de menschen en deden ook aan waarzeggerij. Ook waren
hare woningen niet zoo afschrikwekkend en steeds in de nabijheid
van dorpen of steden. Meestal waren die woningen heuvels of met
boomgewas omzoomde kuilen. Soms woonden twee of drie tezamen.
Kwam iemand in de nabijheid van zulk een heuvel of kuil, of
begaf hij zich daar binnen, dan vernam hij wonderlijke dingen,
waaromtrent evenwel steeds het diepste zwijgen werd bewaard.
Vijftig jaren of reeds langer is het geleden, toen op zekeren
avond twee schippers met hunne vaartuigen naast elkander, eigenlijk achter elkaar, in den Tjonger aan wal lagers. Een schipper
alleen zou het niet gewaagd hebben daar te overnachten. Het was
immers bekend, dat daar iederen avond een spook langs den met
laag hout begroeiden oever wandelde. Het was een heldere zomeravond. De schippers zaten met hunne vrouwen elk op het dek
van hun schip, met elkander pratende ; de mannen meenden het
spook gezamenlijk wel aan te durven. Maar °peens verschrikten
zij Loch, de mannen zoowel als de vrouwen, want langs het houtgewas aan den oever en daar een eind boven uitstekende, zagen
alien het spook naderen, met groote schreden voorbij en verder
gaan. Na korte beraadslaging, wat te doen, werd de scheepsplank
uitgelegd, de twee schippers gingen aan wal en zetten het spook
na. Maar niet ver waren zij gekomen, toen een hunner reeds den
moed liet zakken en wenschte terug te keeren. Alleen dorst de
ander de reis ook niet verder aan. Zij oogden het spook nog een
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poosje na, tot het bij een der bochten in den Tjonger over het
breede water stapte en daarop in de verte verdween. Zij begaven
zich toen weer naar boord, maar nooit hebben die schippers weer
in den Tjonger overnacht.
Een veer, waar men met een schuitje of pont menschen over het water brengt, heet in Friesland een overzet, ook wel overhaal. Komt men
van den kant waar het overzettershuis (veerhuis) staat, dan laat men
zich overzetten, komt men van de overzijde, men laat zich overhalen.
Voor ongeveer vijftig of zestig jaren was ergens in Friesland zulk
een overzet, dat toen meestal door een meisje bediend werd. Het
gebeurde op zekeren avond, dat zij aan de overzijde der watervlakte
een man zag naderen, blijkbaar met het doel om te worden overgehaald. Zij begaf zich met haar schuitje daarheen en schoof het
op de geschiktste plaats aan wal om den reiziger te laten instappen. Er was geen ruimte tusschen het. schip en den wal, en Loch,
toen de man scheen te willen instappen, verdween hij opeens.
Hevig verschrikt en wel beseffende dat zij met eene spookverschijning te doen had, nam bet meisje den terugtocht aan. De afstand,
dien zij had of te leggen, was in een half kwartier wel over te
varen, maar zij was zoo van de wijs, dat zij bijna twee uren op
het water heen en weer voer, onophoudelijk met kracht en inspanning het scheepje voortschuivende. Eindelijk tehuis gekomen, was
zij spoedig een lijk.
Eene afzonderlijke soort spokerij is bet voorspook. Tusschen de
jaren 1840-1860 woonde in Leeuwarden, nabij het Vliet, eene
schoenmakersvrouw, die, langs de huizen gaande, kon ruiken waar
binnen kort een doode zou zijn. Het voorspook bestaat evenwel
meest in nachtgezichten, die een voorspellend karakter hebben en
zeer zeker moeten nakomen. Ook gebeurt het, dat men iets komt
te hooren zonder te zien. Dit is het waft men in 't Hollandsch wel
voorgespens en in 't Friesch foartsjirmerij noemt. Menschen, die
met een helm geboren zijn, krijgen voorspellende nachtgezichten;
voorgespens kan worden gehoord door ieder, die in het huis of nabij
de plaats is, waar het gebeurt.
De helm is een vlies dat een pasgeboren kind als een koolsblad
over het aangezicht ligt. Wordt dit vlies er afgetrokken van boven
naar beneden, dan ziet de persoon in het vervolg altijd naar boven
en za1 voorteekens in de lueht kunnen zien. Neemt men den helm
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af van beneden naar boven, dan zal de persoon, als hij tot zijn
verstand is gekomen, zijne aandacht meest aan aardsche dingen
wijden en verschijningen op den grond zien. — Het wordt gewoonlijk niet als een gewenscht voorrecht beschouwd, voorspellende nachtgezichten te kunnen zien. Daarom zijn ouders en nabestaanden er
op uit, bij de geboorte van een kind met een helm het vlies onmiddellijk te verbranden, dan heeft het niet de evengemelde uitwerking ; wel als het bewaard blijft. Bakers beschuldigt men wel,
dat zij er behagen in schijnen te scheppen zulk een helm te bewaren, en wanneer de baker het helmvlies in de pap beroert en
het aldus door het kind laat nuttigen, dan wordt het zienersvermogen van den met een helm geborene in later ti.jd nog sterker.
Dit zienersvermogen bestaat hoofdzakelijk in het vooruitzien van
lijkstaatsies, branden, verdrinken en verzinken. Zulke vooruitzieners
weten altijd, wie er in hunne omgeving binnen kort moet sterven.
Zij zien iemand, wiens dagen geteld zijn, eenigen tijd te voren
loopen met het hoofd onder den arm. Krijgen zij bij nacht een
geheelen begrafenisstoet te zien, wat niet zelden gebeurt, dan onderkennen zij duidelijk de personen, die aehter het lijk loopen, zelfs
de vrouwen, door de om hare hoofden geslagen regenkleeden heen.
Personen, zonder helm geboren, kunnen zulk eene lijkstaatsie niet
zien, al is zij onmiddellijk bij hen. Het is daarom raadzaam om,
als men bij nacht of laat in den avond op weg is, niet in het
wagenspoor te loopen, want werd men toevallig door eene onzichtbare lijkstaatsie ontmoet, dan zou men onzacht ter zijne worden
geslingerd, omdat men zulk een stoet niet in den weg mag loopen.
Het kon ook gebeuren, dat zoo iemand stilzwijgend genoodzaakt
werd vO6r op den lijkwagen te klimmen, langs of over de doodkist,
die er op staat, naar 't achtereinde van den wagen te gaan om dan
er af te worden gestooten en onzacht op den grond te tuimelen.
Dit moet meermalen voorgevallen zijn op den ouden kleiweg, die
van het dorpje Zwichum naar den rijksstraatweg loopt, waar bij
een baerenhuis een plekje gronds ligt, dat het Eisinga-kerkhof wordt
genoemd. Daar is het vroeger nooit zuiver geweest. Liep iemand
daar bij nacht, dan kon hij onverwachts een wit veulen in vliegende vaart zich voorbij zien snellen, waarna het plotseling verdween, Ook kon men daar een oud vrouwtje met een mandje aan
den arm ontmoeten. Van haar gold het eveneens : nauwelijks verschenen of ook weer verdwenen.
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Een lijkstoet noemt men in het zuiden van Friesland een begangel.
Hierin ligt de beteekenis van begaan, meegraan, meédoen om een
overledene de laatste eer te bewijzen. In sommige streken wordt
het woord alleen gebruikt voor het visioen eener begrafenis. Menschen die zulk een visioen nu en dan te zien krijgen, waren vroeger minder zeldzaam dan thans. Zoo iemand gevoelde zich 's nachts
soms door een geheimzinnige macht gedrongen om het bed te verlaten en naar buiten te gaan, enkel om een begangel te zien. Een
dergelijke ziener zag eens in den nacht een begrafenistrein het erf
van eenen hem welbekenden boer afkomen. Het merkwaardige
hierbij was, dat de lijkwagen was bespannen met een zwart en met
een wit paard. Dit nu was geheel tegen den regel ; een wit paard
wordt nooit voor een lijkwagen gebruikt. Hierbij kwam dat Been
der naaste buren van den boer een wit paard bezat. Hij zelf wel,
maar het is een even vaste regel, wanneer in een boerengezin
iemand sterft, dan mag het lijk niet door eigen paarden naar het
kerkhof worden gereden. De naaste buurman is verplicht een hoof.
wagen met twee, liefst zwarte paarden en een man te schikken om
den doode grafwaarts te rijden. Het nachtgezicht duidde natuurlijk
aan, dat er in het gezin van den boer eerlang iemand zoude sterven, maar dat witte paard , was iets onverklaarbaars. Na verloop
van eenigen tijd gtierf de boer. . Op den dag der begrafenis kwam
de lijkwagen op het erf. De kist werd daarop gezet en de weduwe
nam daarbij plaats. Maar toen men meende weg te rijden, was een
der paarden onwillig. Het dier begon te springen en te steigeren
en was niet tot bedaren te brengen. Men ging een ander paard
halen, maar dit vertoonde dezelfde nukken, en toen men 't ook nog
met een derde beproefde, ging het nets beter. Men neme in aanmerking dat deze geschiedenis in den frieschen greidhoek tehuis
behoort, waar de meeste boeren niet meer dan twee paarden houden,
sommigen slechts een. Men zag zich, ten einde raad, genoodzaakt,
het witte paard van den overleden boer voor den lijkwagen te
spannen.
Op eenigen afstand van een dorp in Dantumadeel woonde voor
jaren een gezin, bestaande nit man. vrouw en eenige kinderen.
Het gebeurde dat de man ernstig ziek werd, en de vrouw hoorde
dag aan dag een ekster schateren in de omheining van den tuin.
Wat zij ook deed, zij konde dat gehate dier nooit veel langer dan een
kwartier uit het geboomte verwijderd houden. Op zekeren morgen
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komt Sape, de mollenvanger, even bij Uilke in huis geloopen en
vindt den man doodziek. Hij kon geen toespraak meer hebben.
Sape wenkt bij zijn vertrek de vrouw des huizes om hem te volgen naar het achterhuis. Daar gekomen zei hij : « Het gaat verkeerd met je man, vrouw !»
«Och ja, » zuchtte zij, «er is geen
hoop meer ; er is onophoudelijk een ekster in den thin.» «Binnen
drie dagen is alles afgeloopen,» zeide Sape ; «ik heb eene openbaring gehad. Ge weet, dat ik met een helm geboren ben.» — «0
ja!» snikte de vrouw, len die verschijningen komen altijd uit,
niet waar ? » — «Wel zeker, » zei Sape, altijd ; 't is met mij nog
nooit gemist. Het was gisteravond even voor tienen then ik de
lijkstaatsie zag. En schrik nu niet, mensch! maar 't ging vreemd.
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik het zelf niet recht begrijp. Hier in
den geheelen omtrek heeft niemand een wit paard, en toch was
de lijkwagen bespannen met een wit en een zwart paard. De witte
was dartel en de knecht van uwen buurman kon het gespan niet
in bedwang houden. Het geraakte op hol. En 't is waar wat ik je
zeg, vrouw, bij de vierde boerenplaats hiervandaan ging de gansche
boel de sloot in. Ik hoorde gejammer. Een kwartier later was alles
weer op den weg, de paarden waren verwisseld, en verder ging
het goed, zoo 't behoorde. » — «Ge maakt mij bijna radeloos,» jammerde de vrouw. « Gij moet zorgen niet op den wagen te gaan
zitten, » zei Sape; « maar wat zeg ik ? Er komt geen mensch op
den wagen. Dat heb ik immers gezien. » — En hij vertrok. De
vrouw overlegde bij zich zelve, dat het onmogelijk waar kon zijn.
Under de boeren van het dorp had immers niemand een wit paard.
Uilke overleed den volgenden dag. De naaste buurman beloofde
het lijk grafwaarts te zullen rijden. Maar zie ! den dag voor de
begrafenis reisde de man naar de paardenmarkt te Norg en kwam
des avonds tehuis met een wit paard, dat hij gekocht had. De
vrouw van Uilke ontstelde Coen zij dat dies zag. Zij ging nog
denzelfden avond naar den buurman om hem te verzoeken, het witte
paard toch niet mee voor den lijkwagen te spannen. «Wel zeker
niet !» zei de man, « daar denk ik niet aan. » Den volgenden morgen
kwam de knecht van den buurman de weduwe berichten, dat een
der zwarte paarden ongesteld was geworden en bet witte dust' mee
voor den lijkwagen moest. De vrouw zag zich genoodzaakt toe te
geven, want voor een paard was de reis te moeilijk. Maar met
alien aandraug verzocht zij den knecht, toch vooral de moest mo-
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gelijke voorzichtigheid in acht te. nemen. De knecht beloofde dit
en verzekerde bovendien, dat het paard .mak was. Het was om een
nur des namiddags toen de lijkwagen afreed gevolgd door den begrafenisstoet. Niet lang had men gereden, toen door een rukwind het
zwarte kleed van de op den wagen staande doodkist afwoei en om
de ooren der paarden ging fladderen. De paarden gingen aan den
haal. En wat Sape voorzien had gebeurde, alles joist zooals hij
het had gezien.
In 1865 is het gebeurd dat een boer in de nabijheid van Poppingawier het verschijnsel eener begrafenis te zien kreeg. Hij zag
dat een doodkist met een wit laken er over, ten teeken dat er het
lijk eener kraamvrouw in lag, de hoofd- of lijkdeur van zijn huis
werd uitgedragen. « Dat zal mijne vrouw niet gebeuren, >> zeide hij
bij zichzelven. En den volgenden dag liet hij die deur uit den
muur nemen en de opening dichtmetselen. Eenigen tijd daarna vertrok deze boer metterwoon naar elders. Zijn opvolger op de plaats
te Poppingawier vond , de weggenomen deur met het kozijn nog
bewaard. Hij achtte 't beter en gerijfelijker, dat zij weer in den
muur werd genet. Kort daarna overleed zijne vrouw in het kraambed en zij werd die deur uitgedragen, op dezelfde wijze als de vorige
boer het vooruit gezien had.
Sommige menschen zien hun eigen dood vooruit. Het is reeds
langer dan tweehonderd jaren geleden, dat de predikantsvrouw te
Pietersbierum, op zekeren nacht naast haren man to bed liggende,
midden in het vertrek eene doodkist zag staan. Zij was eene moedige vrouw en tevens nieuwsgierig : zij verliet het bed om te zien
wie er in de kist mocht liggen. En tot haren niet geringen schrik
zag zij daar haar eigen beeld in doodsgewaad. Zij wekte haren
man en verzocht hem ook te zien. Hij zag echter niets, berispte
haar over hare dwaze inbeelding en gaf haar den raad te gaan
slapen. Zij begaf zich wel weer te bed, maar kon niet rusten en
evenmin het oog van die kist of houden. Het duurde niet lang of
er kwam een man, gekleed in een rooden hemdrok hinnen de
kamer. Hij nam eenige schroeven van den schoorsteenmantel en
schroefde het deksel op de kist. Nu werd er een witte doek
over gehangen, waarop de dragers kwamen en de kist weghaalden.
Daar nu de vrouw zich in zwangeren staat beyond, maakte dat
gezicht haar nog weer beangst. Haar man, die niets had gezien,
schreef alles toe aan ziekelijke verbeelding. En met dien man in
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den rooden hemdrok was het tenminste gekheid, meende hij, omdat
er in het geheele dorp niemand was, die zulk een kleedingstuk
droeg. De bevalling der vrouw, die kort daarop volgde, liep
voorspoedig af. Zij bracht een flinken jongen ter wereld en toen
deze na verloop van een paar weken naar de kerk werd gedragen
om te worden gedoopt, was hij, naar toenmalig gebruik, bekleed
met een rood omhulsel, dat men in Friesland kapruft noemde.
Domine zei schertsend : « Dat zal de roode hemdrok zijn, vrouw,
dien gij eens in uwe verbeelding gezien hebt. > Met de daaropvolgende Mei kwam een timmerman uit een ander dorp zich te
Pietersbierum vestigen. Deze was gewoon dagelijks in een rooden
hemdrok rond te loopen en zoodra de predikantsvrouw hem zag
zei ze : «Dat is de man, die toen in dien nacht mijn doodkist
heeft dichtgeschroefd). lea verloop van een jaar moest zij weer
bevallen en nu bezweek zij in het kraambed. De predikant, die
zich haar nachtgezicht herinnerde, wilde de kist in een ander vertrek hebben geplaatst. Maar dit ging niet, omdat men daar wegens
de nauwte van den gang den zwaai door de kamerdeur niet konde
maken. Het lijk moest in de slaapkamer staan. De schroeven voor
de kist wilde hij niet, als naar vaste gewoonte, op de schoorsteenmantellijst, maar in de vensterbank gelegd hebben. Ook bevel
hij dat er geen Witte doek over de kist mocht worden gehangen.
De timmerman in den rooden hemdrok moest bij de begrafenis
burenplicht mee doen. De manners, die de kist zouden dichtschroeven, konden daar niet te best meé terecht. De timmerman schoot
toe, nam van de schoorsteenlijst nog een paar schroeven, die men
er toch had neergelegd, en volbracht het werk naar behooren.
Toen de kist uitgedragen zoude worden, meende eene der aanwezige
vrouwen, die van des predikants bevel nets afwist, dat de zaak
nog niet in orde was. Zij nam haar Witten zakdoek en hing dien
over de kist. Het vooruitgeziene moest nakomen, dit bleek. (Halbertsma, Rimen ind Teltsjes.)
Een schipper, in den nacht bij kalm weder zeilende, hoorde iets
achter van zijn schip in het water ploffen. Onderzoekende, kon hij
niet ontdekken, dat er eenig voorwerp op het dek ontbrak. Toch
was er eene polsende beweging in het water zoo geweldig, dat
geen snoek van de grootste soort zoo iets zou kunnen doen. Dit
gewoel, gepaard met gespat, ging achter het schip om, dwars door
de vaart naar den wal, en daar hield het op. Dit was reeds een

222
lange poos geleden, toen dezelfde schipper bij dag langs hetzelfde
vaarwater voer. Zonder er aan te denken, wat hem daar wedervaren was, deed de man een mispas en stortte van het schip af.
Het vaartuig lag te hoog boven het water om er op te klimmen ,
de schipper zag zich genoodzaakt dwars door de vaart naar den
wal te komen. En nu hoorde hij in het water geheel dezelfde
beweging als in dien nacht toen hij nets had kunnen. ontdekken.
Hij begreep nu dat het toen gebeurde voorspook was geweest.
Een boerenknecht, die volgens gewoonte in den koestal sliep,
werd op zekeren tijd nacht op nacht in zijn bed verontrust. Omstreeks middernacht werd hij wakker en gevoelde dan een even
onverklaarbaren als onweerstaanbaren aandrang om buiten de bedstede te kijken. Hij deed dit en zag op het einde van den stal
drie mannen bij het licht van een klein lampje bezig met het
bekleeden van een lijk. Hij mocht zich dan weer terugtrekken
en trachten op nieuw in te slapen, dit Wilde niet best gelukken.
Om een uur werd alles stil en scheen het werk afgeloopen, maar
de nacht van den beangsten knecht was bedorven. Ook bij dag
plaagde hem de gedachte aan het nachtgezicht zoo, dat hij geen
lust had in zijn werk, slechts weinig at en zichtbaar vermagerde.
Maar toen het visioen nacht op nacht terugkwam, begon de jongeling te denken : «1k moet er meer van weten ». Des avonds
voor het naar bed gaan voorzag hij zich van eene schaar, en toen
de verschijning weer daar was, vermande hij zich, verliet het bed
en ging driest op de plaats toe waar de drie mannen zwijgend
met het lijk bezig waren. Hij waagde 't het lijk een lok hoofdhaar af te knippen, nam deze mee, legde ze op de beddeplank en
begaf zich op nieuw ter rust. De drie mannen waren onder dit
alles ongestoord voortgegaan. Des anderen morgens bij het ontbijt
begon de dienstmeid den knecht nit te lachen. Zij zei ; «Wie heeft
jou onder de schaar gehad en zoo vreemd in je haar gehakt? Of
heb je misschien muizen in je bed ?» De knecht verbleekte, zag in
den spiegel en werd angstig. Hij begreep dat hij des nachts zichzelf een haarlok had afgeknipt. Hij viel op een stoel, werd zoo
bleek als kalk en kon in de eerste oogenblikken geen woord spreken.
De meid riep den boer en de vrouw. Zij vreesde dat de knecht een
beroerte had gekregen. Maar deze kwam spoedig tot zichzelf, en
toen de hoer in de keuken was gekomen, begon de knecht te
vertellen. En aan het slot van zijn verhaal zeide hij : (Nu wensch
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wel dadelijk mijn verdiende loon te ontvangen, want ik kan
hier niet langer blijven». — De boer kon dit verzoek billijken ;
hij betaalde den knecht, deze vertrok en zocht een dienst op
verren afstand vandaar. Jaren verliepen. De geschiedenis van het
nachtgezieht geraakte zachtjes aan in vergetelheid. Maar nu gebeurde 't eens dat de boer zijn voormaligen knecht te Leeuwarden
op de markt ontmoette en bij die gelegenheid hem uitnoodigde
om in den volgenden winter gedurende -de kerstdagen uitvanhuis
te komen. De knecht nam dit eerst in ernstig beraad, maar ten
slotte beloofde hij te zullen overkomen. Hij kwam ook op den
bepaalden tijd en zijne vroegere slaapplaats in den koestal werd
hem ook nu weer aangewezen. Hij gevoelde zich toen reeds een
weinig onwel. Hij konde niet slapen en, hoe vreemd, hij zag daar
's nachts weer dezelfde verschijning van vroeger. En op andere
plaatsen waar hij voor en na gewoond had, was hem zoo iets nooit
overkomen. Geen wonder, dat hem dit schokte. Zijn plan was den
tweeden kerstdag weer te vertrekken, maar dat kon niet ; hij was
ziek. Des namiddags was hij reeds zooveel verergerd, dat hij, volgens
des dokters meening, niet naar een ander bed kon worden overgebracht, maar daar in den koestal moest blijven. Nog denzelfden
avond overleed hij ; de ziekte was besmettelijk, de boer kon dus
het lijk niet in zijn woonhuis nemen. Er worden drie mannen
gehuurd om het te bekleeden en dit geschiedde op dezelfde plaats
waar de overledene bij lierhaling dat werk vooruit had gezien.
Eene bejaarde weduwe woonde sedert den dood van haren man
in bij haren gehuwden zoon, wiens huis ietwat eenzaam stond.
De oude vrouw had haar slaapplaats op een klein bovenkamertje
en daarnaast sliepen een paar groote jongens, kleinzoons van haar.
Het gebeurde eens, dat zij op zekeren nacht een poosje slapeloos
was en even overeind ging zitten. Nu meende zij op den trap
zachte voetstappen te hooren als van iemand die op kousen liep
of behoedzaam was om niet gehoord te worden. Eerst dacht zij,
dat een der jongens naar beneden was geweest. Doch toen de.
persoon boven kwam ging hij niet naar de plaats waar zij sliepen,
maar opende even de deur van haar kamertje, zuchtte zwaar en
ademhaalde snel en trok zich toen weer terug. De oude vrouw
ontstelde; zij moist niet wat te moeten denken en hield zich eene
pons doodstil. Bij vender nadenken meende zij te mogen gelooven
dat er wel een vreemde met verkeerde bedoelingen in huis geslopen
ik

224
kon zijn. Zij wekte daarom de jongens en bracht het zoover, dat

weldra ook haar noon en het verdere mannelbk personeel des gezins
op de been was. Men doorzocht. het geheele huis, maar vond niets
wat reden gaf tot ongerustheid. Men begaf zich weer ter rust ; er
viel dien nacht verder niets bijzonders voor ; des morgens bij daglicht zag men nog eens alles na, maar vond geenerlei gond voor
het vermoeden, dat er iemand, die er niet behoorde, in huis was
geweest. Maar nu werd de oude vrouw op nieuw angstig en riep
uit : t Och Heer ! dan hangt er ons zeker iets boven het hoofd. Hier
zal jets gewichtigs moeten gebeuren, want zoo zeker als ik leef
heb ik van nacht gehoord en gezien wat ik verteld heb,. De
huisgenooten geloofden dat het inbeelding geweest zoude zijn en
niets te beteekenen had. Men beleefde een zeer strengen winter en
toen deze voorbij was, werd de oudste dochter des huizes, een
aankomend jong meisje, zoo verkouden, dat men er bijna geen
raad meé wilt. Men deed wat men kon, maar om verkoudheid naar
een dokter te loopen, daar dacht men vroeger niet aan. Men had
er wel huismiddels voor. Men besmeerde een stuk grof papier met
kaarsvet en legde dat de lijderes op de borst. Verder liet men haar
spekvet met keukenstroop er doorgeroerd oplikken. Maar deze middelen hielpen thans niet. Een goede kennis vertelde, dat men een
kind voor hetzelfde ongemak een zwaluwennest om de keel had
gelegd; dit was ongetwijfeld een uitstekend middel, maar dat kind
was gestorven, omdat men het middel te limit had toegepast. Nu,
met dit jonge meisje waren ook alle middelen, die men aanwendde,
vruchteloos. Op een zondagnacht tusschen elf en twaalf uren
meenden de ouders te zien, dat het met hun dochtertje niet lang
meer konde duren. De moeder vooral was zeer aangedaan. Zij
droeg op zondag een zaeht schoeisel en daarmede ging zij nu de
trap op om grootmoeder te waarschuwen. Zij stak even haar hoofd
binnen het slaapkamertje, maar was zoo ontsteld dat zij bijna geen
woord kon spreken. De oude vrouw begreep echter wat er min de
hand was ; zij kwam naar beneden. Een uur later was het kind
overleden. En nu zeide grootmoeder : t Dat komen daar straks bij
de trap op, met het verdere, was geheel hetzelfde als waarom ik
in het begin van den winter op zekeren nacht u alien heb gewekt
en ongerust gemaakt. Ik heb het toen ook reeds gezegd, dat hier
in huis iets moest gebeuren.)
Personen met een helm . geboren zien bij nacht ook wel een huis,
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een molen of ander gebouw in brand staan. Zijn ze dan in de gelegenheid de muren van zulk een gebouw te betasten en zij bevinden ze koud, dan zal het niet afIranden, maar er zal zonder brand
een nieuw gebouw voor het oude in de plaats komen. Zijn integendeel de muren warm, dan moet het afbranden. Dit zal binnen een
kort tijdsbestek gebeuren als het voorspook voor middernacht gezien wordt. Ziet men 't na middernacht, dan duurt het lang, soms
jaren, eer de brand komt. Dit is ook van toepassing op andere
nachtgezichten. Wanneer de begangel op de graven staat en geen
mensch haar ziet, zien haar Loch de paarden, die langs het kerkhof
rijden. Zij worden dan ‘ schichtig, maken wilde sprongen en kunnen
licht gaan hollers, indien de voerman niet op zijn hoede is.
Een geestenziener te Eernewoude zag, op het breede water waaraan dit dorpje ligt, eene stoomboot varen toen nog niemand er van
droomde dat er van Drachten op Leeuwarden stoombooten in de
vaart zouden worden gelegd. Zoo heeft men ook hier en daar het
razen van spoortreinen gehoord, jaren voordat er sprake was van
spoorwegen in Friesland.
In het noorden van Ferwerderadeel meende men zeer lang geleden op zekeren avond dA letters 0 W N in de lucht te zien.
Iemand met een profetischen geest las daaruit : 0 Wee Nederland!
— Maar een snaak was van meening dat de beteekenis ook kon
zijn : 0 Wij Narren !
VOOr de overstrooming van het zeewater in 1825 zag men soms
in de nabijheid van Dijken in Doniawerstal 's nachts eene witte
verschijning, meestal met de ellebogen rustende op een landhek.
Na de overstrooming is dit spook niet meer gezien.
Een of meer personen, wanneer zij bij nacht of laten avond op
weg of nog even buitenshuis zijn, kunnen dan soms op eenigen
afstand een angstig hulpgeroep hooren, dat van een nabijzijnd vaarwater of meer schijnt te komen. Gaat men daar op af, dan ontdekt
men, dat er iiiets is. Maar nu komt de winter ; het water bevriest
en het y olk begint te sehaatsrijden. Dan zijn het meestal dezelfde
personen, die op dezelfde plaats hetzelfde hulpgeroep weder hooren.
Doch nu komt het in werkelijkheid van menschen, die door het
ijs zijn geraakt en in doodsnood verkeeren. Zulke door voorspook
aangekondigde ongelukken hebben meestal een doodelijken afloop.
Handwerkslieden hooren soms bij nacht in hnnne werkplaats,
als daar niemand is, een leven alsof er minstens twee of drie per15
II.
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soneti druk in de weer zijn. Het komt meest voor wanneer er
in zulk een werkplaats buitengewone drukte op handen is, waarvan men op 't oogenblik nog niets weet of vermoedt. Timmerlieden, wagenmakers en meubelmakers zijn op de dorpen ook altijd
doodkistenmakers als 't zijn moet. Het was vroeger geene zeldzaamheid, en het zal nog wel Bens voorkomen, dal, gen,04,mde
handwerkslieden het altijd eenige weken vooraf te weten komen,
wanneer in het dorp een sterfgeval te wachten staat. Zij hooren
dan 's nachts in hunnen winkel geklop en geschaaf en merken aan
alles wel dat daar een doodkist wordt gemaakt, niet in werkelijkheid, maar zij zijn er zeker van dat dit eenige weken later zal geschieden. En dit mist ook niet. Eens echter hoorde men bij zulk
eene gelegenheid een stomp tegen het kozijn der voordeur, Dit
was onverklaarbaar, om-dat deze deur tamelijk ver van de werkplaats verwijderd was. Maar niet lang daarna stierf een bij den
baas inwonend persoon. En toen nu op den dag der begrafenis de
kist het huis werd uitgedragen, stompten de buren bij ongeluk
daarmee tegen het kozijn der deur.
Sterft een lid der familie van iemand die doodkistenmaker is,
hetzij het sterfgeval in zijn gezin is of er buiten, dan mag hij zelf
de kist niet maken, dit ook niet door zijne knechts laten doen en
evenmin het bout er voor leveren. Dit alles behoort aan een anderen baas te worden opgedragen. Ik geloof echter dat dit gebruik
thans niet meer zoo getrouw wordt nageleefd als vroeger. — Het
is reeds 'anger dan vijftig jaren geleden, toen een boer te Finkum,
zijne vrouw door den flood verliezende, zelf kisthout in de stall
ging koopen en naar huis rijden. Verder liet deze gierigaard, door
een daarvoor gehuurden timmermansknecht, de lijkkist in zijne
schuur maken. Dit was iets waaraan velen zich ten zeerste ergerden.
Eene vrouw te Boyl, geloovende aan < voorloop >> of << werkgeesten > , zooals men het daar noemt, verzekerde, dat zij op zekeren
nacht eene pastorie aldaar had hooren bouwen, en dit had plaats eer
er nog sprake van was, dat Boyl eene afzonderlijke gemeente zoude
worden. Dit geschiedde in 1860.
In sommige boerenhuizen hoort men '.8 nachts of 's avonds de
karnmolen gaan. Dit komt meest voor in zeer oude huizen, waar
gedurende misschien wel meer dan anderhalve eeuw honderdduizenden ponden boter met hulp van den karnmolen zijn gemaakt. Onversaagde lieden hebben 't wel gewaagd op zoo iets los te gaan
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om het te onderzoeken. Maar dan vonden zij alles stil en op zijne
plaats. Waren zij echter in het woonvertrek teruggekeerd, dan begon het werk opnieuw. Het is niet raadzaam zulk een onderzoek
te doen zonder licht. Wie dit waagde, zou veel kans hebben een
slag of scoot te ontvangen die raak was, zonder te weten vanwaar
of
w;0,1 hij deze begroeting kreeg.
In het Vierhuis, eene knappe boerderij onder den klokslag van
Leeuwarden, placht het ook schrikbarend toe te gaan. Daar was
vroeger een kamertje, door de bewoners het blauwe kamertje genoemd, omdat het blauw geschilderd was. De deur van dit kamertje
kon men nooit gesloten houden ; men mocht haar sluiten zoo men
wilde, men vond haar na verloop van wat korter of langer poos
altijd weer open. — Ik geloof dat er zulke kamerdeuren meer zijn ;
maar hier begreep men nooit wie 't gedaan kon hebben, dit was
het vreemde van de zaak. In den koestal dezer boerderij was het
ook niet pluis. Iemand die daar als knecht had gediend, vertelde
later, dat hij er vreeselijke nachten had doorgebracht. Wanneer hij
soms moest waken bij eene koe, die op kalven stond, dan werd er
in het boveneinde van den stal gevloekt en geketterd dat het was
om van te ijzen, terwijl er met stukken bout en andere voorwerpen werd rondgeworpen als ware er een razende aan het werk. Ilij
zag dan wel niets, maar kon het toch zoo benauwd krijgen, dat hij
te bed kroop, waar hij lag te zweeten van angst.
Omstreeks 1830 is het gebeurd, dat aan een aanzienlijk huis aan
het Vliet bij Leeuwarden eene arme vrouw belde, eene bekende
leeuwarder schooister, Mone geheeten, die ook voor eene tooveres
werd gehouden. Toen haar bellen onbeantwoord bleef, herhaalde zij
dit ; nu werd even de deur geopend en haar toegesnauwd : « Al
bel je tot den jongsten dag, je krijgt toch niets, wij geven niet
aan de deur. » — De bedelares vertrok, maar de huisschel bleef
klingelen, soms hevig ook, en dit hield aan, nacht en dag door.
Zelfs de stoelen in het huis, de borden in de kasten, ja, de spijskommen 's middags op tafel waren in trillende beweging. — Het
schijnt Loch weer opgehouden te zijn ; later hoorde men er niet
meer van.
In Februari 1876 ging er op eens een verbazingwekkend gerucht
uit van eene arbeiderswoning, staande in het veld aan een smallen
kleiweg, niet ver van het dorp Hijum in Leeuwarderadeel. Dit
huisje werd bewoond door een echtpaar met een zoontje, een
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tengeren, ietwat ziekelijken knaap van negen of tiers jaren. De
menschen, behoorende tot de gereformeerde gemeente, waren zeer
eenvoudig van verstand. In de bedstede, de slaapplaats der ouders,
was tegen de voetschutting eene krib getimmerd, waarin de knaap
sliep. Dit komt op het platteland veelvuldig voor, maar gewoonlijk
slapen in zulk een krib veel jonger kinderen. Nu gebeurde 't op
zekeren nacht, dat de moeder uit den slaap werd opgeschrikt door
een doffen slag tegen de voetschutting, gepaard met gerinkel van
het theegoed en glaswerk, dat aan de andere zijde der schutting
op de kastplanken stond. (Doe jij dat, Klaas ? >> riep zij haar
zoon toe. 4 Neen, , zei Klaas. Dit antwoord deed haar hevig ontstellen, want nu stond het vast dat er iets bovennatuurlijks was
gebeurd. Zij kon den ganschen nacht niet meer slapen en den
volgenden morgen, ja den geheelen dag was zij nog zoo van de
wijs, dat zij aan ieder, die met haar in gesprek kwam, het geval
vertelde. Maar 't bleef er niet bij. Den volgenden nacht kwamen
er meer dan een zulke slagen tegen de schutting en later alweér.
Weldra verspreidde zich nu het gerucht ver in den omtrek, en
nieuwsgierigen zoowel als belangstellenden trokken er 's avonds op
los om jets naders van de zaak te vernemen. Maar alleen vertrouwde geloovigen werden binnengelaten ; anderen mochten rondom
het huis loopen luisteren om zoo mogelijk jets op te vangen. De
knaap ging 's avonds vroegtijdig naar bed en weldra begon het
gebons. Het hoofd der christelijke school, waar Klaas lager onderwijs ontving, onderzoeht de - zaak nauwkeurig en verklaarde ten
slotte er niets van te begrijpen, maar, meende hij, jets buitengewoons was het zeker. Er werd ook een wonderdokter geraadpleegd
en deze verstrekte medicijnen, die echter geen gewenschte uitwerking hadden. In het hoofdkussen vond men, toen het geopend
werd, tooverkransen, die voor een goed deel waren samengesteld
uit de hede, waarmeé men reten in den buitenmuur der bedstede
had dichtgestopt, maar die daaruit spoorloos was verdwenen. Eindelijk kwam, op last van den burgemeester, ook een veldwachter
onderzoek doen. Deze zei zonder omhalen : (Niemand dan de
knaap zelf maakt dat geklop. > — Hij gaf den sluwen deugniet
eene strenge berisping over zijne fopperij, maar — — werd door
de geloovigen niet geloofd. Toch nam spoedig daarna het geklop
een einde.
In het noordoosten, van Sehoterland, vooral in de omstreken van
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Jubbega, zijn moerasachtige heidevelden, waaruit nogal veel wilde
lantaarnen opstijgen. Lij blijven meest boven de plaats waaruit zij
ontstaan, maar ziet men soms in de duisternis zulk een lichtje
over den weg zweven, dan zal er binnen kort een doode in het
dorp zijn.
Het kleine torretje, dat in het hout van meubelen en betimmeringen binnenshuis een getik kan makers als van een horloge,
noemt men in Friesland het t wilde horloge ) .
De glimvlieg, die bij dag fraai groen is met glimmenden weérschijn en bij nacht lichtend, noemt men de wilde lantaarn. Eer
zwerm van deze lichtende diertjes kan men soms in de duisternis
zien vliegen en dit is dan eigenlijk een wilde lantaarn. Uit de
verschijning hiervan voorspelt men evenmin iets goeds als uit het
tikken van het wilde horloge. Ook de uit modderige sloten en
moeraspoelen opstijgende lichtende dampen noemt men wilde lantaarn.
Oudtijds huisde to Molkwerum een onderaarsch hokkeling, d. i.
een kalf van een jaar oud of iets minder. Zoo dikwijls in een
huis iemand sterven zoude, vertoonde dit kalf zich buiten voor het
venster en zag er door, gewoonlijk kort voor het sterfgeval en
zonder aanzien des persoons. Het was de duivel in eigen persoon,
die onder deze gedaante verscheen.
Op Ameland bestaan er nog woutermannetjes, die de menschen,
als zij bij nacht door de duinen loopen, met spelden in de beenen
prikken. Ook zijn er t rijdende tafeltjes >>, dat zijn vierkante tafeltjes, die 's avonds over het veld wandelen. Men ziet soms ook bij
maanlicht oude vrouwtjes over de duinen gaan met groote kasten,
e kevis >), op den rug. Omtrent <lc de sleepers ) is de overlevering
reeds medegedeeld, I, 156.
Nog eene bijzondere soort wezens, die de menschen . op geheimzinnige wijze komen verschrikken en plagen, zijn de weérwolven
en de nachtmerries, personen van vleesch en bloed, die spokenwerk
verrichten.
Wanneer een paar gehuwde lieden zeven zoons krijgt, zonder
eene dochter er tusschen in, dan is een der zeven een weerwolf.
Meermalen heb ik hooren vertellen, dat de jongste der broeders
die het zevental vol maakt, de weerwolf is. Anderen zeggen, dat
de duivel de geschiktste uit de zeven kiest.
De weerwolf moet Bens in het jaar zijne menschelijke mooning

230
verlaten en clan in de gedaante van een zwarten wolf of een
plaagbeest rondzwerven, meest in woedende razernij, vooral op het
zien van iets roods. Hij kan daarbij wel een ongeluk krijgen, ook
soms door menschen worden geslagen met harde of scherpe voorwerpen. Hiervan kan hij een teeken aan zijn lichaam overhouden
en het kan ook invloed uitoefenen op zijn karakter en geaardheid,
zoodat hij in het vervolg altijd beschouwd wordt als een zonderling, een <aare vent>>, van Wien men geen hoogte kan krijgen.
Oudtijds, zegt men, aten de weerwolven menschenvleesch en zij
konden daarvan nooit verzadigd worden.
Iemand die het yak van metselaar tegelijk met dat van timmerman uitoefende, noemde men vroeger schertsend of schimpend een
weerwolf, Welke naam dan de beteekenis van alverslinder zal hebben gehad. Thans is de vereeniging deter vakken op het platteland
in Friesland algemeen.
Bij een zevental zusters uit een gezin, waar tusschenin geen
broeders zijn geboren, is g ene nachtmerrie. Deze is verplicht nachtelijke tochten te doen om menschen of dieren te plagen. Zij
bezoekt iemand op zijne legerstede en gaat hem dan op de borst
zitten, zoodat hij het benauwd krijgt en zich niet kan omwentelen
zoolang zij hem niet verkiest te verlaten. Zij plaagt ook wel op
stal staande paarden. Dezen springt zij op den rug en dit schijnt
de dieren benauwd en beangst te maken. In of nabij den stal
slapenden hooren het soms hoe onrustig de dieren kunnen zijn.
Men begrijpt dan wel wat er gaande is, maar nooit heb ik er van
gehoord dat men daar op af is gegaan. Zij houdt zich dan bezig
met het vlechten der manen van het paard ; dit doet ze mooi, zegt
men, en hieraan zien de menschen des morgens dat zij in den
stal geweest is.
Om de nachtmerrie af te weren moet men 's avonds zijne muilen
het achterste voor zetten, dat is, met de hielen naar de bedschutting gekeerd. Dan moet men ruggelings op het bed klimmen en
meel strooien op den stoel, die voor het bed staat. De nachtmerrie
mag niets hoegenaamd meenemen nit het huis dat zij 's nachts
bezoekt. Zij kan dit trouwens ook niet; krijgt zij daar onwetend
iets aan zich wat zij niet heeft meegebracht, dan moet zij blijven
staan waar ze staat, tot de dag aanbreekt en zij ontdekt wordt.
Een bemeelde stoel dient zij dus zorgvuldig te mijden ; een weinig
meel aan voeten of kleeding zoude haar aan de plaats kluisteren,
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Ook zegt men, dat zij niet over droge roggekorrels kan komen.
Daarom legde zeker iemand 's avonds een stuk droog roggebrood
voor zijn bed. Een groot mes of ander snijdend werktuig op de
beddeplank te leggen, is ook zeer doelmatig. Eene nachtmerrie
heeft ontzag voor scherp. Paarden, die op stal door haar worden
gekweld, strooit men 's avonds meel op den rug. Ook hangt men
wel seizen en sikkels boven hen ; dan kan de nachtmerrie geen
paard beklimmen zonder groot gevaar van het hoofd te kwetsen.
De «Zwarteweg , tusschen Leeuwarden en Hardegarijp, is altijd
zeer eenzaam geweest. Men kan daar nog een uur gaans wandelen
zonder huizen te zien, antlers dan in de verte. Vroeger, toen hij
een oude zandweg was, werd er van allerlei verteld en dit veranderde niet onmiddellijk then hij als rijksstraatweg aan weerskanten
met dicht geboomte was beplant. Men zegt, dat daar eens iemand een
schreienden jongen ontmoette en op de vraag, waarom hij schreide,
antwoordde de knaap : «lk bin bang, dat ik bang wirde scil» , ik vrees
dat ik bevreesd zal worden. Zoo berucht was die Zwarteweg.
Zeker schipper vertelde, dat hij op een morgen tusschen vier
en vijf uren bij het aanbreken van den dag langs den Zwarteweg ging, toen eensklaps kort voor hem, van tusschen het geboomte, eene juffer te voorschijn kwam, gekleed in «klarebare)
zijde. «0, schipper !D riep « wat ben ik blijde een mensch te
zien» , waarop zij wegliep, zoo snel ze kon. — Deze juffer was,
verklaarde de schipper, eene nachtmerrie, die haar tijd verzuimd
had en zich nu moest haasten, omdat zij reeds veel te last tehuis
zoude komen.
In de nabijheid van het Roodeklif hield zich eens een man van
Staveren onledig met het zoeken van zwanenvederen langs den
zee-oever. Daar hoort hij op eens een liefelijk gezang uit zee opkomen. En wat ziet hij ? Eene bekoorlijke jonge vrouw, varende in
een molde of melkbak, waarbij zij twee koeschenkels tot roeiriemen gebruikte. Aan land gekomen, verborg zij haar draagbaar
schuitje met de beenderenriemen onder het wier tusschen de zeewering. Hierop ging zij het land in ; de man konde niet zien waarhenen, maar zij verdween. Hij haalde nu het vaartuigje met de
twee schenkels van onder het wier en begroef het in een plekje
bouwgrond op het Roodeklif. Zij kwam na verloop van eenigen tijd
terug en smeekte den man om haar gereedschap. « Dan moet je mij
Zij zeide :
zeggen wie ge zijt, » zeide
ben eene bakkers-
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dochter van tnkhuizen, maar ik ben een nachtmerrie en wat ik
nu doe moet ik doen. Geef mij mijn scheepje met de roeiriemen
terug, dan zal er overmorgen een stuk spekkoek voor je op de
Zig liggen. De Zijl is de zeesluis te Staveren, maar in de volkstaal
wordt er ook dikwijis de onmiddellijk daarbij staande sluiswachterswoning, tevens herberg, meé bedoeld. Zoo ook hier. De man
voldeed aan het verlangen der nachtmerrie en zij stak weer van
wal. Twee dagen later haalde hij het stuk spekkoek bij den sluiswachter at — Deze jonge vrouw-nachtmerrie was getrouwd met
een duivelbanner.
Men zegt, dat er vrouwen zijn, die een witte lever hebben. Een
man, met zulk eene vrouw getrouwd, kan niet lang blijven leven.
Gebeurt het soms dat eene vrouw herhaalde malen trouwt en
telkens haren man tamelijk spoedig door den dood verliest, dan
rijst bij het yolk in hare omgeving bet vermoeden dat zij een witte
lever heeft, en men gelooft dat ongehuwde mannen best doen, niet
naar de hand van zulk eene weduwe te dingen.
Verder gelooft men dat een mensch, en een dier ook, manslachtig, d. i. moordlustig kan warden, als hij op den weg of op straat
toevallig in de voetstappen treedt van iemand, die pas een moord
heeft bedreven. Deze kwaal kan niet genezen warden dan door het
eten van een stuk brood, dat gesneden is met hetzelfde Ines,
waarmee de moord is gepleegd.
Voorbehoedmiddelen.
Bb het vroeger algemeene geloof dat de duivel de macht bezat
en gaarne gebruikte om den mensch op allerlei wijzen te plagen
en ongelukkig te maken, lag het voor de hand, dat men steeds bedacht was op het aanwenden van middelen om hem te weren of
zijn werk te verijdelen.
VOOr of op den ingang der kerkhoven had men een liggenden
rooster van ijzeren staven in een houten raam. Deze moest dienen
om het vee en den duivel van het kerkhof te weren. De ijzeren
staven lagen zoover van elkander dat het vee er niet over konde
gaan, zonder groat gevaar van te struikelen, en met den duivel,
die immers een paardenpoot heeft, stand het evenzoo. Veelal plaatste
men boven den rooster een houten kruis, dat horizontaal op een
rechtstandigen paal gelegd, om een spil konde ronddraaien, ten
elude een persoon tegelijk door te laten. Wanneer nu de rooster

233
goed in orde was en ieder, die op of van het kerkhof ging, zorgde
het kruis van zich of en wel € met de zon om ) to draaien, dan
kon de duivel niet op het kerkhof komen om de heilige aarde to
ontwijden. Hiervan het oude friesche spreekwoord : « As de roaster
klear is soil de divel net ter stea komme, als de rooster in orde is zal
de duivel niet ter stede ( op de gewijde plaats ) komen. > Overdrachtelijk wil dit zeggen : als eene zaak goed geregeld en in orde is
zoo 't behoort dan zal niemand or inbreuk op kunnen maken en
men er geen moeilijkheden meé krijgen. De kerkhofroosters zijn
thans verdwenen. Eenige kruisen als boven beschreven, staan nog
to Stiens tusschen de omheining van het kerkhof, maar roosters
zijn or niet. To Vrouwenbuurt heette in mijne jeugd de brug,
waarover men op het kerkhof komt, de Roosterbrug. Thans is het
de « Oosterbrug ), zeker omdat men de beteekenis van den ouden
naam niet meer begrijpt. Deze brug had roosters van opgespijkerde
latten, maar een kruis was or niet op.
Te Workum woonde voor vele jaren eene vrouw die op zekeren
tijd kwam to erven van eene oude bante. Zij Wilde 't kistje openen,
waarin de overledene haar goud en zilver en ook haar geld bewaarde. Maar zij kon den sleutel niet in het slot krijgen. Bij onderzoek bleek, dat het slot volgepropt was met brood. De meid, die
bij de tante had gediend, zeide: « a weet wel wat dat beteekent,
ik heb het zelf moeten doen ; toen de oude vrouw op sterven lag,
gebood ze mij dat slot vol kleine kruimpjes brood to stoppen, dan
had de duivel geen macht over haar geld en goed, zei ze. >
Toen, vier, vijf jaren geleden, in het visschersdorp Moddergat zich
het gerucht verspreidde, dat Jack de Ripper daar in den omtrek
zich ophield, schenen de eenvoudige lieden zich dien vrouwenmoorder
ook voor to stellen als iemand die door kleine gaatjes kon, althans
zij stopten 's avonds de sleutelgaten der huisdeuren dicht met brood.
Ili heb eens hooren vertellen van een man, die altijd eon rijsje
in de mouw had, omdat hij, alleen zijnde, wel eens door den duivel
werd geplaagd, en dan den plaaggeest met het rijsje kon afweren.
Bij de herstelling van een dorpskerktoren in 1888 voorspelde
eene oude vrouw, dat daar een werkman met grijze kousen van den
toren zou vallen : om niet de kans to loopen die ongelukkige to zijn,
trokken alle werklieden zwarte kousen aan zoolang dat werk duurde.
Bij sluiswachters bestaat of bestond vroeger wel de gewoonte
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om in het water drijvende bosjes stroo op te visschen en op den wal
te werpen. Hierdoor werd voorkomen, dat tooveressen zulke bosjes
stroo als vaartuigen gebruikten. Dat zij dit gaarne deden is eerie
uitgemaakte zaak ; het dorp Stroobos heeft er zijn naam van gekregen.
In verschillende streken bestaat hij boeren, schippers, visschers
en anderen nog de gewoonte om geen werk van eenige beteekenis
op een maandag te beginnen. Men gelooft dat er drie ongelukkige
maandagen in een jaar komen en omdat men niet weet op Welke
datums zij vallen, is het raadzaam zich steeds voor den eersten
werkdag der week in acht te nemen. Het maaien der graslanden,
het zichten der granen, het binnenhalen van hooi of veldvruchten
en wat dies meer zij, men zal er liever dan op maandagmorgen,
op zaterdagnamiddag meé beginnen. Al doet men er dan ook slechts
weinig aan, het begin is gemaakt en dit schijnt voldoende om het
kwaad of te weren.
Onder de schippers zijn er velen, die, nadat zij gedurende den
winter rust hebben gehad, nooit op een maandag, maar altijd op
een anderen werkdag voor 't eerst uitvaren. Evenzoo staat het met
de visschers, althans op de binnenwateren. Onder dezen zijn er ook,
die op nieuwe nog ongebruikte fuikstokken onder en boven een
kruis snijden. Zonder dezen maatregel zouden de fuiken, die aan
zulke stokken in het water werden gezet, door de waterduivels
worden betooverd, en inplaats van aal en paling zou men er vergiftige slangen in krijgen.
Voor alien die in het vomjaar hun werk op nienw beginnen, is
het van groot belang, dat zij de eerste zwaluw, die zij zien vliegen,
op de rechterzijde aanzien, want dit beteekent geluk, het omgekeerde ongeluk.
Er komen ook drie ongelukkige vrijdagen in een jaar. Tegen
dezen is men ook wel op zijne hoede, maar het schijnt dat hierop
niet zoo nauw wordt gelet als op de maandagen.
Aan het brittenkruid of de waterpatig heeft men sedert overoude tijden de kracht toegeschreven van een bliksemafleider. Men
trok deze plant uit het water en hing ze in huffs aan den wand.
Hierdoor meende men voor het onweder beveiligd te zijn. Dit gebruik bestond nog in de laatste helft der achttiende eeuw.. De
wortelbollen van dit gewas hebben wel eenige overeenkomst met
turfkluiten, die in 't Friesch brietten of britten worden genoemd.
Men zegt dat hiervan de turven of britten in het friesche wapen
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afkomstig zijn en meent zelfs dat het koninkrijk Brittanje van deze
friesche britten zijn naam zal hebben gekregen. Wie 't niet gelooft
betaalt een daalder!
De bewoners van den frieschen Zuidhoek hangen een bosje aren
van het Vrouwezand aan een zolderbalk in hun woonvertrek, ter
gedachtenis aan de gestrafte brooddronkenheid van het vrouwtje
van Staveren en tevens om voor tegenspoed bewaard te blijven.
Het hemelloof, eene soort huislook, ook Sint Janskruid genoemd,
hangt men, in een bosje gebonden, aan den zolder in het woonvertrek, waar het blijft doQrgroeien, terwijl de nederwaarts hangende takjes zich naar boven krommen. Zoolang het loof niet
verslapt, sterft er niemand in huis.
Om veeziekte af te wenden, moet men koppen van nuchteren
kalveren, hoe meer hoe liever, boven in de schuur achter de uilenborden brengen, om ze te laten verdorren.
Er zijn personen, die een ziek beest kunnen genezen door het met
de vlakke hand over de huid te strijken onder het opzeggen van
het Onzevader.
Als de koeien ontijdig, d. i. te vroeg kalven, zegt men in Friesland, dat zij het kalf verieggen of versmijten. Zulk een ontijdig
geboren kalf is meestal dood ; het kan echter ook levend zijn, maar
heeft dan niet veel levensvatbaarheid. Daarom doet men best het
dadelijk den kop af te snijden, den romp te begraven voor of onder
den drempel der deur van het hooivak, en den kop op te hangen
in de schuur aan de daklatten boven den zolder van den koestal,
bij voorkeur boven den stal der middelste koe. Komt men in de
gelegenheid, meer zulke kalfskoppen te verkrijgen, die hangt men
naast de eerste. Deze koppen verdrogen en men laat ze daar hangen, want zij verhinderen het kalfversmijten der koeien. In Dantumadeel zegt men dat zulk een op te hangen kalfskop, om de gewenschte uitwerking te kunnen hebben, behoort gewikkeld te worden
in een nieuwen, nog nooit gebruikten blauwen doek. — Tegen het
kalfverleggen spijkert men ook een hoefijzer aan de staldeur. —
Als men in de nabijheid van drachtige becssten met vuurwapens
schiet of zwermers afsteekt, komen er misgeboorten. — Wanneer
eene merrie een veulen werpt, is het raadzaam, dat men de nageboorte, hier de haem of ham genoemd, in een hoogen boom hangt,
hoe hooger, hoe beter. Dit zal ten gevolge hebben, dat het veulen,
eens paard geworden, hoog stapt en mooi draaft,
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Eene zwangere vrouw moet, als zij in de laatste dagen loopt, het
haar niet laten knippen, anders zou haar kind het aardsche tranendal moeten intreden met een geheel haarloos hoofd. Ook moet
zij niet onder eene drooglijn doorloopen ; dit zou de vrucht doen
smoren ; evenzoo wanneer zij over een graf stapt. Het eten van
koffieboonen, van droge boekweit of rijst kan hetzelfde tengevolge
hebben. En nooit moet zij eene hand uitsteken om iets, hoe
gering ook, to nemen wat het hare niet is. Haar kind zou daardoor diefachtig worden : bij een boomgaard waaraan eenige appelen
over de omheining hingen, stond eene jonge zwangere vrouw te
praten met een paar buurvrouwen, waarbij eene bejaarde, die veel
ondervinding had. Deze, ziende dat de jonge vrouw een appel Wilde
plukken, greep haar bij den arm en zei : c Hou ! als jij belust zijt
op fruit, zal ik voor je plukken, je doet het zelf niet. »
De borstjes van een pasgeboren meisje moeten worden uitgeknepen, anders zal zij, eens moeder wordende, geen zog en zelfs
geene behoorlijke tepels hebben. — Heeft men een klein kind in
huis en alzoo eene wieg over den vloer, dan moet men nooit aan
de ledige wieg schommelen ; dit zou den spoedigen dood van het
kind tengevolge kunnen hebben. — Krijgen in een en hetzelfde
huis twee kinderen na elkander denzelfden naam, dan kunnen zij
niet groot worden. — Schootkinderen moet men niet voor den
spiegel houden, omdat dit voor de kleintjes levensgevaarlijk is.
Heeft eene linnennaaister aan het einde van den dag eon nieuw
hemd zoover gereed gekregen, dat er nog slechts eene der mouwen
aangezet moet worden, dan moet dit noodzakelijk nog denzelfden
avond geschieden, zij het dan ook voorloopig met spelden. Anders
zou des nachts zekere verdachte < iemand >> het komen doen. En
sterft in dat geval de persoon, die het hemd krijgt to dragen, dan
zal hij een doodshemd aankrijgen waaraan een mouw ontbreekt. —
Evenzoo moet men een spinnewiel 's nachts niet laten staan mei de
snaar om het rad. Er zoude anders iemand kunnen komen en aan
het spinnen gaan, van Wiens hulp men niet gediend wenscht te zijn.
Draagt iemand een nieuw pasgemaakt hemd, dat nog nooit gewasschen is, en valt hij dan in het water, dan zal hij moeten verdrinken.
Om dit to voorkomen is het voldoende, een nieuw hemd doornat
te maken en weer te drogen alsvorens het in gebruik te nemen.
Heeft iemand die op sterven ligt een kleedingstuk aan, dat op
zondag is gemaakt, dan zal hij niet tot sterven kunnen komen,
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ten4 er eerst een knip met de schaar in zulk een kleed worde
gemaakt. Een dokter te Oosterwolde vertelde, dat hij eens een
kind van geringe lieden onder behandeling had, dat niet te behouden was. Hij ontving dan ook op zekeren dag bericht van het
overlijden en bezocht spoedig daarop de moeder. Deze vertelde,
dat het kind een benauwd uiteinde had gehad, want het kon niet
tot sterven komen. Haar buurvrouw, die er bij tegenwoordig was,
had gevraagd, of het kind niet iets aan had, dat op zondag
gemaakt was. De moeder ontkende dit eerst, maar zich bedenkende
schoot haar te binnen, dat zij op een der rokjes van het kind
eens op zondag een lapje had gezet. Dit kleedingstuk werd nu
onmiddellijk verwijderd en het kind kon sterven. Dokter vroeg :
(Ms ge dit niet gedaan hadt, zoude 't kind dan nog geleefd hebben ? — «Ja, natuurlijk, maar nog altijd in doodsstrijd. >> — Wie op
zondag de nagels knipt, moet na zijn flood het afgeknipte terug
zoeken. Evenzoo hij, die op zondag het haar laat knippen.
Sterft een bijker ( bijenhouder ), dan moet men dit in den bijenstal bekend maken en terstond alle daar staande korven met bijen
een weinig verschuiven, antlers zullen ook de bijen sterven. —
Om dezelfde reden moeten uit de kamer, waar iemand overlijdt,
terstond de vogels, die er zijn, verwijderd worden ; zij verkeeren
altijd in het gevaar, dezelfde kwaal te krijgen, waaraan de overledene bezweek, vooral wanneer deze tering was.
Wie met een spokebloem ( wilde papaver ) in den mond komt te
vallen, zal het besterven. Het is daarom raadzaam, nooit zulk
eene bloem in den mond te nemen. Anderen vertellen hetzelfde van
de waterlelie, de bloem der pompebladen, bij de Friezen swanneblom
genoemd. En sommigen gelooven dat de onverlaat, die zulk een
bloem in de handen houdende breekt, fie vallende ziekte zal k rijcren en er wellicht aan sterven.
b
Giet men iemand, terwiji hij slaapt, koud water over den blooten
rug, waardoor hij schrikkende ontwaakt, dan krijgt hij later zetten ( vallende ziekte ). — Iemand in het aangezicht te blazen, kan
hem ook dit ongemak berokkenen.
Drink geen water waarin eieren gekookt zijn ; dit doende zoudt
ge wratten in het lijf krijgen. — Terwiji de torenklok slaat, geen
vinger opsteken ! daar zou a kwaad van overkomen. — Een
roggebrood moet men niet aansnijden op het einde waar de bakker
zijn naamstempel heeft gedrukt, want dit doende snijdt men den
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wat zeer nadeelige gevolgen kan hebben.
bakker den kop of
Iemand die moedwillig op zijn brood trapt, zal eenmaal gebrek
moeten lijden. Evenzoo hij die goede spijs versmaadt. Wie een
ander rakkert » noemt is voor eeuwig verloren. ( Wie tot zijnen
broeder zegt Raka ! zal strafbaar zijn, enz.).
Als men 's morgens bij het opstaan terstond zingt of fluit, zal
men in den loop van den dag slecht gehumeurd zijn, en wie
's avonds in zijn bed ligt te fluiten, heeft kans dat de duivel bij
hem komt. Bij nacht geld te tellers of in den spiegel te zien,
verwantschapt iemand met den .booze, en staat men wat lang voor
den spiegel zichzelf te bewonderen, dan zal men een oorveeg kunnen krijgen zonder te weten van wien vooral 's avonds bij lamp..
licht is dit gevaarlijk. Iemand die, in den maneschijn loopende,
voor de grap, tegen zijn eigen schaduw begint te praten, heeft
hetzelfde te duehten. — In den maneschijn te slapen is ook niet
raadzaam, omdat men hierdoor een gelaat zou kunnen krijgen dat
op de maan gelijkt.
Selderij, peterselie en andere fijne groenten moet men zaaien bij
lamplicht, om ze naar wensch te doen gedijen. Als vrouwen
onder sommige omstandigheden over jonge koolplanten stappen, zal
daardoor de rups worden geweerd.
Wagenwielen zullen gemakkelijker loopen, wanneer men de assen
smeert tegen de zon om.
De vlierstruik plant men nog vooral in de Woudstreken,
tegen den gevel van het huis, aan een hoek of tusschen de ramen.
Maar een zwarte kat, een zwarte hond en een zwarte haan behoeden
met hun drieen het huis voor tooverij.
Toorteeken,s.
Waar men des avonds voor het naar bed gaan het laatst aan
denkt, daar droomt men des nachts van.
Er zijn menschen, die, wanneer 74j op de linkerzijde liggen te
slapen, droomen van dingen, die tot het verleden behooren, maar
op de rechterzijde liggende, van toekomende dingen of althans van
jets, dat beteekenis heeft voor de toekonist en ook nakomt.
Droomt iemand dat hem de tanden uitvallen, dan sterft er binnen kort een zijner kennissen. Zoo ook, wanneen, hij droomt van
visek of van schoon linnengoed.
Droomt men van vette aal, dan komt er in den omtrek een
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sterfgeval. Anderen zeggen : dan moet een onzer nabestaanden
sterven. Weer anderen voorspellen alleen dat men ter begrafenis
zal worden verzocht, en dit . kan geschieden bij den dood van een
kennis, zoowel als van een familielid.
Droomt men van een bruiloft, dit beteekent eene aanstaande
begrafenis in de familie, en omgekeerd beteekent het droomen van
eene begrafenis, dat men eerlang eene bruiloft zal bijwonen.
Het droomen over hondengeblaf beteekent sterven. Zoo ook het
droomen over paarden. Dit kan ook de beteekenis hebben van
groot nieuws, dat men te hooren zal krijgen en tevens dat men
met valsche menschen omgaat. Dit laatste is altijd de beteekenis
van droomen over katten.
Droomt iemand dat hij vliegt, dan zal hij worden opgehangen.
Droomen over geld is een voorteeken van twist. Ook kan het
beteekenen, dat men iets zal verliezen tengevolge van onverwachte
nadeelige omstandigheden.
Als vrienden of vriendinnen elkander een spell geven, versteken
zij de vriendschap en er zal vijandschap volgen. — Het ronddraaien van een mes op tafel voorspelt twist. — Wordt in een
gezelschap rookers bij herhaling eene lange goudsche pijp gebroken, dan zal er twist ontstaan.
Geeft een vrijer zijn meisje of het meisje haren vrijer een mes
ten geschenke, dan wordt de liefde afgesneden.
Liggen op tafel twee messen of vorken kruiswijs over elkander,
dan komt er twist.
Zet het afloopend smeer eener brandende kaars een krul, flan
zal er een ongeluk gebeuren.
Ligt in de spijskast of op de tafel een brood op zijde, dan ligt
de kostwinning op zijde en er ligt ook een schip in zee op zijde.
Het vallen van gereedschap beteekent dat er drukte in huis op
handen is.
Jeukt iemand de neus, hij krijgt brandewijn of misschien twist.
Het kan ook zwarigheid beteekenen. Hij kan ook iets te ruiken
krijgen dat kwalijk geurt.
Wanneer het vuur op den haard gaat spatten en knetteren,
ontvangt men binnen kort bezoek.
Valt van een opgestapelden turf hoop een gedeelte af, zoodat de
turven over deli zolder rollen, dan krbgt men onverwachte gasten.
Evenzoo als er eksters om het huis vliegen.
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Een gloeiend puntje van de pit eener lamp of kaars naar iemand
toegekeerd, beteekent, dat hij een brief zal ontvangen. Wanneer
van de pit eener brandende kaars of tuitlamp eene vonk afvalt,
heeft men binnen kort een brief te verwachten. ( Men bedenke
hierbij dat in vroeger dagen bij vele menschen het ontvangen van
een brief eene zeldzaamheid was ).
Jeukt iemand de rechterhandpalm, hij zal geld ontvangen; jeukt
de linker, hij zal geld moeten uitgeven.
Het kittelen der neusgaten beteekent dat men spoedig een bezoek
zal ontvangen van iemand wien men zelden ziet. — Gloeien iemand
de wangen dan wordt hij ergens in de nabijheid besproken. Gloeit
een meisje de rechterwang, dan wordt zij geprezen ; maar gelaakt
als de linkerwang gloeit. Het suizen der ooren beteekent ongeveer
hetzelfde. Zoo ook het jeuken van een oor.
Als iemand in huis al spelende een stoel op een poot laat ronddraaien is er drukte te verwachten door veel bezoek, meer dan het
hoofd des gezins aangenaam is.
Drijft in iemands kopje thee een steeltje horizontaal, hij zal een
brief ontvangen ; drijft het rechtstandig, er zal een ongeluk gebeuren. Een rechtstandig steeltje beteekent ook dat men een bezoek
te wachten heeft. Voor een meisje beteekent het een vrijer, die
kort of lang van gestalte zal zijn al naar het steeltje kort of lang
is. Krijgt zij dit op een zondagnamiddag in hare thee, dan komt
de vrijer reeds denzelfden avond.
Komt op de thee bij het inschenken een luchtbelletje drijven,
dat naar het midden trekt, dan komt er geld. Speelt de persoon
wien dit aangaat, in de loterij, dan is de trek aanstaande.
Komt er 's morgens aan het eerste haardvuur toevallig een hoekturf, dit beteekent dat men in den loop van den dag bezoek van
vreemden zal krijgen. Hetzelfde heeft men te verwachten, wanneer
reeds vroeg op den dag de huiskat zich ijverig reinigt.
Vindt de boer in zij nen stal zes liggende koeien op een rij alien
met den kop naar denzelfden leant gericht, dit voorspelt hem dat
hij binnen kort bezocht zal worden door iemand, die in geen zes
weken bij hem aan huis is geweest. Deze zal de deur inkomen
naar welke de koppen der zes liggende koeien zijn gericht.
Het jeuken der oogen beteekent schreien.
Ziet men den eersten ooievaar of zwaluw op de rechterzijde aan,
dane krijgt men een gelukkigen zomer. Het tegenovergestelde voor-
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spelt ongeluk. Van den ooievaar vertelt men ook : ziet men hem
voor 't eerst, terwijl hij staat, dan zal men den zomer meest tehuis
doorbrengen ; ziet men hem in de vlucht, dan zal men veel reizen
en uit plezieren gaan. — Verder zegt men : c waar de ooievaren
nestelen, sterven geen menschen, ook geene kraamvrouwen ). Maar
dit is eene woordspeling t immers de ooievaren nestelen in de hoogte,
op plaatsen waar zelden een mensch komt.
Een klein spinnetje, dat soms in een vertrek naar beneden komt
zakken, is een gelukspinnetje. Daalt het tot voor iemands gelaat,
dit voorspelt hem geluk, vooral wanneer het voor den middag geschiedt ; 's namiddags kan het wel ongeluk beteekenen. Wie zulk
een diertje doodt, wordt ongelukkig.
Men moet niet met den vinger naar de mean of naar de sterren
wijzen : de vinger zou stijf kunnen worden , anderen zeggen : men
zou een houten vinger krijgen.
Heeft men op zijn huis een ooievaarsnest waarin ook zwaluwen
nestelen, dit brengt geluk aan.
Gelukbeentjes zijn kleine witte beentjes, hard en glad, zooals er
twee in een schelvischkop zitten. Zulk een beentje, steeds bij zich
gedragen, waarborgt geluk. Verliest men er een, dan zal men iets
vinden. Ook wie een gelukbeentje in zijn schoen of klomp doet,
zal iets vinden.
Op- de plaats waar men een klavervier vindt, zit geld in den
grond begraven. Wie een klavervier bij zich draagt, is gevrijwaard
voor ongelukken en kan tevens alle tooverij zien.
Aan het roepen van den roerdomp kan men den prijs der rogge
weten. Elke roep dien hij doet is een gulden het lopen (eene voormalige korenmaat van 80 liter), en doet hij een klein roepje na,
dat is een halve gulden.
Ontvangt een meisje in haar stoof een kool vuur die nog rookt,
dan krijgt zij een weduwnaar tot man.
Wie een dwarl in het hoofdhaar heeft, krijgt eene rijke vrouw.
Ongehuwde mannen, die gaarne een pijp tabak of sigaar aan
eene brandende lamp of kaars opsteken, zullen eene slordige vrouw
krijgen.
Is in een gezelschap eene vrijster de eerste die iets van een onaangesneden pond boter snijdt, dan zal zij binnen het jaar bruid zijn.
Een vrijer, die een knoop aan den broek laat zetten, terwijl hij
dien aanheeft, wordt nog in geen zeven jaar bruidegom.
16
II.
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Een meisje, haar kouseband verliezende, verliest Karen vier.

Koude handen en het zachte knappen der vingergewrichten bewijzen dat iemand verloofd is.
Stort eene vrijster of jonge vrouw bij ongeluk vocht in haren
schoot, dit beteekent : een « woudreis » binnen het jaar.
Eet een meisje of jonge vrouw kapjes van wittebrood, dan
krijgt zij dikke borsten.
Bij jeugdige ongehuwde personen duidt het aantal witte stipjes
op de nagels hunner vingers, en dat der vouwen in hunne handen
het getal kinderen aan dat zij zullen krijgen.
Uit de trekken in de handpalm leest men : «Memento mori ! »
Iedere witte stip op de nagels wijst eene uitgesproken leugen aan.
Wil iemands haar niet branders, dan is hij veeg = doodsgevaarlijk. — Menschen, die al loopende ter zijde van den weg of het
pad wijken, zijn veeg. — Zoo ook hij die op eene begrafenis
onder den spiegel komt te zitten. — Krijgt een kind, terwijl het
aan de moederborst zuigt, een aanval van stuipen ( tormijn ), en
blijft het zog der moeder vast zitten, dan zijn beide veeg. -Komi iemand onverwacht in een geielschap, waar men juist bezig
is over hem te spreken, dan zegt men : hij is nog niet veeg. Zoo
ook wanneer men iemand ziet loopen of staan, nadat men pas over
hem heeft gesproken. Wanneer iemand iets onderneemt, doet of
zegt wat men in het geheel niet van hem gewoon is, zegt men,
dat hij zeker veeg is. — Gaat aan een gezond mensch eene koude
rilling over de leden, dan loopt er op dat oogenblik iemand over
zijn toekomstig graf. — Bloedt iemand drie droppels uit den neus,
dit beduidt dat een zijner bloedverwanten of vrienden binnen kort
zal sterven. Vliegen er zwarte kraaien om den schoorsteen, dan
heeft men een sterfgeval in huis te verwachten.
Springt in den morgenstond een ekster om het huis rond, dit
voorspelt ongeluk of een sterfgeval. Zeker man zag op een morgen
zulk een vogel voor zijn venster en verloor kort daarop een kind.
Later kreeg hij weer een dergelijk bezoek, en zijne vrouw werd
ziek. Nu nam hij zijn schietgeweer, doodde den vogel en redde zoo
het leven zijner vrouw. Thans zag hij in, dat hij op die manier
zijn kind ook bad kunnen behouden.
Een zwarte hond, die bij avond om het huis loopt snuffelen,
voorspelt den dood.
Als des avonds een uil schreeuwt of een hond spoekgitlt =spo ok-
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huilt ( op zijn achterdeel zit te janken, met opgeheven kop ) dan is
er in de buurt een sterfgeval te verwachten. Genoemde dieren
zitten aan den weg waarlangs de begrafenistrein zal komen. De
kop van den jankenden hond is gericht naar het huis, waarin de
dood zal komen.
Blijft in den nacht de huisklok staan, dan zal er een ongeval
komen, waarop men geheel onvoorbereid is : in den regel een sterfgeval. Hetzelfde heeft men te wachten, wanneer de wekker eener
friesche huisklok in den nacht afloopt voor den bestemden tijd, of
zonder dat men er op had gerekend. Als het klokswicht valt met
den kop naar de deur, dit beteekent een sterfgeval, met den kop
van de deur, af : een bruiloft.
Het maken van zijn testament kan iemands sterven verhaasten.
Ook als hij «vernoemd» wordt, d. als men zijn naam aan een
jonggeborene in de familie geeft, kan dit voor hem dezelfde uitwerking hebben.
Velen meenen te kunnen hooren dat het luiden der torenklok
soms iets anders klinkt dan gewoonlijk. Zij zeggen dan, dat de
klok « doodelijk » luidt, of: « er hangt een doode aan de klok », en
vragen elkander af : wie zou nu weer aan de klok hangen ?» Dit
wil zeggen : Wie zou nu binnen kort moeten sterven ? Want hiervan is dat « doodelijk » luiden het voorteeken.
Ziet men op het gelaat van een lijk de trekken der blijmoedigheid, dan noemt men het een « bliere deade» = blijmoedigen doode.
Dit verschijnsel is een bewijs van het «wel aanlanden » der ziel
van den overledene, maar voorspelt tevens dat er spoedig meer
sterfgevallen in de familie zullen voorkomen.
Heeft men een krekel in huis en laat deze zich dikwijls hooren,
dit voorspelt, evenals het horlogetikken van het houttorretje, eer.
lang een sterfgeval in huis.
Wie voor iemand bestemd is tot zijne wederhelft, met die zal hij
waar hij sterven moet, daar zal hij sterven.
eens moeten trouwen
Laat men zwaluwen in of aan zijn huis nestelen, dan heeft men
daar welvaart op te verwachten. Wie ooievaars of zwaluwen stoort
of hunne nesten vernietigt, zal worden gestraft met rampen en
plagen. Ook houtduiven moet men niet van zijn schoorsteen verjagen, want zij brengen vrede en geluk aan.
IComt er een zwarte vogel van buiten tegen het vensterglas
vliegen, dan volgt er een sterfgeval. t itmeiand.)
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Ms een muziekinstrument in huis bij nacht toonen laat hooren,
komt er ongeluk.
Springt er een rat over boord van een schip, terwijl het uitvaart, dan zal het schip vergaan.
Krijgt iemand op zijn ziekbed de hik, clan is hij voor dit leven
verloren.
Menschen die, als zij zich te slapen leggen, de handen boven
het hoofd samenvouwen, zullen den dood in het water vinden.
Wordt van een tweelingspaar een ziek, dan gevoelt ook weldra
de ander zich ongesteld. Sterft de een, dan zal de ander niet lang
meer leven. — Eene vrouw die een tweelinge is, zal vrij zeker ook
tweelingen ter wereld brengen.
Het neusbloeden eener zwangere vrouw is een zeker teeken dat
haar kind bij de geboorte zal sterven. — Het prikkelen der borsten eener zogende vrouw, terwijl zij van haar zuigeling verwijderd
is, bewijst haar dat het kind tehuis ontevreden is omdat het naar
zog verlangt. — Slaat een pasgeboren kind niet dadelijk de oogen
open, dan is het veeg. — Begint het niet dadelijk te schreien dan
zal het een idioot zijn. — Heeft een jonggeboren kind een scherpe
boventip, dan zegt men : het heeft een broodlip. Het zal dan,
groot geworden, veel van brood houden en over het algemeen
een liefhebber van eten zijn. Men voorspelt aan zulk een kind
een lang leven. — Een buitengewoon voordeelig opgroeiend kind
wordt niet oud. Vooral een zoogenaamd wonder, dat vroeger dan
anderen reeds knap kan praten en daarbij blijken geeft van buitengewone schranderheid, is gevaarlijk om te sterven eer het groot
is. — Kleine kinderen die, als men ze te slapen legt, zich omwentelen
om op den buik te liggen, worden niet oud. — Wie als bakerkind
de spruw niet heeft gehad, zal deze op zijn sterfbed krijgen.
Weérteekens.
De friesche landlieden teekenden voorheen in den almanak sommige dagen aan, die zij « merkeldagen >> noemden. De volksmeening
was, dat het weder op zulke dagen besliste over dat der volgende
weken. Zoo zegt men nog : g Lichtmis donker, dan wordt de boer
een jonker. Lichtmis licht, dan wordt de boer een knecht. x - En
bij velen stoat het vast : als het op Sint Jan ( 24 Juni ) regent, dan
regent het veertig dagen aaneen, wat eigenlijk zeggen wil, dat er
onder die veertig dagen geen enkele geheel zonder regen zal zijn.
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Evenzoo, als het regent op Sint Margriet (20 Juli ) dan kan men
rekenen op natte dagen, zes weken aaneen. Daarom noentde men
deze heilige dan ook p .. Margriet. Als Sint Lourens het hoofd
goed staat, houden wij mooi weer. Wanneer het op 10 Augustus
fraai weder is, kan dit wel eenigen tijd stand houden. — Is het
weder eene poos zoo wisselvallig en veranderlijk, dat het zich aan
geenerlei regel schijnt te houden, dan zeggen de weérprofeten nog :
t Alle oude merken zijn uit v , alle vaste teekens, waarnaar men
gewoonlijk omtrent de toekomst van het weder iets kan bepalen,
zijn thans feilbaar.
Begint de winter met quatertemper, hij zal tot quatertemper
Buren. — Wanneer op Allerheiligen de zon schijnt, is er een open
winter te verwachten. Vriest het op Allerheiligen dan heeft men
op Kerstmis sterk ijs. Op Allerheiligen ( 1 November ) en op Sint
Stefanus ( 2° kerstdag ) is het weder gelijk. — Een der oude gezegden is ook : Een groene Kerstmis geeft een witte Paasch. Is de
winter zoo zacht, dat op Kerstmis de weilanden groen zien, dan
zal in het vroege voorjaar, dus ook op Paasch, het veld met sneeuw
bedekt zijn. — Mist heeft vorst in de kist, zegt het spreekwoord, en
als ' het mistig is komt er honderd dagen later een vorstige nacht ;
maar anderen voegen er bij : << Of is de faer fan onwaer» of is de
varier van onweder, d. i. van onstuimig weder.
Wanneer eikenhouten meubelen zacht knappen, heeft men in
den winter vorst, in den zomer droogte te verwachten. Kraken des
winters de in het water liggende schepen, dit voorspelt strenge
vorst. — Wanneer in den laten herfst de spinnen verdwijnen, zal
het gaan vriezen. Ook wanneer men des winters een put in de
open lucht ziet walmen. — Hoe meer sterren men 's avonds ziet,
hoe strenger het vriest. — In den laten herfst roode vlekken op
het borstbeen van een gekookten of gebraden eendvogel, voorspellen een winter met vorst. Zitten ze op 't voorste deel van het been,
dan wordt de voorwinter, op 't achterdeel, dan wordt de nawinter vorstig. Is het' been vlekkeloos, dan komt er een zachte winter.
Verdere teekenen van koude en vorst zijn : het blauw branden
van een turfvuur ; het nederdalen — binnenshuis — van spinnen
in den winter ; het samenscholen der leeuwrikken in troepjes op
het veld of in de vlucht. Dit laatste kondigt strenge koude aan.
— Als bij het malen van koffie het maalsel in den molen rond..
dwarrelt, beduidt dit harden wind of koude,
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Vriest bet ruig, dat is, wanneer alles met ijzel wordt bezet, dan is
de vorst niet aanhoudend. — Gaat de zon in den winter achter een
bank onder, dan komt er sneeuw. Zoo ook wanneer op stal staande
koeien met de pooten op het stalhout kloppen.
Zijn 's winters bij vriezend weder de eenden en tamme ganzen
rustig, dan zal de vorst aanhouden ; maar beginnen zij 'even te maken
en over 't veld te vliegen, dan is er verandering van weder ophanden.
— Ziet men in het voorjaar de kieviten bij troepjes samenscholen en
komen zij in de nabijheid van bewoonde huizen, dan blijft de koude
aanhouden. Doen zij dit in den herfst, dan is de winter in aantocht. — Overwintert bier een ooievaar, dan zal de winter zacht zijn.
Wanneer de kwartiermaan achterover ligt als een schuitje, noemt
men haar een sleejager, omdat zij een vorst voorspelt, die het ijs
sterk genoeg zal maken om er op te rijden met paard en slede.
Staat zij recht op haar punt, dan voorspelt zij regen en men noemt
haar een pisser. — Bij verandering van de schijngestalte der maan
kan er licht verandering van weder komen ; staat de vorst een
dezer veranderingen door, dan houdt zij zich minstens nog eene
week staande en kan ook verder doorgaan. — Als de eene maan
het weder aan de andere overgeeft, komt er geen einde aan. Dit
wil zeggen : als bij verandering der maangestalte het weder niet
verandert, blijft het daarna lang aaneen gelijk. — Met nieuwemaan
moet de wind veranderen of de wereld zoude bersten.
Voorteekenen van dooiweder zijn : het bulderen van den wind
op den schoorsteen ; een ruwe lucht, een kring om de zon of om
de maan. — Wanneer het water in den theeketel op het vuur de
kookhitte nadert en dan behagelijk zingende zachtjes raast, dit beteekent ook dooiweer. — Beginnen in het vroege voorjaar de mollen
te wroeten, dan zal de winter spoedig aftrekken.
Op den avond van den eersten kerstdag legt men voor het naar
bed gaan twaalf verschgesneden uienschijfjes op een rij naast elkander en op ieder een klein hoopje zout. Zij stellen de twaalf maanden
voor ; de eerste in de rij is Januari, de tweede Februari, enz. Den
volgenden morgen kan men zien in welke maanden van het aanstaande jaar er droogte of nat weder zal zijn. Is het hoopje zout
droog gebleven, dat beteekent droogte in die maand waarop het
ligt ; is het gesmolten, dat voorspelt vochtig weder. Het zout kan
ook half of iets meer of minder dan half gesmolten zijn; dit duidt
afwisseling van nat en droog weder aan,
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Sneeuw die in Maart valt is eene andere soort dan de gewone.
Maartsch sneeuwwater wordt als oogwater gebruikt. -- De protestanten vertellen onder elkander dat voor het wijwater betwelk de katholieken gebruiken, uitsluitend maartsch sneeuwwater wordt gekozen.
Maart heeft, zeggen de Amelanders, negen mooie dagen, Februari
zeven. Anderen weten dat in Juni altijd eenige koude dagen komen.
Ook heeft men opgemerkt, dat er in een jaar slechts drie zaterdagen
komen, waarop de zon niet schijnt. Dit stemt echter niet overeen
met het oude rijmpje : Er is geen zaterdag in het jaar, of de zon
schijnt eens helder en klaar.
Met den vrijdag wil aanhoudend slecht weder wel eens verbeteren.
Zulk vrijdagsweér, zulk zondagsweer. — Komen op vrijdag reizende scharenslijpers door het land, dan wil het gaan regenen.
Een ring one de zon, daar schreien vrouw en kinders om ( omdat
er veel slecht weder op volgt ), een ring om de maan kan spoedig
vergaan. Wanneer op den middag de zon straalt of schoort, is
er regen te verwachten. — Licht er een balk voor de zon, d. een
wolk, die alleen het onder- en bovengedeelte der schijf zichtbaar
laat, dan zullen er eenige nattige en winderige dagen komen. —
Gaat de zon onder in een fuik, d. loopen er van het oosten naar
het westen strepen door de lucht, uitgespreid als een fuik in Wier
punt de zon ondergaat, dan komt er binnen drie dagen regen. —
Schijnt er 's avonds een vreemde zon of bijzon, d. een gedeelte
van een regenboog nabij de in 't westen dalende zon, dan heeft
men aanhoudende droogte te verwachten. Schijnt de vreemde zon
des morgens, dan komt er regen en wind. — Als 't regent en
tegelijk de zon schijnt, zijn de heksen aan het pannekoekbakken.
Anderen zeggen: dan is 't kermis in de hel.
Zeevogels op den bouw ( bet bouwland ), het weer getrouw. Zeevogels op het grien (groen, weiland), het weer gemien (gemeen, slecht).
Ook : zeevogels op de greide, wil regen bereide. Zeevogels op den
bouw, 't geeft weer in betrouw ( vertrouwbaar). Als de Harlinger burgers ( zeemeeuwen ), ook wel Amelander hennen genoemd,
in het land komen, is er onstuimig weder te verwachten.
Roept de koekoek voor den eersten Mei, dit voorspelt een vroegen zomer. Maar op den eersten Mei moet hij roepen, indien hij
't niet vroeger gedaan heeft. — Zingt de huiszwaluw reeds bij het
aanbreken van den morgen, dan kan men een mooien dag verwachten. Kweelen deze diertjes des morgens slechts weinig, dan
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wordt de dag niet helder. Zwijgen zij geheel, men verwachte regen.
Als in den zomer de zwaluwen laag vliegen, komt er regen. —
Duiven en kippen, zich voor den regen verschuilende, zeggen ons :
het is een losse kortstondige bui. Laten deze vogels zich onbekommerd nat regenen, dan is het een regen voor den geheelen dag. —
Rustig, hoog in de lucht drijvende ooievaars brengen fraai weder
meé. — Als de weerlammertjes blaten is er noordenwind en bijgevolg goed weder te verwachten. Des zomers bij laten avond, wanneer 't reeds schemerdonker is, hoort men soms op een afstand,
verder dan men zien kan, over het veld een geluid als het zacht
geblaat van een lam of geit. Velen hebben de diertjes, die dit geluid maken, nooit gezien en vertellen elkahr dat het weérlammertjes
zijn. In waarheid zijn het watersnippen, die snorrend door de lucht
vliegen, maar niet in de nabijheid van menschenwoningen komen.
Als bij aanhoudende droogte de kikvorschen beginnen te kwaken,
komt er regen. Anderen voorspellen uit het gezang dezer friesche
nachtegalen droogte en noordenwind. — Komen na een donderbui
de kikkers voor den dag, dan zal het onweder niet dadelijk op
nieuw beginnen. Kwaken zij gedurende een onweder steeds door,
de bui zal spoedig afzakken ; zwijgen zij, dan houdt het weder
aan. Doodt men een kikvorsch, dan komt er regen.
Als een hand of kat Bras vreet, komt er regen, en laat het vee
in de weide een onrustig geloei hooren, dan volgt er onstuimig
weder, evenzoo na buitengewone luidruchtigheid van spelende kinderen, vooral van doofstommen. — Een zware blauwe bank in het
noorden geeft na drie dagen regen. — Eene ster, nabj de maan,
voorspelt onstuimig weder ; zoo ook wanneer de weerhaan op den
toren heen en weder en soms sn,e1 in het rond draait. -- Verder
words 1. , regen voorspeld als het Ileeft » op het veld, als nl. de lucht
beeft .en golft bij warren zonneschijn ; als uit den schoorsteen
eener smederij of bakkerij de rook nederslaat, en ook wanneer 't
g ene oude vrouw onder de kousebanden jeukt.
In kale boomen Bonder, dit geeft een weer van wonder, ni. ruw,
onstuimig weder. — Komt aan den zeekant een onweersbui op, terwijl
in zee het getij afloopt, dan zal de bui afzakken. Bij een opkomend
getij komt de bui over en barst los. — Heeft het na een onweder
niet gewaaid, dan is het niet afgewaaid, en het komt spoedig terug.
Als iemand bij een onweder hard loopt, slaat de bliksem hem
in de hielen.
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Na de hondsdagen komen drie kattedagen, nog meer te vreezen
dan hunne voorgangers, die algemeen in een slechten reuk staan,
wegens hunne onvastheid van karakter.
Noorderstof, daar komt mooi weer af. Op een stofregen uit het
noordwesten volgen zonneschijn en eenige mooie zonnige dagen.
Ziet men meermalen op eenen zomerdag windhoozen in de lucht,
's Morgens de dageraad rood,
dan volgen eenige mooie dagen.
's avonds water in de sloot. 's Avonds de lucht rood, 's morgens
mooi weer aan boord. — Ads er zomerdwarrelwindjes waaien, is
het weder onvast. — Als bij zomerdroogte de riet- en stroohalmen
knappen, is de droogte aanhoudend.
Is in het voorjaar des morgens de wind zuidoost, dan is hij des
avonds noordoost. — Zoo de wind op Paasch waait, zoo waait hij
tot aan Pinkster. — In sommige streken van Friesland noemt men
den melkweg aan den hemel de windstreep, aan welken men des
avonds ziet uit welken Hoek des anderen morgens de wind zal
waaien. De richting dezer streep langs het hemelgewelf des avonds,
wijst de richting van den wind voor den volgenden morgen aan.
Geneesmiddelen.
Er is een tijd geweest, toen de menschen veel meer gekweld
werden door de koude koorts dan thans, vooral in Friesland. Menschen die anderhalf jaar, ja twee jaren aaneen en soms nog langer
met de derdendaagsche koorts sukkelden, waren toen niet zeldzaam. Het spreekwoord : « Inbeelding is erger dan de derdendaagsche koorts , is nog niet in onbruik, maar wordt thans minder
goed begrepen dan vroeger. Men had ook de anderdaagsche koorts,
daarbij kreeg iemand om den anderen dag een koorts, maar deze toestand duurde hoogstens eenige weken. De derdendaag,sch‘: Koorts
was hardnekkig. Dan was iemand twee dagen aaneen schijnbaar
gezond en den derden dag had hij de koorts. Kwam deze altijd op
denzelfden tijd van den dag terug, zelfs op dezelfde minuut, of iets
vroeger, dan was dit een teeken dat zij hare bezoeken vooreerst
nog niet zoude staken. Begon zij te verspringen, zooals men 't
noemde, dan was er hoop dat zij weldra voor goed zoude wegblijven. De dubbele derdendaagsche koorts, die gelukkig zelden
voorkwam, was nog erger ; dan had men tegen een vrijen dag twee
dagen na elkander de koorts. Eerst begon men to geeuwen en
zich te rekken, dan kreeg men eene koude ruling over het lichaam
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dat men moest klappertanden. Hierbij had men een onverzadelijken
dorst, maar heete dranken noch sterke verwarming van het vertrek
hielpen iets tegen de inwendige koude. Meld deze op, dan werd
men vuurheet en kon men eene poos zeer ziek zijn. Dit eindigde
gewoonlijk met achterlating van zware hoofdpijn. Sommige lijders
waren in het begin der koorts grappig en lachlustig of begonnen te
zingen, dus eenigszins Anderen wilden' eten en ook niet
weinig. Zij hadden de vreetkoorts, zoo men zeide, en dit achtte
men een bedenkelijk verschijnsel, want zoo werd de koorts gevoed.
Zeer verklaarbaar is het, dat men tot wering of verdrijving dezer
plaag bedacht was op allerlei middelen.
In het begin dezer eeuw kwam bij de geneeskundigen de kina
in gebruik. Het yolk was daar niet bijzonder mee ingenomen.
Men meende door het gebruik daarvan eene andere kwaal te zullen
krijgen. Daarom zei men : « Kine is sk . . . of kwine.»
Mijn grootvader had eene vertelling van een koorts en een spin.
Deze ontmoetten elkander, knoopten een gesprek aan en vertelden
van hunne omstandigheden. De koorts zei : « 1k heb in den laatsten
tijd met een lastigen man te doen. 't Is een ijzersmid die, zoodra
hij verneemt, dat ik in aantocht ben, den voorhamer neemt en
daarmee op het aambeeld begint te slaan met zooveel geweld, alsof
dat groote dikke stuk izer tot gruis verbrijzeld moet worden. —
Zoo iets valt nu volstrekt niet in mijn smaak en ik weet dan
niets beters te doen dan den man zoo spoedig mogelijk weer te
verlaten. Maar dit is geheel in strijd met mijne bedoeling.»
De spin zeide : « Mijne tegenwoordige woning bevalt mij ook
niet. Ik ben tehuis bij eene kraakzindelijke juffrouw, die geen
webbetje of ragje kan zien zonder naar den ragebol te grijpen.
Zoo kom ik dikwijls in levensgevaar en weet in het gansche huis
bijna geen veilig hoekje te vinden. » — De koorts zei : «Laat ons
ruilen met woningen. » En dit geschiedde. Nu hadden beiden 't veel
beter naar den zin. De spin kon in de werkplaats van den smid
zich ongestoord bewegen en gerust leven. Zoodra de juffrouw door
de koorts werd bezocht, liet zij zich bedienen, koesteren en verplegen.
Er zijn wel ruwe knapen geweest, die zich tegen de koorts
wilden verzetten op dezelfde manier als de smid het deed, maar
zonder het gewenschte gevolg. Zij was den sterksten man te sterk.
De meesten gingen spoedig over tot het gebruik van allerlei geneesmiddelen, door vrienden en kennissen aangeprezen,
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Haarlemmer-olie en berenburger kruiden, op jenever of brandewijn getrokken, zijn heilzaam voor alles, dus ook ter verdrijving
der koorts. Brandewijn met peper wordt voor hetzelfde doel gebruikt.
Een rauwe ui, 's morgens in het nuchteren gegeten, kan zeer
nuttig werken. De sterke geur hiervan kan de koorts doen opschrikken en uit hare vaste zitplaats doen springen, zoover, dat zij
die niet terug kan vinden en dus moet wegblijven. Het yolksspraakgebruik zegt dat de koorts in een mensch « beworteld» kan
zitten en dan even moeielijk te vernietigen is als een onkruid,
welks wortels diep in de aarde dringen. De uiengeur schijnt haar
met wortel en tak te kunnen verdrijven. Misschien om dezelfde
reden prijst men ook aan : een wijnflesch te vullen met fijngesneden uien, daarop azijn te gieten en hiervan, als 't getrokken is,
's morgens een eetlepelvol in te nemen. Anderen schrijven voor :
Karbendiks of karmediktus ( carduus benedictus), op brandewijn getrokken, '5 morgens in 't nuchteren in te nemen. Helpt dit niet,
dan karbendiks, gentiaan, knoppen van aalst, bittere aloe en
spaansche peper, alles te zamen op brandewijn. — Vijgen op
brandewijn getrokken zijn ook een best middel. Vijgen zoo maar op
te eten, bij groote hoeveelheden in eens, kan ook wel helpen. —
Bloem van zwavel in te nemen, elken morgen zooveel als op een
dubbeltje kan liggen, is mede zeer goed. Een ei, in azijn geklutst,
's morgens te gebruiken is niet minder best.
Zilverblad, zilverkruid, zilverschoon, potentilla anserina (Fr. blyk of
blikgat, ook schimpend eernewoudster klaver) is evenzeer een middel tegen de koorts. — Madeliefjes, in vele streken van Friesland
schapebloempjes, ook koeiebloemen en fennebloemen genoemd, warden gegeten als middel tegen de koorts. Men gebruikt den eersten
dag drie bloempjes, den volgenden vijf, dan zeven, dan negen.
Hiermee heeft men de hoogte en gnat terug op zeven, vijf, drie.
Doet dit de koorts niet dadelijk verdwijnen, men herhale het middel.
Vlierbladeren op dezelfde wijze gebruikt, hebben dezelfde uitwerking,
Maar het onfeilbaarste middel van alien was vroeger een potje
van Smallenee, een gehucht nabij Drachten. Hier wonen nog altijd
lieden die een koortsmiddel bereiden om in te nemen, dat in zalfpotten wordt verkocht. Niet alleen door geheel Friesland, maar ook
in de aangrenzende provincien wordt er veel gebruik van gemaakt,
maar nergens minder, naar men zegt, dan in de naaste omgeving
der plaats waar men 't bereidt. Ik heb dat goedje nooit gezien,
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veel minder geproefd, maar personen die er kennis meé hadden
gemaakt, heb ik hooren verklaren, dat vanwege den afschuwelijk
walgelijken smaak een mensch de koorts op het lijf zou kunnen
krijgen, alleen maar bij de gedachte dat middel te moeten gebruiken. Volgens eene ergens gevonden oude aanteekening bestaat het
uit zes lood beste king, een halflood fijngemaakte karmediktus, voor
een stuiver kruidnagels en eenvierde lood spaansch wormkruid, dooreengemengd in bier en eenigszins zoet gemaakt met wat keukenstroop. Een koortslijder gebruikt hiervan dagelijks vijf- of zesmaal
een stukje ter grootte van een kastanje ; een kind beneden tienjarigen
leeftijd half zooveel.
Er werden ook middelen aan de hand gedaan, die met al de
andere den spot schenen te drijven, b.v. des morgens putwater
drinken en daarmee aanhoudeu, altijd door maar aanhouden, dan
blijft ten laatste de koorts wel weg, al duurt het ook twee jaar
of langer. Of: neem een roggebrood van vijf oude ponden (ai kilo),
kruim dit zeer fijn in een emmer putwater, neem van dit mengsel
elken morgen een eierlepelvol, dan zal als de geheele hoeveelheid
is opgebruikt, de koorts u wel verlaten hebben. Men zorge maar
geen te kleinen emmer te nemen.
Een pootig middel is : tegen den tijd dat de koorts te verwachten
is, een pekelharing, nadat deze goed overgoten is met azijn, op te
eten met huid en haar, met kop en staart en ingewand en al, en
dan gedurende de koorts niet drinken, geen droppel drinken. —
Evenzoo : als de koorts begint, een dikken vetten spekpannekoek,
vooral met veel spek, naar binnen te werken. Dan wordt men dien
keer nog eens zeer ziek, maar is dit voorbij, dan is men ook voor
goed van de koorts af. Dezelfde uitwerking heeft het, als men zich
tegen de aankomst der koorts zoozeer bedrinkt, als een mensch
maar doen kan.
Zekere dorpssmid sukkelde rinds geruimen tijd met de derdendaagsche koorts, zonder dat zijn dokter hem er af moist te.helpen.
Eindelijk, toen zij elkander eens ontmoetten, zei baas : « ik ben de
koorts kwijt, dokter ! » — « Kom ! dat verheugt me ; dan hebben
mijne pillen Loch eindelijk geholpen. » — « Dat nu juist niet, » zei
baas, « ik heb zelf een middel uitgevonden : groene erwten heb ik
gekookt met een dik stuk oud gerookt spek er in, en bij 't eten
er bovendien nog veel vet bij gebruikt. Dit bekwam mij nu niet
al te best ; ziek als een hond ben ik er van geweest. Maar nu
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gevoel ik me zoo gezond als een visch en de koorts blijft weg. » —
Dokter schreef in zijn zakboekje: «groene erwten gekookt met oud
gerookt spek en dan gegeten met veel vet ; probatum middel tegen
de derdendaagsche koorts .» Kort daarna werd deze geneesheer
geroepen bij eene juffrouw, die een poosje aan de koorts had geleden. Hij schreef haar het nieuwe middel voor en zij gebruikte het,
maar bezweek er onder. Toen schreef dokter bij het vroeger aangeteekende : voor een grofsmid, niet voor eene juffrouw ».
De opgenoemde middelen, houden zich alien op den natuurlijken
weg, maar er zijn ook toovermiddelen, b.v. het innemen van aarde
van een kerkhof. — Door altijd het hemd het achterste voor te
dragen, kan men de koorts, evenals betoovering en de nachtmerrie,
afweren, of verdrijven wanner men ze reeds heeft. — Men kan de
koorts verbranden door zijn naam met krijt op een turf te schrijven
en deze in het haardvuur te zetten. — Wind het vlies van een
hoenderei om uwen duim, houd het er om totdat het vanzelf geheel verdwijnt, en dan zijt ge de koorts kwiejt. — Men kan de koorts
ook in zijn kouseband beknoopen en dan wegwerpen.
Hiervoor, II, 177, is reeds medegedeeld, dat een duivelbanner
iemand de koorts kan afnemen, maar haar dan in een ander voorwerp, hetzij dood of levend, moet overbrengen. Zooiets kan iemand
zelf ook doen : hij snijdt daartoe een stokje uit een boom, en nu
komt het er op aan, dat hij juist wete hoevele malen hij de koorts
heeft gehad, want even zoovele kerfjes moet hij in het stokje snijden. Dan steekt bij dit ergens aan den weg of bij een voetpad in
den grond. Komt er dan iemand, die het stokje weg- en meeneemt,
dan krijgt deze de koorts en de plaatser van het stokje is er van
ontlast. Is iemand eindelijk voor goed van de koorts ontlast, dan
moet hij b.v. hedenmorgen in 't nuchter 1 lepelvol ijskoud water
drinken, morgenvroeg 2, overmorgen 3, en dan weer 2, 1, 2, 3,
2, 1, 2, enzoovoorts. Dan blijf de koorts voor goed weg.
Eene andere kwaal,' die vroeger veel meer voorkwam dan thans,
is de schurft, Friesch rude. Dit ongemak was niet alleen zeer lastig, maar ook schandelijk, omdat het ontstaan er van werd toegeschreven aan verwaarloozing en onzindelijkheid van slordige huismoeders. Het kwam dan ook meest voor bij arme lieden. Maar de
kwaal was besmettelijk en werd dus wel eens overgebracht in een
burger- of boerengezin, hetzij door arme dienstboden of door omgang met werklieden van de allergeringste klasse. Zij was eater
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niet ongeneeslijk, wanneer zij slechts doortastend werd bestreden.
Aileen zeide men, dat, wanneer een kind rudig werd geboren, en
dit was het geval wanneer tijdens de geboorte de moeder met de
kwaal was besmet, het gedoemd was levenslang met de zoete
klauw » gekweld te blijven. Wanneer in een fatsoenlijk gezin iemand
dit ongemak kreeg, dan moest hij zich zooveel mogelijk van de
huisgenooten afzonderen en 's nachts in de schuur op eene klamp
hooi slapen. leder nam zich dan gaarne voor hem in wilt, niet
alleen omdat men de besmetting vreesde, maar ook om den geur der
zalf te ontgaan, met welke hij werd behandeld. Deze zalf werd
door den geneesheer voorgeschreven, maar in het stadsweeshuis te
Leeuwarden waren potjes verkrijgbaar, niet veel minder vermaard dan de « koortspotjes » van Smallenee. — Door het meiwater
te gaan kan de schurft ook wegnemen. Men moet dan tusschen 11
en 12 Mei, onmiddellijk na klokslag van middernacht , een bad
nemen in een nabijzijnd water, minstens zoo diep dat men pas het
hoofd er boven kan houden. Het is voldoende eenmaal dwars van den
eenen wal naar den anderen te gaan. Is het water te diep en kan
de lijder niet zwemmen, dan moeten vrienden op den wal, met een
touw, hem voor verdrinken bewaren. Een sterk geloof is, als de
kuur zal helpers, tevens een noodzakelijk vereischte. — Een schurft
schaap kan op dezelfde wijze worden genezen, mits op meiavond,
dat is op den 11 den Mei na zonsondergang. Het worde dan door de
vaart getrokken onder water door. Te Welsrijp weet men daar
meer van. — Een ander toovermiddel ter verdrijving van dit ongemak
was de rudeban = schurftband, een in de lengte opgerolde doek,
waar men iets tusschen stopte. Wat ? dit werd geheim houden.
Deze doek werd op de hoogte van den navel om het bloote lijf
gebonden. Het laat zich denken, dat niemand het waagde, onderzoek
naar den geheimzinnigen inhoud te doen !
Kiespijn komt in Friesland dikwijls voor. Men kan er echter van
verschoond blijven, door altijd een oude paardekies in den zak te
dragen. Men kan er ook iets tegen innemen, b.v. een maatje jenever
en dertig druppels haarlemmerolie, om daarmee onder de dekens te
kruipen. Uitwendig op de wang worden gelegd : zakjes met roggebloem en blauwsel, of pap van roggebrood, azijn en mosterd het
laatste ook afzonderlijk — of lapjes met zeep, sours met wat peper
er door, achter de ooren. Ook spoelt men met brandewijn, en is
dit getrokken op pokhout, zooveel te beter, of men druppelt er een
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weinig jenever in. — Tegen roos in het tandvleesch spoelt men
met een aftreksel van kamillen. — Men vult de zieke kies soms
met was of brandt haar uit met een gloeiende priem. Een
levende kikvorsch op, of zoo mogelijk in de kies geduwd, kan genezing aanbrengen. — Ook geeft men wel eens den raad : met den
mond vol water bij of over een tamelijk sterk vuur te gaan liggen,
met de Wang, waarachter de kwade kies zit, naar den gloed gekeerd,
en dit vol te houden tot het water in den mond begint te koken.
Maar beter uitvoerbaar is : een stuk lood op den blooten rug te
dragen met zoovele onevene gaten er in als men gave kiezen in
den mond heeft. Vrij algemeen is nog het geloof, dat in zulk
een ongave kies een made of wormpje zit. Ruim dertig jaren geleden heb ik eens op de markt te Franeker een paar joden gezien,
die, staande op eene verhevenheid, met veel geschreeuw kleine
fleschjes met bruin vocht aanboden, als een onfeilbaar middel tegen
kies- en tandpijn. Aan kiezentrekken deden zij niet, maar een kiespijnlijder noodigden zij uit tot hen te komen. Jets van dat bruine
vocht werd hem in den mond gegeven, om dit een poosje in de
pijnlijke kies te houden en dan uit te spuwen op den ingedeukten
bol van een ouden vilten hoed. Een der mannen roerde met de
punt van een mesje in dat speeksel en bracht er een kleine made
uit te voorschijn, die getoond werd aan alien die nabij genoeg
stonden om het te kunnen zien. Het heette, dat dit uit de holle
kies was gekomen, en een meer overtuigend bewijs voor de echtheid van het middel behoefde men zeker niet. De fleschjes werden
dan ook met graagte gekocht voor een kwartje het stuk. Verflauwde
de kooplust, dan zagen de heeren om mar een nieuwen patient.
Sommige leden der adellijke familie van Heemstra bezitten de
geheimzinnige gave om kiespijn weg te nemen. Omstreeks het
einde der achttiende of het begin der negentiende eeuw moet die
gave in deze familie gekomen zijn. Een harer leden reisde met
de veerschuit in den zuidwesthoek der provincie. Onder de medereizigers was eene lijderes aan kiespijn. Dit werd haar afgenomen
door een anderen reiziger, een gezeten boer. Baron van Heemstra
wenschte die kunst ook te kennen de boer was aanvankelijk ongenegen tot het geven van onderricht, maar eindelijk beloofde hij,
na vooruitbetaling van f 25, aan het verlangen te zullen voldoen,
onder voorwaarde, dat het geheim streng bewaard zou blijven bij
de familieleden. Toen de boer zijne mededeeling had gedaan, meende
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baron van Heemstra te zijn gefopt, maar het tegendeel bleek
hem later voldoende. — In October 1862 was ik, met mijn vriend
T. G. v. d. Meulen, te Leiden aan huis van een lid dezer familie,
in gezelschap van Dr. Elte Martens Beima, die zoovele jaren achtereen den frieschen almanak berekende. Het gesprek kwam op
het geheimzinnige kiespijn-afnemen, en toen vertelde baron van
Heemstra : c Als men mij een briefje zendt met naam, toenaam
en familienaam van een kiespijnlijder, benevens het jaar en den
datum zijner geboorte, dan is, zoodra ik het geschrevene heb
overgezien, de kiespijn geweken. Vraagt men hoe dit toegaat ?
Ja, hoe gaat het ? » — Op onze vraag aan Beima, hoe hij over de
zaak dacht, was zijn antwoord : c Ja, wat zal ik zeggen ? Ik doe
in de natuurkunde, en dit it bovennatuurkunde. » — Een heilzaam
spoelwater voor mondongemakken, niet bepaald voor kiespijn, kan
worden samengesteld uit een romer brandewijn, een romer azijn,
een half ons beste witte suiker en een ons gestooten aluin, gesmolten in zooveel heet water dat men een halve fleschvol heeft. —
Ter genezing van scorbut (in de volkstaal scheurbuik) wordt het
kauwen van saliebladeren aanbevolen, — en voor pijn in de keel
het gorgelen met aluinwater.
Voor jichtlijders is zeer heilzaam het dragen van een jichtring
om den vinger. Zulk een ring moet gemaakt zijn van een oude
op een kerkhof gevonden doodkistschroef, en den lijder worden
gegeven, maar hij mag er geen dank voor zeggen. Sommigen
achten 't voldoende, als hij de schroef zooals zij gevonden is, maar
in den zak draagt. — Een zeer goed jichtmiddel is ook een dun
platgeslagen stuk lood, met zoovele gaatjes er in als men jaren
oud is, op den blooten rug tusschen de schouderbladen te dragen.
Kraaiensap neemt Men er voor in. — Ter verdrijving der jicht
leggen duivelbanners iemand knoffelbanden, dat zijn tooverbanden
van wit kalfsleder, die om heupen, dijen of armen, waar men de
meeste pijn gevoelt, worden gespannen en met tooyerknoopen vastgemaakt onder het prevelen van eenige onverstaanbare woorden.
Eene moeder van tweelingen kan dit werk ook doen, evenzoo eene
vrouw die op zondag geboren is. Na verloop van eenigen tijd bevindt men dat de banden niet meer strak zitten, maar zijn uitgerekt.
Dan moet een der huisgenooten van den lijder ze weer strak
naaien, maar wel zorg dragen dit niet kruislings te doen. Het
moet worden herhaald, totdat ten slotte de banden spoorloos ver-
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dwenen zijn. — Het friesche woord knoffelen heeft in verschillende
gevallen de beteekenis van knoeien. Van iemand, die bezig is met
iets waarbij hij blijkbaar niet op de handen wil worden gezien,
zegt men : « Wat beknoffelt hij daar ? ) Op die manier knoffelde
de duivelbanner ook met zijne tooverbanden. — Tegen rheumatiek
drage men een stukje aluin in den zak.
Betoovering onschadelijk te maken, althans bij kleine kinderen,
door middel van hanenbloed, is in het noordoosten van Friesland
nog niet geheel in onbruik. Dit is het werk eener bejaarde vrouw
die « van het woord z is, geene tooveres, maar kennende het bezweringsformulier waarzonder de wondermiddelen krachteloos zijn.
Men hakt een levenden haan den kop af, de vrouw neemt den
romp onder den arm en laat uit den hals het bloed op het hoofd
van het betooverde kind druppelen, terwiji zij het formulier uitspreekt. Dit is een onverstaanbaar gemompel. De genezing moet
volgen. — In vroeger jaren kwam het ook voor, dat een levende
haan of kip, bij voorkeur een zwarte, in een pot werd gekookt
om eene tooveres te ontdekken en haar werk te verijdelen.
Een boerenzoon in de nabijheid van Holwerd leverde eens voor
zijnen vader vette beesten af aan een koopman te Birdaard, waar
het vee moest worden ingescheept. In de schuur der dorpsherberg,
waar de dieren werden saamgebracht, ontdekte men dat een der
ossen, die op den beijsden weg had gestruikeld, over de koot was
gegleden, d. i. het enkel van een der voorpooten was ontwricht.
Bit ongemak is door doelmatig duwen en wrijven nogal gemakkelijk te herstellen, maar niet ieder heeft hiervan den slag. De
veehandelaar ontbood een bejaard man uit het dorp, die de gave
bezat dergelijke kwalen te kunnen . 4 bespreken » . Deze toog aan
het werk, onder het mompelen van een formulier, daarbij zorgende
dat men hem zoo weinig mogelijk op de vingers kon kijken. De
koopman en zijn medgezel, benevens eenige anderen, stonden er bij
met ongedekten hoofde. Aileen de boerenzoon verkoos dit niet te
doen, tot ergernis der geloovigen. Dit gebrek Ian eerbied belette
echter niet de genezing — waarvoor vijftig cents moest worden betaald.
Pijn in het gebeente, vooral in de gewrichten, ook ontstaan door
vallen of stooten op iets hards, waarvan geen wond is gekomen,
II.
17
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geneest men door sterk wrijven met merg uit een hambeen, hoe
ouder hoe liever. Men gebruikt dit vet 14 geniis van griene trochgeande salve (groene doordringende zalf), ook beulzalf genoemd, omdat
zij door den voormaligen scherprechter, meester Dirk, te Leeuwarden,
die in het begin der negentiende eeuw nog leefde, moet uitgevonden
zijn. Voor verstuiking aan hand of voet, waardoor opzwelling ontstaat, is azijn met zout een best waschmiddel. Of men wrijve in met
c manenvet » , d. i. paardevet genomen aan den wortel der manen. —
Voor dergelijke ongemakken is het bestrijken met nochteren flibe
(speeksel des morgens, voor dat men iets heeft gebruikt) ook zeer goed.
De vlierstruik is van ouds onder het yolk beschouwd als eene
soort wonderboom vol geneeskracht, vooral wanneer zij groeide op
een bientsjekau, beenderenkooi, knekelhuis. Schilt men den bast er
of van boven naar beneden, dan is het afkooksel er van een heilzaam braak- en ook zweetmiddel. Schilt men van beneden naar
boven, dan werkt het middel laxeerend. — Een aftreksel van
vlierbast wordt ook als oogwater aanbevolen. Vliertakken in huis
bevorderen de gezondheid. Gedroogde vlierbloesem, in den trekpot
op heet water getrokken, noemt men vlierthee en wordt gebruikt
om het zweeten .te bevorderen. — Jenever op vlierbessen getrokken
is ook een zweetmiddel. — Heeft men koude gevat, dan drinke
men, om aan 't zweeten te komen, heete anijsmelk, d. i. melk met
anijszaad er in gekookt.
Het kwaadzeer op het hoofd kwam vroeger veel meer voor dan
thans. Te Bakhuizen in Gaasterland heeft een man gewoond, die
aan het zeestrand nabij het Roodeklif een briefje had gevonden,
waarin het recept voor een afdoend middel tegen die kwaal. Ilierinede Help hij velen, maar het geheim is met hem ten grave gedaald. — Er waren vroeger ook lieden, meestal schoenmakers, die
zich beschikbaar stelden om zulke hoofden te trekker. Dit geschiedde
aldus : Een pikpleister zoo . groot dat hij den geheelen schedel kan
bedekken tot aan ooren en nek, wordt den lijder op het hoofd
geplakt en dan gaat hij op een bankje staan. Aan den rand van
den pleister zijn touwtjes gehecht en deze worden aan den zolder
bevestigd. Geheel onverwacht wordt het bankje weggetrokken ; de
lijder komt met de voeten op den grond terecht, maar door den
schok wordt de pleister losgerukt, blijft aan den zolder hangen en
heeft alle onzuiverheid van het hoofd meegenomen. Dit middel is
kras maar afdoende en er is bijgeloof noch bedrog 14.
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Wratten verdrijft men door ze te wrijven met de binnenzijde
der peulen van jonge roomsche boomers. Ook door ze 's morgens
als men nog nuchter is te strijken met zijn eigen speeksel. Dit is
ook goed voor ziekelijk aangedane oogleden. — Men kan wratten
evenzeer doen verdwijnen door een draad naaigaren kruislings er over
te wrijven en dan in den draad zoovele knoopen te leggen als men
wratten heeft. Begraaf dezen draad, bij voorkeur onder een drempel
waarover gij dikwijls gaat, en de wratten zullen verdwijnen. Dit
doen zij ook als men die strijkt over de huid van een lijk. In
de Woudstreken wrijft men haar in met het sap van den zoogenaamden zuren klaver.
Wanneer men erg uit den neus bloedt, kan men dit stelpen
door papier te kauwen. Een draad roode keulsche naaizijde, om den
hals gebonden, heeft dezelfde uitwerking, maLr dit moet men laten
doen door eene vrouw, die tweelingen ter wereld heeft gebracht of
zelf tweelinge is. Mislukt dit echter, dan kan men ook een stimphecht in de hand nemen. Hiervoor kan dienst doen een zilveren
of beenen meshecht, beide bij voorkeur ouderwetsch, met drijf- of
snijwerk er op. Dit koude voorwerp houdt men stijf omklemd tot
de hand warm wordt. — Bloedt men uit het rechterneusgat, dan
moet men om den linkerpink een dun touwtje laten binden; om den
rechterpink als 't linkerneusgat bloedt. — Van den natuur- en
sterrekundigen Fries Elte Martens Beima vertelde men bij zijn
leven, dat hij de gave bezat om het bloeden uit den neus te doen
ophouden als hij zijn hoed afnam en zoo warm op het hoofd van
den bloedenden persoon zette. Er zijn meer menschen die dit
kunnen. Spinrag stuit het uitvloeien van bloed uit eene wond.
Tot stelping eener bloeding, ontstaan door het scheermes eens
onhandigen barbiers, legt men er een papiertje op, bij voorkeur
van een tabakzak, of wat tondel of ook wat schraapsel van een
ouden viltenhoed. Voor dieper, erg bloedende verschgesneden wonden, wendt men gekauwd gras aan. — Versche weversbladen
weegbree ), eenigen co in water gelegd, genezen opene wonden
en verzweringen, vooral beenwonden. Met de zachte zijde opgelegd
heelen zij, de nerfzijde houdt open en trekt uit. — Ongeneeslijke
zwerende beenen zullen nog genezen kunnen worden als men het
zieke deel steekt in den buik van een pas opengesneden levenden
hond of kat ; dergelijke armen of beenen zijn ook te genezen
door ze te steken in een zakvol levende kikvorschen. — Dui-
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zendwonderkruid op brandewijn getrokken heelt wonden. — Verwondt men zich aan de tanden van een hooivork, dan zorge men
de vork niet in den grond te steken, want hierdoor zou de wond
gaan rotten; steekt men de vork in een stuk spek, dit zal genezing bevorderen. — Op wonden, ontstaan door het steken met
een spijker, een vork of de punt van een mes, legge men de
helft van een gespleten grooteboon. — Brandt men zich aan vuur,
men legge met den meesten spoed koud schraapsel van een rauwen aardappel op de wond. Voor brandwonden van water of
ander vocht acht men keukenstroop beter. — Om een ettergezwel
in de Borst eener kraamvrouw spoedig te doen doorbreken, legt
men er een waterpannekoek op, van beslag waarvoor water inplaats
van melk is gebruikt. Met hetzelfde doel bezigt men voor een
ettergezwel aan hand of vingers koekdeeg, rauw gerookt spek of
groene zeep.
Lappen die men van wonden of ettergezwellen neemt om te
worden weggeworpen, moet men niet verbranden,- want dan zou de
wond niet willen heelen. Voor gespleten handen,- tengevolge van
winterkoude, gebruikt men als smeersel koegal ; voor winterhielen,
als pleisters, gebraden rapen en voor bevrozen armen rotte appelen. Voor winterhanden ook «kattespoor ». Eene meid, die bij
dokter Eeltje dit goedje kwam halen in een fleschje, zei: €Dit
ziet geel, in een scads-apotheek krijg ik het wit > « Dat zal
waar zijn, zei dokter, maar dit is van maartsche katten en juist
daarom veel beter. > Ringvuur, sprenkvuur, herpes, geneest men
met geerfd zilver. Men strijke de huid, waar zij is aangetast, er
driemaal daags mee en dan telkens driemaal tegen de zon om.
Huislook is tevens een goed middel tegen dit ongemak, wanneer
men het wrijft met de dikke vleezige bladen, zoodat deze sap afgey en. Puisten op het aangezicht verdrijft men door die zoo dikwijls mogelijk in het heldere licht der maan met den drogen vinger
te wrijven. — Lijders aan kliergezwellen of klierachtigen uitslag
moeten een floretten bandje onder de kleeren om den hals dragen
en dit om de drie weken vernieuwen. Aardwormen, in de koekepan
gebraden en tot poeder gemaakt, worde om de drie uren ingenomen, telkens een tweegrams poeder. — Lijnkoekpap is zeer goed
op steenpuisten. — Wortels van de klisplant (Fr. kladdeboskwirtels),
in den zak gedragen, weren steenpuisten of of verdrijven die. Sommigen .achten 't beter, kliswortels op den buik te dragen. Weer
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anderen noemen wortels van brandnetels, of prijzen aan : drie
galnoten in den zak to dragen. Deze moeten worden gegeven
zonder dat er dank voor mag worden gezegd. Als inwendig middel schrijft men voor : schraapsel van op het vuur geroosterde
doodsbeenderen. Ook looden hagels of, als deze niet helpers, een
weinig buskrtiit.
Aarde schuurt ( reinigt ) de maag ; sommigen zeggen : zand doet
het nog beter.- Men neemt aan dat eens menschen maag zeven pond
aarde of zand kan verdragen. Een oud leeuwarder dokter liet den
kinderen wel zand op hunne boterhammen strooien. Tegen engelsche
ziekte wordt nog soms water gedronken waarin zand is geroerd, of
men laat de kinderen zand eten. Voor het zuur in de maag eet men
fijngestampt krijt of drinkt men het afkooksel of aftreksel van hondspeterselie, Fr. houne8tank of pipekrikl (omdat kinderen er fluitjes,
pijpjes van Imtken) ; dit kan dienen voor kleine kinderen en volwassenen beile.; het kruid, gekauwd als tabak, is ook goed. Gekookte oude grauwe erwten, iederen morgen in het nuchteren gegeten, is een zeer goed middel. Ook gebruikt men daarvoor een
beschuit doorweekt met brandewijn ; evenzoo brandewijn of jenever op berenburger bitterkruiden, zoo sterk mogelijk getrokken. -Knoppen van aalst ( alsem ) op brandewijn getrokken, of ook nu
en dan een glaasje anijs ( likeur ) met suiker, wordt gebruikt tegen
koude op de maag ; fijngestampte eierschalen met boomolie of cognac tegen maagpijn — of men legt tot genezing een hennepwatte
( Fr. hinnipp011e) op de maag. — Heeft men een haar op de maag,
dan is het eten van een pekelharing met horn en prom ( met ingewand en al ) een afdoend middel. — Voor bloedzuivering gebruikt
men gedurende de maand Maart, des morgens bij het ontbijt,
inplaats van thee, sassafras, eveneens in den trekpot getrokken,
en met wat zoethout er bij tegen den , leelijken smaak ; dit verhoedt, dat men in den nazomer, als de stoppels bloot komen, galkoortsen of andere ongesteldheden krijgt.
Berkwater, sap van den berkenboom, dat zich in het voorjaar
gemakkelijk laat aftappen, geneest wonden, ook het graveel en
andere ongemakken der blaas. Bremerheide, brem of bezemkruid,
als thee getrokken, wordt gebruikt tegen storing in de waterontlasting.
Voor stuipen der kinderen ( tormijn ) moet men hun kattebloed
laten drinken. Sommigen zeggen : hoe meer hoe beter, anderen
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achten een aantal droppels voldoende. Maar er zijn er ook, die het
bloed van den vader des kinds nog veel heilzamer achten. Een
man die, het middel niet kennende, wel vier kinderen aan stuipen
had verloren, behield er later twee door in het levee. — Ligt een
nog zogend kind in stuipen, dan moet de moeder niet in de nabijheid komen. — Ter voorkoming van stuipen legt men een ui in
de wieg van den zuigeling, of men legge huislook, omwonden met
een lapje van een lijkkleed, op de polsen van het kind.
Tot genezing van den dauwworm is het zeer goed eene tortelduif in de kamer te hebben; liefst hangt men deze in een kooi of
hok boven de wieg van het kind. ( In de uitspraak der friesche
woorden dau = dauw, en dou = duif is geen groot verschil. Velen
hier vatten het woord zoo op, alsof het in 't Hollandsch vertaald
moest worden door « duifworm » Dat er echter ook wel aan dauw
wordt gedacht bewijst het volgende : Leg het henid van een kind
dat aan dauwworm lijdt een nacht, wanneer het sterk dauwt,
buiten 's huis op het gras. Trek des anderen morgens het lijdende kind dat van dauw doornatte hemd aan en het ongemak zal
verdwijnen ).
Een kind, dat wormen heeft, smere men drie vrijdagen achtereen
rondom den navel met groene zeep. — Zaadkorrels van koraalpioenen, aan een draad geregen, bindt men kleine kinderen om
den p als om het tandjeskrijgen te bevorderen, — Is een kind in
het tandwisselen en er wordt hem een tand getrokken, clan werpe
hij lien onder een in de kamer staand meubelstuk, daarbij zeggende :
Muisje, muisje mouwe!
Geef mij een nieuwen tand voor een ouwe.

Dan zal hij spoedig een nieuwen tand terug krijgen.
Tegen den kinkhoest geve men huisslakken, gesmolten in suiker ;
van het alzoo verkregen papje moet het kind gedurig likken, —
of van een ei met schaal en al in azijn opgelost en wat suiker er
door geroerd. Suiker, gesmolten in een uitgeholden rammenas, is
ook zeer goed.
Een kind, dat moeilijk spreken leert, moet men de tong van
onderen los knippen. Doet men dit aan eksters, kerkkraaien en
raven, dan zal men deze vogels gemakkelijk praten kunnen leeren.
Van hier het spreekwoord Hij of 4j is goed van den tongriem
gesneden.
Tegen hoofdpijn drage men een zakje indigo in hoed, pet of
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muts. Ook is daartegen aan te raden, nooit anders dan op vrijdag
de nagels der vingers en teenen te besnoeien. — Om het uitvallen
van het hoofdhaar te voorkomen, late men dit niet anders knippen
dan bij wassende maan. Tevens trekke men des morgens bij het
aankleeden steeds de eerste kous aan den linkervoet. — Er zijn
lieden die iemand de huig kunnen lichten, door aan diens haren
te trekken. Het geheim is : te vinden welke haren men moet hebben,
want van sommige haren boven op het hoofd zijn de wortels aan
de huig verbonden. — Zout en suiker doen de huig inkrimpen. —
Een wollen kous, 's nachts om den hals gebonden tegen keelongemakken, kan juist zulke ongemakken veroorzaken. Een natte doek
's nachts om den hals verdrijft oorsuizing, keelpijn en de huig.
Gorgelen met saliewater verdrijft de keelpijn. — Het eten van
droge beschuit of broodkorst kan hevig hoesten en evenzoo aanhoudend hevig niezen doen bedaren. — De hik kan men doen ophouden door driemaal achtereen te zwelgen zonder te ademhalen, -en het steken der milt door de vuisten zoo stijf mogelijk ineen en
op elkander te knijpen. — Varkensgal is een geneesmiddel voor
winterhanden en zwerende vingers.
Tegen oogziekte draagt men een lange streng roode keulsche
zijde om den hals, en voor oorpijn plakt men de helft van een
doorgesneden ui op het oor, of, wanneer de pijn het gevolg is
van gevatte koude, giete men een paar droppels warme olie
daarin. — Wie gouden ringers in de ooren wil dragen, moet zilveren vooraf laten gaan, anders begint de oorlel te rotten. Maar
het rotten der oorlellen leidt oog-ongemakken of en ter bevordering
hiervan worden ook wel oorringen gedragen.
Heeft men kramp in de knit, druk er met een ijskouden sleutel
of ander stuk ijzer op, dan wijkt het ongemak terstond. Het innemen
van terpentijn met boomolie geneest allerlei kramp.
Eenen lijder aan vallende ziekte plakt men eene levend opgesneden duff op het hoofd « in den naam des Vaders, des Zoons en des
Heiligen Geestes )). Alle geneesmiddelen, voor dergelijke lijders bestemd, moeten, om er zegen op te kunnen verwachten, in eenen
nacht worden overgebracht, onverschillig vanwaar ze komen. Men
moet zulke lijders niets laten eten van een kop, noch van visch,
noch van slachtdieren, noch van gevogelte. Dit laatste geldt ook voor
kinderen die « koppig » (stijfhoofdig) van natuur zijn. — Menschen
die buiten zichzelven zijn van drift, houde men een pas aan het
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vuur geschroeid stuk leder of penneschacht onder den news. De
reuk hiervan zal hen doen bedaren. Ook zegt men : Wie driftig
wordt moet -tot Lien, wie zeer boos wordt tot honderd tellen, dan
komt hij vanzelf tot kalmte. — Om een dronkaard te genezen,
geve men hem jenever of brandewijn te gebruiken, waarin een aal
gesmolten is.
Van een hopeloozen zieke, die met den dood worstelt, zegt men
soms dat hij niet tot sterven kan komen. Dit wil zeggen : hij moet
sterven, maar er is nog het een of ander dat hem dit belet. Om
het hem nu gemakkelijk te maken, bindt men hem eene levende
duif op het hoofd.
Een koebeest, lijdende aan klauwzeer of een dergelijk ongemak,
geneest men door een graszode, op welke het dier met den zieken
poot heeft gestaan, uit het weiland te steken en deze op de schoorsteenplank te leggen. Het ongemak is genezen als de zode geheel
is uitgedroogd. — Wanneer eene zeug, die biggen werpt, een blaar
heeft, waaruit zij bloedt en waaraan zij kan sterven, dan vangt
men het bloed op in een nieuwe steenen pan en brengt het op
het vuur aan 't koken ; hierdoor zal het bloeden ophouden. —
Eierschalen, bij het vuur gedroogd en daarna fijn gewreven, zijn
goed ter verdrijving van den maagworm bij paarden.
Nog in het begin der negentiende eeuw reisden in Friesland
leprozenbedelaars om aalmoezen in te zamelen. In de friesche yolkstaal zeide men dat deze menschen lazerich waren, gek weld door
dezelfde plaag als de arme Lazarus in de bekende gelijkenis van
Jezus : zij waren melaatsch. Zij hadden een houtje met een klep,
lazarusklep genaamd ; hiermede sloegen zij, om zich te doen hooren,
onophoudelijk, en ook op de onderdeur van iede . huffs. In het
houtje was een ronde holte, waarin men tot gift een muntstukje
kon leggen. Had de arme sukkel dit ontvangen, dan ging hij
zwijgend verder. Men zeide hier, dat deze menschen, om van hunne
kwaal verlost te worden, zeven jaren achtereen gegeven brood,
moesten eten, zonder om een aalmoes te vragen of er dank voor
te zeggen. — Van een drukke babbelaarster zegt men nog : De
mule giet hjar as in lazerusklap, zij rept haar mond als een
1 azaru sklep .
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Verscheidenheden.
Volgens het friesche kindergeloof komen de pasgeboren kinderen
uit de Wouden, zooals men de houtrijke streken der provincie
noemt. Zij groeien daar als appelen aan de boomen, op wier takken
zij heen en weder huppelen, als de moeder met de baker er een
komt halen, en roepen dan : « Neem mij ! >> Neem mij ! » — De
reis wordt gedaan in een scheepje met een wit zeiltje en een paar
witte zwaantjes er voor. — De benaming van « Woudreis » voor
bevalling is ook onder volwassenen algemeen en men vertelt elkander
in goeden ernst, dat eene kraamvrouw een « zware » of een gemakkelijke reis » heeft gehad. — In het noorden der provincie
heet het, dat de kleine kinderen in de Wouden nit den hollen
boom ( boom van Vrouw Holle ) worden gehaald en door de turfwhippers medegebracht. Even buiten het dorp Bergum ligt, een
weinig ter zijne van den weg, een reusachtige steen, een zwerfblok
van buitengewone grootte, de poppe8teen geheeten. De ouders daar
in den omtrek vertellen hunne kinderen, dat de lytse popkes onder
dien steen vandaan komen. Kinderlooze vrouwen gaan daarheen ter
bedevaart. En in de omstreken van Harlingen zegt men, dat de kinderen gehaald worden bij den steenenman, zooals de grenspaal wordt
genoemd, die even ten zuiden van Harlingen op den zeedijk staat,
ter gedachtenis aan Caspar de Robles. Onverbasterde Landfriezen,
die geene uit Dnitschland of Holland afkomstige kindersprookjes
hebben gelezen of hooren vertellen, weten van den ooievaar, die
kleine kindertjes brengt, nets af.
« Iedere nieuwe wereldburger brengt voor zijne ouders duizend
guldens mee >> en dikwerf voor zijn reeds vroeger hier aangekomene
broertjes en zusjes en hunne vriendjes en vriendinnetjes siaerbakken,
gesuikerde beschuiten. Worden zij hierop onthaald, dan zegt de
« kraamheer » plagend : « Nu ben je bezig den kleinen pop het g . .
af to likken » — Vraagt een hunner waarom moeder het bed moet
houden, dan wordt hem verteld, dat zij niet loopen kan omdat zij
een spijker in den voet heeft gehad ( dit hebben we onder kraamvisite ).
Wordt een kind des avonds slaperig, dan zegt men : « het zandmannetje komt den kleine zand in de oogen strooien » ; en wil het
niet naar bed : « dan zal de vrouw met de blauwe mouwen het
komen weghalen » Vindt eene moeder op het lichaam van haar
kind eene blijvende vlek, waarvan zij de oorzaak niet begrijpt, dan
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noemt zij dit een spoeketaest, tact van een spook, alsof het kind op
die plaats door een geest zou zijn aangegrepen, waarvan een onuitwischbaar spoor is achtergebleven.
De schijngestalten der maan hebben invloed op de geslachtsbepaling van in wording zijnde wereldburgers. — Wie op een zondag
is geboren, is een ongelukskind. Anderen zeggen, dat zulke kinderen
pronkers en pronksters worden ; weer anderen dat laatstgenoemde
menschensoort op zaterdag ter wereld komt. — Wie zijne ouders
plaagt zal door zijne kinderen geplaagd worden en wie ongedoopt
sterft, wordt een zwerveling tusschen hemel en aarde. — Het drieenzestigste levensjaar is het moordjaar, dit wil zeggen dat op
dien leeftijd de meeste menschen sterven. Het kleine moordjaar
is de dertigjarige leeftijd. — Zoo dikwijls er eene 8ter verschiet sterft ergens een mensch ; ook : komt er een kinderzieltje
in den hemel. — Waterzuchtige menschen ondervinden bij nieuween voile maan dat het water bun q opkomt » evenals dit in zee het
geval is.
Trouwen in bloedverwantschap geeft op den duur een zwak
geslacht. — Onder de onverbasterde Friezen zijn iemands broedersen zusterskinderen niet zijne of hare neven en nichten, maar zijne
of hare oom- of tantezeggers. Trouwt zijn of haar broeder of zuster
eene weduwe of weduwnaar met kinderen, dan zijn de aangehuwde
kinderen des stiefvaders of -moeders geen bloedverwanten zijner
of harer broeders en zusters, maar noemen hen Loch oom en tante,
en worden hunne koude oom- en tantezeggers genoemd. Zoo ook
een koude zwager of koude snoar -=. schoondochter of -zuster.
Kinderen die dezelfde grootouders, maar niet dezelfde ouders hebben, zijn neven en nichten, en de kinderen hiervan neefs- en.
nichtskinderen. Nu zegt men : neven en nichten mogen wel trouwen, maar neefs- en nichtskinderen niet. Dit is eene woordspeling ;
kinderen uit het huwelijk van een neef en nicht zijn immers ook
neefs- en nichtskinderen. — Iemands kwade eigenschappen en
karaktertrekken erven meer over op zijne kindskinderen dan op
zijne kinderen.
Heerscht er eene slepende ongesteldheid, b y. koorts of griep, dan
zegt men in Friesland : Er gaat een gorre cond. Iemand die aan
zulk een ongemak sukkelt heeft de gorre en men zegt ook : Hij
wordt van of door de gorre gereden. Evenzoo heet het, als men
meent dat iemand door een boozen geest wordt geplaagdi Hij
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wordt door den kwade gereden. — Tering en meer kwalen zijn
besmettelijk voor jongeren dan de lijder, voor ouderen niet. —
Teringachtige menschen bedragen het goud en de koralen niet mooi.
Dit wil zeggen dat bij hen door het dragen de glans er van niet
toeneemt. — Roesten de sleutels, die iemand bij zich draagt, dit
is een teeken van deugd, niet zoozeer van de sleutels, maar van
iemand. — Het vleesch van den eenen mensch heelt bij verwonding
spoediger dan dat van den ander. De een zegt : « mijn vleesch
heelt spoedig » , terwijl men bij den ander opmerkt dat het zijne
niet zeer heelzaam is. Er wordt hierbij niet zoozeer aan verschil
in de gezondheid van het lichaamsgestel gedacht als wel aan iemands
bijzondere vleeschsoort.
Brengt men een moordenaar bij het lijk van den versiagene,
dan ontspringt zijn news en begint te bloeden. Hierdoor zou men
een onbekenden moordenaar kunnen ontdekken. — Als « Paulus » ,
dien men verdacht van iemand te hebben overhoop gestoken, de
pet afzette, zag men dat zijn hoofd afgeplat was alsof het bovenste
van den schedel was weggenomen.
Wanneer nieuwe schoenen, als men er in loopt, kraken, is dit
een teeken dat zij nog niet betaald zijn. Zoo ook een nieuw kleedingstuk, waarin nog besteldraden zitten terwijl men het aan
heeft. — Kan iemand zijne twee klompen even gemakkelijk aan
den linker- als aan den rechtervoet dragen, dan is of wordt hij
den duivel te slim af. — Kan een jeugdig persoon het doorstaan,
dat een ander, hem het hoofd tusschen de handen beklemmende,
van den grond opheft, dan is hij of zij in staat het huis te bewaren,
d. i. alleen tehuis zijnde alles naar den eisch in orde te houden. —
Wanneer een bakkersknecht, het roggebrood tredende, den bodem
uit den baktrog trapt, moet de bakker zijn dochter, ingeval hij er
eene heeft, den knecht tot vrouw geven.
. Wil iemand iets zeggen en het is hem op het oogenblik vergeten wat, dan is wat hij zeggen wilde een leugen. — Als de klok
slaat en tegelijk de haan kraait, terwijl iemand een scheef gezicht
trekt, dan blijft het scheef staan (Ameland). — Slapen iemand de
voeten, dan moet hij niet gaan loopen, omdat dan de beenderen
broos zijn en hij dus Licht zijne beenen zou kunnen breken. —
Men moet niet roemen over den langen duur van iets breekbaars,
of tevens driemaal met den knokkel van den wijsvinger der rechterhand op de tafel kloppen. -- Iemand die honderd hoerenplaatsen
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bezit is verplicht eene kerk te bouwen. Daarom zorgt men het bij
negenennegentig te laten, of men bouwt een hofje, zooals indertijd
Jhr. Vegelin van Claerbergen het hofje Fribourg stichtte.
Wanneer men 's morgens in een bedauwd weiland witte suiker
strooit, wil de melk van de daar grazende koeien niet boteren. Dit
is het werk van wangunst of wraakzucht, die eens antlers schade
bewerkt, zonder hem met open vizier te durven bestrijden. — Voor
paarden en koeien zijn, omdat zij zulke groote oogen hebben, alle
voorwerpen veel grooter dan voor den mensch. Vandaar dat het
moedige sterke paard zich door den mensch, die hem een reus
schijnt, gedwee laat leiden en hevig kan schrikken voor een nietsbeteekenend ding. — In den kerstnacht, met klokslag van middernacht, rijst al het op stal rustende vee gezamenlijk op, terwijl dan
voor een oogenblik alle water verandert in wijn.
Wil men een hond kwaadaardig van natuur maken, dan moet
men buskruit in zijn voedsel doen. Beschutters honden bij de
lange jacht) worden met de kunst geboren. — Een dolle hond sterft
niet voor zons-ondergang. Dit vertelt men ook van toegemaakte
paling. De slang en de adder, doodgeslagen, sterven niet voor goed
dan met zons-ondergang. — Bezeert een mol Karen snuit dan sterft
zij binnen zes uren — en een rat (rot) die gewond wordt, moet
levend verrotten.
De eerste zwaluw die men in het voorjaar ziet, noemt men het
zwaaltje-voorbode, omdat zij schijnt aan te kondigen, dat Naar reisgezelschap spoedig zal aankomen. — De ooievaars die op een boerenschuur nestelen, werpen wel eens een ei of een flood jong naar
beneden, ook sours een hunner slagvederen. Men zegt dat dit de
huishuur is die de vogels den boer betalen voor hun verblijf op
de schuur. Zien de kinderen den ooievaar met den bek op- en
nederwaarts klepperen, dan meenen zij dat hij een gebed doet
vOOrdat hij zijne kinderen gaat spijzigen. Het is nog altijd een
raadsel waar de ooievaars den winter doorbrengen. Het schijnt
wel in een heel ver-afgelegen zuiderland te zijn. Lang geleden
is het gebeurd dat een boer, die een ooievaarsnest op zijne
schuur had, een dezer vogels, tegen den tijd van hun vertrek in
den nazomer, een halsband omdeed, waarop met duidelijke letters « Friesland » stond. Toen deze ooievaar in het volgende voorjaar terugkwam bleek den hoer, dat er nu op den halsband stond
geschreven

269
Wstar deze ooievaar heeft gezeten
Heeft men nooit van Friesland geweten.

Opmerkelijk is het, dat men daar de hollandsche taal wel kende.
« 11 heb Harings Tryn zoo goed met de tang op den kop geslagen, dat zij is doodgebleven >> , zei eene huismoeder tot haar
buurvrouw, die belangstellend kwam vernemen hoe het was afgeloopen met eene groote pad, die zich had verscholen in een diepe
huishoudkast. — De pad was dus flood, maar Harings Tryn lag
met eene hoofdwonde te bed. Zij was dezelfde, bij hare dorpsgenooten als tjoenster bekend staande werkvrouw, die een rol very ulde in het hiervoor, II, 153, meegedeelde verhaal van de poes in
de rattenklem te Stroobos.
Wie in den tuin last heeft van zijns buurmans kippers, moet
gort koken in pekel en dit over den tuin strooien. — Wil men
een kip laten broeden, dan dient men er op te letten dat uit
eieren, die het kuiltje aan de zijde hebben, jonge hennetjes komen , hebben ze 't kuiltje op het einde, dan krijgt men haantjes.
— Voert men een kip met eierdoppen, dan is er veel kans dat
zij het eiervreten leert, d. i. de gewoonte aanneemt haar eigen
eieren op te eten.
Op Ameland en ook in andere streken van Friesland gelooft
men dat de koekoek tegen den winter een havik wordt. — Hangt
iemand een stuk bijenwerk in zijne boomen, dan zal zijn buurman geen zwerm kunnen vangen. — Als men in een vliegenden
bijenzwerm met nand of aardkluiten werpt, zet hij zich terstond
ergens op neder. — Hebben de bijen des daags veel honig gewonnen, dan zingers zij des avonds, maar zwijgen wanneer de oogst
schraal is geweest.
In de zandstreken legt een zorgvuldig hovenier de afvallende
vruchten aan den voet van den boom, om den wortel te herinneren
..
dat de takken vrucht hebben gedragen.
Als er geen r in de maand is, d. i. in de zomermaanden MeiAugustus, hebben de huiskrekels vleugels en kunnen vliegen. In
deze maanden deugen de schelvisch, de kabeijauw en de haring
niet, de zwart- of donkerhuidige zeevisch wel. — Velen eten gedurende dezen tijd geen mosterd , men kan dan zijn eigen adem
niet zien en de bunsingvellen hebben geen waarde.
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roodscbonk, eene in het wild groeiende plant met rooden
stengel, heeft op haar blad een roode vlek. Er stond zulk eene
plant onder het kruis van Jezus ; er viel op haar blad een droppel
van het heilige bloed. Sedert heeft de roodschonk die roode vlek.
In een schrikkeljaar, zegt men, zitten de boonen alien juist
andersom in de peulen dan in andere jaren. Sommigen zeggen, dat
het niet waar is ; ik heb het nooit onderzocht. — Op een goed volwassen blad of lover van de haverplant staat een B en dit beteekent
bistefoer . beestenvoeder, zegt men in Westdongeradeel. — De boeren spreken schertsend van « klaver-een », een gewas dat eigenlijk
niet bestaat, maar men bedoelt er magere grasscheutjes mee. Van
schrale graslanden zegt men : « Er groeit veel klaver-een ; ook :
eernewoudster klaver ». De omstreken van Eernewoude plachten
niet zeer vruchtbaar te zijn.
De

Amelander achtendeelen.

Ameland bestaat nog eene zeer eigenaardige verdeeling van
landerijen. Voor onheugelijke tijden werd er ten oosten en zuiden
van Ballum een stuk gronds ingedijkt, dat werd afgedeeld in 576
gelijke plekjes, die men nog achtendeelen noemt. Deze grond behoorde aan twee familien en een klooster, eigenlijk .een uithof van
Foswerd bij Ferwerd 1)..
Men spreekt nog altijd van het Foppen-eg, bet Jelmara-eg en.
het Monniken-eg. Elke eg beslaat 192 achtendeelen. Deze verdeeling in eggen is broederlijk geschied, elk kreeg evenveel hoog-,
evenveel laag-, evenveel bruikbaar en evenveel onbruikbaar land, en
dan altoos in deze volgorde : Foppen-eg, Monniken-eg, Jelmara-eg,
de gansche « miede » rond. — De miede is de algemeene naam voor
het geheele veld, dat aan alle tijden is omringd door een zodendijk ter hoogte van ruim een meter, aan den buitenkant zeer Steil,
om onbeklimbaar te zijn voor vee.
Maar voor en in 1825 is een aanzienlijk deel van den dijk verzwolgen en de polder door het aanleggen van een nieuwen goeden
wal verkleind. Nogtans werd de behouden grond op nieuw in 576
achtendeelen verdeeld, zoodat ieder toenmalig bezitter evenveel schade
leed. Elk achtendeel en evenzoo elk onderdeel er van is kenbaar
Op

1) Ben voetpad, het Muntkepad (Monnikenpad), verbond Foswerd met het • Munnikenhuis . te Ballum; men kon destijds met behulp van een plank of polsstok naar den vasten
wal komen. Het voetpad is op het eiland nog herkenbaar.
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aan een walletje, een Steen, een paal of iets dergelijks. Het spreekt
van zelf dat een achtendeel, tengevolge van de genoemde verandering, thans minder omvang heeft dan vroeger. Men rekent thans
drie achtendeelen op een hectare.
Ook is het gebied van menigeen buitendijks nog te vinden. Kan
nu bewezen worden, dat een stuk gronds aldaar indertijd binnendijks
heeft gelegen, dan moet daarvan kadastergeld worden betaald, omgeslagen op den «Boerenstand » naar evenredigheid van het tegenwoordig bezit binnendijks.
Door vererving wordt elk achtendeel nog dikwijls in tweeen,
drieen, ja soms zelfs in vijftien of nog meer brokjes verdeeld.
De een moet dan pad en rit over eens anders gebied maken en
omdat dit over nog ongemaaid hooiland niet mag, worden de dorpelingen bij driemaal herhaald klokgeklep opgeroepen om in de
open lucht te beraadslagen welk deel van de miede het eerst « vallen >> zal. Zulk een deel heet eon lot en moet in den regel na drie
dagen gemaaid zijn. Gemiddeld maakt men zes « lotten » van de
gansche uitgestrektheid. Met het binnenhalen van het hooi is ieder
weer vrij.
Is het nagras klaar, dan wordt wederom bij onderling overleg bepaald wanneer de « vrijgang » zal beginnen, als wanneer het
vee «her en der » mag loopen. Wie dan nog late vruchten, zooals boonen of aardappelen te velde heeft, moet ze omschutten of
op zijn omheind erf halen, wil hij ze behouden.
Buitendijks ligt tegenwoordig driemaal zooveel gronds als daarbinnen, ongerekend de duingronden, het omland en de Bosch. De
buitenweide, « grie » ( Landfr. greide = grasland ) genaamd, is massaal verdeeld in « grazingen », ook 576 in getal. Een grazing is
de weide voor eene koe of een paard, voor een rier (var) of twee
hokkelingen of kalveren. Veulens en lammeren worden, als zijnde
tijdelijke eters, niet gerekend. Elke grazing doet thans 75 cents
jaarlij ks.
Het gebruik van een achtendeel binnendijks, hetzij als bezitter
of als huurder, verzekert het recht op een grazing buitendijks. De
grazingen worden alzoo stilzwijgend merle verhuurd of ook verkocht bij de achtendeelen. Wie meer vee houdt dan hij achtendeelen gebruikt, moet « grazinggeld » bijpassen, en omgekeerd. Men
mag ook grazingen verhuren aan andere dorpen. Wie drie achtendeelen bezit mag een schaap houden. Houdt hij er meer, dan moet
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hij bijbetalen, of omgekeerd. — Het hoeden van al het weidende
vee geschiedt in vijven : 1° de schapen, 2° de melkkoeien beoosten
Ballum, 3° dezelfden bewesten Ballum, 4° de rieren, 5° de kalveren.
Het hoedgeld wordt per meest omgeslagen. De melkkoeien, de kalveren en de schapen komen telken avond tehuis, de rieren blijven
nacht en dag buiten.
Het oppertoezicht over Ballums landerben berust in handen van.
drie « rechters » , gekozen door en uit den cBoerenstand » , eene vereeniging van landbouwers. Niet elke eg heeft een afzonderlijken
rechter, maar de drie regeeren gezamenlijk het geheel. Tot hunnen
werkkring behooren o. a. het oproepen tot en het leiden van de
vergaderingen, het vaststellen en innen van den omslag in hoed-,
grazing- en kadastergeld, het toezicht op 't aanleggen en onderhouden van dijken, waterkeeringen, sluizen, hekken en stukken,
het tellers van het vee, enz. Ook het aankoopen van fokstieren en
hengsten ter veredeling van den veestapel. Jets van ingrijpenden
acrd moet met algemeene stemmen worden aangenomen.
c Omland » noemt men stukken gronds, die voor en na nog aan
de duingronden of de grie zijn onttrokken. Zij liggen niet op
achtendeelen ; stuk voor stuk heeten ze « hiemen » . Omland is uitsluitend bouwland. — De ( Bosch » is het erf van het voormalige
slot van Cammingha, het zoogenaamde c Heerehtis » bezuiden Ballum,
gesloopt 1826-1829. De Bosch ligt evenmin op achtendeelen.
Er zijn ook nog terplanden geweest, geen onderdeelen van achtendeelen, zooals ik ergens vond aangeteekend, maar meer onbruikbare woeste hoogten, die afzonderlijk verhuurd werden.
Rondom Hollum is oorspronkelijk een weinig minder land ingedijkt dan bij Ballum, maar Hollums grond is ongeschonden gebleven,
zoodat hier de achtendeelen iets grooter zijn dan to Ballum. Ook
de Hollumer polder ligt in 576 achtendeelen, maar heeft eggen
( ook t twier » genoemd), ieder van 96 deelen, en ook zes rechters.
Deze eggen heetten F-oppema-, Hillema-, Harmana-, Denega-, Weertsen Sents-eg. — Omdat Hollum meer dan driemaal zooveel inwoners
telt als Ballum, is de kans op versnippering der achtendeelen door
vererving daar veel grooter. Alzoo zijn de afzonderlijke lapjes grond,
toebehoorende aan verschillende eigenaren, er soms zeer klein. Iemand haalde van zestien stukjes hooiland slechts een matige wagenvracht hooi. Van den vuurtoren gezien gelijkt Hollums binnenland meest naar een grooten tuin met bedjes en perkjes.
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Stemhuisjes. Hanestemmen.
Hier en daar vindt men op het friesche platteland nog een kleine
veldarbeiderswoning, die t stemhuisje 0 wordt genoemd. Deze gebouwtjes zijn ontstaan in de achttiende eeuw, toen het stemrecht,
ter benoeming van grietmannen en verdere grietenij- en dorpsambtenaren, predikanten en schoolmeesters, verbonden was aan een
hornleger ( eigenlijk : legerplaats voor het hoornvee, bij uitbreiding
het erf waarop het woonhuis met schuur en stalling staat, behoorende tot eene boerenplaats ). Werd dit huis afgebroken en hierdoor
de plaats als 't ware ontbonden, dan was, zoolang deze toestand
bleef bestaan, de stem « slapende », er mocht geen gebruik van worden gemaakt. Men kon hear weer doers ontwaken door op het
hornleger een huis te bouwen en er eenige landerijen aan toe te
voegen. Het kon gebeuren, dat bij eene ophanden zijnde verkiezing een der partijen berekende, eene stem te weinig te hebben
om te kunnen overwinnen. Dan werd, onder strikte geheimhouding,
in den nacht voor • den stemdag, op een hornleger met slapende
stem in allerig een huisje gebouwd, eenvoudig en bekrompen, maar
't moest bewoonbaar zijn, d. i. een buitendeur, een venster en een
haardstede hebben. Ook zegt men dat er stalling voor twee koeien
in moest zijn, maar 't werd er gewoonlijk niet zeer nauw mee
genomen. Veelal werd zulk een stemhuisje spoedig weer afgebroken, loch ook wel in voldoenden staat gebracht om te blijven
bestaan.
Nabij het gehucht Tsjynzerburen, onder Roordahuizum, staat
nog een stemhuisje, dat er, volgens de overlevering, gebouwd is
in een nacht midden in den winter, terwijl de kleiwegen zoo
goed als onbruikbaar waren. Er moest een nieuwe dorpsrechter
worden benoemd. Een der partijen, zich te zwak kennende, maar
wetende, dat op een voormalig hornleger aldaar een of meer slapende
stemmen lagen, besloot een stemhuisje te bouwen. — Er werden
twee flinke paarden voor een hooiwagen gespannen, hiermee ging
men de noodige bouwmaterialen van Grouw halen en vervolgens
met mannenmacht aan het werk. Toen de buren des morgens het
hoofd buiten de deur staken, zagen zij daar een huisje, waarvan de
schoorsteen reeds rookte. Bij nailer onderzoek bleek, dat daarbinnen
eene vrouw zat pannekoeken te bakken. Het huis werd dus ook
bewoond!
18
II.
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Nog vroeger waren er ook hanestemmen. Verkocht iemand eene
boerenplaats, dan behield hij, om stemgerechtigde te blijven, het
hornleger aan zich en verhuurde dit aan den nieuwen eigenaar
« voor eeuwig >>, tegen eene zeer onbeduidende huursom, b y. een
paar hanen in het jaar ; vanhier de naam. Alzoo kon het voorkomen dat iemand, die niets bezat dan enkel een hornleger, stemgerechtigd was, terwiji sommige bezitters van een aantal landerijen
geene stem hadden. — Toen bij eene tienjarige herziening van het
reglement bepaald werd, dat iemand, om stemrecht te hebben, niet
alleen het hornleger, maar ook de bijbejaoorende landerijen moest
bezitten, terwijl er bovendien een huis op moest staan, toen vervielen de hanestemmen en konden er slapende stemmen zijn.
De ronde schoorsteen.
Niet ver van Rauwerd staat aan den sneeker straatweg een
boerenhuis dat van ouds « De ronde schoorsteen >> heet omdat, in
strijd met de stevaste gewoonte, een der schoorsteenen op het huis
rond is gemetseld inplaats van vierkant. Hier wooncle vele jaren
geleden — denkelijk alleen des zomers — een adellijk jonker, wiens
geestvermogens op verre na niet in evenredigheid waren met zijn
geldelijk vermogen. Het yolk noemde hem « de gekke , omdat hij
wel eens zonderlinge streken uitvoerde en soms aanzienlijke geldsommen daarbij verspilde.
Dit heerschap ontmoette eens op den weg nabij zijn huis een
armen jongen, die liep venten met wat kramerijen. Op de beleefde
vraag van den knaap of hij mijnheer soms iets zou kunnen verkoopen, was het antwoord : « Ja, ik wil alles koopen wat je in je
mandje hebt ; zeg maar wat het kost. > — De som werd genoemden dadelijk bepaald niet alleen, de jongen kreeg nog bovendien
eenige guldens met deze opdracht : « Koop daarvoor nieuwe koopwaren en doe daarmeé je voordeel, maar van alles wat je er meé
wint moet ik de helft hebben. >> De kleine koopman beloofde dit,
nam verheugd afscheid en ging verder, en mijnheer dacht niet meer
aan hem. Een paar weken later kwam de knaap zich aanmelden
bij het huis «De ronde schoorsteen », te kennen gevende, dat hij
mijnheer eenig geld had te brengen : volgens hem de zuivere helft
van wat hij met het geleende had gewonnen. Dit verraste den jonker. « Kom, » zei hij : « het voldoet mij dat je zoo eerlijk zijt. Dat
geld verlang ik niet ; ik wil er je liever nog lets bij geven ; ziedaar !
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Breid nu den handel maar watryit; ik hoop en verwacht dat het
je goed zal gaan. » Sedert liet de kleine koopman zich niet weer
zien of hooren. Jaren waren er verloopen, Coen de jonker zich eens
te Amsterdam beyond en daar zijne aandacht vestigde op een fraaien
winkel. Terwijl hij voor de ramen stand, kwam de koopman naar
buiten : « Mijnheer, ik ben blijde u hier te zien. Gij zult u zeker
nog herinneren, eens steun te hebben verleend aan een marskramertje. Die ben ik. 1k heb met uw geld voorspoed gehad, en
wanneer gij nu zoo goed wilt zijn binnen te komen, wil ik u het
geleende terugbetalen met interest op interest ». — «Kom », zei
mijnheer lachende, « waar maal je nu over ? Ik heb je dat geld niet
geleend maar gegeven, en daarmeé uit !>) — Toch kwam hij in
den winkel, en kocht het een en ander, als een aandenken.
De eikeboom bid Kippenburg.

In de eerste helft der negentiende eeuw kwam er of en toe in
Gaasterland een scharenslijper, die, om zijne bruine gelaatskleur en
koolzwarte haren, de 8warte 8kear8liper werd genoemd. Men vertelde
dat hij een noon was van den duitschen gaiwdief Schinderhannes,
die zich in het laatst der achttiende eeuw zoo berucht heeft gemaakt.
In dienzelfden tijd is er op den weg naar Balk bij schemeravond
eene drieentwintigjarige boerendochter van Harich vermoord. Vrij
algemeen verdacht men den zwarten scharenslijper, maar spoedig
bleek, dat iemand uit de buurt van Wyckel de dader was.
Aan den weg van Kippenburg naar Balk staat een zware eikeboom in Wiens bast kort na den moord met groote letters — nog
altijd duidelijk leesbaar — de woorden Moord niet zijn gesneden. Bij
dezen boom werd het lijk der vermoorde gevonden. De scam was
met bloed bespat en de bloedvlekken waren onuitwischbaar.
Toen voor eenige jaren het gemeentebestuur daar een aantal
boomen liet vellen, omdat zij te na aan den weg stonden, werd
genoemde eik gespaard.

Een veelvraat, die alles op kan, heeft in troch-itene mage, zegt
men. Er warden Been vraten geboren. maar wel o'emaakt. Ziine
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heeft de man een doorgegeten maag, die ontzaglijk veel bergen
kan. — 4( Mijn vader heeft zulk een maag gezien op de snijkamer 2, ,
vertelde mij iemand onlangs.
Bet is zeer of te raden uit eene sloot te drinken, omdat men, dit
doende, kiemen of eitjes van waterdiertjes kan inslikken. Het is wel
eens voorgekomen, dat een menoch op die manier een levend vischje
of een levenden kikvorsch in de maag had gekregen. Zoo iemand
is nooit te verzadigen met drinken en moet het ten slotte besterven.
De wormen die menschen, vooral kinderen, sours in de maag
kunnen hebben, liggen 's morgens, zoolang iemand nog niets gebruikt heeft, met den bek open. Dan is het zaak deze ongewenschte
gasten iets toe te dingen dat hun slecht moet bekomen, anders
gezegd een middel in te nemen om ze te verdrijven. Begint iemand,
dit niet gedaan hebbende, te eten, dan voedt hij de wormen en zij
blijven in goeden welstand. — Bekend is het, dat sommigen als
4: wormverschrikker ) 's niorgens in 't nuchter een borrel nemen.
Het zal misschien een jaar of twaalf geleden zijn, dat in de
veenkolonie Appelscha zekere gehuwde vrouw in de meening verkeerde dat zij en haar zuigeling betooverd waren. Zij beweerde
eene slang in haar lichaam te hebben en liet 's avonds haar man
alleen, om bij, een harer familieleden te gaan slapen. Op haar eigen
bed durfde zij zich niet ter rust begeven, omdat zij in de kussens
vederkransen had gevonden, doorvlochten met haar van haar eigen
hoofd. Deze dingen waren ook voor de buren voldoende bewijzen
van tooverij.
Een ingezeten van Holwerd wandelde op zekeren morgen tamelijk
vroeg buiten het dorp, toen hem een werkman in zondagsgewaad
op zijde kwam. Deze vertelde : it 1k wol ris nei de wonderdokter yn
Kuikherne, ik 'tab in ierdapeldaem yn 'e mage. Ik wil eens een bezoek
brengen aan den wonderdokter te Kuikhorne, ik heb een aardappeldam in de maag ) .
Hij geloofde dat ten gevolge het veelvuldig eten van ierapel8
mei 't bleate gat, aardappelen met te weinig vet en in 't geheel
geen vleesch of spek, zich een dam van aardappelbestanddeelen
in zijne maag had vastgezet. Dat de man een inwendig ongemak
had is zeker ; hij is er later aan bezweken.

SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN.
(Die in het boek zelf zijn besproken en opgenomen, zijn hier niet dan bid
uitzondering weder genoemd.)

abbekaet.
De divel het alle abbekaten op syn han. De
duivel heeft alle advokaten op zijn hand.
In bryk pleit freget in kwea abbekaet.
Een schuins pleidooi vereischt een listig advokaat.
Hy moat in goed abbekaet ha as er 't
rédde scil. Hij dient een bekwamen
advokaat to hebben, zal hij 't klaren.
( Van een zieke voor wiens herstel niet
Teel hoop is. )
Fen abbekaterij rint halt gjin minske frij.
Van advokatert ( eene zaak anders voor
to stollen dan zip is ) loopt bijna niemand vrij ( men doet er zelf in of
wordt er het slaehtoffer van).
Frouljue, abbekaten en eigenbaet habbe
follen yn 't onleech laet. Vrouwen,
advokaten en eigenbaat hebben velen
in het ongeluk gebracht.
Abbekaten fiskje ljeafst yn tsjokwetter.
Advokaten vissehen liefst in troebel
water.
Hy het fingers as in abbekaet, hij heeft
vingers ale een advokaat. — Hij is
handig in het grijpen.

aei.
As wy them binne ite wy tis eigen aeijen.
Tehuis eten wt onze eigene eieren
(leven we niet op kosten van een ander,
kunnen we hulp van anderen missen ).
De wirden binne good, mar de hin left
aeijen. De woorden zjjn goed, maar de
hen legt eieren. ( Daden beteekenen
moor dan woorden. )
Dy 't aeijen het kin doppen meitse. Wie
eieren heeft kan doppen maken. ( Wie
geld heeft kan iets doen, zich eenige
weelde veroorloven. )

Dat binne Lakes-aeijen. Dat Ain Lukaseieren ( uitvluchten, voorwendsels ). —
In de oude kerk to Jutrijp, afgebroken in 1808, was onder den predikstoel
de evangelist Lukas afgebeeld, zittende
op eieren to broeden.
Hy riedt der nei as de bline nei 't aei.
Hij raadt of gist er naar als de blinde
naar het ei. — Ook : Hy slacht (slaat)
er nei as de bline nei-'t aei.
Hy naem it goez-aei en liet it moskaei
lizze. Hij nam het ganzenei en Het het
musschenei liggen. — Een klein voordeel offerde hij aan een grooter op.
In aei is in aei, sei Sytse, mar ik ha
ljeaver de greate as de lytse. Eon ei
is een ei, zei Sytse, maar de groote
neem ik liever dan de kleine.
In aei is in aei, sei de boer, do naem er
't goez-aei en liet it mosk-aei lizze.
Een ei is een ei, zei de boor, toen hij
het ganzenei nam en het mussehenei
Het liggen.
Het er aeijen, by scil wol doppen meitse.
Heeft hij eiers, hij zal wel doppen
maken. ( Heeft hij geld, hij zal het wel
weten to verteren.)
In aei yn e' hannen en dat stikken. Eon
gebroken ei in de handon ( een netelig
zaakje ).
It goez-aei fieane litte om 't mosk-aei to
fangen. Het ganzenei laten glippen
om het mussehenei to verkrijgen.
It scil altyd wol 't ien of 't oar wirde : in
geld aei of in dea pyk. Het wordt
zeker het eon of net ander : eon onvruchtbaar ei of een deed kuiken ( in
elk geval niets ).
In heal aei is better as in lege dop. Een
half ei is beter dan een ledige dop.
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It aei is kniesd. Hot ei is gekneusd
( hij of zij acht zich beleedigd ).

It aei tvol wizer weze as de hin. Het
ei wil wijzer zijn dan de hen ( het
kind wtzer dan zjjne ouders ).

Men moat net tofolle aeijen onder ien
hin lizze. Men moet niet to veel
eieren onder een kip leggen ( nl. ter
uitbroeding ).

Myn dochter het hjar aeijen yn 'e Jodi
lein. Mijne dochter heeft haar eieren

Hy slacht Sint Egbert, dy de aeijen opiet
en de doppen om Gods wille joech.
Hij aardt naar S. E., die de eiers opat
en de doppen om niet . wegschonk.
Hij geeft niets weg dan wat geen
waarde heeft.

Hja habbe him op title aeijen set. Zij
hebben hem op vuile eieren gezet
( hem in een netelig zaakje betrokken ).

Hy sit op fide aeijen. Hij zit op yule

in den wal gelegd ( geen goed huwelijk
gedaan ).

eieren. Zijne zaak of bezitting is
zeer met schulden bezwaard.

Men moat in pankoek net om in aei
bidjerre en in teltsje net om in ljeagen.

Hy komt mei 't salt as 't aei op is. Hij

Men moet een pannekoek niet om een
ei bederven en een vertelsel niet om
een leugen.

Wol bret, sei Jan Flapper, toalve aeijen
en tretteten piken. Wel gebroed, zei
J. F., twaalf eieren, dertien kuikens.
(Bespotting van een snoever.)

As de se-aeijen stjonke, den stjonke se
mear as de ldn-aeijen. Als zee-eieren
bedorven zijn is het erger dan met
land-eieren. ( Het bankroet van een zeehandelaar is meestal zwaarder dan
dat van een burgerkoopman. )

As dat aei ris brekt hwet scil 't den
stjonke. Als dat ei eens breekt zal
het erg stinken. ( Verkeert de vriendschap van twee die niet deugen in
vijandschap, dan komen er leelijke
dingen aan 't licht.)

As er in aei lein het, moat er 't bikeakelje, lyk as in hin. Als hij een ei
gelegd heeft dan moet hij het bekakelen, evenals eene hen. ( Heeft hij
jets gedaan, waarop hij meent te mogen
wijzen, dan vertelt hij 't overal. )
Der scil ik aeijen yn klopje. Daar zal
ik eiers in kloppen ( mij eens laten
gelden).

Der doocht net ien fen 't hele team; hja
binne fen kweade aeijen set. Er deugt
niet een van het gansche toom; zij
zijn nit slechte eieren gebroed. —
Het geheele gezin deugt niet ze zijn
nit een verkeerd nest; de ouders dengen niet.
De aeijen Bean op gouden skonicen. De
eieren loopen op gouden beenen ( zijn
schaarsch en duur).
Hy het it fen aeijen makke. Hij heeft
eieren gebroken ( een leelijke lout
begaan).

komt met zout als het ei op is. —
Ook : Hy komt mei aeijen nei peaske,
met eieren na paasch.

It is mei sizzen net to dwaen, sei de
man, en hy -"et twa snies aeijen op.
Het is met zeggen niet to doen, zei
de man, en hij at twee snees eiers op.

Dat aei kriget yet al hwet skyl. Dat ei
krijgt nog al wat Schaal. — De schijnbaar nietige zaak wordt druk besproken.
It giet foart as aeijen itt 'e koer. Het
gaat weg als eieren nit de mand. —
Die koopwaar vindt veel aftrek.

Gjin brosser gad as aeijen, en déroan
twiebakken. Geen brozer goedje dan
eieren en daarna beschuit.

Better hjitcl in aei as moarn in hin.
Beter vandaag een ei dan morgen eene
hen. — Beter het weinige dat zeker
is, dan te wachten op het meerdere
dat onzeker is.
Dat left him gjin wynaeijen. Dat legt
hem geen windeieren brengt hem
geen geringe voordeelen aan ).

Ut hwet aei is hy bret? Uit Welk ei is
hij gebroed ? — Van welke familie is
hij, dat hij zich zooveel inbeeldt ?

In rau aei kin men net troth de glazen
smite. Een rauw ( ongekookt ) ei kan
men niet door de glazen werpen.

Hy docht dat ek al om syn eigen hoer
mei aeijen. Hij doet dat ook al om
zijn eigen mand met eieren ( om eigen
voordeel).
Der is gjin aei onder britsen. Er is geen
ei onder gebroken. ( Bij 't verplaatsen
van een zwaar onhandelbaar voorwerp,
by . eene kast met porselein,en glas-

werk. )
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Dy hjar koer mei aeijen koe wol ris
brekke. Die vrouw haar mand met eieren
zou wel eons kunnen breken. — Van
eene hoogzwangere vrouw, die over de
be-tzelde straat loopt.
Der scitte in aei for drinks. Daar zult
ge een ei voor znipen ( voor boeten ;
het zal u betaald worden gezet ).
In birder bdter kin op fjoutver aeijen
stean. Een vierde ton boter ( 40 kilogr. )
kan op vier eieren stean. — Beproeft
het maar.
It is slim tvirk om in aei to skearen.
Het gaat moeielijk een ei to scheren.
Hy leit syn aeijen bt2ten 't nest. Hij legt
zijne eieren buiten het nest (pleegt
overspel).
Hwet aeijen kin by lisze ? Welke eieren
kan hij leggen ? — Waarin kan hij
meedoen, waarvoor is hij bruikbaar ?
Hwet scoe dy syn aeisiikjen hjir laze?
Welke eieren zou die persoon hier
willen zoeken ( met Welk doel hier
komen)?
Dat is in aei mei salt. Dat is een ei
met zout ( een snedig gezegde, eene
geestige satire ).
Der moat in aeike yn 't nest bliuwe. Er
moet een eitje in het nest blijven. —
't Is beter steeds iets in den spaarpot
to houden, dan bij den dag to leven.
Op Sinte Gertrtid moat de kiwyt syn
earste aei er lit, al is 't ek op in skosse
iis. De kiwyt bliuwt dérom allike wiis.
Op St. Geertruid (17 Maart ), moet de
kievit zijn oerste ei leggen, des hoods
op een schots ijs. De kievit blijft daarom even wijs.

Rep.
In aep bliuwt in aep al het er in rOk
oan en in pruk op. Een aap blijft een
aap, al gaat hij deftig gekleed.
Der is in aep to fangen. Daar is een
aap to vangen ( een voordeel to behalen ).
Hy het de aep binnen. Hip heeft het
behaalde voordeel in veiligheid.
De aep komt tit 'e mouwe of tit 'e sek.
Het geheim lekt uit, het ware der
zaak komt aan den dag.
Dat is net folle aeps. Dat is niet veel
aaps ( niet yes! zaaks).
Min scoene der apen mei fange. Het is
om er apen rued to vangen iets
bespotteltke.

Hy past der as de aep yn 'e posleinskast.
Hij past daar ale de aap in de porseleinkast ( dus zeer slecht ).
In aep mei syn stirt forlieze, syn kueren net. Een aap mag zijn staart verliezen, zijne kuren verliest hij niet.
Hy het syn appe wol luxe. Hij heeft
zijn aap wel geluisd ( zijn eer en onschuld good verdedigd ).

Md. Jong.
As er did wirdt soil er him forbetterje.
Als hij oud wordt, zal hij zich teteren.
— Hij stelt zijne bekeering steeds uit.
Dy 't net did weze wol moat him jong
hingje litte. Wie niet oud wil
late zich jong hangen.
In dldfaem is net folle, mar in dldfeint
is neat. Eene oude vrijster is niet veel,
maar een oudo vrijer is niets.
Ald grien, mdl grien. Oud mal bovenal.
Jonge fammen mei dlde koppen. Jonge
meisjes met oude koppen. — Meisjes,
die voor jong willen doorgaan, maar
't blijkbaar niet meer zijn.
Hy is fen ien Maeije sa did net. lit is
van den Mei zoo oud niet; ( een man
van ondervinding). Ook: Hy is fen
ien Maeije sa wiis net wirden. —
Edelyk, sei de wink en hie mar ien jong.
Adelijk, zei de wink en had maar
een jong.
Alde foerljue hearre graech it klappen
fen 'e swipe. Oude voerlieden hooren
gaarne het klappen der zweep.
It wirdt dy fold net frege hwet klean
aste jong dragen heste. Men zal u,
ale gt oud zult geworden zijn, niet
vragen Welke kleéren gij nog jong
zijnde, gedragen hebt. — Wees due
in uwe jeugd maar nederig, vlijtig en
spaarzaam.
Alde hoerren sitte ticht order 'e preekstoel. Oude hooren zitten 't naast bij
den preekstoel (worden kwezels ).
For de dlderdom binne gjin krilden
woechsen. Voor den ouderdom zijn
geen kruiden gewassen.
Ald en earn& is bodders lean. Oud en
arm is des werkmans loon.
As dy elide slachte wirdt soil der wol
smoar 12t komme. Ale die oude geslacht wordt ( sterft ), zal er wel vet
uitkomeg ( overschieten).
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Alle aide merken Mine frt. Zie II, 244.
Gjin dlde kestanjes at it fjar helje. Geen
oude kastanjes nit het vuur halen
(geen oude grieven opperen ).
Nije pikelhearringen mei dlde koppen.
Men ziet aan de oogen dat een pekelharing oud is. Beweert een venter dat
hij nieuwe haringen verkoopt, dan
krijgt hij to hooren : Ja, 't Ain nieuwe
met oude koppen.
Men moat gjin dlde planke tit 'e wdn
skoerre ear 't men der in nije for klear
het. Men dient geen oude plank uit
den wand to rukken, voor men een
nieuwe in gereedheid heeft.
In heaisliten tsjettei is sa goed net as
in nijen. Een gebruikte ketel is minder
goed dan een nieuwe.
Aide kost, ierdapels mei skieppekop.
Oude kost, aardappels met schaapskop.
As 't op did its friest is 't gau sterk.
Wanneer 't op oud ijs vriest is het
spoedig stork. — Wordt eene afgeknapte vrijertj op nieuw aangeknoopt,
dan volgt het huwelijk spoedig.
Aid, nij.
It giet er tit ale did smoar. Men maakt
een drukte als oud vet ( dat gesmolten
Aide klean moanje net. Oude kleederen
wordende veel geraas maakt).
manen niet ( evenals fraaie nieuwe,
die onbetaald Ain ).
It het fen dlds altyd so west; dy 't ride
wol moat hynsder en wein ha. Het is
De dlde klean moatte de nije fortsjinje.
van oude altijd zoo geweest : wie rijden
De dagelijksche kleeren moeten de
wil moat paard en wagon hebben.
nieuwe verdienen.
Yn nije winkels is gjin dlde skild. In Dat smakket as dlde foetsokken. Dat
smaakt als oude sokken. — Men zegt
nieuwe winkels heeft men geen oude
dit van een drank of dune spies, die
schulden. ( (Toed voor lieden die van
erg slap is of een leelijken bijsmaak
borgen houden. )
heeft.
Komt in nije broek oan't did wammes,
den skoerre de fitergatten it. Komt Hy het de dldste brieven. Hip heeft de
een nieuwe broek aan het oude wamoudste documenten (is een kennis van
buis, dan scheuren de vetergaten uit.
vroeger, by. een vrijor bij een meisje ).
( Gezegd wanneer een oud man een
By de rige ldns lyk as yn in aldjiersjonge vrouw trouwt. )
preek. Bij de rij langs ale in een
Mei did jild en did brea slacht men grit
oudejaarsavondpreek.
de honger dea. Met overgespaard geld
In
dldjierspreek en 't hashimmeljen lykje
en brood stilt men den honger.
elkoar. Een oudejaarspreek en huisAld hea en tilde turf is sa goed as did
schoonen gelijken elkander.
jild. Oud hooi en oude turf ( overjaarsch, overgespaard) is zoo goed als Syn wirden hingje oan elkoar as droech
sdn, krekt as in dldjierspreek. Zijn
oud geld.
woorden hangers aan elkaar als droog
It dlde gild moat earst oan 'e ein, sei de
zand, juist als eene oudejaarspreek.
jonge, en liet syn heit de krak sjouwe.
Het oude goed dient het eerst afge- Sa aid as de wei fen Jeruzelim. Zoo
oud als de weg van Jeruzalem. Ook
bruikt, zet de jongen, en liet ziajn
'kortweg : Sri did as de wei, zeer oud.
varier de voile kruik dragon.

Aide ljue moatte 't fen 'e tafel helje.
Oude lieden moeten 't van de tafel
halen ( goed eten ). Ook : Aide ljue
moatte 't mei de tosken helje.
In jong wlif is in dldman's deakiste.
Eene jonge vrouw is eens ouden mans
doodkist ( wanneer hij nl. met haar
gehuwd is).
Jong nei de merke, did nei de tsjerke.
Jong naar de kermis, oud naar de
kerk.
Jonge ljue, domme ljue; aide ljue, kdlde
ljue. Jonge lui, domme lui; oude lui,
koude lui.
Jong by did is hjit by kdld. Jong bij
oud is heet bij koud.
Kwea did, kwea jong, kwea woan, kwea
spoun. Kwaad oud, kwaad jong, kwaad
gewonnen, kwaad gesponnen.
Neat mdider as did mdl. Oud mal gaat
bovenal.
Sok did sok jong. Zoo de ouders, zoo
de kinderen.
Ho aid is de sinne? Hoe oud is de zon ?
— Hoe laat is het op den dag ?

281
by Aldo.
By dlds wieren de masters der om 'e
bern, nou binne de bern er otn 'e
masters. Oudtjjds waren de schoolmeesters er om de kinderen, thans is
't andersom.
By aids hingen de moardners oan't kris,
nou hinget it krecs oan 'e moardners.
Oudtjjds hingen de moordenaars aan
het kruis, thans hangt het kruis aan
de moordenaars.
Hy sprekt as de balstiennen by dlds.
Hij spreekt even als de keisteenen eertijds (due geen woord).
By aids wier 't in great wonder as in
ezel praette ; nou is 't in great wonder
as in ezel him stil hdldt. Oudtijds was
't een groot wonder wanneer een ezel
sprak, thans wanneer een ezel zwijgt.

itldwilf.
Dat giet er troch ! sei 't dldwiif en hja
tied op in biezemstOk. Dat gaat er
door ! zet 't oude wijf en zjj reed op
een bezemstok. Ook: De jeugd moat
er sei 't dldwiif, en hja Tied op in
biezetnstOk.
Dou kinst er mei oanpiele lyk as 't dldwiif mei de hinnepiken. Gij kunt er
maar voor zorgen, evenals de oude
vrouw voor de jonge kuikens ( waarvan do moederkip dood was).
As de tilde wiven op 't its komnie wol
't waer omslaen. Ala de oude wjjven
op het ijs komen, wil 't weder veranderen.
De earste simmerfitgel is in dldwiif yn
'e sinne onder de hilsweach. De earste
zomervogel is eene oude vrouw bij
zonneschiin onder (of tegen) den huismuur.
It giet swietwei nei de ein ta, sei 't dldwiif en hja iet fen in dimterkoeke.
Het gaat zoetjes aan naar het einde,
zet de oude vrouw, toen zij van een
deventerkoek at.
As in dldwiif fen tazen wike yen yn
't hier skoert, dat docht net sear. Trekt
een oud wijf van duizend weken iemand
aan de haren, dat doet geen pijn.
Biden is toarstich wirk, sei 't dldwiif,
en hja stie mei ien foet op 't iis.
Schaatsenrijden is dorstig work, zet 't
oude wijf en zij stond met ea been
op het us.

It is in raer ynqiuch, sei dldwiif, en
hja bigoun to gapjen. 't Is een leelijke
inkijk ('t laat zich leelijk aanzien ) zet
't oude wijf en begon to geeuwen.
It breedste is yet bynefter, sei't dldwiif,
do scoe se in panne kakke en de shine
kaem earst. Het breedste ( de hoofdzaak) volgt nog, zet oude wuf, toen
zou ze een pan k ..... en de steel
kwam 't eerst.
Sa het it sitters, sei 't dldwiif en hja
paste 't ear oan 'e pispot. Z66 heeft het
gezeten, zet de oude vrouw en paste
het oor aan den nachtpot.
It soil wol wer betterje earst in dldwiif
biste. Het zal wel beteren voor ge een
oud wijf ztt. ( Tot een meisje, dat
over een onbeduidend ongeluk klaagt. )
Ho stilder ho better, sei 't dldwiif en
hja siet mei 't gat yn 'e brdnnettels.
Hoe stiller hoe beter, zet de oude
vrouw en zij zat in de brandnetels.
't Wirdt alle dagen minder, sei 't
wiif en hja kocht sprot for hearringen. Het wordt bij den dag slechter,
zet de oude vrouw, en zjj kocht sprot
voor haringen.
De tilde wiven binne oan 't bklskodsjen,
de fearren stouwe der nei. De oude
wijven schudden hare bedden, de veeren stuiven er uit ( wanneer 't sneeuwt).
Alle dingen binn5 Langer mogelik, sei 't
aldwiif ; en hja foun in wyn-aei yn
't hinnenest. Niets is meer onmogelijk,
zet 't oude wijf, toen ze eon windei
in 't hoendernest vond.
Der 't de tilde wiven dounsje stout it.
Waar de oude wijven dansen, stuift het.
In dldwiif is in koalstr-ack, der sit gjin
pit mear in. Een oud wijf is een koolstronk, er zit geen pit meer in.
It is briker as bryk, sei 't dldwiif en
hja iet kreakelingen. Het is schever
dan scheef, zei 't oude wijf en zij at
krakelingen. — It is bryck ! (scheef,
krom), het is buitensporig, dwaas, gek.

almenak.
Hy kriget in reade letter yn 't almenak.
Ilt krijgt een roode letter in den almanak. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt, dit zal hem in 't vervolg good doen.
Hy het in kop as in almenak. Hij heefi
veal in zijn hoofd, men kan hem nets
vragen of hij weet het.
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Mienst dat nzyn holle in (anima; is?

Hy sloech raer op 't anibeld. lit sloeg

Meent ge dat mien hoofd een almanak
is? (dat ik alles weet? ) — Aan een
veelvrager.
Dat mei wol yn 't almenak. Dat dient
wel in den almanak,( als iebs bijzonders to worden aangeteekend).
Hy liicht as 't almenak. Hij liegt als de
almanak.
Tonei better, seit it almenak. Later beter
zegt de almanak ( als hij eons mis is).

vreemd op 't aambeeld. — Hij hield
een heftige strafpreek of hekelende
toespraak.
Hy foel my hird op 't liif. Hij viel mij
hard op 't lief ( berispte mij in barre
taal), mar ik sloech ek op 't ambeld,
ik leverde hem stof terug.

Trinen en Grieten stean yn almenakken
en lieten. De namen Trijn en Griet
komen veelvuldig voor in almanakstukjes en liedjes.

amen.

Dat is tit., sei dominy en hy miende fen
amen. Dat is uit ! zei domino en hij
meende amen.

Hy eamelt fen iwichheid to amen. Hij

Ik scil nou mar gjin nij almenak ha,
sei 't wiif, mines kin yet wol in jier
mei. Ik koop nu maar geen nieuwen

zeurt van eeuwigheid tot amen ( zonder ophouden, tot vervelens toe).
Hy seit mar . op alles ja en amen. Hij
is een jabroer.

almanak, zei de vrouw, ik kan 't met
de mijne nog wel een jaar doen.

Min hoeft op alles gjin ja en amen to
sizzen. Men behoeft niet alles toe to

Hy is in kearel mei in kop, bibel en
almenak is er trochkrzIpt. Hij is een

stemmen of zich to laten welgevallen,
wat anderen zeggen of willen.

schrandere vent, bijbel en almanak
kent hij door en door.
alwer-oan.

Alwer-oan libbet yette. Alweer-aan leeft
nog. — Men moot altijd al weer aan
het work.

Alwer-oan brekt mannich did hynsder de
nekke. Alweer-aan breekt menig oud
paard den nek.

Alweer-an, alweer-an dat maakt so menig
oud peerd lam. Stadfr.
As alwer-oan dea is ite wy spekpankoeken. Als Alweer-aan dood is, vieren
we zijn uitvaart met spekpannekoeken.
Ook : den kinne wy rintenierje ; dan
kunnen we rentenieren gaan.
ambeld.

Hy slacht altyd op 't selde ambeld. Hij
slaat alttd op hetzelfde aambeeld. —
Hip bespreekt altijd hetzelfde onderwerp, slaat altijd denzelfden toon aan.

Dy twa slaen net op 't selde ambeld.
Die twee komen niet overeen in zienswijze en richting.

Hy slacht op in forkeard ambeld. Hij
slaat een verkeerden toon aan ( bespreekt een ongewenscht onderwerp).

Alle bigjin is swier, sei de dief en hy
stiel in ambeld. Alle begin is zwaar,
zei de dief en stal een aambeeld.

In kop as in ambeld, zegt men van een
groot, dik, lomp menschenhoofd.

angel, angelje.

Hwet is in angel ? In ding mei oan 't iene
ein in wjirm en oan 't oare in luiwammes. Wat is een hengel? Een
ding met aan het eene einde een
worm en aan het andere een luiaard.
Hwa hest nou oan 'e angel ? Wien hebt
ge thans aan het lijntje ? — Welk
meisje hebt ge aan de hand ?
Hy is drok oan 't angeljen. Hij is druk
aan 't hengelen ( om een baantje of
eerepost — ook om de hand van een
meisje).

Dat tviif het wol slack fen angeljen.
Die vrouw is bekwaam in - het hengelen ( om vrters voor hare dochters
aan to lokken).
Hy angelt mei in silveren heak. Hij
hengelt met een zilveren hook. — Heeft
hij goon visch gevangen, dan gaat hij
ze koopen om toch iets tehuis to
brengen. Ook: iemand omkoopen om
achter een geheim of aan stemmen to
komen.
Der sit in angel. Er schuilt een angel
( een nude wrok tusschen die twee).
Se het in angel in 'e bzik. (Stadfr.). Zip
heeft een angel in den buik (zij is
zwanger ).
anker.
Hy leit foar 't léste anker. lit ligt
voor het laatste anker (is ziek en zal
wel niet herstellen).
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Hy ham op in anker oan lava. Hij
kwam op een anker aan land. — Boven
verwachting ontkwam hij aan 't gevaar.
Hy fynt der gjin ankergroun. lit vindt
daar geen ankergrond (kan daar geen
vasten voet verkrtgen). — Der is gjin
ankergroun. Daar is geen zekerheid
(ook op finantieel gebied).
Hy sit ankerfest. Hij is stoelvast (vooral
in de kroeg).
Ik scil tnyn anker der ris litsmite. Ik
wil mijn anker daar eons uitwerpen
(beproeven vasten grond to vinden,
by. bij eon meisje ). — Ook : Ik scil
myn angel (hengel) der ris titsmite.
Hy het hannen as in ankersmid. lit
heeft handen als een ankersmid.

apels.
De apels binne moaist as se just plOkke
binne. Pas geplukt zijn de appels het
mooist. — Men past dit toe op jonggeboren kinderen.
Keapje er apels om I Koop er appels
voor. — Koop kook voor je geld ! loop
heen !
Mei in apel woan, mei in apel forlern.
Met een appel gewonnen, met een
appel verloren. — Zoo gewonnen, zoo
geronnen.
It wiif bieldet as in apel op 'e potkas.
Die vrouw praalt als een appel op de
potkast ( 't is geen mooie vrouw).
De apel falt net fier fen 'e beam. De
appel valt niet ver van den boom. —
Het kindt gelijkt zijnen vader.
Dat stiet as in brette apel op in stoic.
Dat staat als een gebraden appel op
een stok (bespotteltk).
In apel yn 'e Maei is sa goad as in aei.
Een appel in Mei is zoo good als
eon ei.
Der komt in skip mei sure apels oan.
Daar komt een schip met zure appelen
aan ( er is een regenbui in aantocht ).
— Ook : Het kind wil gaan huilen.
Allike foils apels as parren. Evenveel
appels als peren. — Van 't een zooveel als van 't ander : van alles nets.
Dy 't syn lea sparret, dy sparret gjin
rottige apels. Wie zijn lichaam spaart,
bespaart lets beters dan rotte appelen.
— Gezegde van een luiaard.

Yn 't jier do 't de apels en parren yn
't finsterbank w4chsen. In het jaar
toen de appels en peren in de vensterbank groeiden (in den langvergeten
tied ).
Dy 't apels fart, dy apels yt. Wie appels
vaart (per schip vervoert), eet er ook
van. — De kok ljdt geen hongor.
Hy moast fen in sure apel bite. Hij
moast van een zuren appel bijten (was
genoodzaakt iets to doen wat hij hover
niet deed).
De moaiste apels wirde foar 't finster lein.
De mooiste appelen worden voor 't
venster gelegd (om koopers to lokken). — Overdr. van eene vrijster
gezogd.
De moaiste apels binne faek yn 't hert
forrotte. De mooiste appels zijn dikwijis inwendig rot. — Menschen, die
zich beminnelijk voordoen, deugen dikwiils niet.
Ik hab in apeltsje mei dy to skilen. Ik
hob een appeltje met je to schillen
( een zaakje met je to bespreken).
Sa folle yn tel as in rottige apel by in
grienwiif. Zoo gezien als een rotte
appel bij eon groenvrouw.

Aprul.
Apruls-waer en heareginst, der is gjin
stoat op to meitsen. Aprilweder en de
gunst van heeren zijn niet to vertrouwen.
It wiif het it Apruls-waer yn 'e holle.
De vrouw heeft het Aprilweder in het
hoofd (zij maakt aanstalten voor den
jaarlijkschen huisschoonmaak).
In pear aprulsbuijen yn 'e kenyntsjedagen, der folget in grieve Maeye op.
Een paar Aprilsbuien (van kibbelarj
of krakeel) in de eerste huwelijksdagen, daar volgt eon groene Mei op.
Hy het my for Aprul. Hij houdt mij
voor April (neemt een loopje met
mij ; handelt huichelend tegenover mij ).
Ikenbeam stean sta., it is yet gjin April,
ik kin my yet forhiere oan degene die
ik wil. Eikeboom, sta stil! het is nog
geen April, ik kan mij nog verhuren
aan dengene wien ik wil. (Volksrijm.)
Aprul-forgek I hy mei gjin spek, hy kin
gjin Mlle bite ; hwet moat dy gek den
ite ? April-voor-gek ! hij lust geen spek,
hij kan geen wittebrood bijten ; wat
moot die gek dan eten? — Bij 't fop-
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pen op 1 April. Ook: April-forgek,
hy sit yn 'e seatseic ( zoutzak), hy sit

yn 'e fcille, hy kriget gjin prom- en
Mlle. Te Hindeloopen: Aprul-forgek!
hi mient it yet ek !
In droege Maert, in wiete April den giet
it de haisman nei syn wit. Een droge
Maart, een natte April, dan gaat het
den huisman naar zijn wil.

Memntedrift is in sniefiok yn April.
Moeders toorn (tegen haar kind ) gelijkt een sneeuwvlok in April ( smelt
spoedig weg ).

arbeidsJe.
Arbeidsjen is heilich, sei de peep, dy 't
minst docht is der best oan. Werken
is heilig, zei de paap, die er 't minst
aan doet, is er 't best aan toe.

Men arbeidet sa wol for de rok as for
de brok. Men werkt zoowel voor de
kleeding als voor den mondkost.

Dounsjen is arbeidsjen en jild to jaen.
Dansen is werken en geld toe geven
( dus groote dwaasheid ).

Arbeidsje by 't bealchfol en tinne brig:
Zwaar werken en schrale kost.

Dy 't arbeidet en hwet bidijt, spint in
gouden tried. Die werkt en iets bespaart, spint een gouden draad.
In klontsje as in arbeidershiiske. Een
( zeer groot) kandijklontje als een veldarbeidershuisje ( in koffie of thee ).

By arbeidet by 't pear, lyk as de skoenmakkers. Hjj werkt bb het pear als
de schoenmakers. — Van iemand die
tweelingen krijgt.

Dy 't him oer-arbeidet wirdt onder de
galge bigraven. Die zich overwerkt
( boven zijne kracht werkt), wordt onder
de galg begraven.

Arbeidsjen der is rook noch smaek oan.
Hard werken daar is geur noch smaak
aan. — Gezegde van iemand die 't zich
liefst gemakkelijk maakt.

Hy het tofolle for de winkels arbeide.
Hij heeft to veel voor de winkels gewerkt ( bordeelen bezocht ).

as.
As. alle assert ien as wieren, hwet scoe
dat in greate as weze, en as alle wetters len wetter u'ieren, hwet scoe dat
in great wetter weze, en as dy greate
as den yn dat greate wetter foel, hwet
scoe dat in greate plof jaen. Waren

alle assen den as en alle waters den
water, wat zou dat een groote as en
een groot water zijn, en wanneer die
groote as dan in dat groote water vial,
wat zou dat een groote plof geven.
( Zia ook II, 143 ). — ..i's, conj. = als,
indien, wanneer; as, aubst. = as,
molenas. Als conj. wordt as veel gebezigd bij het opwerpen van zwarigheden. Men voert hiertegen ook aan:

As de mounle gjin as koed er net
mealle; indien de molen geen as had kon
hjj niet malen. De zin van beide sprw.
is : wanneer alles op 't ergste liep zou
er geen raad toe zijn. Zoo ook van
het volgende : As de hele wrdld delfoel

wieren alle potsjes en pantsjes stikken.
Wanneer de geheele wereld nederviel
waren alle potjes en pannetjes stuk. —

As de loft delfoel hiene wy allegearre
in bla;„we krage. Wanneer de lucht
( het uitspansel ) neêrviel, hadden (of
kregen ) wij alien een blanwe kraag.

Aste tofolle sin oan dy eels heste, het
nimmen sin oan dy. Als gij teveel
van uzelven houdt, zal niemand van
u houden.

As wy opsnijd wirde stjonke wy allegearre. Als wij geopend worden, gen.
ren wij alien. — Niemand wane zich
rein.
As 't molken roan is moat men tsjernje.
Ale de melk geronnen is, moot men
karnen. — As 't izer hjit is moat it
smeid wirde. Als 't ijzer heat is moat
men 't smeden.

As der saun sneinen yn 'e wike komme.
Ale er zeven zondagen in een week
komen ( zal dit of dat gebeuren, dus
nooit ).

As de dieden sprekke binne de wirden
oertallich. Als daden spreken, zijn
woorden overtollig.

As 't net kin sa 't moat,. den moat it sa
't kin. Kan iets niet zooals het moat,
dan moat het zooals 't kan. — Men
moot van den hood een deugd maken.

As immen syn sneinsklean oan het past
fiikefandeljen him net. Heeft iemand
Ain zondagspak aan, dan voegt fuikenledigen hem niet.

As 't spil op syn best is moat men ophdlde. Als 't spel op zijn best is, moat
men eindigen ( het zou anders verkeerd
kunnen afloopen ).
As 't slintste oer is bettert it teen Als
het ergste voorbi.j is, wordt het wear
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beter. — Ook: It moat earst op 't slimst

Boarsten as earren amers. Vrouwen-

ear 't better kin.
As God us pleagje wol binimt er its de
wysheid. Als God ons wil plagen, be-

In l'etd as in férzen eark. Eene stem als

neemt hij ons de wtsheid.

As min sokke mear ha wol moat min se
apart bistelle. Verlangt men meer van
die soort ( als hij er een is ), dan dient
men ze afzonderlijk to bestellen.
Van een zonderling,
As min witte wol ho 't de strou smakket moat men se priuwe. Wil men weten
hoe de struif smaakt, dan moet men
ze proeven.

As by de lynje passearret sell er wol
fierder komme. Ale hij de line gepasseerd is (vijftig jaar oud wordt), zal hij
wel langer kunnen leven. — Van een
zwak persoon gezegd.
As elk op him sels past wirdt nimmen
ivei. Wanneer ieder op zichzehen past,
geraakt niemand zoek ( gaat niemand
verloren ).
As 't op is, is 't koaitsen dien. Als 't
op is, is het koken gedaan.

As yen hwet oanbean wirdt moat men
tataeste. Wordt er iets aangeboden,
dan dient men toe to tasten.
As men tinkt : it kin net op, den giet it
grif op. Denkt men: het kan niet op,
dan gaat het zeker op.
As twa it selde dogge, dat is altyd it
selde net ; as de boer great mei de
faem is, dat is hwet oars as dat de
feint great mei hjar is. Wanneer twee
hetzelfde doen, dat is altijd niet hetzelfde; kust de ( gehuwde ) boer zijn
dienstmeid, dat is iets anders dan dat
de knecht het doet.

As de mast fen boppen komt set min in,
sting yn 't plak. Ale de mast nedervalt, zet men een steng in zijne plaats.
— Treedt een degelijk , man af, dan
vervult we! eons een nul zijne plaats.

As neat komt to eat, den wyt eat neat.
Ale niets komt tot lets, dan weet jets
niets ( dan is zijn vroegere toestand
hem vergeten ).

As je levertraan skeikindich ontleedsje
is 't kleare bare spierkreft. Ale ge
levertraan scheikundig ontleedt, is het
enkel spierkracht.
In bult as in healkynsen. Een bochel
als een eenachtstetons vaatje.
In kearel as in lanr011e. Een kerel als
een landrol (groote dikke man).

borsten als koperen melkemmers.
een bevrozen woecd ( cane heesche
stem bij verkoudheid ).
baerch.
De bargen binne nei de troch. De varkens zijn naar den trog (naar zij gevoederd worden ; de menschen naar
hunne opvoeding ).

Dy de baerch ringet moat him 't Olen
treastgje. Die het varken den ring
aandoet, moet zich het geschreeuw getroosten. — Wie genot of voordeel
najaagt, moet zich moeite en onaangenaamheden getroosten.
Dy 't fen 'e bargen net omwrot wirde wol,

moat fen 'e ritchskerne bliuwe. Wie
zich van de zwijnen niet wil laten
omwroeten, moet zorgen van den mesthoop to blijven.

Datwirdt in baerch mei in gouden earizer.
Dat wordt een varken met een gouden
oorijzer ( eene vlag op de modderschuit ). — Bargen mei gouden ringen
yn 'e snot, domme ploerten opgepronkt
met goud.
Folle bargen meitse tinne drank. Veel
varkens makers de spoeling dun.
Hy of hja het in fet baerch krige. De
knecht of meid heeft een vet oaken
gekregen (is binnentijds nit den dienst
ontslagen).

Hy wol twa ruggen lit in baerch snije.
Hij wil twee ruggen uit een vet zwijn
snijden ( dubbel voordeel van een zaakje
trekken). — Ik kin yjin twa ruggen
tit in baerch snije. W at de een gekregen
heeft, kan ik den ander niet geven.

Hy wit wol hwet er driuwt as er in
baerch foar het. lit weet wel wat hij
drijft, als hij met een zwijn to doen
heeft.

It komt in dea baerch op in stek net oan.
Het komt een flood zwijn op geen
steak aan.

In baerch kin altyd wol troch in hage
komme. Een zwijn kan altijd wel door
een hag ontkomen. — Men vindt licht
een uitweg om zich aan iets to onttrekken.

In baerch het in sin, scoe in minske net
in sin ha ? Een zwijn is wel eons kieskeurig ; zou een mensch het niet mogen
zijn ?
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In grinende baerch kriget hwet, in stale
rekket foarby. Eon knorrend varken
geeft men iets, een zwijgend vergeet
men.

Kin in baerch ek mei de leppel ite?
Kan een zwijn ook met een lepel
eten?

Myn baerch wol net stIpe, sei de boer.
Mijn zwijn wil niet zuipen, zei de boer.
Dan mut je him maar dyaken ( diaken)
make, zel de stadsman.
Mindert de skeaf, de baerch dijt. Mindert het koren, het zwijn ( dat er mee
gemest wordt ) groeit.

So wolkom as de baerch yn 'e smouzetsjerke. Zoo welkom ale het varken in
de jodenkerk.

Smoarge bargen die best. Morsige zwijnen groeien het best. — Men past dit
toe op morsige kinderen.

Allerhellingen (Allerheiligen) de bargen
(zwijnen) op 'e stellingen, de schapen
an 'e wal, de koeien op 'e stal. (Arneland ).

As dy kearel syn kop op in baerch siet
woe ik er gjin spek fen ha. Zat de kop
van dien kerel ( een ruigbehaarde, vieze
man) op een zwijn, ik zou er geen
spek van verkiezen ( nl. van den kop ).
As de bargen de modder op ha. Als
de varkens het slijk hebben opgepeuzeld. — Des zomers, als wegen en
velden droog zijn, kan men eons uit
plezieren gaan.
Hja skriemt bargetriennen. Zij schreit
varkenstranen ( krokodillentranen,
tranen met tuiten ). — Zij schijnt zeer
aangedaan, maar het is niet van harte.

Gjin jild gjin bargen, gjin bargen gjin
spek. Zonder geld geen varkens, zonder varkens geen spek.

De brette bargen rinne hjir net mei 't
mes yn 'e rech. De gebraden varkens
loopen hier niet met het mes in den
rug. — We zijn hier niet in Luilekkerland.
Hy Olt as in meager baerch. Hij
schreeuwt als een mager varken.
Kin in dea baerch ek bite ? Kan een
dood varken ook bjjten ( een onbeduidend, dom persoon iemand schaden )?

As de bargen mei lange strieen rinne
wol 't reine. Wanneer de varkens met
lange stroohalmen loopen, wil 't regenen. — Rooken jongens nit lange

Open, dan kunnen ze onpasselijk
worden.
1k mei wol in st(k fen in dea baerch,

dy 't seis wike op 'e dong lein het.
Ik lust wel een stuk van een dood
(gedood) varken, dat zes weken op de
most ( vuilnis ) gelegen heeft (nl. in
het hok om to mesten).
Sa rjucht as in bargestirt. Zoo recht
als eon varkensstaart ( die altijd gekruld is).
Sa finbrilksum as (of: Altyd tsjinstrib-

belje lyk as) in baerch ; hat min him
oan 'e earen, hy hinget yn 't gat;
l ilkt
'
min him oan 'e stirt, hy wol
foartit. Zoo onhandelbaar (of: altijd
tegenstribbelen) als een varken ; trekt
men het aan de ooren, het wil achterwaarts ; trekt men het aan den
staart, het wil vooruit.
Bargen moatte net woelich weze. Mostvarkens moeten rustig gin ( anders
groeien ze niet ). — Gezegd van luie
rijkaards.

Bargebloed is better as adelik bloed, sei
de jonge, hwent fen bargebloed makket
Us mem bargemarge. Varkensbloed is
beter dan adellijk blood, zel de jongen, want van varkensbloed maakt
moeder bloedworst.

Elk hilldt syn eigen bistek, fjirdel baerch
is sawn siden spek. leder houdt zijne
berekening; vierdehalve varken is zeven
zijden spek.
Bjuchttit as de bargesntit. Rechtuit als
de varkenssnuit. — Zonder complimenten.

Hy het in krol mear as in bargestirt.
Hij heeft nog een krul meer dan een
varkensstaart (hij is eon verwaande
pronker ).
Fen boartsjen komt jamk bargebiten. Mt
spel ontstaat wel eons twist ( die op
handtastelijkheden uitloopt).

Hy sjongt as in baerch dy 't op 'e Boar
litsen wirdt. Hij zingt als een varken,
dat op de slachtbank wordt getrokken. — Ook: Hy galt as in baerch

dy 't oan 'e stirt by de ljedder ophyst
wirdt.
Op 't bil ha de bargen gjin eagen. Wie
hieruit verstaat, dat op het Bildt de
varkens geen oogen hebben, is gefopt.
Bargefearren fleane net. Zwijnsvederen
vliegen niet. — Gezegd van lets dat
men onuitvoerbaar acht.
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De baerch is fet. Het varken is vet. —
Is een steenen kinderspaarpot, in den
vorm van een varkentje, zoo vol geworden dat er niets moor in kan, dan
zegt men : De baerch is fet, nou moat
er slachte, stuk geslagen worden ( want
zulk een spaarpot kan men niet openen ). — Staan er toevallig eons twee
brandende lampen tegelijk op tafel,
dan heet het : Kom, de baerch is fet,
sa 't liket, de spaarpot vol, nu komt
hat op een kleintje niet aan. Ook:
Sa hoeft it net (dit gaat to grof )
de baerch is yet net fet. — Garjen en
sparjen makket stiennen bargen fet.
Garen en sparen maken steenen varkens vet.
In kearel oft er id in bargeriezel draeid is.
Een kerel ale of hij uit een varkensreuzel is gedraaid ( een Oink, welgemaakt man ). — Ook ironisch.
Dy 't earst de dochter en den de mem
freget, kriget de baerch by de earen.
Wie oerst de dochter en dan de moeder vraagt, vat het varken bij de ooren
(duo verkeerd).
In tange op in baerch. Een tang op een
varken ( een magere man met lange
beenen op een boerenpaard).
Pleitsjen is as bargeslachtsjen, it het syn
titfallen. Procedeeren is als varkensslachten, de uitslag is onzeker.
Meagere bargen jilde ek jild. Magere
zwijnen zijn ook nog geld waard.

bites.
Dy 't baes is moat it witte. Die de baas
ii ( het meest to zeggen heeft ), moot
beslissen.
In lyts bees is better as in great feint.
-Werkbaas in het klein to zijn, is beter
dan knecht in het groot. — 't Kan
ook anders-om zijn.
Lest komme en earst baes. Het laatst
komen en 't meest den baas spelen. —
Van een jong kindje, dat der moeder
handen vol werk geeft. Ook van eon
pas geplaatst ambtenaar, die 't den
menschen lastig maakt.
Der 18 altyd baes boppe baes. Elke uitmunter vindt nog soma zijn meester.
Hy is baes der 't de biezemstok stiet. Hij
is baas waar de bezemstok staat
( heeft niets to bevelen ).
Dat is in baes, mar by het gjin skoatsfel foal% Dat is een baas, maar lit
draagt geen schootsvel. -- Een uit-

munter in zijne soort, hoewel geen
werkbaab.
Moarn baes ! De groetenisse fen 'e baes
en as de baes ek efkes by de baes
komme hoe. En as de baes net koe,
den scoe de baes wol efkes by de baes
komme, sei de baes. Moarn baes!
( Volksaardigheid. )

bakke, bakker.
Min moat de bakker en de slachter to
Neon hdlde. Men dient den bakker
en den slager tot vrienden to houden
( to zorgen dat men gezond blijft ).
Dy de brouwer lest, dy lest de bakker net.
Die den brouwer lust, lust den bakker
niet. — Die veel bier drinkt, eet iiet
veel. — Ook : Der 't de brouwer sit
kin de bakker net sitte. Waar de brouwer zit, kan de bakker niet zitten.
Kom moarn wer, wy bakten jister. Kom
morgen terug, wij bakten gisteren ,
( vandaag is hier niets to halen ).
It is foarhinne al bakt, dat nou krommete wordt. Het is vroeger reeds voorbereid, wat nu wordt uitgevoerd.
As 't sa giet wird ik bakker of. Als 't
zoo gaat, word ik bakker-af. — Als
't mij telkens tegenloopt, houd ik het
niet vol.
By is bakker-oan. Hij is geverbaliseerd.
Der is honger bakker en toarst brouwer.
Daar is honger bakker en dorst brouwer. — Schraalhans is daar keukenmeester.
Der bakt en brout nimmen for in oar.
Niemand bakt of brouwt voor een
ander. -- De vruchten van zijn wetk
behoudt men liefst voor zich.
Palen fen 'e bakker ha 'k ljeaver as
gild lit it apteek. Pillen van den bakker gebruik ik Bever, dan medicijnen
uit de apotheek.
Boate bakker bakt best bran brea. Bakker
Bote bakt best bruin brood. ( Yolksaardigheid. )
De bakker is troth de oun flein. De
bakker is door den oven gevlogen
(bankroet gegaan ).
Ik bin in weachhals en myn broer is in
bakker. Ik ben een waaghals en mijn
brooder is een bakker. — In 't ergste
geval bekom ik altijd nog wel brood.
0 oven I 0 oven I bak onder, bak boven I
bak plat en bak rond, bak alle menschen naar den mond.
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Hy. het ta de bakker syn krintefet Batten.
Hij heeft uit des bakkers krentenvat
gesnoept. — Van iemand, vooral een
kind, die tengevolge van huiduitslag
zekere zweren, die men ook krenten
noemt, om mond en kin heeft.

Alle bakten en brouten bislaen net allike
goed. Alle baksels en brouwsels vallen
niet even gelukkig nit. — Van huwelijken, enz.
Dou bist gjin bakker, wol ? Gij zijt geen
bakker, meen ik 9 — Tot een koopman, die niets wil laten afdingen; ook
in den veehandel.

De bakker leit de moaiste Mien foar 't
finster. De bakker legt de mooiste
brooders voor het venster.

Dat font in goede rekken, sei de bakker,
mar by hie de rogge forgetten. Pat
geeft een goede rekening, zet de bakker, maar hij had ( bij 't opmaken zijner
jaarrekening ) de uitgaven voor rogge
vergeten.
bal.

Dy 't de bal iitsmyt, moat Ofwachtsje ho
't er him werom kriget. Wie kaatst,
moot den bal verwachten.

Hja keatse elkoar de ballen ta. Zj kaatsen elkander de ballen toe. — Schijnbaar in tweestrijd werken ze elkaar
in de hand.
Hy slacht de bal mis. Hij slaat den bal
mis ( redeneert of oordeelt niet juist ).

Dou -mast him de ballen mar goed werom
slaen. Gij moet hem de ballen maar
flink terug slaan ( zijne acherpe uitvallen, vragen of plagerij en met dezelfde
munt betalen ).
balke.

einde van den balk. — Hij is zeer
zwaartillend van natuur.
Dat is hea oer 'e bake. Dat is hooi over
den balk ( weer dan genoeg, overdadig, vooral bij den maaltijd ). Hy hellet
tofolle hea oer de balke. Hij onderneemt to veel zaken tegelijk.
Der komme balken onder 't iis. Er komen
balken onder het ijs.
barge.

Hwet my net barnt blies ik net. Wat mij
niet brandt, blaas ik niet. — Wat mij
niet aangaat, dear bemoei ik mij niet
ma.
It barnt yn 'e piip. Het brandt in de
pijp. — Het loopt met den zieke naar
het einde.
It barnt op 'e neil. Het brandt op den.
nagel. De zaak, het work noodzaakt ons tot speed.
Hy stiet twisken hingjen en barnen. Hij
staat tusschen hangen en branden ( in
een benarden toestand ).
Hy het him der oan barnd. Hij heeft
zich daaraan gebrand ( onwillens en
wetens zich vergrepen tegen wet en
recht ).
448 't al barnt, sa barnt it wetter lylewols net. Wanneer alles brandt, dan
brandt tech nog het water niet. —
Ook : As alles Ofbarnt scil de se loch
wol oerbliuwe. Wanneer alles verbrandt, zal de zee tech wel overblijven.
It is allegearre hingjen en barnen. Het
is alles hangen en branden ( vliegende
haast en drukte ).
beam.

Amten en posten hingje net oan"e beam,
mar oan 't kret. Ambten en posten

balken zullen niet nederstorten, ale
gij bij one in huis komt. — Vriendelijk
verwijt aan een vriend, die ons to zelden bezoekt.

hangen niet aan den boom, maar aan
den kruiwagen.
Hy tart mar fen 'e hege beam of. Hij
teert maar van den hoogen boom at'
(leeft, zonder to werken, van zijn kapitaaltje tot het is opgeteerd ).
Hy sit to heech yn 'e beam. Hij zit to
hoog in den boom ( dus buiten mijn
bereik; hij vraagt to veel geld voor
zijn eigendom, dien ik wensch to koopen ).

Had dy binnen de balken, den wirdst
net sketten. loud u in huis, dan wordt

As in did beam forplante wirdt giet er
faek gau tit. Wordt een oude boom,

Dy 't oer in balke springt moat net oer
in strie stroffelje. Wie over een balk
springt, moet over Been stroo struikelen.

De balken scille net delfalle as j'y by
uzes oer 'e drompel komme. De zolder-

ge niet geschoten.

Hy tilt altyd oan 'e strierste ein fen 'e
balks. 14 tilt steeds aan het zwaarste

verplant, dan kan hij wel eons spoedig sterven. — Toegepast op oude
lieden die verhuizen.
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Ho edeler beam, ho b4chsumer twiich.
Hoe edeler boom, hoe bnigzamer tak.
Hja krije him mei moaije wirden net tit
de kérsebeam. Men krijgt hem met
mooie praatjes niet uit den kerseboom.
— Waar lit het goed heeft, bltift ht.
Min hout in beam sa lang dat er omfalt.
Men houwt een boom zoolang, tot
hij nedervalt.
Hege beammen habbe folle wynfang.
Hooge boomen vangen veel wind. —
Hooggeplaatste personen hebben veel
te verduren.
Min fangt gjin walfisken yn'ebeammen.
Men vangt geen- walvisschen in de
boomen. — Grootspraak beteekent
niets.
In kearel as in beam. Een man als een
boom.
Sa 't de beam falt bliuwt er lizzen. Zoo
de boom valt, blijft hij liggen.

bean.
As der fjouwer bledden oan 'e roomske
beane binne, wirdt it tiid om in middeisliepke to nimmen. Hebben in het
voorjaar de roomsche boonenplanten
vier blaadjes gekregen, dan is de tjjd
daar, om dageltks een middagslaapje
to nemen.
As 't beane om 'e kant wirdt, fijucht de
ljeafde to 't finster tit. Als 't boonen
om den kant ( een sober maal) wordt,
i.iegt de liefde 't venster uit.
As 't beane om 'e kant is forwyt de iene
de oare. ills 't boonen om den kant
is ( schraalhans keukenmeester), beginnen man en vrouw elkair to beschuldigen.
Hy het yn 'e beane west om eartepoellen
to siikjen. Hjj is in de boonen geweest, om erwtenpaulen to zoeken.
Ht is in de war geweest.
Allike folle beane as poeltsjes. Evenveel
boonen als peultjes ( van alles niets).
It is in bean yn 'e broutsjettel. Het is
een boon in den brouwketel (zooveel
ale niets).
Hy sea ynwindich as in soad beane.
Hjj kookte inwendig als een kooksel
boonen ( was inwendig erg boos ).
Ik hab al beane mei him iten. 1k heb
reeds boonen met hem gegeten ( met
hem te doen gehad; ik ken hem bij
ondervinding).

II.

De beane tit it wetter binne him nosh
to goed. De boonen, nit het water gegeten, zjjn voor hem ( den verachteljjken deugniet ) nog to goed.

bed.
To bed is 't best, sei de breid en hja
waerd by de hird forgetter. Naar bed
is het bests, zet de bruid, en word bij
den heard vergeten.
De siikkeleit op bed, de faeije stiet er foar.
De zieke ligt te bed, de veege staat
er voor. — De gezonde sterft wel eons
Border dan de schtnbaar levensgevaarljjke.
Hy het it bed for in oar makke. Hjj
heeft het bed voor een ander gespreid
( met moeite en kosten eene zaak
tot stand gebracht, waarvan een ander
de voordeelen trekt).
Mei eigen spot nei bed. Met eigen spot
naar bed (h': wen met iemand, die men
vroeger bespot en beschimpt heeft ).
Hy bitellet de htishier mei 't did bedstrie.
Hjj betaalt zjjn huishuur met het oude
bedstroo (verlaat zjjne wooing zonder
de huur to betalen).
De kij icomme nachts by my op bed. De
koeien komen 's nachts bij mij in 'het
bed. — Dit zegt de boor, wanneer hij
niet kan slapen, omdat de beesten in
de weide gebrek aan voedsel hebben.
Hy is mei de forkearde foet earst fen
't bed komd. Hjj is met den verkeerden
voet voorop nit het bed gestapt (na
zjjn opstaan knorrig en ontevreden).
Ik fyn myn bed wol, sei Sjouke pimpeler en kroep yn 't baergehok. 1k vind
mjjn bed wel, zet Sjouke de pooier,
en kroop in het varkenshok.
Min scoene him mei in cintes Mit* nei
bed bringe. Men diende hem ( een
vervelende praatjesmaker) met een
cents-broodje naar bed to brengen
( evenals een lastig kind).
Ontklaei dy net ears't nei bed gietste.
Ontkleed u niet, voor gij naar bed
gaat. — Sta, zoolang gij leeft, uw
eigendom niet aan uwe erven af.
Mannich-ien makket it bed re for in
oar en komt sels op strie to lizzen.
Menigeen brengt voor een ander het
bed in gereedheid en komt zelf op
een strooleger terecht.
In wirch man fielt gjin hird bed. Eon
vermoeid man gevoelt geen hard bed.
19
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.Hja leit yn 't waerm bed. De vrouw
ligt in het warme bed (kraambed ).

beest.
Skild is in lilk beest. Schuld is een
leelijk beest, — Niemand wil de schuld
van iets dragen.
It iene beest ken 't oare. Het eene beest
kent het andere. — Soort zoekt soort.
Hy is altyd Wilke beest. Hij is altijd
het leelijke beest ( de zondebok ).

bern.
Oan bern altyd to reitsen en skoarstiens
goed to meitsen, komt nei myn forstdn,
heel faek net oars as inkeld by lokraek. Aan kinderen to geraken en
goede schoorsteenen to maken, komt,
naar mijn begrip, dikwijls enkel bij
toeval.
.Ryk fen bern is earmeljues sein. Een
talrjjk kroost is des armen zegen.
Min moat altyd oan 'e widze sjen kinne
honear 't bern kakke moat. Men moot
altijd aan de wieg kunnen zien, wanneer het kind behoefte heeft ( steeds
weten wat ons to doen staat).
Us Ljeaven Hear soarget for lytse bern
en dronkene ljue. Onze Lieve Heer
zorgt voor kleine kinderen en beschonken lieden ( anders zouden beide
veal meer ongelukken krijgen).
Dy 't in bern iltstflirt kriget in bern
werom. Wie een kind uitzendt, krijgt
een kind terug. — Gebruik bedreven
lieden in uwe zaken.
't Is in gelok dat de bern by ienen komme
en net by tsienen, lyk as de biggen.
Het is een geluk ( voor de ouders ),
dat de kinderen bij 46n tegelijk komon
en niet bij tientallen, zooals de biggen.
As de berneskoen tit komme, moat it
boartsjen ophalde. Komen de kinderschoenen nit, dan is 't met het kinderspel gedaan.
Alles rédt him eels, bihalven lytse bern
en pankoeken. Alles refit Zion zelf,
nitgezonderd kleine kinderen en pannekoeken.
As de bern in stiemoer krije, dan krije
se ek in stiefaer. Krtgen de kinderen
eene ( hardvochtige ) stiefmoeder, dan
wordt allicht de vader hardvochtig
me6.

Der fen scille sizze de bern dy 't yn'e
widza lizze. Daar zullen de zuigelingen van spreken.
Dy 't bernebrea yt, dy 't mei skande sit.
Die zich door zijne kinderen moet
laten onderhouden, is niet benijdenswaardig.
Hy kriget sin oan oareljues bern. Hij
krijgt begeerte naar andere liedens
kinderen ( heeft verliefde buien ). —
Ook : sin oan oareljues gud, eens anders eigendom. — Dit ook van dieven,
dus woordspeling.
Hy soarget for de widze ear 't bern
makke is. Hij zorgt voor de wieg,
eer nog het kind to verwachten is.
In moai bern het wol ris in lilke namme.
Een mooi kind heeft wet eons een
leelijken naam.
It nil wol gean as 't mar bigjint to
gean, sei Kekke, en hjar bern hie mar
ien skonk. Het zal wet gaan, als 't
maar begint to gaan, zet Geerte, en
haar kind had maar een been.
It earste bern is 't earste gewin.
eerste kind is het eerste gewin ( voor
jonggehuwden).
It earste bern komt as 't klear is, it
twade op 'e tiid. Het eerstP kind
( na 't huwelijk ), komt als 't gereed
is, het tweede op tijd.
Ljeave bern, ljeave nammen. Lieve kinderen, lieve namon. — Men spreekt
altijd wel van hen, die men lief heeft.
Ongelokkich de bern, dy 't Witte dat de
olden jild ha. Ongelukkig de kinderen, die doordrongen zijn van het besef, dat de ouders ruimschoots geld
hebben.
Bern by 't skepnetsjefol. Kinderen bij
schepnetjes vol ( evenals bakvisch). —
Een groot aantal kinderen in een
gezin.
Der folle bern binne smellet de eker.
Waar vele kinderen zijn, versmalt de
akker.
As de bern iten ha, wolle se nei htis.
Hebben de kinderen gegeten ( btj
familie of kennissen ), dan willen ze
weer naar huffs.
In goed bern dat op syn faer liket. Een
goed kind dat zjjnen vader gelijkt.
Ook : Ifica soil er netYer lykje as
syn faer?
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Dat is in kream sonder bern. Dat is

Best is dy 't best docht. De beste is hij,

een kraam zonder kind ( een leelijk
geval, eene gekke historie ).

Koarte wirden en dy fest, slute best.

Al njunkelytsen komt it bern yn'e klean.

Al zachtjes aan komt het kind in de
kleeren ( de zaak in orde, Harmen in
't wambuis ). — It bern is yn'e ruften.
Het kind is ingebakerd ( de zaak in
orde ).
Mal moer, oral bern. Mal moertje, mal
kindje.
Bern frette alles op, bihalven hinnekjitte en fitIrstiennen, it iene is hjarren
to weak en 't oare to hird. Kinderen

verorberen alles, behalve kippenmest
en vuursteenen, het een is hun to
week en 't ander to hard.
Hja bringe de bern op as heidens en
Turken. Zij voeden hunne kinderen

op als heidenen en Turken (leeren ze
geen bidden en ter kerke gaan).
It is in Adams-bern. Het is een Adamskind ( een kind van het manneljjk geslacht). Gezegd bj de geboorte.
In bern as in blok. Een jong kind als
een blok zeer voordeelig groeiend
kind).
As 't bern mar in namme het. Als het
kind maar een naam heeft. — Niet
op den naam, maar op het ware der
zaak komt het aan.

die 't best handelt.
Korte woorden en die vast, sluiten
het best.
De Nee tsizen habbe faek de measte
maeitsen. De beste kazen hebben dik-

wijis de meeste maden. — Uitstekende
vernuften hebben wel Bens grove
zedelijke fouten.
Kalk en stien mitselt best. Kalk en Steen
metselt het best. — Bjj eten voegt
drinken.
In bytsje minder as yen lest, dat bikomt
yen best. Een weinig minder dan men

lust, dat bekomt iemand het best.
Better mei de romte to rieden as mei
de krapte. Met to veel kan men beter

huishouden dan met te weinig.
Ik bin al oer de better helt. Ik ben

reeds over de betere helft. — Het beste
deel mjjns levens heb ik achter den rug.
Better yntiids weromgien as kwealk
foartgean. Beter intjds teruggekeerd

dan den dwaalweg verder opgegaan.
Better djar as net to krijen. Beter duur

dan niet to koop.
Bisliep jo to bate, bitink jo to baste,
biried jo to beste. Beslaap u ten beste,

bedenk u ten beste, beraad u ten beste
( d. neem de zaak in ernstige overweging ).

As der so feul kynders komme mutte
(Stadfr.) Wordt
de wyntannen

Bettermeitsen stiet moaijer als bilabjen.

het gezin talrijk, dan dient men de
wijntanden to laten trekken ( zich het
wvndrinken to ontzeggen).

It kin better fen 'e sheaf as fen 'e ban.

Ien dlder kin better seis bern onderhdlde as seis bern ien dlder. Et% ouder

( vader of moeder) kan beter zes kinderen onderhouden, dan zes kinderen
een ouder.

bek.
Hja het in bek as in opskoerde toffel.

Zij heeft een mond als een opgescheurde slof (kan uitstekond zwetsen
en kakelen). Ook: as in skeartnes.
It kyn in bekje gene. ( Stadfr.) Het kind
een bekje ( kusje ) geven. — Eens uit
het glas proeven.

better.
Better bilge as barste. Beter to buigen

dan to bersten. Beter toe te geven
dan to verongelukken.

Verbeteren is beter dan beschimpen.
Het kan beter van de schoof dan van
den band. — Wien veel gegeven is,
van dien zal veel gedischt worden.

bidde.
Der is gjin bidden tsjin al lectern Sint
Piter tit 'e himel. Er is goon bidden

tegen, al kwam Sint Peter uit den
hemel.
Luije ljue bidde God om tvirk en tankje
him as se 't net krije. Luiaards bid-

den God om werk en danken Hem
wanneer zij 't niet krijgen.
De weesjongens scale wol for its bidde.

Gezegd als men meant voor eon keer
het bidden voor het eten te kunnen
nalaten, omdat de weesjongens dit
zeker niet zullen doen.
Roggene prippert ha 'k ljeaver as 't lange
gebet. Roggemeelkoek heb ik liever

dan een Lang gebed.
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Lang bidde en koart ite, is boerepoletyk.
Lang bidden en kort eten is de polltiek van een boer ( die werkvolk in
zijn dienst heeft ).
Gong tit en bid, horn them en lij. Ga nit
en bid, kom to huis en lijd. — Bidden
alleen is niet voldoende.
Wy scille efkes efter 'e pet sfin. Wij
zullen even achter de pet zien (bidden).
when
Wy wolle efkes stil weze.
even stil zjjn. (Ale boven).
Wy wolle efkes in goed wird sizze. Wij
when even een goed woord spreken.
(Ale boven ).
bycht.

Kwea bycht, kwea absolusje. Oneerliike
biecht, onvoldoende absolutie.

Do 't de geuzen yn 't ldn kamen hdlde
't bychten op. Toen de geuzen in het
land kwamen, hield het biechten op. —
A.ntwoord aan een to vrtpostigen
vrager.
bijen.

Dy 't huning ha wol moat it stekken
fen 'e bijen fele kinne. Wie honig wil
hebben, moat het steken der bijen
kunnen verdragen,
Der 't bijen binne is ek huning. Waar
bijen gin is ook honig. — Waar men
werkt wordt lets verdiend.

Hja komme allegearre op 'e bijekoer del.
Zij komen alien op de bijenkorf los
(by . geringe lieden op een rijke in
hunne familie ).
bitelje.

Nau tingje en goed bitelje. Nauw dingen
en goed betalen.
Yn trije terminen bitelje: nou net en
den net en nooit net. In drie termijnen
betalen: nu niet en dan niet en nooit
niet.
Neibiteljen is swier wirk. Nabetalen
(oude schulden betalen) valt bezwaarlijk.
Mier.

Dyn mout is yet net to bjier komd. Uwe
moat is nog geen bier geworden (ge
zijt nog niet ver gekomen).
Joukebjier is soviet bjier. Gegeven bier
is lekker ( omdat het den drinker niets
kost).

blyn, bline.

Wy scille in stikje fen bline Douwe
spylje. Wij zullen een stukje van
blinden Douwe spelen (slapen gaan).

Biwiis de sinne mei de finger oan in
bline, en (loch kin er 't net gjén.Wijs
eenen blinde de zon met den vinger
aan, hij kan toch niets zien.
Bline het in hazze fongen. De blinde
heeft een haas gevangen (de onhandige
bij toeval lets knaps uitgevoerd).
It is in blyn spit. Het is een blinde
zaak (waaromtrent zich niets vooruit
laat zien of berekenen).
Min moat faek sjende blyn wgze en
hearrende do f. Men dient dikwijls
ziende blind en hoorende doof to zijn.
It wiif driuwt bline nearring. De vrouw
drijft blinde. nering (pleegt overspel
om geldelijk voordeel).

Sa moaijernOch, in Nine boer sjucht er
(loch neat fen. Zoo mooi genoeg, een
blinde boer ziet er toch niets van.

It rjucht is blyn. Het recht is blind.
(De rechtbanken vonnissen in het
wilde: wat de eerste veroordeelde,
vindt de tweeds onstrafbaar ).
Blinen en finen der wirdt men mei bidragen. Met blinden en fijnen raakt
men gefopt.
De bline rekket de lirts wol. De blinde
treft de lits wel eens. Een domme
doet some bij toeval lets verstandigs.
bleed.

it bloed waerd my Ape. Het blood word
mij karnemelk (ik ward erg boos).

It bloed fleach my nei de holle. Het
bloed steeg mij near het hoofd. Ik
gevoelde dat ik boos ward van verontwaardiging.
It bloed kr4pt der 't net Bean kin. Het
blood kruipt waar 't niet loopen kan.
— De stem des bloods laat zich gelden.
It neiste bloed erft it goed. Stadfr.: Wie
salich wil sterve, laat et naaste blood
erve.
Der is spaensk bloed oan 'e lodde. Er
is spaansch blood aan de spade. —
Er is geen work. ( Werkmansgezegde ).
bock, beekje.

Hy stiet der goed to boek. — Hy stiet
der yn in goed boekje; ook : yn
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goed bledtsje). Hij staat daar gunstig
aangeschreven.
Ik scil jo de boeken wol iepen lizze. Ik
wil u de boeken wel openleggen
( eerlijk en duidelijk alles opbiechten ).
1k scil der ris in boekje fen opdwaen.
Ik wil daar eons een boekje van opendoen ( verrassende bijzonderheden daaromtrent meedeelen).
Hy kin prate krekt oft er 't tit in boekje
lest. Hij kan praten alsof hij 't nit
een bookie leest.
Dat stiet net yn myn boekje. Holl.: dat
staat niet in mien woordenboek.
Hou! nou gietst bilten 't boekje. Nu
dwaalt ge van den tekst af ; ook : nu
spreekt gip onbehoorltke taal, by. onkieschheden in eeir gemengd gezelschap.
It rekket yn 't forjittersboek. Het geraakt in het vergeetboek. — Van iets
dat men niet behoorde to vergeten.
Folle boeken net to lezen, kin min sa
wiis weze? Vele boeken niet to ( willen ) lezen, kan men op die mauler
wijs zijn ?

boer.
De boer moat sels de leije ha. De boor
moat zelf de teugels in handers hebben (niet alleen op het rijtuig, maar
ook in de boerderij ).
It is in boer net wys to meitsen ho 't
in soldaet oan 'e kost komt. 't Is bezwaarlijk een boer to doen begrijpen,
hoe een soldaat aan den kost komt.
De boer yt middeis toalve tire, de lanhearre folle letter, sa is de boer yn
't foar. De boer set met middag, de
landheer veel later, de boer is dus
vooruit. ( Kan de boor geen pacht betalen, hij krijgt toch alle dagen zijn
middagmaal).
,,Daar komt de schoonste van den lands",
sei de boer do 't er de sinne (zon) opkommen seach. „Bin ik dat ?" sei de
faem. ,,Der ha j'y den in healstik bitter",
daar hebt ge dan een halfstuk (= 1
kilo) boter.
Dy 't hwet wol moat er mar yntiids by
weze, sei de boer, do stied er de moarns
om haelwei fiven oan 'e hall to yn 'e
feart. Die iets doen wil, moat er maar
intijds me g klaar zijn, zet de boor, toen
hij 's morgens halfvijf tot aan den hale
in de vaart was geraakt.

Elk syn meuch, sei de boer, en hy himmete it lyts berns iten op. Elk zijn
smaak, zet de boer, en smulde de pap
van zijn klein kindje op.
Fen dy boer gjin earte! Van dien boer
geen erwten! — Spreek int daar niet
van!
In best middel tsjin 'e mt2zen, sei de
boer, do 't syn skoerre Ofbarnde. Een
best middel tegen de muizen, zet de
boor, toen zijn schuur afbrandde.
Ile hdld net fen waerme Mien, sei de
boer, en hy iet for tsien stilt-en op.
Ik houd niet van warms bollen, zet
de boer, en hij at voor tien stuivers
op.
It is in waer dat in goed boer stfilrt
syn hours der net fa. Het webr is zoo
ruw dat een goede boer zijn hood niet
naar buiten zendt. — Ook : In goed
boer stjart syn faem ( of syn wiif)
der net ict, lit stean syn houn ; een
goede boer zendt zijne dienstmeid (of
zijne vrouw) niet naar buiten, veel
minder zijn hoed.
Lit stjerre hwet stjerre wol, sei de boer,
as myn wiif mar gjin widdou wirdt.
Laat sterven wat sterven wil, zet de
boer, als mijne vrouw maar geen
weduwe wordt.
Sindlikheit is de haedsaek, sei de boer
en fage de tafel 6f mei de skytbiezem.
Zindelijkheid is de hoofdzaak, zet de
boer, en vaagde de huistafel af met
den stalbezem.
Ik scil hjiid it mes by de boer op 'e tafel
lizze. Ik ga vandaag het mes bij den
boer op de tafel leggen. Zie I, 395.
In boer en in kwartsje kinne min skiede.
Een boer en een kwartje kunnen
moeielijk scheiden.
Hy is boer by nacht. Hij is boer bij
nacht ( melkt bij nacht eens anders
koeien).
In grap is in grap, sei de boer, en hy
kitele syn wiif mei de heafoarke. Een
grap is een grap, zet de boer, en kittelde zijne vrouw met de hooivork.
Ik bin altyd by 't forstan troth rekke,
sei de boer; do 'k jong wier siet it
yn 'e alderdom, en nou 'k did bin sit
it yn 'e jeugd. Ik ben altijd het verstand misgeloopen, zet de boer; toen
ik jong was, zat het in den ouderdom,
en nu ik oud geworden ben in de jeugd.
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rijmpje is ontstaan kort na 1840, in
Ili weagje my net op 't pompieren souden tijd toen de groote engelsche
derke, sei de boer. Ik waag mij niet
stoombooten begonnen waren op Harop 't papieren zoldertje, zet de boer
lingen to varen, om hier allerlei van(ik beleg mijn geld niet in staatsdaan to halen, waardoor de prijzen der
papieren).
levensmiddelen stegen.
In goed middeimiel is in skoane fitfining, sei de boer. Een goed middag- Jy habbe hjir in kreep spil, ldnhearre,
it skythiis mei stientsjes opset en't lid
maal is eene kosteltke uitvinding, zet
mei koperen knieren, zet de boer, toen
de boer.
hij, 14 den landheer ten eten zijnde, de
In boer kin for ienkear wol ris tsjin
regenbak voor het prive had aangezien.
Een
in hear tarre, mar altyd net.
In
nijboer het elk op'eloer. Een nieuwe
boer kan voor 44nmaal wel eens verboer wordt door ieder zijner buren op
tering waken als een heer, maar niet
de vingers gekeken.
altijd. — Men kan 't er voor een
enkelen keer wet eens afnemen. Ook De boer het de okse yn 't sdlt. De boer
heeft den os in het zout. — In algetoegepast op een boer die to rijk leeft.
meenen zin : wig zijn toegerust voor
Alle begjin is slim, sei de boer en hy
den winter.
woe de kou oan 'e stirt yn'e has lake.
AN begin is moeielijk, zet de boer, De boer moat for de bitter easkje. De
boer moet , den prijs zijner boter been wilde de koe aan den staart de
palen ( zoo ook ieder die iets to koop
deur intrekken.
aanbiedt ).
As 't hjir nou mar by bliuwt, sei de
Hy
is yn 't foar as in boer dy 't in
boer, do 't er syn wiif en bern forjier hier yn 't efterst is. Hij is den
lern hie. Moge 't bier nu maar big
tijd vooruit, evenals een huurboer, die
blijven, zet de boer, toen hij zijne
een jaar pacht ten achteren is.
vrouw en zijn kind ( door den dood)
By sit gjin boer yn 't finsterbank. Hij
had verloren.
zit geen boer in de vensterbank ( is
As de boeren nei tsjerke scille sizze se :
niemand in den weg of tot last).
Ha 'k al duiten ? En scille se nei de
merke: Ha 'k al jild ? Voor de kerk In boer mei ljurkeldn en Ofstallich fe.
Een boer met mager land en onoogesteken de boeren kopermunt in den
i lijk vee.
zak, voor de kermis zilvergeld.
Dat binne de boer syn goezzen net. Pat
bok.
zijn de boer zijn ganzen niet. — Het
Dat spant, sei de bok, en hy moast lamje.
zijn voorwendsels en niet de ware
Dat spant er, zet de bok, toen hij
reden die gj opgeeft.
lammeren moest werpen.
Dy 't goed het, het ek noed, sei de boer,
Dat het de bok lis leard. Dat heeft de
do forlear er in nochteren laem. Wie
bok ons geleerd. — Men zegt dit waneigendom heeft, heeft kans op schade,
neer men druiveboomen snoeit, omzot de boer, toen hij een pasgeboren
dat bokken gaarne 't lover van somlam verloor.
mige boomen vreten.
Der is gjin kou om 'e hats, sei Reitseboer, do 't er syn wiif forlern Me. Dou scilst fen 'e bok drome ast tsjin 't
heilige hitske oanpisseste. Glij zult van
Er is geen koe mob gemoeid, zot boer
den bok ( duivel ) droomen, als gij kerk
Reitse, toen zijne vrouw was gestoren geesteliikheid minachting betoont.
ven.
De baste boer is in boer itt in boer. De In did bok mei yet wol in grien bledtsje.
Een oude bok lust nog wel een groen
baste (bekwaamste) boer is de zoon
blaadje. — Een oude liefhebber houdt
van een boer.
nog wet van jonge meisjes.
Altyd binne de 'boeren dronken, altyd
Woste in bok mei hoarnen wirde ? Wilt
binne de stedljue gek. Altyd klieuwe
gjj een bok met hoornen ( een domkop )
( kluiven) de stedljue bonken, altyd ite
worden ( door nets to leeren )?
de boeren spek.
Hy het de bokkepruik op. Hij heeft de
Kropsalaad en veterband, alles gaat naar
bokkenpruik op ( is knorrig, slecht
Engeland, koeien, schapen tegelijk ; o !
gehumeurd ).
wat worden de boeren rijk. — Pit
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Boeken en bokken, hofolle skeelt it? Boeken en bokken, hoeveel verschilt dit?
— Boekenwroeters, geleerden, zijn wel
eens zeer onbeleefd.

bolle.
Hy bigrypt der safolle fen as de bolle
fen 'e noardstjer. Hij begrtpt er even
zooveel van als de bul van de noordstar.
It wirdt altyd hwet,inkoukeal of in bolle.
Het geeft altijd iets, een koe- of stierkalf. — Het een of het ander zal er
wel van terecht komen.
Hy is in rjuchte tsjgrbolle. Hij is stuursch
en onhandelbaar als een stier ( die in
het weiland aan den tuier (lien) vastzit ).
Hy stjg rt de bolle yn 'e reak. Hij drijft
den bul in den hooihoop (brengt alles
in de war).
Hy rint er yn as de bolle yn 'e reak.
(Hij onderneemt iets blindelings, zonder verstand en overleg.)
Hy jaget de bolle der yn. Hij jaagt den
bul er in ( brengt de zaak in verwarring ).
Der 't de bollen boartsje meije de hole,kelingen wol &Jun*. Spelen de stieren ( ale kinderen ), dan mogen de
jarige kalveren wel dansen. — Geven
de ouders zich over aan nitbundig
vermaak, waarom dan ook de kinderen
niet?
Hy is sa blea as in bolle. Hij is zoo
bloode ( schroomvallig, beseheiden )
als een stier. Ironiseh. — Sa steech
( stug) as in bolle is gemeend.

brea.
Amme brea is swietter as memme koeke ;
amme poat is better as memme poat.
Het brood eener min is zoeter dan de
koek eener moeder; de middagpot der
min bevalt beter dan die der moeder.
Dat binne liende breakes. Dat zijn geleende broodjes. — Ik denk u dien
poets betaald to zetten.
De iene syn skea is de oare syn brea.
De schade des eenen geeft den ander
brood.
Earst lokkebrea en den stokkebrea. Eerst
lokbrood, dan stokbrood. — Men wordt
verlokt met gunstbewijzen, om er later
voor to boeten.

Hic a brea n6 ch het stjert net fen honger.
Wie brood genoeg heeft, sterft niet
van honger.
Hy lit him de tsiis net fen 't brea its.
Hij laat zich de kaas niet van zijn
brood afeten.
Iten brea is ringen forgetten. Genoten
brood ( ondervonden hulp of gastvrijheid ) is spoedig vergeten.
Brea bidobje for de frjeonen. Brood bedelven voor do vrienden. — Brood of
iets anders besparen om er vrienden
mee to dienen.
Mei brea is 't better sparjen as der sonder. Met brood gaat het sparen beter
dan er zonder.
Mannichien soarget for in heel brea en
by het n'Och oan in stile. Menigeen
zorgt voor_ een geheel brood en lit
heeft genoeg aan een suede.
Hja het mear honger as breahonger. Zij
( die meld) heeft nog anderen honger
dan broodhonger.
Kleijers ha gjin need, s.prekkers ha gjin
brea. Klagenden hebben geen nood,
pochers geen brood.
Men moat it brea earder helps as de
bern. Volgens een oud volksgeloof
most men een gesmeerd stuk brood,
dat op den grond valt, eerder helpen
dan een vallend kind.
Nin swierrichheid, sei de bakker, en by
makke 't brea to licht. Geen zwarigheid, zei de bakker en maakte zijn
brood to licht.
Hja skoppe my de breakoer om. Zij
schoppen int den broodkorf om ( bederven mijne nering, benadeelen mij
opzettelijk in mjne kostwinning).
De breakrommels stekke him. De broodkruimels steken hem (hij is weelderig,
brooddronken ). — Ook : De hjouwerkerlen (haverkorrels ) stekke him, zinspelende op een paard, dat door goede
voeding en weinig to werken dartel is
geworden.
Genadebrea het hirde koarsten, dat kinne
dide minsken net bite. Genadebrood
heeft harde korsten, oude menschen
kunnen 't niet bijten.
Lang festjen is gjin breasparjen. Lang
vasten bespaart geen brood.
Iirommels is ek brea. Kruimpjes zijn
ook brood; versmaad het weinige of
geringe niet.
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Dou hest fen 'e moarn in stile brea haven.
Je hebt van morgen een stuk brood
gehad (zijt een broodetende profeet ).
— Ale iemand aan weArvoorspelling
doet.
Der is nin gal sa rea of it springt for
't brea. Er is geen gull (paard) zoo
rood of het springt voor 't brood.
(Oud Handschrift.)

breed.
As 't net tat 'e langte kin moat it itt 'e
breedte. Kan het niet uit de lengte,
dan moat het uit de breedte. — Ik neem
't er af, de kosten moeten zich laten
vinden.
It breedste is yet bynefter, sei de man
en by Me de lodde op 't skouder. Het
breedste ( het voornaamste of 't ergste ) volgt nog, zot de man en hij had
de spade op den schouder.
Dy 't breed het lit it breed hingje. Wie
't breed heeft, laat het breed hangen.

breid, brilloft.
It is fier fen laeitsen, sei de breid, en
hja skriemde triennen als balstiennen.
Het is ver van lachen, zet de bruid
en schreide tranen als balsteenen.
In tsjeppe breid is ringen yn 't brat.
Eene knappe bruid is gemakkelijk fraai
aan to kleeden. — Brat = borat, fijne
linnen kleedingstof, vroeger in gebruik.
Hja is as in breid opstalcke. Zij is als
eene bruid uitgedost (bijzonder fraai. 1
Onwillige breiden is 't kwea dounsjen to
learen. Aan ongewillige bruiden is moeilijk dansen to leeren.
Wy scale 't wol skikke dat de breid in,
goe skatel kriget. Wjj zullen wel zorgen, dat de braid een goeden schotel
krijgt ( dat zij naar behooren wordt
bediend).
By oanbarnde breiden passe klitsen as
breidssisters. Bjj oneerbare bruiden
passen onzedige meiden als geleidsters.
Hja sit der oft se mei de breid kontd is.
Zij zit daar alsof zt tot het gevolg
eener bruid behoort ( d. i. netjes gekleed
en zonder lets uit to voeren, terwij1
anderen bezig zijn).
In breidspakje is ivol ris mei rougad
foerre. Een bruidsgewaad is wel eons
met rouwgoed gevoerd.

Brilloftsjen en boerkjen moatte beide iit
de romte Bean. Brniloftvieren en boeren moat men beide onbekrompen
kunnen doers.
Fen brilloft.Ven komt brilloftsjen. Bruiloftvieren heeft bruiloftvieren ten
gevolge. — Op eene bruiloft worden
dikwijls betrekkingen aangeknoopt,
die later op een huwelijk uitloopen.
In minniste brilloft, het ledigen van een
privaat.

breidsje.
Dy hoas scil ik Ofbreidsje. Die kous
zal ik of breien. — Die zaak zal ik tot
een good einde brengen.
Hy het it breidsjen dellein. Hij heeft
het breien neergelegd ( zijn work voor
altijd gestaakt , hij is overleden ).
Dou kinst dyn breidsjen mar opr011e.
Jij knnt je breiden maar oprollen (je
biezen pakken, maken dat je weg
komt ).
Hy het neat to breidsjen of to spinnen.
Hij heeft nets to breien of to spinnen
( Diets dat hem bindt, dus voor alles
den Aid).
brij.
Hy kriget rizenbrij (van berkenrijs ) mei
hjitte poffen. Hij krijgt rijstebrij met
heete pofferts ( hij wordt gegeeseld en
gebrandmerkt ). — Ook : rizenbrij mei
bret fiesk (gebraden vleesch ).
Min kin der mei de klontpen op dounsje,
sa tsjok is de brij. Men kan er met
klompen aan op dansen, zoo dik is
de brjj. — Oudtjjds : Der scoe wol in
mi2nts ( monnik ) op dounsje ....
Better de bale to barsten as de brijbidoarn.
Beter de bulk gebarsten, dan de brjj
bedorven ( dus eten tot de schotel
ledig is ).
lie scil him ris yn 'e brij blaze. Ik wil
hem eens in zijn brij blazon ( vinnig
de les lezen).
Do wie de brij opskept. Toen was de
brij opgeschept ( toen was 't zaakje
klaar, er zou lets los komen).
It is oan 'e Mk, net to sjén htva 't de
measte brij iten het. Het is aan den
buik niet zichtbaar, wie de meeste
brij gegeten heeft ( evenmin aan
iemands uiterlijk hoe verstandig, hoe
rijk, enz. hij is, ook : Welke streken
lit in 't geheim heeft uitgevoerd ).
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As 't brij mint lizze myn skatels altyd
omkeard. Wanneer 't brij regent, liggen
mjjne schotels steeds 't onderste boven. — Buitengewone voordeelen loop
ik altijd mis.
Dy Verne brij ite petearje folle fen groat.
Die gaarne brij eten, praten veel van
gort.
De brij is op 't hjitst as se just opskept is. De bit is 't heetst wanneer
ze pas is opgeschept. — Is eene zaak
nieuw, dan wekt zip de meeste belangstelling.
Dy brit? is my to hjit, a lit se stean.
Die brjj is mjj te heet, ik laat ze staan.
Ik durf dat zaakje niet aan, ik zie
er af.
De brij is op; it best fen 'e dei is wei.
De brij is op, het baste van den dag
is verloopen. Beschimping van oen
klaplooper, die to laat komt.
Dat is him yn syn earste brij jown to
iten. Holl. Dat is hem met den paplepel ingegeven. — Ook: dat het er
mei memmetate ynsdgd, met de moedormelk ingezogen.
Dy 't brij ite wol moat leppelje. Wie
brjj wil eten, moet lepelen. — Niets
zonder moeite.
lija by de kij en by by de brij, dat is
in forkearde boerkerij. De vrouw op
het vee passen en de man op den
brijpot, dat is de verkeerde wergild
( althans in Friesland ).
Bange beane brekke as brij. Bange boonen breken ale brij. — Een vreesachtig
man is ras van zijn stuk to brengen.
De hispel past net op 'e brijpot. De
haspel, past niet op den brijpot.
Ongelijke zaken of personen passen
niet bij elkaar.

broek.
Moarns yn 'e broek en jouns der wer
's Morgens in den broek en 's avonds
er weer uit. — Afwisseling moot er zijn.
Broeklaepje en 't jern tajaen. Broeklappen en het garen toegeven ( iemand
van dienst zijn met kosten bovendien ).
Hy is mar just onder en boppe to de
broek
Hij is pas onder en boven
de broek uitgewassen. — Van eon
jongen die zich groot aanstelt.
Hy teach de baste broek aver oan. Hij
trok den beaten broek weer aan ( vatte
weer moed, zette het baste beentje voor ).

Hy set broek. Hij zet zich schrap, ( om
kracht uit to oefenen, rept zijne beenen
om voorwaarts to komen).
Kloek hdldt de broek, mar al to kloek
skoert de broek. Zuinig to zijn behoudt
de broek, maar al te zuinig scheurt
de broek. — Kloek hdldt de broek, en
dy 't sei brocht him wei; die dit zeide
verloor zijn broek; hij sprak van zuinigheid, maar had er geen verstand van.
In skelm moat swije as in broek. Een
schelm moot zwijgen als eon broek
( doet best to zwijgen om geen bijtende
toespelingen uit to lokken ).
De moade moat men nei al soil 't himd
boppe de broek. De mode dient men to
volgen, al moet het hemd over de broek
worden gedragen.
De broek sit him nau om 't gat. De
broek zit hem strak om den aars ( hjj
is gierig ).
Ile hab him de broek lape. Ik hob hem
de broek gelapt (uit geldverlegenheid
geholpen ).
Ik hab in forkearde broek oan. Ik hob
eon verkeerde broek aan (eon broek
met ledige zakken : ik heb geen geld
op zak ).
Ik hab him de broek fol jown. Ik heb
hem ( als zijn tegenpartij) do maat vol
gegeven ( den strijd zwaar gemaakt:
bij eon wedstrjjd op schaatsen enz.).
In bilappe broek is better as ien mei
Batten. Een gelapte broek is beter
dan eene met gaten.
Greats earzen moatte wide broeken ha.
Grooten, aanzienlijken hebben veel
noodig.
Immen in fiter yn 'e broek stekke. Iemand eon voter in de broek steken
( iets vleiends zeggen ).

bilk.
Koe 't rommeljen yn 'e bale safolle bitter
jaen as 't rommeljen yn 'e tsjerne, it
scoe machtich op in rommeljen Bean.
K on het gerommel in den buik zooveel
boter geven als het gerommel in den
karnton, het gerommel zou druk gaan.
De bale fol biennen, de skette fol triennen.
De buik vol beenderen, de schoot vol
tranen. — Van eon gevallen meisje ;
ook van eene ongolukkig gehuwde
jonge vrouw.
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In leech bilk kin .kwealk de sliep fine.
Een ledige buik kan moeiltk den slaap
vinden.
As de bamaker komt, dan komt de
boarstmaker ek. Van een meisje dat
geen borsten heeft.
In bilk as in boargemaster. Een bulk
als een burgemeester (een buik die
een man goed staat ).

bAsse.
Ik kin net mei de earmtalcke yn'e basse
komtne. Ik kan niet met den elleboog
in mijn zak komen (ik kan het onmogelijke niet). — Ook: Ik kin my sels
net yn 'e betsse sjen.
Better forsind as fortaest, foaral yn in
oarmans &Use. Beter zich te vergissen dan te vertasten, vooral in eens
anders zak.
Blaas dy yn 'e biisse Blaas in je zak!
— Loop heen! ben je mal?
In greate steat en gjin himd om 't gat,
in hopen gewelt en de betsse plat. Een
groote steat en geen hemd om g t,
vrij wat geweld en den zak plat.
Lotsjen is betsseplatsjen. Loterijspel
maakt de beurs plat.

biter.
As wy eis in goed betterjier krije, een
jaar waarin de boter buitengewoon
voordeel oplevert ( zullen we ons de
weelde veroorloven van dit of dat ).
It wol net betterje; het ( werk of de zaak )
wil niet boteren ( niet naar wensch
gaan ).
Nou scil debater jild jilde. Nu zal de boter
geld kosten blijken wat de boter kan
opbrengen de zaak zal zijn beslag
krijgen).
Dy bitter is oeral to fjfir ( vuur ). --Die waar treft men overal aan die
toestand komt overal voor.
Hja falt mei 't gat yn 'e Utter. Zij
komt op eens in overvloed. Gezegd
van een meisje zonder geld, dat een
rijk huwelijk doet.
Der Mlle bitterdrippen. Er vallen boterdroppels ( zegt de boer, als 't in het
voorjaar bij zacht weder met groote
droppels regent ).
Hy het altyd de bitter opfretten. Hij
heeft altijd de boter opgevreten ( is
steeds de zondebok ).

Ik scil de hitter iitrane. Ik zal de boter
uitsmelten ( de zaak ontleden).
Is dat dyn bitter? Den meist dyn brea
wol droech ite. Is dat je boter ? dan
moogt ge uw brood wel droog eten.
— Is dat alles wat ge kunt aanvoeren, daar brengt ge 't zeker niet ver
mee.
Lit us de bitter mar opite, sa scil 't
moai waer wirde. Laat ons bij slecht
weder maar eten en drinken, zoo zal
het mooi weer worden.
Boter
Bitter yn 'e brij is wol myn
in de bit is wel mijn smaak.
Bitter, brea, griene tsiis is goe hitsmannespiis. Boter, brood, groene kaas,
is goede boerenkost.
Der is bitter to kjimmen. Daar is boter
to kammen. — Er is drukte aan de
hand.
Dat is in stil. bitter yn 'e brief. Dat is
een stuk boter in de brij ( een buitenkansje ).
De bitter sit oan 'e grown. De boter
zit nabij den grond. — Van kort degelijk gran geven de koeien de vetste
melk •
Hijgears jout nije bitter. Huwt een weduwnaar een jonge vrijster, dan zegt
men : Hy komt yn 't nijgears, en men
verwacht dat dit „nieuwgras" nieuwe
boter zal geven, nl. huweljksvruchten.
It is allegearre gjin reabitter. Het is
alles geen roOboter ( alles geen voordeel ). Ook : , It is allegearre gjin
bitter hwet de kou skyt.
It is kilter oan 'e galye. — Het is vruchteloos verspild. Van een verkwister aan
Wien alle vermaningen en kosten ter
zijner verbetering vergeefs zijn besteed.
Men moat alle bitter net op ien stik brea
smarre. Men moat niet alle boter op
een boterham smeren.
Mater., hwet is dat in stik bitter, sei 't
unildwiif en hja foun in kat yn 'e
tsjerne. Mater ! welk een stuk boter,
zei de woudvrouw, toen ze een kat in
de karn vond.
Sa lang my de bitter op 'e tomme raent.
Zoo lang mij de boter op den duim
smelt ( d. zoolang ik warm ben, dus :
zoolang ik leef ). — Vrouwen-eed.
Hja miene altiden reabtiter foar de spoen
to fines. Zij meenen altijd raboter
voor de spaan te vinden ( dat het altijd
overvloed zal zijn ).
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Nou scille wy de biter ris iitbriede.
Nu zullen we de boter eens uitbraden
( vetpot hebben, 't er eens van nemen).
De bider op 't brea skrabje dat de simmels
der nei fieane. De boter op het brood
schrapen, dat er de zemelen na vliegen ( dus zeer dunnetjes).
As kok en bottelier kibje, den wit men
hwer 't de bitter bliuwt. Als kok en
bottelier kijven, dan weet men waar
de boter bljjft.
Der is gjin bitter foar to striken. Daar
is geen boter voor to strijken ( geen
werken tegen).

dat.

■

Dat foel hjir moai yn 'e fdlden. Dat
viel hier mooi in de vouwen (kwam
hier bijzonder wel to pas ).
Dat is hwet lekkers! Dat is wat lekkers (niet veel zaaks)!
Dat hinget oan in siden tried, dat hangt
aan een zjjden draad ( zit zwak in
elkaar). — Fig. van jets dat Hal in
duigen kan vallen.
Dat is gjin dove sein. Dat hebt ge
geenen doove gezegd. — Dat aanvaard
ik gaarne.
Dat is oare the as sloppe kofje. Dat
is andere thee dan slappe koffie (iets
meer dan alledaags ).
Dat is in puthaak mei in amer. Dat is
eon puthaak met een emmer. — Schimpond gezegd van een langen mageren
man met een korte dikke vrouw.
Dat is lang g jin ewangeelje. Dat is volstrekt geen evangelie ( staat niet vast,
is niet betrouwbaar ).
Dat bringt gjin seadden oan 'e dyk.
Dat brengt geen zoden aan den dijk
(helpt niet huishouden).
Dat wirdt in meager beestje. Dat wordt
een mager beestje (zal niet veel voordeel afwerpen ).
Dat is in iwich testemint. Dat is een
eeuwig testament ( eene vaststaande
bepaling ).
Dat is fen 't boppeste boerdtsje, van het
bovenste plankje ( het allerbeste, allerfijnste, allerlekkerste ).
Dat is gjin smeldoek. Dat is geen smaldoek. — (g ezegd van iets kostbaars
en fraais, dat veel geld gekost heeft.
Dat smyt de merle del. Dat bederft de
markt. — Fig. daar is iemands ear

mei bedorven; dat ontneemt het mooie
aan de zaak.
Dat scil wol wer yn 'e boas gearsakje.
Dat (gerucht, die drukte) zal wel
weer in de kous nederzakken ( een
zacht elude nemen).
Dat pereattet as in flagge op 'e dongskitte.
Dat pareert als een vlag op de modderschuit.
Dat is de hotte mei de file. Dat is de
wetsteen met de vijl ( twee die voor
elkander berekend zijn).
Dat is in poster, een misslag ( op het
dambord). — Fig. eene ergelijke mislukking, een lange neus.

de.
De biezem hinget der lit. De bezem hangt
daar uit. — Daar valt iets to vegen,
er wordt steeds overvloedig opgedischt
en ieder wordt er gut onthaald. — Ook:
Elk het der de swiete fal-yn.
De wylde djier wirde ek wol ris tamme.
De Wilde dieren worden ook wel eens
getemd (geweldenaars wel eons klein
gemaakt ).
De rt2chste spoennen binne er al of. De
ruwste spaanders zijn er reeds af. —
lit is niet meer zoo dom en onbeschaafd als hij geweest is ( van een
jongen of meisje uit de laagste klas ).
De ondogensheid sit him yn 't gebiente,
hja moat er lit rotsje. De boosheid
zit hem in het gebeente, zij moet er
uit rotten (nl. in het graf ).
De heelder is allike min as de stelder.
De heler is al even slecht als de staler.
De finen binne as de bjirk mei trettsien
basten. De geveinsden zijn ale de berk
met dertien basten ( schellen ), — niet
gemakkelijk to doorgronden.
De bikleaune stroke scil me net attake.
De kwijnende struik zal men niet nittrekken.
De paskebiezems re* wol seaft, mar
meitse nin feart. Pluimpjesbezems
vegen wel zacht, maar makers geen
spoed.
De bommel boarst los. De zwik ( van
het gistende vat ) barst los.
De iene is de gat en de oare de flap-at.
De een is de guit ( hier sluwe vleier ),
de ander de ronde waarheidzegger. —
De eerste blijft veler gunsteling, de
laatste, de minst gevaarlijke, maakt
zich gehaat.

300
De kaeijen op 'e kiste lizze. De sleutels
op de kist leggen (bankroet gaan).
De forstannige is hast nOch sein. Den
verstandige is met weinig genoeg gezegd.
De wierheid het in skil Md. De waarheid heeft een schel geluid.
De snare stiet spand. De snaar staat
gespannen. — Men is met vereende
krachten druk in de veer.
De reap is yet net draeid. De koord is
nog niet gedraaid (het zaakje nog
niet afgedaan).
De Mice is hjir al fdnle. De fuik is
hier reeds geledigd. — Hier valt niets
meer to halen.

De stadige drip kloarket wol in stien tit.
De aanhoudende drup holt wel een
steen uit.
De nearring is in teare jiffer. De nering is eene teedere juffer. — Een
neringdoende most steeds op zijn hoede
zijn om zijne klanten alleszins to believon.

De stoepe is der glad. Der leit sjippe op
'e stoepe. De stoep is daar glad, als
met zeep besmeerd. — De eene dochter na de andere trouwt daar uit het
huis.

De iene kleur giet him op en de oare of.
De eene kleur gaat hem op en de
andere af. — Hij wordt beurtelings
bleak en rood, van angst of ziekelijke
aandoening.
De stal is der for dy skrobbe. De stal
is daar voor u geschrobd ( er is plaats
voor u bereid).
deft, dead.

De dead haldt nin almenak. De dood
houdt geen almanak ( neemt geen leeftijd in aanmerking ).

Forsfipe yn 'e sleat of yn 'e se, dat is
't selde : dea is dea. Verdrinken in de
sloot of in de zee, dat is 't zelfde :
dood is dood.
In blinkje foar de dead. Eene opflikkering ( een helder oogenblik van een
zieke ) kort voor den dood. — Fig.
een tijd van schijnbare welvaart, kort
voor iemands finantieeIen val. Eig. is
in blinkje een kortstondig zonneschijntje.
Ienntans libben en twamans dead. Eenmans leven en tweemans dood. -- Een

bedrjjf waarvan een persoon kan leven,
maar geen twee of meer.
Immen dea sizze. Vertellen dat iemand
dood is (terwijl hij nog leeft). — Hja

habbe him dea sein, nou sell er wol
lang libje. Men heeft hem dood gezegd, nu zal hij wel lang blijven leven.

It is kwea festjen op in oarmans dead.
Het is moeilijk to vasten op eens anders
dood (met uitzicht op eene erfenis ).

Alheel nei 't sin scoe net goed weze ; den
wie men licht gau dea. Alles naar
wensch zou niet goed zijn, men zou
dan wellicht spoedig moeten sterven.
Altyd siik en noait dea. Altijd ziek en
nooit dood. — Van een ingebeelden
zieke.

Hy scoe om in cint wol dea wolle, as er
for in heale cint mar wer libbers wirde
hoe. Hij ( de gierigaard ) zou om een
cent willen sterven, indien hij voor een
halven cent weer levend kon worden.
Hy is dea fen Iperen, hij is bibberkoud.
— Misschien eene verbastering van het
holl. spreekw : Hij is zoo koud ale de
dood van Yperen.
De dead is better as earmoed. De dood
is beter dan armoede.

Better in koarte sykte as is langsumnte
dead. Beter eene korte ziekte flan
een langzame dood. — Ook toegepast op een bankroet.

Dea is neat, mar dea to kontnten, dat
hdldt hwet yrs. De dood is niets, maar
tot den dood to komen, dat beteekent
iets.

Hy sjucht er tit as de dead op 't goezzebrief. Hij ziet er uit als de dood
op het ganzenbord ( zoo mager en
bleek ). Ook: By is in deaman op 't
goezzebrief, een onbeduidend persoon.

Ho Meijer oan 'e dead, ho near sparljen.
Hoe nader aan den dood, hoe meer
gespartel. — Hoe nader aan den finantielen ondergang, hoe meer vertooning
van rijkdom.
Hy is syn eigen dead stoarn. Hij is langs
den gewonen natuurlbken weg gestorven ( niet door een ongelukkig toeval
of beuls- of moordenaarshanden ).

Ik sell, sei de sliige, en hy wie earder dea.
Ik zal, zei de druiloor en was eerder
dood.

It is sa 'vier as iropke libbet, en hy
het al saun jier dea west. Het is zoo
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waar als Wopke leeft, en hij is reeds
zeven jaar dood.
Men kin mei de deaden net hitishdlde.
Men kan met de dooden niet huishouden. — Gezegde tot verschooning eener
trouwlustige weduwe.
Dat is in neil oan syn deakiste. Dat is
een nagel aan zijn doodkist. — Dat
grievend leed zal zijn dood verhaasten.
Nou ha wy de libbene by de deade. Nu
hebben we den levende bij den doode.
— Bij den man die jets bevreemdends,
jets ongeloollijks of lets leelijks heeft
verteld, hebben we den man die 't
rechte er van moet weten, en dus
opheldering kan geven.
As ik dea bin is' alle wrdld mei my dea.
Ben ik eens dood, dan is voor mij de
geheele wereld dood.
Men moat mar witte hwa 't er dea is.
Men moet maar weten, wie er dood is
( uit welken hoek de wind waait ).
Hy het oan 'e lytse dead to west. lit is
aan den kleinen dood toe (bijna dood )
geweest (in ziekte of ander levensgevaar geweest).
De deade is tit 'e noed. De doode ( overledene ) is nit alle zorgen.
Dat kriget in seafte dead. Dat kriigt
een zachten dood. — De zaak, die veel
deed veiwachten of vreezen, loopt op
niets
In greate steat docht mannichien de dead.
Een hooge staat brengt menigeen ten
val.

del.
Sprek my dat net oan! ik hab trije dagen yn 'e sted wenne. Maak me niets
wijs! ik heb drie dagen in de stall
gewoond (ik weet dus wat er in de
wereld te koop is ).
Men moat de dei net fen has stelle. Men
moet den dag niet van huis stellen
(de uitvoering van een plan niet tot
later verschuiven, maar morgen of
overmorgen er toe overgaan).
It is hjad in hjitte dei, sei de tsjoenster,
do scoe se forbartui wirde. Het is
heden een heete dag, zel de heks, toen
zon ze verbrand worden.
Wy scille ris rjuchtdei . hdlde. Wij zullen eons gerechtsdag houden (zegt
een vader, die besluit zijne ondeugende
kinderen eens of te straffen).

Hwet . se deis fortsjinje, dat nimme se
jouns mei onder 'e tekken. Wat zij des
daags verdienen, nemen ze des avonds
mee onder den deken ( door het voor
den nacht op te toren ).
As de dagen bigjinne to langjen beginne
se to strangjen. Met het lengen der
dagen komt gewoonlijk de strengste
vorst. — Stadfr : As de dagen beginne
te langen begirt de winter te strangen.
As men moarns ier sjongt jout it gjin
goe dei. Ms men 's morgens vroeg
zingt, geeft het een kwaden dag.
Ook : Dy 't moarns foar achten (voor
acht ure) sjongt, moat nei achten gide
(schreien).
HjOd is hjild, mar moarn is in onbigryplike dei. Heden is heden, maar
morgen is een onbegrijpelijke dag.
It is lurid brokkedei. Het is heden brokkendag. Roomsche schimp op het
kerkelijk avondmaal der protestanten.
By is der oer as de wever op 'e ldnsdei.
Hij is er overtollig als de wever op
den landdag (wordt niet veel geacht,
ongaarne gezien).
't Is Wad in dei for de prins. Het is
heden een dag voor den prins ( een
dag waarop men theta uitvoert).
Den al wer dei in rie. Later alweer beraadslaagd wat te doen.
Safier is 't yet gjin dei. Zoover is de
dag nog niet ((liar is 't nog niet aan
toe ).
Hy het frij ljocht by dei. Hij heeft vrij
licht bin dag (als inkomst van zeker
baantje).
Der komme mear dagen nei hjficl. Er
komen meer dagen na heden. — Wat
gij heden doet of zegt kan u later
zuur opbreken ; voorzichtig dus!
Dat moat op ien dei net neamd wirde.
Dat mag op eenen dag niet worden
genoemd. — Die twee zaken kunnen
niet met elkaar in vergelijking komen.
It is mei ids goed dei, goed wei. Het is
met ons: goeden dag en goed weg (wij
zijn goede vrienden en daarmeb uit ).
Nei nije wike komme er in hele boel
dagen. Na de volgende week komen
er vele dagen. — Er is dus Aids genoeg, zegt iemand, als hij goedvindt
lets nit to stellen.
Moarns let, de hele dei let. 's Morgens
laat, den geheelen dag laat. — Ook :
In lette peaske jout in lette pinkster.

302
Een late paasch geeft een late pinkster. Ook : Hwet letter hjir, hwet
letter der. Hoe later bier, hoe later
daar.
Gaat men laat op rein, men
komt laat ter bestemder plaats.

Der kinne j y mei leze en skriuwe. Daar
kunt gij mee lezen en schrijven ( allerlei gerijf van hebben). — Ook op personen toegepast.

Der kierm,t gjin djier as lit need. Er
kermt geen Bier, dan uit nood.

Der is frijhwet heljen oan 'e klink. Er
is veel halen aan den klink ( of kling? ).
— Het geeft veel moeite, men ontmoet allerlei hindernissen, eer de zaak
haar beslag krijgt.

Der bliuwt gjin moart forhoalen. Er
blijft geen moord verholen (geen geheim op den duur een geheim).

Der 't near is moat men 't near nimme.
Waar 't nauw steekt moot men 't nauw
nemen.

Der is mear gelyk als eigen. Wat op
het door u vermiste gelijkt, is daarom nog het uwe niet.
Der falt him wol ris in knoop fen 'e jas.
Er valt hem wel eens een knoop van
de jas (14 vloekt nog al eens).

Der woe 'k my wol in ein om slepe litte.
Daar wil ik mij een eind om laten
slearen ( nl. om iets zeer begeerlijks).

der (er), der (daar).

Der waerden stikken omlein — op ' e
smiten. Er werden zware stukken omgelegd — op den wal geworpen (bij
aardewerk ). — Er werd erg gepocht —
gelogen — gescholden harde waarheden gezegd.
Der is him in rare wjirm Ofgien. Er is
hem een leelijke worm afgegaan. Hii
heeft eene belangrijke geldelijke schade
geleden.
Der is gjin salve oan to striken. Er is
geen zaif aan to smeren. — Geenerlei
middelen baton; het is den moriaan
gewasschen.
Der waerd in oar laedtsje oplitsen. Er
word een ander laadje opengetrokken
( een minder gewenscht onderwerp dan
men verwacht had, ter tafel gebracht ).
Der papene sprek miserere is gjin abseliisje. Der papen woord miserere is
geen absolutie. ( Oudt.).
Mr is 't wézen yn. Daar is het geweest zijn in. — Dat behoort tot‘het
verleden.
Der is safolle moster to meallen. Daar
is zooveel mosterd to malen ( zooveel
drukte aan de hand ).
Der kinne wy wol op wachtsje, mar net
op festje. Daar kunnen wij wel op wachten, maar niet vasten ( omdat het zich
nog lang zal laten wachten).
Der is gjin bolwirkjen tsjin. Daar is
niet tegen to werken.
Der scale wol daelige ( oneffene ) dammen sitte. Daar zullen wel oneffene
geldzaken schuilen.

dy.
Dy 't earst yn 'e roef komt het kar fen
plak. Wie 't eerst in de roof ( van
een veer- of trekschuit) komt, heeft
kens van plaats.
Dy 't forwol dy forwirdt it. Die to
veel wil, dien verwordt het ( hjj zal
nets krijgen ).
Dy 't gewelt het dy brat it. Die de
macht in handen heeft, maakt er gebruik van (ook wel eens misbruik).
Dy twa kinne wol foar de bligelseas.
Die twee kunnen wel voor de beugelsjees (zij geltken elkander ).
Dy 't onder foarspoed tittynt soil onder
tsjinspoed forskromfelje. Wie onder
voorspoed uitzet ( trotsch en opgeblazen wordt), zal onder tegenspoed verschrompelen (alle geestkracht verliezen).
Dy 't onder leit komt wol ris boppe.
Wie ( van een paar vechtenden) onder
ligt, komt wel eens boven. — De arme
wordt wel eens rijk, de Ike arm.
Dy 't skurf is dy skeukt. Die schurf is,
schuurt zich. — Wie zich schuldig
kept, verraadt zich licht.
Dy 't nin skild bikenne wol het gjin
birou. Wie geen schuld wil bokennen,
beeft geen berouw.
Dy 't alles biskikke wol biskikt neat.
Wie alles bevorderen wil, bevordert
nets.
Dy 't him yn 't easlcjen forsint sjit yn
't barren to koart. Wie zich bij het
vragen van geld (voor zijne waar)
vergist, schiet bij het geldontvangen
to kort.
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Dy 't my siilcket scil my fine. Wie mij
Bart of tart, zal zijne partij in mij
vinden.
Dy 't de namme het fen ier opstean kin
net gau to lang sliepe. Wie den naam
heeft van vroeg opstaan, kan niet licht
te lang slapen.
Dy 't ienkear stellen het moat altyd for
in dief gean. Wie eens gestolen heeft,
wordt altijd voor een dief gehouden.
— Ook : Dy 't ienkear stellen het hoeft
altyd net for in dief to gean.
Dy 't ienris oan 't krebbebiten west het
wol wer. Wie eens aan het kribbebijten is geweest, wil het weer doen.
— Kribbel4ten is een slechte gewoonte
van sommige paarden.
Dy 't misfalt wirdt misbean. Wien het
tegenloopt wordt miskend.
Dy 't gau bittellet, bitellet Meld. Wie
spoedig betaalt, betaalt dubbel.
Dy't byt het moat ophelje. Wiebijtheeft
moet den hengel optrekken.
Dy d6f is, is net faei. Wie doof is, is niet
veeg.
Dy is for my net to bisjitten. Die meid
is voor mij buiten schot (buiten mien
bereik omdat zij te rijk is).

dine.
Alle ding het syn biskie. Bij alles voegt
betamelijkheid.
Dy 't alle dingen wit bihalven syn eigen,
wirdt haest forslein. Die alle dingen
weet behalve zijn eigen, wordt spoedig
verslagen.
Alles yn oarder en gjin ding op synplak.
Alles in orde en geen ding op zijne
plaats ( een wanordelijke boel ).
Alle ding het syn wittenskip. Voor alles,
hoe gering ook, is zekere kennis of
bekwaamheid noodig.

divel.
Min giet mei yens twagn nei tjerke en
komt mei yens trijen werom ; den is
de divel der by. Men gaat met zijn
tweeen (bruid en bruidegom) naar de
kerk ( te trouwen) en komt met zijn
driegn terug; dan is de duivel er bij
gekomen.
Earst is 't : Ljeafke, kom binnen ! en
op 't lest : Divel, kom er zit I Eerst is
't : Liefje kom binnen ! en ten laatste :
Duivel, kom er uit ! ( van een paar
jonggehuwden).

3Iin moat de divel earje, dat er yen gjin
kwea docht. Men moet den duivel
eeren, om geen kwaads van hem to
ondervinden. — 't Is raadzaam met
booze menschen goede vrienden to
blijven.
Nou ha 'k it spil op 'e wein, sei de divel
en hy kroadde in dldwiif. Nu heb ik
het boedeltje op den wagen, zel de
duivel, en hij kruide een oud wijf.
Wy scille ris diveldei hdlde. Wij zullen
eens duiveldag houden. — Dit zegt
vader of moeder, als men meent dat
de ondeugende kinderen eens afgestraft moeten warden.
Neamst my did ? De divel is dld. Noemt
gii mij oud? De duivel is oud. — Gezegde van een bejaard persoon, die
nog niet oud wil genoemd zijn.
Foar is foar en efter is ek foar, sei de
divel, do siet er yn 'e bollepream.
V66r is voor en achter is ook v66r,
zel de duivel, toen hij in een madderschuit zat.
Eike drommel regearret syn moanne.
Elke drommel regeert zijne maand. —
Een blijft niet altijd aan 't bestuur, al
oefent hij veel macht uit.
, In bulte geraes en in bytsje wolle, sei
de divel, do skearde er de bargen.
Veel geschreeuw, maar weinig wol,
zet de duivel, toen schoor hij de varkens.
In ingel yn 'e mile en de divel yn't hert.
Een engel in den mond en de duivel
in het hart. — Van een valschaard of
schijnheilige.
Hja habbe de divel op 't hiem sjoen. Zij
hebben den duivel op hun erf gezien.
— Zij schijnen Bit liefst to ontvlieden,
zij gaan to veel uit.
Hy komt by de divel to bycht. Hij
komt bij den duivel ter biecht (komt
om hulp en raad bij iemand, die hem
eer achter- dan vooruit zal helpen en
slechts op eigen voordeel bedacht is).
Hird tsjin hird, sei de divel, en hy skiet
tsjin 'e tonger. Hard tegen hard, zei
de duivel, en hij raasde tegen den
Bonder.
Ile Mid my oan 't aide, sei 't wyfke, en
liet de divel wer opskilderje. Ik houd
mij aan het oude, zel het vrouwtje, en
liet den duivel weer opschilderen.
It waait dat sawn divels kinne gjin strie
keare. Het waait zoo hard, dat zeven
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duivels geen stroohalm kunnen tegenhouden.
In mans moer, in duvel over de floer.
Stadfriesch: Des mans moeder (in huis
bj de jonggehuwden) is een plaag.
Yn 't jier acht do 't de divel in lytse
jonge wier. In het jaar acht, toen de
duivel een kleine jongen was. — Schertsend voor : zoo lang geleden dat men
niet meer weet hoe lang.
Is der gjin jild den spilet de divel op
't touke. Is er geen geld, dan speelt
de duivel op het touwtje ( dan is de
duivel los ).
It sjucht er tit oft de divel jonge het.
Het ziet er hier uit, alsof de duivel
jongen heeft geworpen ( erg vuil en
ontredderd ).
Hy gniist as de divel troch in hagebosk,
— as de spaenske divel foar 't goatgat. Hij grijnst als de duivel door een
haagdoornbosch, — als de spaansche
duivel voor het gootgat. — Ook : Hy
Bizet (grimlacht ), as de divel tsjin 'e
sinne of tsjin 'e dei, tegeil de zon of
den dag (hier de dageraad ).
't Is in folkje fen 'e divel I sei Ulespegel,
do hied er de kroade fol kikkerts. Het
is een volkje van den duivel, zet
Uilenspiegel, toen hij op weg was met
den kruiwagen vol kikkers.
Hy is in divel al kriget er gjin hynstefoer. Hij is een duivel, al krijgt
goon paardenvoeder. — Van iemand
die niet deugt.
As 't reint en de sinne skynt den is de
divel syn moer oan 't pankoekbakken.
Wanneer 't regent, terwijl de zon schjnt,
is des duivels moeder aan het pannekoeken bakken.
Hy kriget in printje mei in diveltsje der
op. Hij krijgt een prentje met een
duiveltje er op (eene bestraffing inplaats van eon eerbewts ).
De divel skyt altyd op 'e greate heap,
d. maakt den grooten hoop gaarne
grooter. — De rijken krijgen meer
buitengewone voordeelen dan de armen.
Alles helpt, sei de divel en hy smiet in
flue yn 'e hel. Alles helpt, zet de duivel en wierp een vloo in de hel.
As de divel oan 't kjetting scil moat myn
wiif earst yn 'e kiste, sei Okke. Zal
de duivel worden geketend, dan moot
mijne vrouw eerst in de kist, zet Okke.

As men mient us Ljeaven Hear by de
holle to habben, het men jamk de divel
by de foetten. Ale men meent onzen
Lieven Hoer bj 't hoofd to hebben,
heeft men dikwjjls den duivel bj de
voeten.
Der 't de divel sets net komme doar stajrt
er in elldwiif. Waar de duivel zelf
niet durft to komen, zendt hij een oud
wjjf ( eene heks ).
De divel en nimmennet habbe in bulte
kwea dien. De duivel en niemand
hebben veel kwaads uitgevoerd. —
Niemand wil de schuld van iets dragen.
Dat is len, sei de divel en hy skopte in
poep yn 'e hel. Pat is er 44n, zet de
duivel, en schopte eon mof in de hel.
Dat is ion Bonder biers, sei de divel en
hy friet in slak op. Dat is er 46n
zonder been, zet de duivel en vrat een
slak op.
Dy 't mei de divel tit ion panne brij yt
moat in large leppel ha. Wie met den
duivel uit 64n schotel brij eet, moot
een langen lepel hebben.
Divel I" is gjin flokken, de divel is net
to goed om neamd to wirden. „Duivel I"
is geen vloek; de naam des duivels is
niet to heilig om to worden genoemd.
De deugd yn 't midden, sei de divel, en
hy roan twisken twa pastoaren. De
deugd in het midden, zet de duivel, en
hij liep tusschen twee geestelijken.
As de divel pastoar wirdt scilst dou koster weze. Wanneer de duivel geestelijke
Gij past
wordt, zult gij koster
bij hem.
De divel het it )desk haws en nou lcomtne
se mei de bonken by its Ljeaven Hear.
De duivel heeft het vleesch gehad en
nu komt men met de beenderen bjj
onzen Lieven Heer. — Den besten leeftijd lichtzinnig doorbrengen en op den
ouden dag vroom worden.
Hy het de sedivel sjoen. Hij heeft den
zeeduivel gezien ( eon afkeer van het
zeevaren gekregen ).
It oarde eft is divels jeft. De tweede
echt (huwelijk ) is een duivelsgift.
Ik wie net ingelsk, mar divelsk. Ik was
niet engelachtig, maar duivelachtig (in
ergo mate verstoord).
De divel is sa swart net as min him
neijout. De duivel is zoo zwart niet
ale men vertelt.
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De noardewyn het de divel en de paep
nei 't suden twjirre. De noordewind
heeft den duivel en den paap naar het
zuiden gedwarreld. — De kerkhervorming heeft bijgeloof en katholicisme
naar 't zuiden gedrongen.
Dy de droes skipe het moat him oanwirk
Jaen. Wie den duivel ingescheept heeft,
moet hem aandacht-werk geven.
As elk sines kriget het de drommel neat.
Krijgt ieder het zijne, dan heeft de
booze niets.
Hy het se by de rigs as de divel de
mfintsen. Hij heeft ze (de rondo schtyen) zoo overvloedig als de duivel de
monniken.
Immen der 't de divel net folle part oan
ha nil. Iemand, aan wien de duivel
niet Teel deal zal hebben (een nitstekend, edelaardig mensch).
Dy 't de divel tsjinnet het wol deiwirk.
Wie den duivel dient heeft wel dagwerk. — Dy 't mei de divel to dwaen
het moat warber wiz& Die 't met den
duivel to doen heeft, moot steeds in
de weer zijn.
Dy 't gjin wirk het jout de divel wirk.
Iemand, die geen work heeft ( ledig
loopt ), geeft den duivel work. — Ledigheid is des duivels oorkussen.
It rabbersgild, der 't de divel syn hannen oan Ofdroege het. Het kwaadspreekstersgild, waaraan de duivel
zijne handen heeft afgedroogd.
Dat giet op in diveldead of. Dat gaat op
een duiveldood of (kan wel op een
ongeluk uitloopen ). — Van iemand
die zich in gevaar begeeft, hotzij
lichamelijk of finantieel, met eene gewaagde onderneming.
Hjir scale de podden om hdnbakje, de
froasken om gflzje, de katten om slingerfestje en de deale soil er syn psis
om kardsje. (De eig. bet. van psis
(thans pyst) is pees, lat. penis ). Hier
zullen de padden de handen over ineenslaan ( van verbazing ), de kikvorschen
om huilen, de katten om slingervasten
( ter loops, in der haast even vasten)
en de duivel zal er zijn staart om
krabben (van welbehagen ).

doar.
De sta by de doar I de stok bij de deur.

— Niet of graag ; kiezen of deelen.

II.

De doar ta ! de heidens komme. De deur
dicht ! de heidens komen. — Weest
op uw hoede ! wij worden beluisterd
en bespied.
Hazjen is pongli.izjen, sea de skroar en timmere in doar. Huistimmeren is bearsplunderen zei de snijder, toen hij een
deur wat Het
'
herstellen.
Hy kaem foar de winige doar. 11u kwam
aan de winderige deur (word onheusch
afgewezen, by. een yr(jer bij eon meisje ).
In algemeenen zin: Hy kloppet oan in
clOvemans doar ; hij klopt aan eens
doovemans deur (vindt geen gehoor).
Hy hdldt altyd in efterdoar iepen. Hij
houdt altijd eon achterdeur open (zorgt
voor een veiligheidsklep ).
It giet syn doar foarby. Het gaat zijn
deur voorbj. — Hij komt niet in aanmerking , dat gelukje loopt hem mis.
It leit net foar myn doar. Het ligt niet
voor mijne deur ( niet op mtnen weg;
de zaak gaat mij niet aan).
Dat docht de doar ta. Dat doet de deur
toe. — Dat zet de kroon op het work.
Hy komt altyd mar mei de doar yn 't
has fallen. Hij komt altijd maar met
de deur in het huis vallen (zegt plompverloren en onomwonden zijne mooning).
Ik wiisde him it gat fen 'e doar. Ik
woes hem de opening der deur ( beduidde hem kortaf, dat hij haastig mijn
huis had to verlaten ).
Ik ha wol bliezen heard, mar 't Wier
foar de smidsdoar. Ik heb wel blazon
gehomd, maar 't was voor de smidsdeur ( het geblaas van den blaasbalg;
digs er niets ongewoons in gevonden).
Ast de pleagen ta de foardoar zit jageste
komme se to de efterdoar wer yn.
Jaagt men de plagen de voordeur nit,
zt komen de achterdenr webr in.
For dieven kin min doarren en finsters
slate, mar for Ofsetters net. Om voor
dieven veilig to zijn, kan men zijne
deuren en vensters sluiten, maar voor
afzetters en oplichters niet.
Ik mei gjin smoarge stokken foar myn
doar life. Ik zie ongaarne beslijkte
wandelstokken (manors om geld) voor
mijn deur.
Nest de doar, baste frjeon. De naaste
buurman, de baste yriend.

20
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Hy is sa frjeonlik as de doar fen 't
rasphils. Hij is zoo vriendelijk als de
deur van het rasp- of tuchthuis.

't ear. leder op zijne plaats, zei domine ; then nam hij een dient je van
zijn bef en plaatste 't achter zijn oor.

Hy is tsjin 'e doar fen 't rasphfis oan
roan. Hij is (met zijn gelaat ) tegen
de ( dicht met ijzeren proppen beslagene ) dour van het rasphuis geloopen. — Hij is pokdalig.

Fen dwaen wirdt min wiis, sei dominy,
en hy smiet jiffrou ta 't opkeamersfluster ?it om hjar 't fleanen to learen.
Al doende leert men, zei domin g , en
wierp zijne vrouw het venster der
bovenkamer uit, om haar to learen
vliegen.
Master en dominy binne broek en wammes.
De schoolmeester en de domin g zijn
broek en wambuis (zij behooren bij
elkander ).
Min sjucht de dominys net fierder as oan
'e mil ta. Men ziet de domine's maar
half (nl. als zij op den preekstoel
staan ; men kent ze slechts ten deele ).

Hy kin fen earmoed de efterdoar niet fine.
Hij kan van armoedo de achterdeur
( het heimel& gemak ) niet vinden.
Buten doar bisletten is hast forgetten.
Buiten de deur gesloten ( een begravene ) is spoedig vergeten.

dokter.
As in minske fyftich jier is moat er syn
eigen dokter, syn eigen dominy en syn
eigen abbekaet laze kinne. Wanneer
een Insch vijftig jaren is, moat hij zijn
eigen dokter, zijn eigen domin g en zijn
eigen advokaat kunnen zijn.
Seafte dokters meitse stjonkende wounen.
Zachte dokters maken stinkende wonden.
It stiet faei as de dokters sizze : Gods
macht is great. Het staat (met een
zieke ) gevaarlijk, ale de dokters zeggen : Gods macht is groot.
Dyn gong is gjin dolctersgong. Een loop
van u is niet die van een dokter. —
Doet gij een loopje meer of minder,
dat kost geen geld.
Min scoe earder in dokter for de pleiters
as in kok for de swiet-iters meitse.
Men zal gemakkelijker een dokter voor
de pleitlustigen, dan een kok voor de
lekkerbekken kunnen maken.
As dokter helle wirdt is 't in ingel, mar
as er om jild komt is't divel. Wanneer men den dokter bij een zieke
haalt, is hij een angel, maar komt hij
om betaling, dan is hij een duivel.

dominy.
As de folcs dominy is, mei de boer syn
goezzen wol neigean. Als de vos de
passie preekt, boer pas op je ganzen.
In dominy dy tongert mei syn wirden,
moat earst bliksemje mei syn eksimpel.
Een predikant, die dondert met zijne
woorden, dient vooraf to bliksemen
met zijn voorbeeld.
Elk op syn plak, sei dominy, do krige
cr in Ns fen 'e bef en sette 'm efter

Sole folk moat sokke dominys ha, sei de
boal, en hy waerd preker to Belem.
Zulk y olk moat zulke domine's hebben, zei de beul, en hij ward prediker
to Belem.
It is mei de dominys : de &Use Licht en
de han oan 'e hoed. Het is met de
domine's: de beurs dicht en de hand
aan den hoed ( beleefd maar niet mild
in 't geven
Dominys binne bidders, mar gjin jouwers.
Domine's zijn bidders maar geen gevers
(houden er niet van iets weg to schenken ).
Dominys binne wriuwpeallen, der 't kristelike fe de Mid oan rost. Domine's
zijn wrijfpalen, waar het christelijke
vee de huid aan rost.
As_ de aide hynsders net yn 'e himel
komme, den komt tis dominy der ek
net, sei Jankmoai. Komen de oude
paarden niet in den hemel, dan onze
doming zeker ook niet, zei Jankemui.
Hy woe 't allegearre wol leauwe hwet
dominy sei. Hij knikte op alles toestemmend wat domin g zeide ( zat in
de kerk to knikkebollen).
In dominy yn 't foarmidden, nou is 't
tiid fen bidden. Een doming in het
gezelschap, nu zal het tijd van bidden
zijn.
Dominy seit : Us lcin /belt oer fen Wilke
en huning en jiffrou bakt wetterpankoeken yn oalje. Doming zegt: ons
land vloeit over van melk en honig,
en zijne vrouw bakt waterpannekoeken in raapolie.
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Us dominy jout in goed miel malice, mar
by skopt de amer wol ris om. Onze
domine gelijkt eene koe, die goed
melk geeft, maar some den emmer
omver schopt. — Hij preekt heel mooi,
maar leeft some berispelijk.
Dominy keart jiers ienkear de pankoek
om. Domin y keert de pannekoek ( zijn
stapeltje oude preeken ) eenmaal 's
jaars het onderste boven ( en begint
dan weer met no, 1).
Alle dingen ha twa oanfetsels, behalven
in dominyssteek en in koekpanne, de
iene het trije en de oare mar ien.
Alle dingen hebben twee aanvatsels,
behalve een dominees-steek en een
koekpan; de een heeft er drie, de
andere maar een.
Us dominy en ik binne, as 't fyn titpluze wirdt, min of mear yn 'e famylje. Syn heit en myn heit wieren
— heiten. En syn memme memme mem
en myn heite heite moaike habbe op
ien en deselde page hjar himden hawn
to dru(jen. ( Volksaardigheid ).
Dy de dominys en de frouljue tsjin him
het scil faek de skinen stiette. Wie
de domine's en de vrouwen tegen zich
heeft, zal dikwijls de schenen stooten.
each, eagen.
Hy sjucht tsjin syn eachs-lidden oan.
Hij ziet tegen zijn oogleden aan (hij
slaapt ).
In pear eagen as tafelboerden. Een paar
oogen als tafelborden ( groote wijd
opgespalkte oogen).
It ljocht sjucht him to de eagen itt as in
aep tit it gat. Het licht ziet hem ten
oogen uit als een aap uit het g .t (hij
ziet er erg dom uit ).
Ik scil him dat yn 'e eagen drippe litte.
Ik zal hem dat in zijne oogen laten
druipen ( hem er van laten lusten).
It each is 't diarste lid. Het oog is het
duurste lid.
Neat is goed yn 'e eagen. Niets is niets,
maar toch goed in de oogen.
Hy sjucht mei 't iene each yn 'e Kander en mei 't oare yn 'e Willemstad.
Hij ziet scheel. — Ook : Hy sjucht yn
'e nije wike, in de volgende week.
Ik ha der in skean each op. Ik heb
daar een schuins oog op. De zaak
komt mid niet zuiver voor.

Mei wide eagen nau to sjen, kin dat net
gean. Met wijdgeopende oogen nauw
toe to zien, is dat niet mogelijk?
Men moat foar en of ter eagen ha. Men
client voor en achter oogen to hebben
( zegt iemand die op veel en velerlei
heeft toe to zien) Ook: Min moat
eagen yn 'e nekke ha.
Nou sjucht it ding tit oare eagen. Nu
krijgt de zaak een ander aanzien
( wanneer by. de rechte waarheid er
van aan 't licht komt ).
Hwet baet my in each as ik er net mei
sjen mei? Wat baat mij een oog, als
ik er niet mee zien mag ?
Twa eagen sjugge mear as ien. Twee
oogen zien meer dan een. Het oordeel of toezicht van twee personen is
beter dan van een.
Hwet it each net sjucht, dat biweecht it
hert net. Wat het oog niet ziet, doet
het hart niet aan.
Der binne in hele bulteheakken en eagen
oan fést. Daar zijn heel wat haken
en oogen aan vast. — Wordt gezegd
van allerlei kleine moeilijkheden, die
iemand to bekampen heeft, om zeker
doel to bereiken.
As immen lilk is binne syn eagen forgreatglezen. Wanneer iemand toornig is, zijn zijne oogen vergrootglazen
(hij beschouwt dan kleine fouten als
zware zonden).
Hy het mar ien each yn 'e foarholle.
Hij heeft maar een oog in zijn voorhoofd ( ziet niet verder dan zijn news
lang is ).
Gjin better leach as hitsfrous each. Geen
beter loog dan huisvrouws oog. — Het
oog der vrouw houdt de kamer net.
Myn each is myn rtj, sei baes, en 't
skeelde mar saun foet. Mijn oog is
mijn maatstaf, zei de baas (timmerman),
en 't was maar zeven voet mis.
It each is greater as 't liif. Het oog is
grooter dan de bulk. — Hij neemt
meer spbs dan hij kan eten. Stadfr. : It
oog is begeerliker as 't hart.
De eagen sitte in minske sa yn 'e holle,
dat se fen him of sjugge. De oogen
zitten den mensch z(56 in het hoofd,
dat zi.j van hem af zien.
It each sjucht altyd fen him. Het oog
ziet altijd van zich af. — Men beoor-
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deelt anderen minder toegevend dan 1
zichzelf.
It ding mei gjin each ha. De zaak mag
geen openbaarheid hebben. — Ook : It
mei gjin wird ha.
Hy is der nei in minske-each. Hij
is geborgen, naar menschen inzien.
Boertend : Hy is der lit nei in bargeeach.
Dat past my as in fast yn 't each, —
as sent yn in siik each. Dat voegt
mij als een vuist in 't oog, — als
zout in een ziek oog.
Eagen als in falk. Oogen als een valk
(vinnige, scherpziende oogen).
_You binne wy der om gear ho me de
bline de eagen ?itskoerre scil. Nu beraadslagen wij, hoe men den blinde
de oogen uit zal rukken ( dus over
iets onnoodigs),
Sfin foar eagen is gjin gachelspil. Wat
men duidelijk ziet, is geen goochelspel.
Hy sjucht mei 't lofter-each yn 't rjuchter eachs-lok. Hij kijkt met het linkeroog in de rechter oogopening ( hij
ziet Scheel ).
It each wol sines ek ha. Het oog vraagt
ook het zijne. — Het bevallige moet
met het nuttige gepaard gaan.
Nou kinst dyn eagen ris forklearje. Nu
kunt ge uwe oogen eens verhelderen
( met de beschouwing van uw beminde ).
Dat wie poeske 't each lit. Dat was
poesje 't oog uit ( hij of zij achtte
zich beleedigd ).
Men kin yens eagen net yn 'e basse
stekke. Men kan zijn oogen niet in
den zak steken. — Wat men ziet moet
men zien; wil iemand iets geheim
houden, hij zorge dat het niet gezien
worde.
Men moat de eagen, soms mar takm:pe.
Men moet do oogen sours maar dichtknijpen ( doers alsof men iets wat ons
ergert of niet gezien moest zijn, niet
ziet ).
Men moat goed eit yens eagen sjen, steeds
toezien dat men niet misleid of bedrogen worde.
Hy leit mei 't fel oer 'e eagen. Hij ligt
met het vel over de oogen ( te slapen ).
Immen foar eagen hdlde, voorkomend
en dienstvaardig jegens iemand zijn

(uif belangstelling in zijne toegenegenheid ). — Ironisch : Men moat yens
wiif foar eagen hdlde, sei de skipper
en liet Ajar yn 'e line rinne. Men
moet zijne vrouw voor oogen houden,
zet de schipper, en liet haar het schip
trekkers ( terwijl hij aan 't roer stond ).
— Dolt meist my wol foar eagen hdlde ;
ast my net hieste en dyn klean net,
den moast neaken rinne. Je dient mij
wel in eer to houden; hadt ge mij
niet en je kleeren niet, ge zoudt naakt
moeten loopen. ( Gezegd als men
iemand een onbeduidenden dienst heeft
bewezen ).
Ik moat dy man nei de eagen sjén. Ik
moet dien man naar de oogen zien
( zorgen hem to vriend to houden,
omdat hij mij bevoor- of benadeelen
kan). — Ook: Dy 't him sets rédde
kin hoeft nimmen nei de eagen to slen.
Hy jout syn eagen de host. Hij geeft
zijne oogen den kost ( verlustigt zich
in de beschouwing van allerlei dingen).
Ik sjuch my de eagen hast ict 'e holle.
Ik zie mij de oogen schier uit het
hoofd ( verwonder mij zeer over hetgeen ik zie).
Nim dyn eagen yn 'e hannen en sjuch
troch de Batten. Neem je oogen in de
handers en zie door de gaten. — Om
zich er of to maken, als iemand klaagt
dat hij niet voldoende zien kan.
Ik ha wol oare ljue onder 'e eagen sjoen
ast dou ien biste. Ik ben met gewichtiger personen, dan gij er een zijt,
in aanraking geweest ( dus tracht me
maar niet bang te maken).
Safolle net as yn myn each mei. Zooveel niet als in mijn oog mag ( d.i.
niets ).
Oer dat bern binne in pear kweade eagen
Bien. Over dat kind zijn een paar
kwade oogen gegaan ( het is betooverd ).
Ily het twa eagen op dy faem smiten.
Hij heeft twee oogen op die meid geworpen ( is op haar verliefd ).
Woordspeling op het werpen met
dobbelsteenen, bij verloting van ganzen, eenden, enz., waarbij men pleegt
te zeggen : Ik ha tsien (of meer of
minder ) eagen op in goes smiten.
Hy Bunt lis it ljocht yn 'e eagen net.
Hij misgunt ons het licht ouzer oogen.
— Van een hater.
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It skimert him net foar 'e eagen. Het
schemert hem niet voor de oogen. —
Hij heeft een helder verstand.
Hja sjugge my rnei fils-eagen oan. Zij
zien mij met uilenoogen aan ( met
nijdige, wangunstige blikken, omdat zij
iets, wat ik heb verkregen, voor zich
hadden begeerd).
Liddige eagen habbe folio to bisjen.
Ledige oogen hebben veel te bekijken.
Immen i n red foar de eagen draeije.
lemand een rad voor de oogen draaien
(hem misleiden ).
Dat is rnei in heal each wol to sjen.
Dat is met een half oog wel te zien
('t is duidelijk zichtbaar ).
ear, earen.
Hy harket mei saun pear earen. Hij
luistert met zeven paar ooren ( zeer
aandachtig ).
Hy harket oft er him lij wetter yn 'e
earen getten wirdt. Hij luistert, als
wordt hem lauw water in de ooren
gegoten ( met gespannen aandacht en
met veel genoegen ).
De earen scille him yet wol ris, bikOge
wirde. De ooren zullen hem nog wel
eons bekauwd worden. Hij zal iets
anders moeten ondervinden dan een
weelderig leventje.
Hy is mar just droech efter 'e earen.
Hij is pas achter de ooren opgedroogd
(een kijk-in-de-wereld).
It is op ien ear nei fold. Het is op een
oor na gevild ( op een kleinigheid na
afgedaan ).
Hy is d'Of foar 't ear der 't er net mei
hearre wol. Hij is doof voor het oor,
waarmee hij niet wil hooren. Hy
het speksivaerden( stukken spekzwoord )
foar de earen, hij is Oostindiesch doof.
Dou hoefst my gjin earen oan 'e kop to
naeijen. Je behoeft mij geen ooren
aan den kop te naaien (niet met leugens om den tuin te leiden ). — Ook:
lk lit nay gjin ringen yn 'e earen
naeije.
fly het hwet efter 'e earen. Hij heeft
iets achter de ooren ( bezit moor dan
hij vertoont ).
Dy 't oan 'e wei tinimert siizje (le earen.
Wie aan den weg timmert, dien suizen

de ooren ( van het bedillen der voorbijgangers ).
Hja kin hjar earen skodsje dat se klappe.
Zij kan hare ooren schudden, dat zij
klappen ( overal vrij het hoofd opsteken, omdat haar goede naam onbesmet is ).
It giet him ta 't iene ear yn en ta 't
oave wer lit. Het gaat hem het eene
oor in en het andere weer ult. --onthoudt niet wat hem gezegd wordt.
Lytse poatten habbe ek earen. Kleine
potten hebben ook ooren. — Kinderen luisteren naar de gesprekken der
ouderen.
De earen sitte him nei oan 'e holle.
De ooren zitten hem dicht aan zijn
hoofd ( hij is gierig ).
Hja frette my de earen fen 'e kop. Zij
eten mij de ooren van het hoofd (zij
houden mij kcal: een aantal kinderen,
dienstboden, werklieden ).
Hy het in lies yn 't ear rinnen. Er
loopt hem een Luis in het oor ( hij
is slecht gehumeurd ).
Hy het in stinger oan 'e earen krige.
Hij heeft een klap aan' de ooren gekregen ( een flinke erfenis ).
Dy 't gjin kwea hearre wol moat syn
earen stopje. Wie geen kwaadspreken wil hooren, dient zijne ooren to
stoppen.
Bare, earlik.
Bydwaen is earlik, Ofnimmen is skelmjen.
Bijvoegen is eerlijk, ontnemen is schelmerij. — Iron. gezegd, wanneer iemand,
aan hetgeen hij vertelt, iets toevoegt
om 't mooier to maken. — Ook: In
skelm dy der hwet Ofnimt, in knap
man, dy der hwet by docht.
Yn 'e snaebsnobbers finne moat j'y djoet:je
en stoeije en earlik boerkje sonder Md.
In het snapsnoepers weiland ( op het
gebied van den liefdehandel ) moot gij
spelen en stoeien en eerlijk boeren
zonder geluid.
Der 't gjin kriich is is gjin eare, sei de
koster en sloech de bielden mei de
betsdoek om 'e noas. Zonder naijver
geen eer te behalen, zel de koster, en
sloeg de beelden met zijn zakdoek om
den neus.
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fiwet eare geskiedt myn dochter ! hja
moat fen in soldaet yn 'e kream. Welk
een eer valt mijn dochter ten deel!
zij moet van een soldaat in de kraam.
— Te Leeuwarden: Sy wordt fan 'en
soldaat thus brocht.
Dy 't syn eare foar 't ijucht siikje wol,
kontt it djar te stean. Zoekt men zijn
eer voor de rechtbank, dan komt zij
duur.
Hwet is earlik ? De giselpeal efkes frij.
W at is eerlijk ? Den geeselpaal rakelings vrij loopen.
Hy is wol ris in earlik man foarby gien.
Hij is wel eens een eerlijk man voorbij gegaan ( of hij zelf een is — dat
is de vraag).
Hy is earlik salang er gjin gelegenheid het.
Hij is eerlijk, zoolang hij Been gelegenheid vindt ( om oneerlijk to handelen ).
Alle eare en glans is der of. Alle eer
en glans is er af. — Van voorwerpen,
die gescbonden zijn van personen,
die zich onedel of schandeliik hebben
gedragen.
Dy 't syn eare by de strjitte kilts siikket
is al lest. Die bij de buren rondloopt,
om zijn eer te verdedigen, is achterop.
Hyngstetyskers en bargejeijers binne
stom-earlike ljue, hja lige noait of hja
binne er sels by. Paardenrossers en
varkenshandelaars zijn door en door
eerlijke lieden , zij liegen nooit of zij
zijn er zelf bij tegenwoordig.

earm.
De earmen binne him to koart. De
armen zijn hem te kort ( hij is niet
voldoende bemiddeld om te doen wat
hij zou willen). — Ook: De fingers
binne him to koart.
Hy het de bocht om 'e earnttakke, hij
heeft de bocht om den elleboog ( hij
heeft wel geld, is boven Jan ). — Hy
haldt in slash oat 'e earmtakke, behoudt zich iets voor, zorgt gedekt to
zijn.

Syn earm rikt fier. Zijn arm reikt ver
( hij heeft geld, eigendominen en
macht).

elk.
Elk moat syn eigen paedtsje leder
moet Ain eigen wegje langs ( het hem
voorbeschikte levenslot ondergaan ).
Elk is him sels de neiste. leder is zichzelf de naaste.
Elk het syn pop der 't er mei boartet.
leder heeft zijn speelpop.
Elk moat to spar en to kloet. leder moet
druk in de weer om bet werk zoo
spoedig mogelijk tot een goad einde to
brengen.

faem.
Yens eare to bihalden jout mar lest, sei
de faem, ik bin bliid dat 'k mines kwyt
bin. De eer to behouden geeft maar
moeite, z r..! de meid, ik ben blij, dat
ik de mijne kwilit ben.
In faem oft se tit 'e dyk dold is. Eene
meid als uit den dijk gedolven ( uitmuntende door een flinken lichaamsbouw, welgemaaktheid en eene bloeiende gezondheid ). — Zoo ook :
hynsder ( paard ) oft it tit 'e dyk dold is.
It gemak roar de eare, sei de faent
hja siet op 't gat by 't skatelwaskjen.
Het gemak voor de eer, zei de meid,
toen ze plat op den grond zat to
vatenwasschen.

Hy sjucht de fammen al nei de hakken.
Hij kijkt de meisjes reeds naar de
hielen. — Van een aankomend jongeling, die reeds verliefd is.
Yn in eptich faem stilcet .jamk in slier
fen in wlif. In een net meisje schuilt
dikwijls eene slordige huisvrouw.

Pisjen giet foar dounsjen (dansen) sei
de faem. Het noodzakelijke gaat voor
het aangename.
Patsjen of ear-afsmjen is skeel , sei de faem.
Kussen en oorafsntden maakt verschil,
zel de meid. — Zij woes haren vrijer
op 't verschil tusschtn vrijen en vechten.

Hy het to min earmslach. Hij heeft to
weinig armslag ( to weinig geld om
zijne zaak naar behooren te drijven ).

Skande smakket soviet, sei de faein en
skrabbe de saker fen 'e rys. Schande

Hy forliest ljeaver in molt we as in earm.
Hij verliest liever een mouw dan eon
arm ( nog Never in 't geheel niets).

dy pent op Ofbraek forkocht waerd,
tole se frpj heat wirdich. Ward die

smaakt zoet, zei de meid, en schraapte
de suiker van de rijst.
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meid op afbraak geveild, zij zou veel
waard — Van eene kostbaar gekleede, rijk met goud versierde jongedochter.

Dy faent is sa bang fen in feint as in
bidler fen in dabelshir. Die meid is
zoo afkeerig van een vrijer, als een
bedelaar van een dubbeltje.

Dy faern is forkocht, mar yet net Ofievere•
Die meid is verkocht, maar nog niet
afgeleverd ( zij is verloofd ). Zie ook
I, 362.

Der binne mear fammen as tsjerken. Er
zijn weer vrijsters dan kerken ( dus
niemand, als hij 't niet vorkiest, behoeft ongetrouwd te -blijven ).

Dy Mem is op 'e heechste merk. Die
meid staat op den hoogsten marktprijs
( in den schoonsten bloei harer jeugd).

Dat is in ding dat fest sit, sei de faem
en hja hie de feint by de noas. Dat
is een ding, dat vast zit, zei de meid
en zij had haar vrijer bb den news.

Dy faem moat for in lyts pryske foart.
Die meid moet voor een klein prijsje
weg ( zij is juist niet arm, maar leelijk).
Dy faem komt fen alle merken wer
Die meid komt ( evenals een onverkoopbaar stuk vee), van alle markten
terug ( zij bezoekt alle kermissen en
pretten maar krijgt geen vrijer). —
Ook van een dienstbode, die, waar zij
komt dienen, wordt weggezonden.
De faem is yn 'e ntalmounle rekke. De
( al te aanvallige) meid is in den mallemolen geraakt ( door knapen van
verdacht allooi in de maling genomen ).
— Ook van eene meid, die den onzedeljjken weg is opgegaan.
Dy faem is op skien pompier. Die meid
is op blank papier ( staat met niemand in rekening, heeft geen vrijer
aan de hand ).
Dy faem het in bulte spatten en yallen.
Die meid heeft vele gebreken. Spatten en gallen zijn ongemakken, die paarden aan de pooten kunnen hebben.
Dy faem is net fen strie fold. Die meid
is niet met stroo ( maar met jets enders ) gevuld ( en alzoo niet ongevoelig
voor 't andere geslacht ).
Dy faem sjucht er goed tit for in tsjirmer.
Die meid ziet er nog al goed uit voor
een ziekelijk niensch. — Iron. van
een flinke gezonde meid.
Dy Mem is fen 'e tosk, boven de jaren
om to trouwen eig.: zij heeft de tanden gewisseld, evenals eene koe, die
in dit geval door vetweiders ongaarne
gekocht wordt, als zijnde te oud.
Dat is in faem der 't ?is Ljeaven Hear
neat oan forgotten het. Dit is een meisje,
waaraan onze Lieve Iteer niets heeft
vergeten. — Ook : Dat is onbilekke
caner, onbelaakte waar ( een meisje
waar niets op aan to merken vast ).

sei de faem, as ik,
De klok skyt
urea,
in frijer ha. Do klok sch
zei de meid, als ik een vrijer bij mij hob.
De miening bidroech de faem ; hja miende
dat se de boer ha scoe en hja krige de
jonge. De meening bedroog de dienstmeid, zij meende den boor tot haar
man to zullen krbgen en zij kreeg den
kleinen knecht. — Gebezigd als iemand
zegt : .„Ik meende ...... "
Dy faem het in bulte wyt yn 'e eagen,
groote glinsterende oogen, 't welk
geldt voor een bewijs van manziekte.
Hwa kin om alles tinke ? sei de faeln
en hja gyng solider amers to meltsen.
Wie kan aan alles denken? zei de
boerenmeid, toen zij , zonder emmers
nit melken was gegaan.
Dy faem het hjar Ale fleane litten. Die
meid heeft haar uil later vliegen ( haar
eer verloren).
Dy faem der stiet de klop op. Die meid
is achtentwintig jaar. — Vroeger, tot
op het midden der 190 eeuw, was hier
een zilvermunt van 28 stuivers (f 1.40 )
in omloop, waarop, tot waarmerk, een
stempel of klop was geslagen. Hierop
zinspeelt het spreekwoord.
Faem to wezen, dat giet ; mar jong widdoic : dat hdldt hwet yn. Vrijster to
zijn, dat gaat wel, maar jong weduwe:
dat beteekent iets.
De straffe op in gnappe kokenfaem is in
loge boddelerij. De straf op eene bekwame keukenmeid is eene ledige
provisiekast.
Ik Mid fen foarlitgong, sei de faem l en
joech de lyndraeijersfeint in blau skine.
Ik houd van vooruitgang, zei de meid,
en gaf den lijndraaijersknecht een
blauwe scheen,
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Der vier ris in feint* Rinse, dy koe
't sa mdl bitinse ; hy frege de faem
ho 't sy it naern as hy ris by hjar
kaem. Hja sei : Dat mei 'k wol life. —
Do kaem er in did mantsje oan, dy
woe ris mei hjar frije. Hja waerd sa
kjel, hja roan sa fel, hja sei Ile moat
myn woartels wjudde ; it onkrad fyn
dat waechst er yn. Kom hjir, myn
lytse Ryn. (Dantumadeel). Er was eons
een vrijer Rinse, die kon het zoo dwaas
bedenken (verzinnen), hij vroeg de
meid, hoe zjj het nam, ale hij eons bij
haar kwam vrijen. Zip zet: Dat is mt
wel. Toen kwam er een oud mannetje
aan, die wilde eens met haar vrjjen
(liefkozen). Zjj word zoo verschrikt,
zij lisp zoo snel, zij zeit: 1k moet mijne
wortelen wieden; het onkruid fijn, dat
groeit er in. Kom hier, mijn kleine
Ryn.

Hier ( ook hear) en fear, haar en vederen. — Viervoetige dieren en vogelen,
de bezitting van een veehouder. Overdr.
ook gezegd van andere roerende goederen. — Hy lectern der oan mei syn
hele hier en fear, hij kwam daar aan
met alley wat hij bezat. Immen tit
syn /tier en fear stiette, iemand uit
zijne bezitting verdrijven.

Mei dy faem koe min wol in goarrige
breid biskamje. Met die ( knappe) meid
zou men een ziekelijko bruid kunnen
beschamen (in de schaduw stollen).

Hy of hja lit de moedfearren hingje.
of zjj last de moedvederen hangers
( verliest door tegenspoed veerkracht
en levensmoed).

Dy faem komt al yn 't neisjén. Die
meid begint rond to zien naar iemand,
die haar nog zou willen vragen ( zij
wordt ouder).
Swiete parren en jonge fammen kinne
net darje. Zoete peren en jonge meisjes
zijn niet duurzaam.

farre.
Far ik mei jo net, den far ik mei in oar.
Vaar ik met u niet, dan vaar ik met
een ander. — Ik ben aan u niet gebonden.
Ile ha to lang for bottelier fearn om net
to Witten ho 't yn kelder en koken tagiet.
1k heb to lang voor bottelier gevaren,
om niet to weten hoe het in kelder
en keuken toegaat. Ik laat mjj
geen knollen voor citroenen verkoopen.
Ongelokken farre mei. Ongelukken varen
mee — op de zee des levens.
Hy fart mei as de greate West. Hij vaart
mee als de groote mast.
Hy fart mei in knip yn 'e fieugel. Hij
vaart met een knip in den vleugel
( zit onder de pantoffel).

Hier mei hier en fear mei fear. Haar
met haar en veer met veer. — Hazen met honden en vogels met vogels
vangen. Oude jachtregel.
Hy kin itt eigen fearren flearte. Hij
kan uit zijn eigen vederen vliegen
( met eigen geld zijne zaken drijven ).
Forhannelje gjin fearren, der stout to, folk wei. Verhandel goon vederen,
er stuift to veel van weg.

fel.
Hy het it mdl fel oan. Hij heeft het
gekke vel aan ( heeft een kwaadaardige bui). — Vooral van een dronkaard, die tegen vrouw en kinderen
vloekt en kijft.
Hy het it koart (kort) fel oan. lit is
slecht gehumeurd en erg kort van stof.
Immen it fel oer 'e nekke helje. lemand
het vel over den nek halen ( finantieel uitkleeden).
Ik bin binaud yn 't fel, benauwd tengevolge van zwoel drukkend weder.
Hy stekt yn in min fel; ook: hy sit net
yn in goede had. Hij steekt in geen
goede huid,heeft eenziekelijk lichaamsgestel.
Hja sit net allinne yn 't fel. Zij is
zwanger.
sei mem en hja helle 't fel oer 'e
nekke. Piep ! ba! zet moeder en haalde
haar vel (hemd) over den nek.

fear.

It fel is him to near. Zijn huid is hem
to strak ( hij is gierig).

De swan is syn fearren allike nedich as
in mosk. De zwaan behoeft zjjne vederen even goed als de musch.

Elk hwet fen de stokfiskfellen. leder
iets van de stokvischvellen ( zijn deel
van de versnapering ).
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fet (vet).
Eike beest het syn fet. leder dier heeft
zijn vet. — Men zegt dit, wanneer
iemand in zijn eten of drinken een
flood insekt vindt, dat inimers ook zijn
voedingswaarde heeft.
Ier yn 'e weide, ier fet. Vroeg in de
weide, vroeg vet.
Jaget min de fette brimzen wei, de meagere komme werom. Jaagt men de
vette wespen weg, do magere krijgt
men terug.
't Is altyd fet yn in oarmans
Het is altijd vet in eons anders schotel.
It fet is fen 'e tsjettel. Het vet is van
den ketel (het bests is verteerd ).
Dat kin de koal net fet meitse. Dat kan
de kool niet vet maken. Dat kleine
voordeel helpt niet veel huishouden.
Der scil er net fet fen wirde. Daar zal
hij niet vet van worden. Dat zaakje,
die onderneming zal horn niet rijk
maken.
De koal is 't fet net wirdich. De kool
is het vet (het zaakje de kosten ) niet
waard.
It sit er op as did fet. Het zit er op
vast als oud vet ( b y. op een wagonas ). — Er zit tusschen die twee eene
veete, waarbt aan geen verzoening
valt to denken.
In hele bulte sjeu en gjin fet. Veel jus
en goon vet. — Veel nagemaakte deftigheid zonder degelijkheid.
Y.); 'e okseweide fynt men net foils dy
tige fet binne. In de ossenweide vindt
men niet velen, die flink vet zijn. —
Onder de gestudeerde lieden vindt men
slechts zelden degelijk wetenschappelijke mannen.

fet (vat).
In fet jout tit as 't yn het. Een vat
levert op, wat het in heeft. — Iemand
spreekt naar hij verstand heeft.
It is yet net yn tichte fetten. Het is
nog niet in dichte vaten. — Holl. :
nog niet in het vaatje, waar het
zuren moot. De zaak is nog niet voor
goad afgedaan.

finger.
By het him lilk yn 'e finger snijd. Hjj

heeft zich leelijk in den vinger gesneden ( een nadeeligen koop gesloten ).
As men sokke ljue de lytse finger jout
nimme se de hele hdn. Wanneer men
sommige lieden den kleinen vinger
aanbiedt, nemen zij de gebeele hand.
Hja kin hjar man wol om'e finger woelje.
Die vrouw kan haar man wel om den
vinger winden ( leiden als een lam ).
Dy faem binne de fingers hwet to lang
het lange fingers. Die maid —of is
diefachtig.
Hy kin — of doar gjin finger yn'e yeske
stekke. Hij kan of durft geen vinger
in de asch to steken ( zich 't geringste
niet veroorloven, uit vrees voor zijne
vrouw, meester, meesteres, enz. ).
of hja stekt gjin finger for my yn
—Hy
'e yeske, doet niet de minste kleinigheid voor mij.
Siz dat net en Mid him de finger yn'e
Zeg hem dat niet ( geen minvleiende waarheden ), hem tegelijk uwen
vinger in den mond houdende.
As de fingers him allike lang binne scil
er him forbetterje. Wanneer eerst al
zijne vingers even lang zijn, zal hij zijn
leven beteren.
Elk het syn lek en brek , hwet de iene oan
'e greate tean het, dat het de oare oan'e
lytse finger. leder heeft zijne gebreken;
wat de een aan den grooten teen heeft,
dat heeft de ander aan den kleinen
vinger.
As men yn 'e freamdte is moat men de
finger ris yn 'e group stekke en der
oan rilke yn hwet kin men is. Is men
in den vreemde, dan dient men den
vinger eons in den grond to steken, om
daar aan to ruiken, in welk land men is.
Hdid dy kearel de finger tit 'e male.
Houd dien man uwen vinger uit den
mond ( doe geene zaken met hem, hij
zoude u afzetten ).
Aide ljue en bern moat men troth de
fingers sjen. Oude lieden en kinderen
moat men door de vingers zien ( iets
toegeven).
lk kin oan elke finger wol len krije,
sei de faem. Ik kan aan elken vinger
wel een ( vrijer, sig. een trouwring )
krijgen, zot de maid.
Hy sjucht my altyd op 'e fingers. lit
kijkt mij altijd op de vingers ( let
steeds nauw op al mtn doers en laten).
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fyoele.
Dat is t(jetre brditje, sei de man, en lei
in fyoele op 't hear. Dat is dure

Hy het in flit wear as in bears. Hij

heeft een yin meer dan een baars.
kan een potje breken, in hem
wordt veel door de vingers gezien,
wat in anderen wordt afgekeurd.

brandstof, zei de man, en legde eon
viool op het vuur.

Rop gjin hearring earst se yn't net heste.

Ilouliken dy foar de fyoele klonken wirde
doge net. Huwelijken die voor de

Roep geen haring voor gij ze in het
net hebt.

viool (bij kermispret) geklonken worden deugen niet.

Dochters en deade bleijen moat men net
lang bitearje. Dochters en doode bra-

Hwa het dat op 'e fyoele spyljen heard?

sems ( visch) moet men niet lang bewaren.

Wie heeft dat op de viool hooren
spelen ( van zoo lets geks of buitensporigs ooit gehoord ) ?
It miskearret altyd oan 't len of 't oar,
sa net oan 'e fyoele, den oan 'e strykstoic. Het hapert altijd aan het een

of het ander, zoo niet aan de viool,
dan aan den strijkstok.
Men kin wol in fyoele tsjin in beam oan
stikken slaen. Men kan gemakkelijk

een viool tegen een boom in stukken
slaan. — Jets goeds to bederven ; lets
uit to voeren , waartoe moed noch
kracht worth vereischt , kan ieder.
fish, fiskje.
Deade fisken kin men best fange. Doode

visschen kan men 't gemakkelijkst
vangen. Sommigen hebben 't yolk
liever dom dan andersom.
Yn 't ein fen 'e fake fangt men de fisk.

In het einde der fuik vangt men de
visch. — Bij het sluiten der rekening
komt men aan zijn geld.
Bs en fis mut men bruke as 't er is.

Der rint wol ris in germ onder 'e bleijen.

Er wordt wel eens een germ (gemeene visch ) onder de brasems gevonden. — Onder de kinderen van een
braaf gezin komt soms een deugniet
voor.
Der giet len mei bleijen hinne. Daar
gaat iemand met brasems heen. —
Spottend voor : naar den pastoor to
biechten.
Hy ftaeit as in fisker. Hij vleit ale een
visscher ( met zijn lokaas ).
Hy fisket yn forbean wetter. Hij vischt
in verboden water (loopt bij slechte
vrouwen, pleegt overspel).
fj fir.
As dat oan 'e gong komt is 't : „Mannen,
sidle tit .f" sei 't dld wiif, en hja sette
in fiar oan fen twa tureen en in
klinkertstien. Komt dat aan 't branden,

dan is het: „Manner schikt terug !"
zei de oude vrouw, toen zij een vuur
aanlegde van twee turven en een baksteen.

(Stadfr.) Een ijsbaan kan men niet
maken wanneer men wil en versche
visch is er niet altijd to bekomen.

Dy 't him ienris barnd het mijt it fjar.

Potmarge is heechldnners ( hooglanders )
fisk. Bewoners van hooggelegen stre-

Dy tichtst by 't fjar sit waermt him best.

ken, waar geen water is, eten gort
met rozijnen voor visch.
Dou hest it greatste gelyk op 'e fisknterk, alle skylfiskkoppen kinne 't
tsjetgje. hebt het grootste gelijk

op de vischmarkt, alle schelvischkoppen kunnen 't getuigen. — Ook : Dou
hest it greatste gelyk op 'e fiskmerlc
as 't er allinne biste ; ale gij er alleen

zit.
Dat is fiskjen efter 't net. Dat is vis-

schen achter het net ( vergeefsche
moeite omdat het to laat is ).

Wie zich eens gebrand heeft, mijdt
het vuur.
Die 't naast bij het y our zit, warmt
zich het best.
Hy sit twisk,en, 't liar en de briedpanfie.
Hij zit tusschen het vuur en de braadpan ( seer in verlegenheid ). Ook :
11y sit twisken twa fji'rren yn 'e yeske,

tusschen twee vuren in de asch.
It is slim pankoekbakken sunder fjetr of
fet. 't Is moeilijk koeken bakken

zonder vuur of vet.
Lytse loge, greate rjarren. Kleine vlam,

groote vuren. — Kleine oorzaken,
groote gevolgen.
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Dy 't fjtir heist is baratt him earst.
Die 't naast aan het vuur is, brandt
zich het eerst.

Hittite rinse en weroin fleane. Er heen
( snel) loopen en terug vliegen (zoo
vlug mogelijk heen en terug ).

Binne jiinme om fjtir komd? Zijt gij om
vuur gekomen? — Is 't u om twistzoeken to doers?

Hja binne der net nei roan, mar nei
flein om earm to wirden. Zip zijn er
niet naar geloopen, maar gevlogen,
om ( met eon verkwistend leven) arm
to worden. — Ook van een meisje :
Hja is der net nei roan mar nei flein.
Zij heeft al het mogelijke gedaan, om
aan een man to komen, en is nu eene
ongelukkige moeder, hetzij gehuwd of
ongehuwd.

Dy 't fjar bihoeft siikket yn 'e yeske.
Die vuur behoeft, zoekt in de asch.
Hy het in hele boel izer yn 't fjar. Hij
heeft veel ijzer in het vuur ( allerlei
zaakjes te beenderen).
Fen in lyts fonkje komt wol ris in great
fiats. Van een klein vonkje komt wet
eens een groot vuur. — Kleine oorzaken, groote gevolgen.
It fjar wirdt him nei oan' e teannen lein.
Het vuur wordt hem na aan de teenen
gelegd. — Hij wordt in 't nauw gebracht.

fleane.
Better der troth to fleanen as to kr tipen.
Beter er door gevlogen dan gekropen
( nl. door gevaar en moeilijkheden).
Flean ris yonder fearren Vlieg eens
zonder vederen ! — Doe eens wat
zonder geld.
Hwet men. heger fljucht, hwet men leger
saeit. Hoe hooger men vliegt, hoe lager
men daalt.
It skeelt him mar oan 'e wjukken, oars
koed er wol fleane. Het ontbreekt
hem ( den snoever ) slechts aan het
allernoodzakelijkste ( geld, verstand ),
antlers zou hij veel kunnen.
It docht him sa nij as fleanen. Hij is
er zoo wars van als van vliegen.
Lit dat syn feart mar fleane. Laat dat
zijn vaart maar vliegen ( maar loopen
zoo 't wil).
Der is Hecht op 'e kooi. Daar is vlucht
op de kooi. — Er komen veel vrijers
aan huis.
De ekster fljucht sa fier net of de still
moat lykwol folgje. De ekster vliegt
zoover niet, of zijn staart moat steeds
volgen. — Niemand kan zijne lasten
en plichten ontgaan.
In earn fljucht sa heech net of by kontt
wer op 'e g 1"01411 tolanne. Eon arend
vliegt zoo hoog niet, of hij komt weer
op de garde terecht.

Min kin in stien wol yn 'e loft smite,
mar der leart er gjin fleanen fen. Men
kan een steen wel in de lucht werpen, maar daar leert hij geen vliegen
van.
Flean dou trijeris yn 't roun I Vlieg
jij driemaal in 't rond ! — Loop naar
de maan!

flak, bleu, bonke.
Dy 't flask net biskriemt, dy biskriemt

de bonken. Die het vleesch niet beweent, beweent de beenderen. — Beweent men 't verlies van een nabestaande aanyankelbk niet, later zal
men wellicht de zwaarte van 't verlies gevoelen.
De biennen wirde wol ris mean biklage
ast flask. De beenderen worden wel
eens meer betreurd dan het vleesch.
— Een man betreurt wel eens den
flood eener brave vrouw eerst recht
van harte, wanneer hij hertrouwd is.
De ondogensheit sit him yn 't gebiente,
it moat der lit rotsje. Het kwaad zit
hem in het gebeente, het nioet er uit
rotten (nl. in het graf).
Hy wit net hwet flésk er yn 'e kiipe
het. Hij weet niet welk vleesch hij
in de kuip heeft. Hij kept zijn eigen
yolk ( bedienden, huisgenooten) niet.
— Ook: Min moat mar witte hwet
!V&A; min yn 'e /cape het, met wat
yolk men te does heeft.
Hwet neijer oan 'e bonke hwet swietter flask. Hoe nailer aan het been,
hoe lekkerder vleesch. — Hoe zwaarder gewonnen, hoe aangenamer de
winst.
Hy pint op skobberbonk. Hij is er op
uit om bij vrienden on bekenden het
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middagmaal te beloopen. Skobje =
schranzen; bonk = been. Eon hond,
rondloopende om ergens een been te
vinden, loopt dus op schobberbonk.
Hy flammet as in fiesktsjettel. Hij walmt

als een vleeschketel ( van warmte, enz.).

foet.
Net mei twa foetten yit ien hoas. Niet

met twee beenen in een kous.
Geen twee zaken tegelijk doen.
Hy leit mei de foetten yn 't east. Hij

ligt met de voeten in het oosten nl.
op het kerkhof). — Ook: Hy leit mei
kalde foetten.
Hja is net wirdich dat se de foetten by
him onderstekke scil. Zij is niet waar-

dig zijne vrouw te worden.
Min kin 't oan 'e foetten fiele dat it
livens binne. *en gevoelt het aan de

voeten, dat het gelogen is.
Min moat gjin gears onder yens foetten
waechse litte. Men moot geen gras

onder zijne voeten laten groeien (niet
stil staan of zitten).
As tilde ljue dounsje komt alles fen 'e
groun bihalven de foetten. Als oude
lieden dansen, komt alles van den
grond, uitgezonderd de yoeten.
Hy het my in doarn at 'e foet Wan.

de maatschappij ). Ook : zoo gezond
to blijven, dat men Diet bedlegerig
wordt.
Dat het foetten krige. Dat heeft voeten
gekregen ( schijnt op den loop gegaan
to zijn, is vermoedelijk gestolen ).
Berint de weazige foet eat, de yes/dye neat.

Verkrtgt de slijkerige voet iets, de
asschige niets.
De frou het in bongel oan 'e foet. De
vrouw heeft een blok aan 't been
( een klein kind to verzorgen, kan
alzoo niet naar verkiezing uitgaan).
It béste foetsje moat foar. Het bests

beentje moot voor (we moeten 't zaakje"
op de bests wijze trachten to schikken).
Dat gist sa fier as 't foetten het. Dat
gaat zoover Os het voeten heeft. —

Kan 't niet meer, dan houdt het op.
1k stean op ktilde foetten. 1k sta op

koude voeten. — 1k bezit niets.
Mei twa foetten yn ien hoas. Met twee

voeten in een kous. — Het gaat achteruit (by. met een ziekelijk persoon ):
Hy sit mei twa foetten yn ien hoas,

hij zit in verlegenheid.
Hy het him by 't foetsje krije litten.
Hij heeft zich bij het voetje laten
nemen ( zich to veel geld voor iets
laten afnemen).

Hij heeft mt een doorn uit den voet
getrokken ( een gewichtigen dienst bewezen ).

Dat het foetten yn 't gat. Dat heeft
voeten in den grond ( of in de aarde).

Hy kin wol at de foetleasten komnte.

In man mei in forkeard foet. Eon man

Hij kan wel nit zijne voetstappen koin het loopen).
men ( is y

Hy libbet op in greate foet. Hij leeft

in

Min moat foar yens foetten sjén. Men
moot voor zijne voeten zien ( voor-

zichtig zijn).
Mid dy foet, sa seitte wol dounsjen leare.

loud dien voet, zoo zult go good
dansen leeren.

met eon wanschapen voet (do duivel).
op eon grooten voet. Ironisch van
iemand die buitengewoon groote voeten
heeft en bovendien lompe schoenen
draagt.
Dat spil is ta foetten tit glen. Die zaak
is ten voeten nit gegaan (to niet go—loopen
).

Net ntei de foetten yn 'e sek rinne. Niet

als met de voeten in een zak loopen
( maar vlug zich heen en weer bewegen ).
Stele dyn foetten net fterder as de tekkens
fang binne. Steek de voeten niet ver-

der, dan de dekens bang zijn.
It spent wit de foetten onder 't lilt to
haden. Het valt moeielijk om de bee-

nen onder 't lijf to houden ( zich
staande te houden op zijne plaats in

it is de hele wreild net as min ris in
wiet foet kriget. Het is de geheele

wereld niet (geen doodzonde ), als men
eons een natten voet krijgt (.voor een
enkelen keer eons beschonken is).
Min moat de foet by de kale halde. Men

behoort den voet bij den kuil to houden
(met bedaard overleg op zijne zaken
passen). Ook : foet by (le miet

(meetstreep )
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Min kin op ien foet net gean. Men kan
op eenen voet niet loopen. — Heeft
men een borrel genomen, dan moat
de tweede er bij. ( Drinkebroers gezegde. ) — Oudt. : Der giet gjin krie
op ien bien. Er loopt geen kraai op
een poot.
Dy 't op syn eigen foetten gean kin is
frij fen kroaclersjild to jaen. Wie op
zijn eigen voeten kan loopen heeft
geen kruiersloon to betalen.
Dyn foetten scille dy net Ofdrage. 'Uwe
voeten zullen u niet afdragen. ( Oud
Handschrift ).
Hdld it plat fen 'e foetten onder, sa Mist
net. Houd het plat der voeten beneden, dan valt gij niet. — Fig. : sta vast
in je schoenen.
Hy giet op frijersfoetten.J1lj gaat op
vrijersvoeten (is nog ongehuwd ).
Hy smyt my dwerse kneppels foar 'e
foetten. Hij werpt mij knuppels dwars
voor de voeten. — Hij dwarsboomt mij.
Dy tsjin 'e stroom op wol rekket wader
'e foetten. Wie tegen een volksstroom
op wil werken, geraakt onder den voet.
Wie er saun foet onder ierde, by wie
net to fier tit 'e wei. Ware hij zeven
voet onder den grond ( dood en begraven ) hij ware niet to ver weggestopt ( niemand zou het betreuren ).
foks.
Hy wol de foks net bite. Hij wil de vos
niet bijten.
Hy gniist as in pinksterfoks. lib grijnst
als een pinksteryos.

Fen freegjen tvirdt min wit's. Van vragen
words men wijs.
Freegjen stiet frij en 't wegeden stiet er by.
Het vragen staat vrij en het weigeren
staat er bij.
frjeon.
Men lient yens frjeon, men moannet yens
Nand. Men leent zijn vriend, men
maant zijn vijand.
Allemans frjeon, nimmens Neon. Allemans vriend, niemands vriend.
Allemans Neon, allemans gek. Allemans vriend, allemans gek.
As men op reis giet moat men de frjeonen
yn 'e basse ha. Wanneer men op reis
gaat, client men de vrienden ( geld )
in den zak to hebben.
Libje as frjeonen en rekkenje as fijannen.
Leven als vrienden, rekenen als vijanden. — Bij 't rekenen tegenover
elkander geen inschikkelijkheid.
In did frjeon is in greate skat. Een
oude vriend is een groote schat.
In goe frjeon is in wite raven. Een
goad vriend is een witte raaf.
frominsk.
In frominsk as in loge. Een vrouwspersoon als een vuurvlam ( een meisje
of jonge vrouw, blozend van gezondheid en welgemaakt van laden 1. —
Ook : In frominsk as in leelje, als
een lelie ( bloom ).
In frominsk as in stins ( kasteel). Groot,
forsch en sterk vrouwspersoon.

In foks lit him net gau fange. Een vos
laat zich niet gemakkelijk vangen
( een leopard zich niet licht snappen ).

Hy het noait in oar frominske oanroerd
as syn mem. Hij heeft nooit een andere
vrouw aangeraakt dan zijno moeder.
( Van een droogstoppel. )

Liepe foksen wirde ek wol fongen. Listige
vossen worden ook wel gevangen.

frouljue.

Dot de ezels net witte scille de foksen
hjar wol sizze. Wat de ezels niet
weten, zullen de vossen hun wel aan
't verstand brengen.
freegje.

Gjin mdlder gad as frouljue, min kin
der net mei oer wei en min kin der
net baten. Geen vreemder goedje
dan het vrouwvolk : men kan er niet
meg over den weg en evenmin er
zonder.

Dat wiif freget yen it himd fen 't gat.
Die vrouw vraagt iemand het hemd
van 't lijf ( is zeer onbescheiden in het
vragen ).

Hy het gjin frouljuesflesk oan him. Hij
heeft geen vrouwenvleesch aan zich
( laat in het geheel geen trek naar
bet schoone geslacht blijken ). — Van
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sommige meisjes zegt men : Hja het
de romt fen manljuesfiesk oan hjar.
zij heeft overvloedig mansvleesch aan
zich ( verraadt Karen trek naar 't andere geslacht wat heel duidelijk ).
Kofmansfrouwen hinne buurtfrouwen.
(Stad fr.) Vrouwen van kofschippers
zijn gaarne bij de straat ( zij hebben
geen man te bedienen ).
Loopfrouwen en koopfrouwen binne gien
htisfrouwen. (Stadfr.) Vrouwen die
veel op straat loopen en in fraaie
winkels gaan, zijn geen goede huisvrouwen.
In hitsfrou mei in forwielen tonge nimt
folle. Eene huisvrouw met eene fluweelen tong ( die van smullen houdt ) behoeft veel.
Hy het net folle sliep om 'e frouljue
britsen. Hij heeft niet veel nachtrust
aan het vrouwvolk opgeofferd (is nooit
of slechts zelden nit vrijen geweest ).

filgel.

Better yn'e fugelsang as yn'e heareklang.
Beter in het vogelgezang dan in het
heerengedruisch. — Beter in het veld
dan in de stall. — Oudt. : Better yn'e
ffigle sang as yn 'e herren klang.
Beter vrij dan in boeien.
Hwet revel soil der non flapt wirde?
Welke vogel denkt men nu te vangen ?
— Wat wordt er nu ondernomen met
het oog op winst?
Min sjucht oan 'e fearren wol hwet fitgel
it is. Men ziet wel aan de vederen
welk een vogel het is.
Dat fitgeltsje scil 't nest wol hast titileane.
Dat vogeltje zal velhaast het nest
uitvliegen ( het meisje zal wel spoedig
gaan trouwen ).
Min moat wol ris in tielling iitstiare
om in einera gel to fangen. Men moet
wel Bens een taling uitzenden om een
eendvogel te vangen ( een weinig opofferen om veel te verkrijgen ). —
Ook : In spjirring titsmite Om in kabbeljan to fangen.
F itgels fen ien fear fleane graech togearre.
Vogels van eenerlei veeren vliegen
gaarne tezamen.

Min moat gjin ftlgels oer 't net fleane litte.
Men moet geen vogels over het net
laten vliegen ( geen gunstige kansen
laten glippen ).

Lytse fugels, lytse nesten. Kleine vogels,

Dat is in fitgel mei in bek. Dat is een
vogel met een snavel ( iemand vinnig
in het spreken, tegen wien niet ieder
redeneeren kan, allerminst wanneer 't
eene vrouw is).

kleine nesten.
Hy moat jimmer sjen hwer 't de ragels
fleane. Hij moet onophoudelijk zien
waar de. vogels vliegen (heeft geen
ijver en andacht
a
bij zijn werk ).

Earst in kan en den in fetgel. Eerst eene
kooi en dan een vogel. — Eerst een
wooing ( zaak of betrekking ) en dan
eene vrouw.

Dy 't gjin goes krije kin moat him mei
in eineftigel tofreden stelle. Die geen
Bans kan verkrijgen, moet zich met
een eendvogel tevreden stellen.

It is in minne fiegel, dy 't syn eigen
nest bismoarket. Het is een slechte
vogel, die zijn eigen nest bevuilt. —
Het is leelijk van eigen echtgenoot en
kinderen kwaad te spreken.

Elk hdldt syn eigen protter for inlyster.
leder houdt zijn eigen spreeuw voor
een lijster.
Bynei sjit min gjin ftigels. Bijna schiet
men geen vogels.
Eltse fagel tsjottert nei 't syn bek is.
leder vogel kakelt naar hij gebekt is.

Jonge filgels habbe weake nebben. Jonge
vogels hebben zachte nebben.
Sonde,- wjukken kin in felgel net fleane.
Zonder vlerken kan een vogel niet
vliegen.
It .is in inkelde ( zeldzame ) lagel dy der
fljucht ( vliegt ), een voordeeltje dat
slechts zelden voorkomt.

Better finken to ploaitsen as liddich to
sitten. Beter vinken te plukken, dan
ledig te zitten.
Al to let, sei de ekster en hie de bout
yn 'e ears. Al te laat, zei de ekster,
en had den pig in den aars.

Moaije fearren meitse moaije fugels.
Fraaie vederen maken fraaie vogels.
-- De kleederen maken den man.

Twa mosken yn ien flap. Twee musschen in 4en val. — Twee vliegen in
een klap.
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Kwyt wee Hantsje de mosk. Kwijt was
Hansje de mach. — De vogel was
gevlogen.

Bike.
Elk set syn Wen to wetter. leder zet
zijne fuiken to water ( beproeft iets
om voordeel to behalen ).
As 't tij forrint moat me de ftikestokken
forsette. Verloopt het getij, dan moat
men de fuikstokken verzetten. — Hon. :
als 't getij verloopt verzet men de
bakens.
Hy rint yn 'e fake. Hij loopt in de
fuik. — Holl. : Hij loopt in den val.
Hy sit yn 'e fake. Hij zit in de fuik
( heeft zich laten vangen door list en
misleiding ).

galge.
De galge foarby stelle. De galg voorbij
stelen ( met het noodige overleg, om
niet te worden ingepakt ).
Ho tichter by de galge, ho mear dieven.
Hoe nader bij de galg, hoe meer dieven.
It wordt ho langer ho minder, sei de ka,
do 't de galgen Ofbritsen waerden.
Het wordt hoe langer hoe slechter,
zee de kraai, toen de galgen werden
afgebroken.
Hy sjucht er tit oft er fen 'e galge fallen is.
Hij ziet er nit alsof hij van de galg
is gevallen ( mager en ziekelijk ).
Dit is dyn galgemiel. Dit is uw galgemaal. Gezegd tot een dienstbode,
die gaat trouwen en dan in het diensthuis den laatsten maaltijd gebruikt.
Der binne better oan 'e galge fordroege
as hy ien is. Beteren dan hij er eon
is, zijn aan de galg verdroogd ( hij is
door en door slecht).

gapje.
Dy 't aldewiidst gappet rekket wol ris
foarby. Wie het wij dste gaapt ( de
meeste drukte maakt ) wordt wel eons
achteruit gezet.
Dat gappet as in oun. Dat gaapt als
een oven (is zoo duideljjk als het kan ).
Min kin tsjin in oun net gapje. Tegen
een oven kan men niet gapen. — Wat
onmogelijk is houdt op, een arme kan
tegen een rtke niet wedtveren.

It gappet wider as 't byt. Het gaapt
meer dan het bijt. Het schijnt meer
dan het is.
Elk moat gal* scil er bite. Men moot
gapen om to, kunnen bijten.
Hy gappet as in dldroek dy 't efter 'e
siken is. Hij gaapt als eon oude kraai,
die achter adem is.
Gillen en gabjen sette nin merk. Schreeuwen en bluffen bepalen geen marktprijs ( of zetten geen waarmerk op lets ).

gat.
Dy 't alle gatten stopje scil moat in
bulte win ha. Wie alle gaten zal
stoppen, client veel nand to hebben.
Dat is by de gatten heel of ticht, bij de
gaten dicht. — Van een voorwerp,
vooral kleedingstuk, dat gaten heeft
waar ze niet moeten zijn.
Hy het gjin sittend gat. Hij kan niet
lang aaneen stil zetten ( is van eene
bewegelijke natunr ).
Dat smyt it gat sa heech net. Dat loopt
niet hoog in de kosten; dat behoeft
men om de kosten niet na to laten.
Hja smyt it gat sa heech wol as hy.
De bruid bezit ruim zooveel geld als
de bruidegom. — 't Zinspeelt op een
paard dat van weelderigheid opspringt.
It giet for jimme allen, sei de paep en
lapte 't yn syn gat. Het gaat voor u
alien, zee de paep en hapte 't binnen.
( Protestantsche schimp op het gebruik
van den wijn bij de mis.)
Dy swolm is sa glei as in prottergat.
Dat ettergezwel staat zoo spekachtig
glanzend als hot aarsje van een pas
uitgekomen spreeuwtje.
Dat is in holder sonder gat. Dat is een
horsel zonder achterdeel ( eon onevenredig gevormd voorwe'rp, by. eon groot
boerenwoonhuis met een zeer kleine
schuur er achter ).
It is krekt ofst dou diggeltAr yn 't gat
heste. Gij schtnt rust noch duur te
hebben. — Gezegd tot iemand die
driftig verlangt ergens heen to gaan.
(Diggeltjfir is het St. Elmsvuur en
het licht van den glimworm).
Krill) net yn in gat dérst net wer tit
komme kinste. Kruip niet in een gat,
waar ge niet weer uit kunt komen.
Onderneem niets bovon uw vermogen.
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Pine yn 'e holle, is net folle, mar pine
yn 't gat, dat is lancet. Pijn in 't
hoofd, is niet Teel, maar an in 't g . t,
dat beteekent iets.
Hy blaest lit in heech gat. Hij blaast
nit een hoog gat ( slaat een hoogen
toon aan).
Better lit in heech gat blaesd as de m4le
barnd. Beter hard geblazen dan den
mond verbrand.
.Hja het altyd de di ef oan 't gat hingjen.
Zij meent altijd door anderen bestolen
to zijn.
Lichtgatte memmen meitse swiergatte bern.
Vlugge moeders maken lnie dochters
( en omgekeerd ). — Is de moeder
steeds viug bij het werk, dan kunnen
de dochters 't zich wat gemakkelijk
maken.
Der is my gjin karre oan 't gat boun.
Er is mij geen kar aangebonden ( ik
kan vlug over den weg).
Gjinien kin my in fear fen 't gat blase.
Niemand kan mij onder schot krijgen.
— Ik ben gedekt voor mtne vervolgers (in vele gevallen schuldeischers).
Hy is net forrotte; by sjucht troth in
planke, as er mar in gat yn is. Verslijt hem niet voor onnoozel, hij ziet
door een plank, als er maar een gat
in is. — Ook : Hy is net forrotte al
stjonkt ( stinkt) er hwet.
Hy hinget yn 't gat. Hij aarzelt.
It is in lope bisiden 't gat. Het is een
lap ter zijne van het gat gezet ( een
font, eene domheid, iets wat iemand
tot oneer verstrekt).

warp van anderen aard, men plaatst
het buitenshuis en hecht er een bosje
stroo ( striewisp) aan, ten teeken dat
men het wenscht to verkoopen. Een
timmerman of wagenmaker bezigt
hiervoor eon grooten dikken houtspaander. Zegt men van eene jonge
weduwe, dat zij met een striewisp
loopt, dan beteekent dit : zij laat met
hare kleeding, hooding enz. duidelijk
blijken, dat zij trouwlustig is.
Dat wirdt in roede to syn eigen gat.
Het kwaad of nadeel dat hij een ander
had toegedacht, komt op hemzelven
terug.
De lytse hinne der net om de greate yn
't gat to krtlpen. De kleinen zijn er
niet, oak voor de grooten to kruipen.
— Ook : 't Is goed dat de lytse de
greate net yn 'e basse hoeft to krt2pen.
By sjucht oft er mei 't gat yn 'e foarke sit.
Hij kijkt (pijnlijk, akelig, naargeestig ),
of hij met het achterdeel in de ( most- )
York zit.
Bo heger in aep kladdert, ho better min
syn neaken gat sjucht. Hoe hooger
een aap klimt, hoe beter men zijn
kaal achterdeel ziet.
Dy 't gat barnt moat op blierren sitte.
Die zich het achterdeel brandt ( zich
aan uitspattingen overgeeft ) moot
op de blaren zitten ( de gevolgen
ondervinden).
As de roede fen 't gat is, is 't slaen forgetten. Zoodra de roede is opgeheven, is de kastijding vergeten (en de
zondaar gaat weer zijn ouden gang).

Immen efter 'e reek (rug ) by 't gat ophelje ( op to zetten). Iemand in zijne
afwezigheid bekwaadspreken.

Hja praet oft se gjin fel om 't gat het.
Van een vrouw of meid, die wat al to
naïf in een gezelschap onkiesche dingen
bespreekt.

Hy is foar ien gat net to fangen. Hij
laat zich voor een gat niet vangen.
— Hij is een looze vos.

Dy 't gjin fear fen 't gat blieze kin,
docht 't greatste wird. Een kale jonker voert het hoogste woord.

Dat skiep moat mar mei 't gat yn 'e hichte
(hoogte ). Dat schaap moot maar
worden geslacht. — Het wordt dan
met het achterdeel omhoog aan den
kromstok gehangen.

Hja ha gjin neilen om hjar gat to klauwen. Zij hebben geen nagels om zich
to krabben ( zijn doodarm, maar maken heel wat vertooning).

Dy widdou rint ( loopt ) mei in striewisp
op 't gat. Die weduwe stelt zich to
koop. — Heeft men iets, dat men van
de hand wil doen, b y. een gebruikten
wagon, ploeg, kar of ook eenig voor-

Hy het it gat omsmiten. Hij heeft zijne
partij verlaten en zich bij de tegenpartij gevoegd.
Allinkende wei makket in djip gat yn'e
stien. De gestadige drup holt den steen.
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As se by dy iten en dronken ha rosse se
by 't foartgean it gat oan 'e stile fen
'e doar. Na door u onthaald to zijn,
schurken ze zich bij 't heengaan- aan
den deurpost ( dit is de dank van klaploopers ).
Ik sjuch dy in gat yn 'e kop. Ik zie u
een gat in 't hoofd ( groot gevaar in
awe waaghalzerij). — Ook: van eene
gewaagde finantieele onderneming.
Dat is by 't gat of. Dat is op het
naadje af.
Hy sjucht de boel ris troch 't gat. Hij
beschouwt den boel door een kijkgat
( bespionneert de zaak ).
It iene gat mei 't oare damje. Een gat
graven om er een ander me g to dempen. — Een nieuwe schuld maken,
om er een oude mob af to doen.
It ding sit op 't gat. De zaak zit op 't
achterst ( is in stilstand, door ongewenschte belemmering). — De merk
sit op 't gat, de markt (de handel in
't een of ander) staat stil, er is geen
aanvraag.
Min moat witte op hwet gat min sit.
Men dient to weten hoe zjjne taken
staan.
Hy het it gat er tit skoerd. Hij heeft
zich op niet flinke wijze aan de zaak
onttrokken. — De feint miende dat
er trouwe scoe, mar de faem het it
gat er ut skoerd, de meid heeft hem
bedankt.
Hy scil in raer gat yngean. Eig.: hij
zal in de gevangenis terecht komen ;
fig.: het zal leelijk met hem afloopen.
Ik scil dy in gat boatje derst yet net
ien Neste. Ik denk je een gat to boron,
waar gij nog geen hebt ( eene kool to
stovers die je slecht zal bekomen).
Yn myn jonge jierren wie 't bek ta en
gat iepen, nou is 't gat ta en bek iepen.
In mijne jeugd reed ik on schaatsen
tegen den wind in met gesloten mond ;
thans moet ik, wanneer ik mij schrap
zet, den mond open hebben.
Dat wynt my yn 't gat om. Dat werkt
mij in 't achterdeel om. — Dat verontrust mij, ik heb char geen vrede meg.
As by op in lange turf steak giet kin
er ivol in dldbaerch yn 't gat sjen.
Gaat hij op een lange turf staan, dan
kan hij wel eon oud varken in het

11.

achterste kijken.
Bespotting van
een klein persoontje.
As der him in skeet dwers foar 't gat
sit rint er al nei dokter. Bij de geringste ongesteldheid, die bij meent to
gevoelen, raadpleogt hij den geneesheer.
In greate steat en 't gat bleat. Een hooge
staat bij verborgen armoede.
Better in earlike Tape as in skandlik gat.
Beter een eer4ke lap ( op een kleed),
dan een schandeljjk gat er in.
Elk moat syn eigen pat mar klauwe.
leder moet zich maar uit zijn eigen
moeilijkheden redden, zoo goed hij kan.

'aan.
It giet twisken de mesken troch. Het
gaat tusschen de maken door. — Van
kleine gelduitgaven, die men niet telt ;
ook van lekkers, waarvan men af en
toe eons snoept. Ook: It giet twisken
hoastjen en snuven (hoesten en snuiven)
troch.

It giet mar : lok, hwet jouste. Het gaat
maar : geluk, wat goof je. Op goed
geluk af.
It giet hjit fen 'e roaster. Het gaat heat
van den rooster (zoo vlug mogelijk).
Hy giet er oan 'e hoasbdnnen ta troch.
Hij gaat er tot aan de kousenbanden
toe door (leeft zeer verkwistend en
wild).
Der 't min for titgiet moat min yen ek
for klaetje. Waar men voor uitgaat,
moet men zich voor kleeden. Wat
men op zich neemt moot men kunnen
volbrengen. Trekt men partij voor iets,
dan moet men steeds bereid zijn het
to verdedigen.
It giet op 't rammeljen fen 'e pels oan.
Het gaat op 't rammelen van de pels
af ( op goed geluk af ). — De pels is
het benedengedeelte der vrouwenkleeding, de gezamenlijke rokken, waarop
voorheen aan do eene zijde de beugeltasch met het zakgeld en aan de
andere het zilveren . bras word gedragen. Zie I, 383, 384.
It giet igt as in eintsje kears. Het gnat
nit als een eindje kaars. — 't Loopt
flauw af.
It giet oer de brede fiirtsiene. Het gaat
over de breede veertien. — Men teert
altijd maar alsof 't niet op kan. Eene
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fjirtsiene is een stuk land van veertien pondematen. De Breede-veertien
is een zandbank in zee tusschen Nederland en Engeland.

gears.
Gears en neat waechst et mear as wy
wirdich binne. Gras en graan groeit
er meer dan wij waard zijn.
Ontgiet my de well, sa Mid ik my oan
't flotgears. Ontglipt mij de wal, dan
houd ik mij aan het vlotgras. — Dy
't forsapt ha`ldt him oan 'e flotgearzen.
Ziet men zijn val tegemoet, men grijpt
allerlei redmiddelen aan.
Wy moatte der gjin gears oer waechse
litte. We moeten er geen gras over
laten groeien ( de zaak maar dadelijk
aanpakken).
Der is 't gears al oer woechsen. Daar
is het gras reeds over gewassen ( dat
is in vergetelheid).
Sa hwet by hea en by gears. Te hooi
en to gras (zoo nu en dan).
Hy is yn 't nijgears. Hij weidt in het
nieuwgras, hij smaakt genot, hetzij
geestelijk of lichamelijk.
Maertegears kornt net yn'e skarre. Maartegras ( gras dat in Maart groeit)
komt niet in de schuur ( er komt nets
van terecht ).

gek, gekheid.
De gekken moat min gjin heal-Ofdien
wirk sjen litte. Men late den gekken
geen onvoltooid werk zien (zij zouden
er op schimpen).
As in minske gek wirdt komt it him
earst yn 'e holle oan. Wanneer iemand
gek wordt, begint het in zijn hoofd.
Men moat tiid ha om gat, to wirden.
Om gek to worden, heeft men tijd
noodig.
Hy het gjin gefaer fee gek-wirden. Bij
hem bestaat geen gevaar dat hij gek
zal worden (omdat hij 't reeds is ).
Better dronken as gek. Beter dronken
dan gek ( omdat het eerste spoediger
geneest ).
Gekkeljue's kuren,wizeljuesdwaen. Voeren wijze lieden dwaasheden nit, dan
worden deze wel eens als wijsheden
geroemd.

Gekheid is gekheid, mar !jar yn'ebroe7c
is gjin gekheid. Gekheid is gekheid,
maar vuur in den broek is geen gekheid.
Allemans gek het gjin brek. Allemans
gek heeft geen gebrek. — Wie kruipend en vleiend zich de nukken van
iedereen laat welgevallen, behoeft geen
gebrek te lijden.
Dy 't hwet op syn kape het moat net
yn in gekkehilskornme. Die zich schuldig kent aan grove misslagen, moet
in geen gekkenhuis komen ( de gekken zouden hem zijn kwaad verwijten).

gelok.
Hy het mear gelok as syn eigen. Hij is
boy en verwachting gelukkig, zonder
zijn eigen toedoen.
Ho slimmer slok, ho better lok. Roe
erger deugniet, hoe meer stoffelijk geluk hij heeft.
Der 't gelok weze wol, der komt it, al
stiet men der earsling nei ta. Waar
het geluk zijn wil, daar komt het, al
staat iemand er met den rug naar toe
gekeerd.

geloof.
Hy het in hounegeloof, it flésk ljeaver
as de bonken. Hij heeft een hondengeloof, liever vleesch dan beenderen.
Hy het in 7cannegraus-geloof, as 't falt
is 't stikken. Zijn geloof is van 't zelfde
baksel als keulsche kruiken en kannen ( kannegraus-gad), als 't valt is
't in stukken.
Hy is staversk kattelyk, staverensch
katholiek. — Hij behoort tot geenerlei
kerkgenootschap, heeft geen geloof.
Heech het trije toerren en seis geloven.
Het dorp Heeg heeft drie torens en
zes gelooven (nl. in het godsdienstige ).
Hy is troth de jarregoate belle. Hij is
door de giergoot gehaald ( van geloof
veranderd, tot een ander kerkgenootschap overgegaan). Spottend gezegd vooral wanneer iemand tengevolge 't huwelijk van kerkgeloof
verandert.
Twie geloven op ien peal (peluw ) dat is
ien te feul. ( Stadfr.) Een gemimgd huwelijk is niet raadzaam. — Ook : Twie
geloven op ien kussen, ciaer slaapt de
(7 Heel

tussen.
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In goed geloof en in koarken siel. Een
goed geloof en een kurken ziel ( niet
zwaar op de hand).

De goede forgrypt him, de kweade fortaest him. De goede begaat een font,
de kwade een misdaad.

De roomske papen binne fan de duvet
geskapen. Ztj komme niet in 'e hemel,
ntaar in 'e hel, dat wete ze wel.

Ho kwear skalic, ho better lok. Hoe
kwader schelm, hoe beter fortuin.

Geuzen met spitse neuzen, met spitse kin,
daer zit de duvel in.
Grifformeerd is grif verkeerd, roomsgesind geheel verblind, remonstrant de
pest van 't land, maar mennist dat is
't wist' (het zekerste).
As de mennisten ris wisten wat se misten, se souwen loopen btij hele hoopen
om hunne finders te laten doopen.
Romeinen negen, daer binne de mennisten
met verlegen.
De seinbrief fen Jakobus is 't minniste
ewangeelje.
Hy is hwet minnistich litfallen of: iit
minnist laech. Hij is ietwat mennistig
uitgevallen, of: van menniste afkomst
( hij houdt van zoetigheden).
Wy moatte kristlik en minnistlik ntei
elkoar omgean. Wij moeten christelijk
en mennistelijk ( eerlijk ) met elkander
omgaan.
Net fjuchtsje, net swearje, net regearje.
Niet vechten, niet zweren, niet regeeren ( oude menniste spreuk ).

Alle goede dingen komme oerlangsum en
de kweade ntei in stuit. Alle goede
dingen komen langzaam, do kwade
onverhoeds.
Alle goede dingen bistean yn trijen. Alle
goede dingen bestaan in Brie.
Better in goe blik as in kwea daelder.
Beter een echte blikken munt dan. een
valschen daalder. Beter een armen
deugdzamen jongen tot man, dan een
rijken losbol.
Biiten froed, binnen goed altyd goed.
Buitens huis geen vijandschap, in huis
geen twist : alles wel.
De kweaden moat min tajaen, dat se yen
gjin kwea dwaen. De goeden lit min
rinne omdat se goed binne. Jegens de
kwaden client men toegevend te zijn,
opdat zij ons geen kwaad doen. De
goeden laat men loopen omdat zij
goed zijn.
Goed bjier is net kwea. Goed bier is niet
kwaad ( dit spreekt als een boek). —
Zoo ook: Gjin better libben as in goed
libben.

gjin.

Hy is goed sa lang him gjin kwea met.
Hij is goed, zoolang hem geen kwaads
ontmoet (dus niet onvoorwaardelijk).

Gjin ljocht sa skel of der isi'faed by.
Geen licht zoo fielder, of er is schaduw bij.

Is in bytsje goed, folle is net kwea. Is
een weinig goed, veel is niet te verwerpen (by . geld).

Gjinien het syn eigen meitser west. Niemand is zijn eigen maker geweest
( de welgemaakte zoo min als de mismaaktp ).

Hy skaet der tit as de mitnts lit de goede
dagen. Hij Scheidt er uit, als de monnik uit zijn goede dagen.

Gjin ding mei haest as flieen fange.
Geen ding met haast, dan vlooien
vangen.
Gjin fiven en seizes Geene vijven en
zesseii. — Geene onnoodige fraaiigheden of drukte.

goed, kwea.
Ierara-htigen ta goed brine sterker as
iendrachtigen ta 't kweade. Eendrachtigen ten goede zijn sterker dan
eendrachtigen ten kwade.

Oanbea ne tsjinsten binne selden goed.
Aangeboden diensten worden zelden
dankbaar aanvaard.
Goeddwaen wirdt mei stank leane. Weldoen wordt met ondank beloond. —
Ook : Ik krij stank for tank.
De goedwillige scil me net to fier firdgje.
Den welwillende mag men niet to
ver zenden ( zijne goedheid niet misbruiken ).
Giet it goed, den ha se 't allegearre
dien, giet it tsjoed, den kriget ien man
it op 'e kop. Slaagt cone onderneming,
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dan wil ieder de eer daarvan hebben;
mislukt zij, dan krijgt een man de
schuld.
In goed bigjin is de helte fen 't wick.
Een good begin is de helft van het
work.
It wraldske goed, is ebbe en Hoed. Het
wereldsche goed is eb en vloed.
Hy docht goed noch kwea, hy komt yn
gjin Werke en yn gjin hoerrehfis. Hij
doet good noch kwaad, hij bezoekt
kerk noch bordeel.
As 't goeddwaen net goed dien wirdt,
den docht it kwea. Wordt weldoen
niet good gedaan, dan werkt het ten
kwade.
Yn goede dagen bliuwt de kweade kwea;
yn kweade dagen bliuwt de goede goed.
In goede dagen blijft de kwade kwaad ;
in kwade dagen blijft de goede goed.
Better as goed kin 't net. Beter dan goed
kan het niet (dus dat is voldoende ).
It is noait net better as goed. Men maakt
het werk nooit zoo knap, dat het bijzonder geprezen wordt ( zeggen dienstbaren en werklieden ).
Al to goed is in oarmans gek. Al te goedaardig is men eens anders gek.
Min moat in forkearden for in goeden
bitelje. Men moet een slechten voor
goed betalen (b y. eon slechten werkman of dienstbode die good wordt
beloond).
As 't immen goed giet het er altyd kweaginders. Als 't iemand wel gaat, heeft
hij altijd kwaadgunners ( benijders).
Kweanammen stichtsje gjin goeds. Kwade
namen werken geen goeds uit. — Intmen in kweanamme Jaen, iemand in
opspraak brengen.
Doch my goed, ik doch dy kwea, is 't
dlde sizzen. Het is van ouds bekend,
dat weldaden dikwijls met ondank
worden beloond.
Myn ja is sa goed as dyn ne. Mbn ja is
zoo goed als uw neon. — Ik heb
evenvoel of even weinig grond voor
mijn beweren als gij voor 't uwe.
Maendagsspoed gaet selden goed. Dingsdags snel gaet de hele week wel. ( Stadfr.
Ik sit goed, sei kinhearre, en hy siet by
de boerinne to frrjen. Ili zit goed, zet
de landheer, toen hij met de boerin
zat te liefkozen.

Allike folle is goed te delen. leder evenveel deelt gemakkelijk.
Twisken mdl en froed wints men it measte
goed. Tusschen mal en vroed behaalt
men het meeste voordeel.
As 't goed is moat it ek goed weze, dan
geen eischen of aanmerkingen weer.
Mandegoed skandegoed. Mandeelig eigendom baart schade en schande.

goud.
It wirdt in gouden kjetting of in izeren.
Het wordt een gouden ketting of eon
tzeren dubbel voordeel of dubbele
schade ).
Gjin goud Bonder skarn. (Teen goud
zonder schuim ( nets zonder gebreken).
Hja ,wolle elkoar de gouden flieen Offange.
Zij willen elkaar de gouden vlooien
afvangen elkaar geld aftroggelen).
It is goud, dat de goudsmids doar foarby
dragen is. Het is goud dat voorbij dos
goudsmids deur is gedragen (valsch
goud).
It fetsoen is djilr, binammen by de goudsmid. Het fatsoen is duur, vooral btj
den goudsmid.
It is nou u s gouden ure. Het is thans
ons gouden uur ( de AO om voor ons
belang in de weer te zijn; dien moeten we niet verwaarloozen ).

great, lyts.
Great fen rie, lyts fen die. Groot van
raad, klein van dead. — Anderen weet
hij raad to geven, maar zichzelven nict
to helpen.
Hy slacht in great ewe. Hij slaat een
groot zwad ( leeft rijk en voornaam ).
— Een maaier, die een groot zwad
slaat, moot stork zijn om het to kunnen volhouden.
Lyts yn 't great en great yn 't lyts.
Wie nauwlettend is op kleinigheden,
is wel eons slordig op groote zaken.
Twa lytskes makket ien great, hwa 't
dat net achtet wirdt gau bleat. Twee
kleintjes maken eon groote, wie dit
niet acht wordt spoedig arm. — Ook :
Twa botsens is in stew, dy dat net
achtet wint net oar.
Der 't de bigryp great is, der is de
frjeonskip lyts. Waar men hoog van
zichzelven denkt, is goon ware vriendschap.
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Hwet is in bytsje skid op sa 'u greate
butt? Wat is een weinig schuld op
zulk een grooten hoop? — Taal der
lichtzinnigheid.
De greate mear kornt noait fol. De groote
meer wordt nooit gevuld ( de zucht
naar meer nooit verzadigd ).
De greatste haest is de greatste feart net.
De grootste haast is de meeste spoed
niet.
Great fen moede, lyts fen goede, it swird
yn 'e hein, is 't wapen fen Gelderldn.
Gezegde van Grooten Pier.
In lytse luijichheit in great fortriet.
Eene kleine gemakzucht, een groot
verdriet. — Door zich eene kleine
moeite to besparen, haalt men zich
wel eene grootere op den hals,
As lytse ljue net liep binne en greate
net lui, den binne se net folmakke.
Als kleine personen niet loos zijn en
groote niet lui, dan zijn ze niet volmaakt.
't Is goed dat greate ljue net kwea binne
en lytse net sterk, oars barden der
folle ;near ongelokken. Het is good dat
groote ( forschgebouwde ) menschen
niet kwaadaardig zijn en kleine niet
stark, antlers geb, eurden er veal meer
ongelukken.
Lytse tsfiven hinget min, de greate lit
min rinne. Kleine dieven hangt men,
de groote last men loopen.
In great ler4s, in lyts Onsefader. Het
kruis wat groot slaan en het Vaderonze wat kort maken ( om maar vlqg
aan 't eten to komen ).

grAf.
De grévewei rint oer flues en klei. De
wag naar het graf loopt over rouwfloers en klagen.
Der rint ien oer myn gréf. Er loopt
iemand over mijn graf. Gezegd wanneer men een lichte riling gevoelt.

habbe.
Habben is habben en krijen is kinst.
Hebben is hebben en iets to verkrijgen is kunst.
't Is better to habben as to krijen. Het
is beter iets to hebben, dan het nog
to zullen krijgen.
Ien hab-ik is better as t4zen hie-ik. Een
heb-ik is beter dan duizend had-ik.
Een gulden dien men heeft, is beter
dan duizend, die men gehad heeft.
Hy is in habbende-gek. Ook: It is him
altyd om habben to dwaen. Hij spitst
zich steeds op hebben (inpalmen ).

It giet ont 't habben en krijen. Het gaat
om het hebben en krijgen ( om het
mijn en dijn ).
Hja woene de wylde en de njuete habbe.
Zij wilden de wilde en de tamme
( vogels ) hebben ( dus liefst alles).

hakke.
Hy slacht op 'e hakken. Hij slaat op
de hakken (is onafhankelijk en vrij ).
It het neat om 'e hakken. 't Hoeft niets
om de hakken (niets to beduiden).

Hwet de greaten misdogge ntoatte de
lytsen bilije. Wat de aanzienlijken misdrbven moeten de geringeren bezuren.

De frou giet de faem op hakken en
teannen nei. De vrouw gaat haar
dienstmeid op hakken en teenen na
(bespiedt haar in alles).

Drat byt wie him to great, dat koed er
net bigaffelje. Die brok was hem to
groot, 'hij kon ze niet overgapen. —
Ook : Min moat gjin greater stile ;donne
as min bigapje kin.
Dy gave is to great, sei de grytman fen
'e Geast, do 't er in dea f011e yn 'e
seine lrrige. Die gave is to groot, zet
de grietman van Rinsumageest, toen
hij een flood veulen in de vischzegen
kreeg.
As de greaten, mei dy dien ha, den kenne
se dy net ntear. Hebben de grooten
( aanzienlijken ) u niet meer noodig,
dau kennen zjj u niet meer.

Hja ninit in ding foar de teannen op
en set it efter 'e hakken wer del. Zij
neemt iets veer hare teenen op en zet
het achter hare hakken weer neer. —
Van eene slordige ordelooze huisvrouw
of dienst amid.
Hja litte jo de hakken sjén. Zij laten
u de hakken zien ( willen niets meer
van u weten),
Hy nimt de silen op 'e hakken. Hij
neemt de zelen op de hakken. — Van
een paard dat hollers gaat, zoodat de
trekzelen hem op de hielen slaan.
Overdr. in den zin van : hij pakt zijn
biezen.
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De moed sit him yit 'e hakken. De moed
is hem in de schoenen gezonken.
Hja sitte him efter 'e hakken. De schuldeischers maken 't hem lastig. — Ook :
de politie zoekt hem.
huilde.
Dou Midst altyd Glyn ein fest, lyk as
alle mdlle ljue. Gij houdt altijd uw
einde vast ( uwe bewering vol) evenals
alle dwaze lieden.
Foarsichtigens haldt it did poslein heel.
Voorzichtigheid behoedt het oude porselein voor breken.
Hy haldt goed streek. Hij houdt zich
goed in den streek (nl. op schaatsen ). —
Fig. hij gedraagt zich zoo 't behoort 1.
Ook: Hy makket in goed streek, leeft
en werkt prijzenswaardig.
Hy het him taei halden. Hij heeft zich
volhardend gedragen ( om het gevaar
te overwinnen, den strijd te volvoeren).
Bile en blok is yet bihalden. Bij1 en blok
is nog behouden (man en vrouw leven
nog, er kunnen meer kinder en komen).
— Gezegd als er een meisje geboren
is, terwijl een jongen gewenscht was
of Omgekeerd.
Hy halclt de iene Maeije tit 'e oare. Hij
houdt de eene Mei uit den anderen
(zorgt met iederen Mei zijne geldzaken in orde to maken).
Hy tool my oan 't lyntsje &Ude. Hij wil
mij aan het lijntje houden ( voortdurend voordeel van mij trekken).
Nei in &Cider komt in spjalder. Na een
houder komt een spouwer (na ecnen
spaarzame een verkwister ).
Ile had myn ein fest al stean 'k neaken
op 'e dyk. Ik houd rnijn beginsel vast,
al sta ik naakt op den dijk.
Hy wit fen heed noch boei. Hij wcet van
rechts noch links (is een domoor ).
Hy kin gjin weide &Ude. De koe wil
Diet in de weide blijven. — Fig. van
een dienstbode, die dikwijls, zelfs binnen het jaar, van dienst verandert.
halls.
Wy iiteije de stole Iva yn 'e hals stekke.
We dienen den stok wel in den hals
te steken (omdat we toch niets te
eten hebben). — Irry moatte skrippe
oin de stole tit 'e hals to kearen, werke n om een bestaan te vinden,

Der tcaeide my neat yn 'e hells. Er
waaide mij daar niets in den hals (ik
werd er onthaald op niets ).
De man is 't hoed, mar 't wiif is de
hdls. De man is het hoofd, maar de
'vrouw de hals ( die het hoofd draait
naar goedvinden).
It is my op has en kiel forbean.
Het is mij verboden op verbeurte van
hals en keel.
't Is better Mize as krabbe ; beter ten
halve gekeerd dan geheel gedwtald.
Hy het my de hells fol leagen. Hij heeft
mij heel wat voorgelogen.
Alle ding wirdt in wenst, it hingjen oan
'e hills elc. Alles wordt eene gewoonte,
het hangers aan den hale ook.
De onbisoarge byt makket de &as wyt.
Een onbezorgd leven doet iemand er
welgedaan uitzien.
Dat is de hals. Dat is de uiterste prijs,
dien ik voor iets kan bieden, of: zal
kunnen maken.
Hy kriget it rale ont 'e hals. Hij krijgt
het rek ( of raam) om den hals ( alleen
van alles de schuld of schade ).
Hy droontde fen gottden bergen en waerd
mei de honger ytt 'e hals to wekker.
Hij droomde van gouden bergen en
ontwaakte met den honger in den hals.
hitn.
As jy gjin hen ha kinu' jy gfin fast
meitse. Zonder hand kunt gij Been
vuist maken (zonder de noodige middelen niets uitvoeren).
Dy 't heft ytt 'e hannen het dy snijt.
Die het hecht in handen heeft, die
snijdt. — Wie de macht heeft maakt
er gebruik ( ook wel misbruik ) van.
Dy bitellet het it heft yn 'e halt. Die
betaalt (wat hij schuldig is ) heeft het
hecht in handen (is 'onafhankelijk ).
Ik hab it heft yn 'e hannen. Ik Mid it
heft yn 'e hannen. Ik ben in staat
mij te handhaven en zal dit ook.
Ik bin yn headers, eig. hdldende hart.
Ik ben in de houdende hand (heb geld
onder mij, dat ik niet zal afgeven, eer
partij aan zijne verpliehting heeft voldaan ).
lit beittehdit is gait stoppe. Een kinderhand is spoedig gevuld. — Een kind
stelt zich met weinig tevreden.
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De winnende han is ntyld. De winnende
hand ( de hand des voorspoeds ) is mild.

Ila 'k de rjuchterhdn bitelle, den bin'k
de lofterhein wer skildich. Heb ik de
rechterhand betaald, dan ben ik aan
de linkerhand weer jets schuldig. —
Van den een leenen om den ander te
voldoen.
De iene han moat de oare waskje. De
eene hand moet de andere wasschen
( menschen elkander helpen).
Min kin gjin gleaun izer oan 'e hannen
daeije. Men kan geen gloeiend ijzer
aan de handen verdragen.
Hja kin hjar trouwe hannen net hdlde.
Zij weet hare handen niet getrouw to
houden. — Van een dienstbare, die
in haren dienst het stelen van kleinigheden niet kan laten.
Hy het syn hannen de salichheid beloofd.
Hij heeft zjjne handen de zaligheid
toegezegd (wil Heist niet meerwerken).
— Ook : Hy jout syn hannen hjeljoun ;
heiligen avond, de avondrust.
Hy hcildt de hdn op 'e rech. Hij houdt
de hand op den rug ( laat zich omkoopen). — Ook: Hy lit him de hannen
stopje, laat zich iets in de hand stoppen ( om to zwijgen.).
Min kin gjin izer mei hannen brekke.
Men kan geen ijzer met handen breken. — Men kan niet alle hindernissen zoo maar wegruimen.
Min moat (le hero net twisken de bast
en de beam stekke. Men moet de hand
niet tusschen den bast en den boom
steken ( zich niet mengen in geschillen
tusschen man en vrouw ).
Hy het de mitle yn 'e beide hannen. Hij
heeft den mond in beide handen, is to
voorbarig in het spreken. — Van een
kind of dienstbode gezegd.
Hy lit de hannen slop hirtgje. Hij laat
de handen slap hangen ( doet en beproeft niet alles wat hij kan ).
Mei loge hannen is 't lewea hauken fangen. Met ledige (ongevulde) handen
is 't moeielijk haviken to vangen.
Lit it kin mar hingje en dock 't mei de
hannen. Laat je kin maar hangen en
doe 't met je handen. — -Woordspelend antwoord aan iemand, die zegt:
Ile kin net, ik kan niet.

It stekt sa nau net as in luinfol
den. Het steekt niet zoo nauw ale
een handvol spelden.
Hy stiet altyd mei omkearde hannen.
Hij staat altijd met omgekeerde handen ( is een onhandige lomperd bij al
zijn werk).
Ile wol de iene han der net om yn 'e
oare lizze. Ik wil do eene hand daarom niet in de andere leggen. — Het
is mij volkomen onverschillig.
Hy is alheel mei hannen ontkeard. Hij
is geheel met handen omgekeerd ( veranderd van zienswijze omtrent — en
van houding tegenover eene zaak ).
Hja het twa rjnchterhannen oati 't liif.
Zij heeft twee rechterhanden aan haar
lijf (is bijzonder handig in al haar
doen ).
Tolle hannen meitse licht wirk, mar 't
is de divel yn 'e itenpanne. Vele handen waken 't werk gemakkelijk, maar
't is de duivel in den spijsschotel.
Hy wol my wol op 'e hannen drape. Hij
wil mij wel op de handen dragon ( mij
gaarne alle mogelijke liefdediensten
bewijzen ).
Myn ham scil yette joust dyn halsban
laze, sei de tvyldsjitter tsjin 'e reger.
Mijne hand zal hedenavond nog uw
halsband zijn, zei de wildschutter
tegen den reiger.
Dy 't op 'e skeaf bliutvt ervet mei twa
hannen. Die op do korenschoof (in
de zaak, het bedrijf des erflaters )
blijft, erft dubbel.
Hja draecht it mei de waerme oer.
Zij draagt het met de warnie hand
over (zij haast zich het pasgehoorde
nieuwtje aan eon ander mee to deelen).
It brekt him by de hannen of. Het
breekt hem bij de handen af. — Zijno
berekening wordt door de uitkomst
beschaamd.
De bele frij en de hannen thus. De
mond vrij en do handen tehuis. — Vrijheid in 't spreken, maar gem handt astelijkheden.

hangizer; hiutizer.
It is in hcingizer om oan te gean. Het
is een hanglizer om aan to vatten
( cone benarde zaak waarbij icts op
het spel staat ). — Toon men nog
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geen kookkachels kende, was het hangijzer een onmisbaar keukengereedschap
voor burger en boer. Het bestond uit

Hearesonde boereleed. (Oudholl.) Der
groote heeren zonde, der ondersaten
wonde.

een vierkanteh rooster

, waaraan

Strange hearen regearje net lang. Strenge
heeren regeeren niet lang. Strenge
winters Buren niet lang.

een groot hengsel

. Het werd

boven het haardvuur gehangen en men
kon er een pot of pan op plaatsen om
iets te koken, te braden of te bakken.
Moest het met wat er op stond van
het vuur worden genomen, dan was
het nog al iets om het z(56 aan to
vatten dat er geen ongeluk kon gebeuren. — Edoch de geleerden zeggen,
het spreekwoord is afkomstig uit den
tied der godsoordeelen en bedoelde
oorspronkelijk een „handijzer", een
gloeiend ijzer, dat met de bloote hand
moest worden aangevat.
hear.
Ayn wera macket Hera. (Oudfr. ) Eigen
growd maakt heer. — Dit gezegde beteekende oudtijds, dat ieder, die op
zijn eigen grond woonde, den naam
„heer" kon voeren.
As in feint in feint het, den het in hear
twa. Als een knecht een knecht heeft,
heeft een heer twee. — Als ge meent
een knecht to hebben, hebt gip er twee,
wanzieer uw knecht zich laat dienen
door een ander.
Der binne sa 'n bult hearen oan't nigen,
sei de froask, en de Bide gyng oer him
hinne. Daar maken zooveel heeren mjj
neigend hun kompliment, zet de kikvorsch, toen do eg hem over 't lijf
ging.
Der 't de hearen ride stout de moude ; der
't de bidlers dounsje stouwe de lapen.
Waar de heeren rijden, stuift het nand,
waar de bedelaars dansen, stuiven de
lappen. — 't Is best zich op een afstand van beide to houden.
Greate hearen sitte oan 'e kant fen 'e
skatel, der 't de greatste bears leit.
Groote heeren zitten aan die zijde der
schotel, waar de grootste baars ligt.
Greate hearen ha l«nge earmen (of fingers). Groote heeren hebben lunge
armen (of vingers ). (De macht der
grooten reikt ver).

Hwa 't lyts forsmaedt wirdt it great net
hear. Wie 't kleine versmaadt, wordt
het groote geen meester.
Nije hearen, nije wetten. Nieuwe bestuurders ( maken gaarne ) nieuwe regels
( en bepalingen ).
De wettermounle is de twade lcinhearre.
De watermolen is de tweede landheer.
— Het drooghouden der landerijen
kost den boer veel geld.
beech.
As in dwergmanke op in hege wier stiet
het er in ?age foetskammel. Wanneer
een dwergmannetje op een hooge wier
staat, heeft hij een hooge voetbank.
Hy set in heech krop. Hij zet een hoogen krop. — Hij is hoogmoedig.
Hy hyst it seil to heech. Hij trekt het
zeil te hoog ( leeft te rijk). — Ook:
Hy set it seil heger as de mest.
Dy 't folle omheech sjucht stiet syn
teannen. Wie veel omhoog ziet, stout
zijno teenen.
Hwet heger ried, hwet leger yn 't bed.
Hoe hooger raad, hoe lager in hot bed.
— Hoe aanzienlijker de raadgever, hoe
meer achteruitgang.
Der binne wol heger bergen daeld. Er
zijn wel hooger bergen gedaald ( wel
grooter geldbezitters arm geworden).
— Ook: Bergen wirde dalen en dalen
wirde bergen. Rijken worden wel eons
arm en armen wel eens rijk.
De heechste klieuwers en de djipste swemmere bliuive earst. De hoogste klimmers en de diepste zwemmers verongelukken 't eerst.
Gemienlik saeije se leech, dy 't sa heech
wolle. Oewoonljjk dalen zjj laag, die
zoo bijzonder hoog willen.
Min moat de skonken net al to heech
optille. Men moet do voeten (of beenen )
niet te hoog optillen. — Men moet niet
overnioedig worden.
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De krebbe hinget ddr heech. De krib
( voederbak) hangt daar hoog. —
Schraalhans is daar keukenmeester.

heiligen.
Alle heiligen moatte hjar waechs habbe.
Alle heiligen moeten hun was hebben.
— Bewijs ieder de eer, die hem toekomt.
De heiligen komme om 't waechs. De
heiligen komen om het was. Het is
de tjjd van betalen.

hel.
Dy 't yn 'e hel wend is wyt fen 'e himel
neat. Wie aan de hel gewoon is,
weet van den hemel niets. — Wie
aan het slechte gewoon is, denkt aan
het betere niet.
Forrek yn 'e moalptide, den komst bipoeijere yn 'e hel. Stik in den meelzak, dan komt ge bepoeierd in de hel.
(Verwensching.)
Dat ha 'k foar de helsdoarren wei helle.
Dat heb ik voor de heldeuren vandaan
gehaald ( met ved moeite, onder hevigen tegenstand heb ik dat verkregen).
De helsdoarren komme iepen. De heldeuren worden geopend (nl. wanneer
een helleveeg begint te kijven en to
razen).
It is in flue yn 'e het. Het is een vloo
in de hel (zooveel als niets ).

helpe.
Hy helpt net as bitten syn skea. Hij
helpt niet, als hij denkt er jets bij te
zullen inschieten (liefst heeft hij or
wat voordeel van ).
Dy 't net tofreden is, is net to helpen.
Wie niet tevreden is, is niet to helpen.

helter.
Hy het it helter titstriipt. Hij heeft het
halster afgetrokkeu ( zijn dienst of zijn
work binnentijds verlaten).
Hja habbe him it helter Ze
hebben hem het halster afgetrokken
( schuldeischers hebben hem arm gemaakt ).

hert.
Byn 't dy om 'e knibbels, sa slacht it
dy net om 't hert. Bind het om uwe
knieen, dan sluat het jo niet om het
hart ( nl. uw ingebeeld Teed ).

Ho hewer hert, ho leper siel. Hoe hooger hart, hoe lager ziel.
Yt gjin herteflesk. Eet geen hertevleesch
( of: hartevleesch). — Eene woordspeling, die wil zeggen: bevoordeel u
niet ten koste van het vleesch en
bloed der arbeiders door hen to karig
voor hun work to betalen.
It hert sit him tsjin 'e kiel oan. Het
hart zit hem tegen de keel. — Hij is
groothartig.
Min moat alle herten by yens eigen
nimme, den is min gau ( Ook :
gau omkomd, spoedig rondgekomen ).
Beoordeel alle harten naar uw eigen,
dan is men spoedig thuis ( heeft men
't juiste standpunt).
In skelm wit hwet in skelm om 't hert
is. Een schelm weet hoe eon schelm
denkt ( hij verraadt zich wel eons door
een ander verdacht to maken ). — Die
geen kwaad' doet, denkt geen kwaad.
Hja makket fen hjar hert gjin moardkale. Zij maakt van haar hart geen
moordkuil ( houdt hare gedachten en
geheimen niet voor zich ). — Voor
moardkale ook smoarpanne = doofpot.

It hert is net gerust ear't yn onrust sit.
Het hart is niet gerust, voor het in
onrust zit. — Gezegd van een onberaden huwelijk.
Der foel my in stien fen 't hert. Er
viol mij eon Steen van het hart. — Ik
werd van cane groote ongerustheid
ontheven.
Hy krige my by 't hert. Hij pakte mij
bij 't hart ( hij wilt mij zoo to vleien,
dat ik zijn verlangen inwilligde).
Immen it hert lit it liif tingje. Iemand
( van wien men jets koopen wil ) het
hart uit het lijf Bingen ( onbehoorlijk
bedingen ).
It hert tit it liif koarje, aanhoudend
zwaar braken zonder veal over te
geven.
Der 't hert fol fen is der rint de mule
fen oer. Waar 't hart vol van is daar
loopt de mond van over ( men spreekt
er gaarne van).
Bjier en barmhertichheit sloegen him om
't hert. Bier en barmhartigheid sloegen hem om het hart ( hij word tot
medelijden bewogen ). Oudt. 't Bjier
en barnthertichheit kamen gear.
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It hert sloech hint as in lammestirt. Het
hart sloeg hem als een lammerstaart
( van angst, vrees, aandoening).
Dat moat syn hert mar ophelje. Dat
moet zijn hart maar ophalen (maar
loopen zoo 't wil, ik kan er niets aan
doen).
hy.
Hy left de line moai om 't hea. Hij legt
de lijn mooi om 't hooi. — Hy wit de
line wol om 'e reak to sk,earen. Hij
weet de lijn wel om den hooibult te
slingeren. — Hij weet heel netjes te
vleien, to schikken en te plooien, om
zijn doel to bereiken. Ook van een
vrter om 't jawoord van zijn meisje.
By het onder 'e krokkedil troth west.
Hij is onder den krokodil door geweest ( hij is een groot sluiker ).
Hy skinst it hof de figebeam. Hij schenkt
het hof den vijgeboom. — Hij laat het
hof zijn achterdeel zien, neemt afscheid
van het hof. ( G. Japiks. )
Hy sloech him oer de flealfe. Hij sloeg
hem over den vlegel ( gaf een bits
antwoord op zijn vriendelijk woord ).
Hy is oer gjin strie to krijen. Hij is
over geen stroo to bewegen (is onverzettelijk). — Hy kin oer yjin strie
komme. Hij kan niets over 't hoofd
zien of inschikken.
Hy het de piip 'tit. Hij heeft de pijp
uitgerookt. — Hij is afgetobd, afgeleefd ; ook : arm geworden.
Hy draecht ljeaver de lins as it tsjel.
Hij draagt liever de luns dan het wiel.
— Hij is lui.
Hy is taei to melken. Hij is niet gemakkelijk te melken (laat zich niet licht
geld afpraten).
Ey het net folle spyn op 'e ribben. Hij
heeft niet veel vet op de ribbon (is
schraal bij kas ).
Hy is in bytsje rudich. Hij is een weinig schurftig ( heeft geen vrijmoedigheid zich in gezelschap to vertoonen
omdat hij geen vrij geweten heeft ).
By kin al dat lekkers net forneare. Hij
kan al dat lekkers ( eerbewijzen, voorspoed, enz. ) niet verduwen ( 't maakt
hem gek ).
Hy springt ont 'e stake. Hij springt om
de korensehoven (wordt schraal bedeeld, terwiji anderen volop krijgen ).

Hy het syn sneins-oartsen forsnobbe. Hij
heeft zijn zondagsoortje versnoept
( zijne krachten verspeeld in losbandigheid ).
Hy wol de midden en de beide einen ha.
Hij wil het midden en de beide einden
hebben ( dus alles ).
Hy wol flit' fearn for in jellen ha. Hij
begeert vijf vierdels voor een el (due
meer dan hem toekomt ).
Hy moat wer fen A of bigjinne. Hij
moot weer van A of (geheel van
nieuws aan) beginners.
Hy wol al tofolle find bislaen. Hij wil
to veel veld in beslag nemen (moor
zaken doen dan hij kan uitvoeren en
volhouden).
Hy is der mei to hole en to heale. Hij
is daar -w el eenigszins mee geholpen,
maar niet voldoende.
Hy kin net koart om 'e hoeke. Hij weet
geen korte wending to maken (kan
niets kort en good afdoen).
By het stive knokkels: Hij heeft stijve
vingergewrichten. — Het geld wil hem
niet uit de vingers.
By is yn 'e wol ferwe. Hij is in de wol
geverwd. — Het zit hem door en door,
by. zijn geloof, zijne schraapzucht of
eenige andere ondeugd.
Hy sit yn 'e pilcel. Hij zit in de pekel
( in ongelegenheid ).
Hy kin him wol frij pleitsje. Hij kan zich
wel vrij pleiten ( de onjuistheid bewijzen van wat hem ten last wordt
gelegd).
Hy moat mei de poartteam riden wirde.
Hij moot met den stijven teugel worden gereden. — De poartteam is een
kneltoom, afzonderlijk voor ouhandelbare paarden.
Hy smoolct der in forkearde ( ook in
smoarge) piip mei. Hij rookt daar eon
verkeerde of vuile pijp mee ( beloopt
schade met die onderneming ).
Hy set it op in seaft sin. Hij zet het
op een zachten zin. — Hij laat de
zaak voorloopig rusten.
Hy moat mar yn 't sop bikoaitse ( ook
bikoelje of bisuirje ). Hij moot maar in
het sop bekoelen. — Hij moot met
zijne driftige ontevredenheid maar van
zelf tot bedaardheid konien.
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Hy het itocht oan onnocht. Hij sehept
vermaak in onedel y ermaak ( by. drinken, twisten, vechten ).
Hy het wjirmen. Hij heeft ingewandswormen. — Fig. : hij is ongerust, niet
op zijn gemak ; ook : hij heeft een
knagend geweten.
By is der oatis en toatis. Hij is de vleiende gedienstige gunsteling van lien
persoon of die familie.
Hy is in stop op in oaljekanne. Hij is
een stop voor eon oliekan. — Van een
klein persoon, of eon aankomenden
knaap, die te voorbarig is. Ook : by is
in kannestop.
Hy moat yn 't onderbaeitsje bliuwe. Hij
dient in de onderkleeding te blijven.
— Van een paard, dat, goed gevleesd
zijnde, onhandelbaar wordt en daarom
maar door hard werken mager moet
worden gehouden. Overdr. van iemand
die de weelde niet kan dragen.
Hy orient dat er to dam is. Hij meent
het damspel gewonnen te hebben ( dat
hij boven Jan is ).
Hy is net bang fen Sinteklaes. Hij laat
zich niet bang praten, allerminst door
geestelijken. Bang voor St. Nicolaas
( geheimzinnig wezen ) te zijn is kinderachtig.
Hy dobbelt er om. Van een gevaarlijken
zieke : 't is twbfelachtig of hij 't gevaar zal te boven komen. Ook: Hy
scil in hirde dobbel ha.
Ily left de lap er op. Hij dient eon ander klappen toe.
Hy is tit 'e want yn 'e tomme (duim der
mof ) konid, van hooger staat tot lager
gekomen.
By kin net litspylje. Hij kan niet uitspelen ( de uitgaven niet met de ontvangsten dekken ).
Ily wol felt stront waechs koatje. Hij
meent uit drek ( keisteenen ) was ( good )
to kunnen makers.
Hy is goed to wekker. Hij is zeer good
wakker ( wel uitgeslapen ).
Hy tool tiro wol drage. Hij wil goon wol
( zich niet wel ) gedragen ( niet dengen ). — Sehapen, die de wol laten
yallen, deugen niet.
Hy is twisken hinyjen en wie)jen. Hij
is tussehen hang-en en y erweeren (nog

jong en onervaren, eon aankome-nd
jongeling). — Oudtijds liet men een
gehangene aan de galg to wierjen
(luchten ) hangen tot het overschot
er afviel.
Hy het alles nei de letter. Hij heeft alles
naar de letter (naar den eisch in orde
en op zijne plaats ).
Hy is oan legerwdl, aan lagerwal ( in.
armoede vervallen ). Hy het gjinlegerwdl. Hij is voldoende gowaarborgd
tegen armoede en gebrek.
Hy fiert my yn 't leech. lit duvet mij
in de laagte ( brengt mij in ongelegenheid ).
Hy het net folle om 'e latten. Hij heeft
niet veel om zijn geraamte ( hij is
mager ). Ook : dun gekleed.
By het in hopen sok. Hij heeft veel zog
( is veeleischend en nauwgezet op kleinigheden ).
By het in heleboel inners en an. Hij
heeft vele ennen en oen ( aanmerkingen, eischen, vragen enz., met veelvuldig gebruik van het lidw. en en
den uitroep o !).
Hy stekt my in speake yn 't tsjil. Hij
steekt mij een spaak in het wiel. — Hij
dwarsboomt mij.
Hy kin wol mei de sjerpkwast ongean.
Hij weet de stroopkwast wel to hanteeren (is een pluimstrijker ).
By kriipt yn 'e skulp. Hij kruipt in de
sehelp ( de geweldenaar wordt bang ).
Hy hdldt him efter 'e skerm. Hij houdt
zich achter de schermen (neemt wel
deel aan het work, maar niet openlijk ).
Ily het in skoer yn 'e aldhoed krige.
De vrek heeft een scheur in zijn ouden
hoed gekregen ( eene belangrijke geldelijke schade geleden).
Hy is ynfrettende gfirch. Hij is invretend gierig ( invretend als bijtend
yoeht ).
Hy berget syn frommens mei de sneins/clean yn 't kamnienet. Hij bergt zijne
vroomheid met de zondagskleeren in
de kast. — In de week is hij een
deugniet.
Hy het de kniper op 't stint krige. De
toegang is hem daar voor goed opgezegd. Hoeft men last van eon yreem-
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den hoed, men zet hem een knijper
op den staart hij loopt dan jankende
weg om nooit terug to komen.

Hy smathtet er nei as de iel nei de
dauwe. Hij smacht er naar als een
paling naar den dauw.

Hy is mei in swevelstok oanstitsen. Hij is
met een zwavelstok aan to steken
( opvliegend en spoedig op te winden ).

Hy is sa meager, dat er wol mei de
keninen troch de traeljes frette kin.
Hij is zoo mager, dat hij wel met de
konijnen door de tralien kan vreten. —
Ook Sa meager dat er wol efter in
reid skalje kin, dat hij zich wel achter een riethalm kan verschuilen.

Hy kin 't slaen fen 'e swipe tool litstean.
Hij kan de slagen der zweep wel doorstaan. — Hij laat zich door niets van
zijn stuk brengen.
By scil my net foar de swipe ha. 1k
wensch zijn dienaar niet te zijn.
Hy stipt oni 'e leant. Hij wil niet recht
op het doel aan.
Hy is in hondertentweintig splintersiikker. Hij is een honderdtwintig splinterzoeker ( een vitter en bediller eerste
Boort ).
Hy is op memmeskette net opbrocht.
is op moeders schoot niet opgevoed.
Hij heeft de wereld gezien.
Fly is onder de raken. Hij is onder de
kraaien. — Hij verkeert in bekrompen
omstandigheden.
Hy lit alles mar raze en waerje. Hij laat
alles maar ruischen en waaien. — Hij
laat Gods water over Gods akker
loopen.
Hy is yn 'e fisel. Hij is in den vijzel
( onder geneeskundige behandeling).
Hy kin wol in kanne troch in gigs smite.
Hij kan wel een kan door een glas
gooien. — Of hij knap is !
Hy slacht baden mei earkessens. Hij sleet
builen met oorkussens.
Hy tsjinnet net yn 't ?Mid, dy'tholljen
net life mei. Hij past niet in het woud,
wien 't huilen ( der wilds dieren ) niet
bevalt.
Hy biklage him as de earrebarre de kik,kert. Hij beklaagde hem als de ooievaar den kikvorsch.
Hy springt as in kenyn for in braspinning. Hij springt als een konijn voor
een braspenning.
Hy is troch pokken en mazels hinne.
Hij heeft gepokt en geniazeld ( dus de
grootste zwarigheden editor den rug).
By is sa finch as in skytbij, as in oar
fdlt het by icing al loin. Hij is zoo
vlug als een drekvlieg, wanneer een
ander valt ligt hij reeds lang. Ook:
Sa finch «8 in sAvitblj yet 'e winter.

Hy skript him de neilen fen 'e teannen.
Hij ijvert zich de nagels van de teenen ( doet zijn uiterste best ).
Hij kin duke noch swimme. Hij kan
duiken noch zwemmen. — Hij weet
zich nergens naar to schikken of door
to redden.
Hy is oan 'e wirtelein. Hij is aan het
worteleinde. — Hij heeft zijn kapitaaltje verspeeld.
Hy is to reaps-ein. Hij is aan het einde
van de reep. — Hij heeft alles op.
By is op skrabbers-ein. Hij is op het
schrapers-einde. — Hij heeft zijn geld
en goed opgemaakt en most nu alles
samenschrapen, om nog iets to hebben.
By liCkt oan 't beide lyntsje. Hij trekt

aan het luie lijntje. — Hij werkt liefst
niet veel.
Hy lit it op 'e rimen driuwe. Hij laat
het schuitjo op de riemen drijven
(laat roosje zorgen ).
Hy wol der in ribbe tit smje. Hij wil
dear een rib uitsnijden ( een buitengewoon voordeel uit halen).
Hy wirdt sa prize dat it wol lekjen
hjitte kin. Hij wordt zoo geprezen,
dat het wel laken mag heeten.
Hy het de rosjokte. Hij heeft de rosjeukte ( verraadt een storks neiging
tot hekelen of vitten ).
Hy dolt rare stikken tit 'e dyk. Hij
graaft grove stukken uit den dijk
(spreekt barre, valve taal).
By is noatfest. Hij is nootvast (zooals
een voorzanger in de kerk behoort to
zijn). — Hij is beginselvast, niet van
zijn stuk to brengen.
Hy is net soul oast 'e lever. Hij is niet
gezond aan de lever ( niet vrij van
kwade bedoelingen, niet zuiver van
beginsel, niet vrij van bijgeloof, enz. ).
— Ook : niet volkomen vrij van het
kwaad dat men hem ten last legt.
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By is fen 't laech. Hij is van 't soort. —
Iemand van verdachte afkomst, uit
eene familie van toovenaars, fielten,
bedriegers, enz.
Hy het de papegaei sketten. Hij heeft
den papagaai geschoten ( een leelijke
fout begaan, by. eene meld bezwangerd ). — Ook : om haar geld eene
leelijke vrouw getrouwd, die hem het
leven verbittert.
Hy het de tan yn 't sled. Hij heat zijn
tuintje in het zaad ( zijne jonge vrouw
[ soms bruid] is in gezegende omstandigheden).
Hy leit fen ien slach net. Hij ligt van
eenen slag niet. — Hij laat zich niet
spoedig ontmoedigen, men komt niet
gemakkelijk van hem af.
Hy byt yn 't stiel. Hij bijt in het staal
(spreekt een krachtigen vloek uit ).
Hy ninit my for heal fracht mei. Hij
neemt mij voor halve vracht mee ( ziet
mij niet voor vol aan ).
Hy het de pikbeil yn. Hij heeft den pikbal in ( is kwijnende aan een inwendig
ongemak, dat hij zich op den hals
heeft gehaald met losbandigheid, hardrijden, enz. ). — Fig. gezegd van
iemand, wiens geldelijke toestand door
tegenspoed kwijnende is.
Een balletje pik, omhuld met een
dikke laag vet, of ook maar gestopt
in een centsbroodje, laat men een hond
inslokken om hem langzaam maar
zeker te doen verkwijnen. Dit is 't
werk van kwaadwilligen, vooral toegeschreven aan landloopers, die 't op
de wachthonden der boeren gemunt
hebben.
Hy het in slag mei de moalpilde haven. Hij
heeft een slag met den meelzak gehad ( een slag van den molen weg).
Hy het wol pilot op 'e looker. Hij
heeft wel pijlen op den koker. Hij
is kundig en welbespraakt, weet zich
alzoo in een redetwist goed te verdedigen.
Hy spilet op 'e looker. Hij speelt op den
koker ( de keel ). — Hij vaart heftig
uit, laat zich luide hooren. Ook van
een schrecuwend kind.
By tocht hint sels alwiis en dOch roan
't spil yn, tiis. Hij waande zich zelf
alwijs en toch liep de zaak in de war.

Hy snijt him yn syn eigen knyft. Hij
wondt zich met zijn eigen mes ( door
te verregaande hebzucht behaalt hij
schade ).
Hy scil de koelotit net wer roppen hearre.
Hij zal den koekoek niet weer hooren
roepen (het voorjaar niet beleven ). —
Van iemand die sukkelend is.
Hy wynt der gjin doekjes om. — Hij

windt er geene doekjes om.
Hy seit net oars as hint ynjown is. Hij
zegt maar wat hem op 't hart ligt.
Hy slacht er mei de stompe bile yn. Hij

slaat er met den stompen bijl in ( valt
met ruwe lompe woorden uit ).
Hy windt troch 't rib foerre. Hij wordt
door de ruif gevoederd ( karig bedeeld).
— Hij is mager.
Ily is op tjonweren bislein. Hij is op
vieren beslagen ( toegerust met verstand en bekwaamheid ).
By het der de bledden fen. Hij trekt er
de bladeren van ( heeft het vruchtgebruik eener nalatenschap ).
By het farring yn syn baeitsje. Hij heeft
voering in zijn jas. — Hij heeft geld.
By sit rtieh yrt 't bird. Hij zit ruig in
den baard. — Hij is rijk.
Hy is goed rich op 'e side. Hij is wel
ruig op zijne. Hij heeft wel geld
op zak.
Hy soil, der yjin smoar by sette. Hij zal
daar geen smeer bij zetten ( er nict
vetter [ rijker ] van worden ).
By kin in oar sines wet halde litte. Hij
kan een ander het zijne niet laten
houden. — Hij is ietwat diefachtig.
Hy komt net op 'e tiid oer 'e brggge.
Hij komt niet op tijd over den brug.
— Hij betaalt niet op tijd.
Hy stekt der in spoentsje mei onder.
Hij steekt daar een spaandertje met)
onder ( stookt het twistvuurtje wat aan).
Hy wol de kanten der of bite. Hij wil
de randen er af bijten ( het werk niet
flink aanpakken, maar wel den schijn
aannemen alsof hij werkt ).
By slcrinwt mei dilbeld kryt. Hij schrijft
met dubbel krijt ( dat twee streepjes
tegelijk maakt ). Zie I, 404. — Hij laat
zich duur betalen.
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Hy ken 't kritd net. Hij kept het kruid
niet. begrijpt niet met welk yolk
hij te doen heeft.
Hy is op 'e stirt trape. Hij is op den
staart getrapt. Holl. : op zijn teentjes getrapt.
Hy kriget fen 't stegeljen, allike folle as
fen 't mitseljen. Hij wordt voor 't
steigerplaatsen ( bijwerk ) gelijk betaald als voor 't metselen ( hoofdwerk ).
— Hjj rekent per uur.
Hy jout skeppe en leppe wer. Hij geeft
schup en spade terug ( bedankt er
voor langer hard te werken ; zijne
stoffelijke omstandigheden zijn verbeterd ).
Hy scil de bot Hij zal de bot
gallon ( zal of moot het weak verrichten, waar anderen tegen opzien).
Hy grynt foar de folle trOch. Hij knort
voor den vollen trog. — Hij is ontovreden bij overvloed.
Hy is sterk boppe de schouders. Hij is
stork boven de schouders. is een
snoever, die zijn mood en kracht in den
mond heeft.
Hy sprekt balstiennen oan twa. Hij pocht
keisteenen in twee. — Hij zwetst dat
er de straatsteenen van splijten.
Hy kin 't wol strdnje. Hij kan het wel
stranden. — Hij is een vermogend man.
Hy sit op 't strein. Hij zit op het strand
(in geldelijke verlegenheid ).
By is mei bekken hihinge. Hij is met
bekken ( monden) behangen. — Hij
kan praten als Brugman.
Hy reisget op 'e kleasters. Hij reist op
de kloosters ( zoekt al reizende bij
familie en kennissen kost en nachtverblijf to bekomen ).
Hy het der gjin rick oan. Hij heeft daar
goon reuk aan. — Hij is er niet voor
berekend, niet tegen opgewassen.
Hy het it ryk allinne. Hij heeft het rijk
alleen ( is geheel alleen meester in
huffs of in eene zaak ).
Hy is in .dilbeldjerre. Hij is een ei met
dubbelen dooier ( forschgebouwd en
stork voor twee). — Ook: een deugniet van de eerste grootte.
By wit mear as twa dy 't neat witte.
Hij weet moor dan twee, die nets
weten.

Hy het bidlers-lea. Hij heeft bedelaarsledematen ( alle kleederen passen bem).
Hy is yn syn bou. Hij is in zijn bouwland (in zijn schik ). — Holl. Hij is
in zijn knollentuin.
Hy is net fen jister. Hij is niet van
gisteren. Hij is een man van ervaring.
Hy groeit yn in oarmans fortriet. Eens
anders verdriet is hem welbehagelijk.
Hy aerdet der as in snoek op 'e heasouder. Hij gevoelt zich daar tehuis als
een snook op den hooizolder.
Hy het in nuvere rolle spile. Hij heeft
een vreemde rol gespeeld ( een leelijk
verleden aehter zich ).
Hy is mei de muntrnaster yn 'e pleit.
Hij is met den muntmeester in proces.
— Hij zit in geldverlegenheid.
Hy het syn kriid forsketten. Hij heeft
zijn kruit verschoten. — Hij is zijne
beste krachten kwijt.
Hy het net op sykheljen past. Hij heeft
het adembalen veronachtzaamd ( hij
is overleden ). Ook: Hy het it gat to
knypt.
Hy kornt by 't krapper ein. Hij wordt
karig bedeeld (krijgt niet wat hem
toekomt ).
Hy is stringkitelich. Dit wordt gezegd
van een paard dat het kittelen der
trekzeelen ( stringen ) aan zijne zijden
niet kan verdragen. Overdrachtelijk
van iemand die lichtg.eraakt is.
Hy docht dat net ?it haet of nyd, mar
om eigen prefyt. Hij doet dat niet uit
haat of nijd ( eig. : evenmin uit vriendschap als uit haat ) maar om eigen
voordeel (nl. wanneer hij zich bijzonder
dienstvaardig betoont jegens iemand,
van wien hij hoopt to plukken).
Hy het my yn 'e nekke skopt ; in den
nek gezien ( erg duur laten betalen).
Hy het my to fiter. Hij fopt mij, stelt
mij te leur, laat mij er in loopen.
Hy formakket him as de moskjes yn 't
sein. Hij vermaakt zich als de musschen in het nand. baadt zich
in genot.
Ky smookt as in ridder. Hij rookt als
een ridder.
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Hy swit as in hazze. Hij zweet als een
haas ( die door de honden gebeten is ).
— Gezegd van iemand, die in een gevecht een bloedenden kop heeft gekregen.
Hy is in almis. Hij is een ongelukskind
(iemand wien alles mislukt ).

Hy is dwaender en litter. Hij is doener
en later ( heeft het beheer eener zaak
of huishouding ).

Hy scil der net rom fen sopje. Hij zal
daar geen vette soep van eten ( niet
veel voordeel mee behalen ).

Hy het in broer oan 't wirk forlern.
Hij is zoo afkeerig van werken, alsof
zijn brooder er aan gestorven ware.

Hy is stil en bistindich mei de knepen
ynwindich. Hij is stil en ingetogen,
maar niet zoo droog en koel als hij
schijnt. — Ook: Hy het de knepen yn
'e mouwe. Hij zit vol streken, maar
houdt zich leuk. Dit ook van een
valschaard.
Hy is al abt ear 't er to kleaster komt.
Hij is reeds abt, eer hij in het klooster
komt.
Hy sloech fjouwer kearels njuggen earmen of. Hij sloeg vier kerels negen
armen af. — Hij is een snoever.

-Hy makket fen in skeet in, tongerslach.
Hij maakt van een veest een donderslag ( van eene kleinigheid vreeslijk
veel ophef ).

Hy is in reed yn 't foar. Hij is een
rit voor (14 een harddraverij of wedstrijd op schaatsen). — Fig. : hij heeft
iets op anderen vooruit. — Ook: Hy
is yn 'e foarkans, zijne kans staat
beter dan die van anderen.
By stiet op 'e cliibbelde kdns. Hij heeft
dubbel kans.
Hy hit de kost yn 't gasthiCs. Hij heeft
den kost in het gasthuis ( een lekker
leventje zonder veel werk).
Hy waerd der op syn festje spuid. Hem
word daar op zijn vest gespuwd. —
Men zei hem heftig de waarheid in
zijn gezicht.
Hy is goed by syn sape en stilt. Hij
lust zijn nat en droog ( is gezond en
Nyelgemoed). Zie I, 306.
Hy rakt nei de lodde. Hij riekt naar
de spade (is ziekelijk en zwak en zal
wel niet lang moor kunnen lezen ).
Hy kin nin Wien forstean. Hij kan goon
scherts verdragen.
Hy snijt omstikken, dat de sydstikken
der nei fleane. Hij snijdt groote stukken, dat er kleine na vliegen. — Hij
spreekt dikke woorden of vertelt kolossale leugens.
Hy makket syn plak goed skien. Hij
maakt zijne plaats good schoon ( doet
zijn plicht zoo 't behoort ).

Hy ,mei it wirk net rake. Hij kan het
werk niet ruiken hij is zoo afkeerig
van werken, dat hij aan de geur er
van reeds to veel heeft.

Hy kin linich oer de wjuk draeije. Hij
weet handig to zwenken als een vogel
in de lucht. — Holl. : de huik naar
den wind hangen.
Hy het der de rook fen krige. Hij heeft
daar de lucht van weg ( iets van de
zaak vernomen ).
Hy det wol, mar dijt net. Hij doet wel
zijn best, maar 't gedijt niet. — Hij
komt niet vooruit.
Hy kin syn brief net léze. Hij kan zijn
brief niet lezen ( zijne taak niet volvoeren).
Hy het it efter 'e kiezzen. Hij heeft het
achter de kiezen ( begrijpt de zaak ).
Hy is gjin loerreman. Hij is geen weeke
kaas ( laat zich niet in de luiers leggen ).
Hy lit him wol Tiede, mar net twinge.
Hij laat zich wel leiden, maar niet
dwingen.
Hy slacht er mei de koarte kloet twisken.
Hij slaat er met den kerten kloet tusschen (maakt kort en good een einde
aan den twist ).
Ily is bang fen syn eigen skaed. Hij is
bevreesd voor zijn eigen schaduw.
Hij ducht gevaar waar 't niet bestaat,
hetzij door schuldbesef of door gebrek
aan zelfvertrouwen.
By falt yn 'e WM. Hij valt in de luwte
(zijne heftigheid bedaart, ale een
snelzeilend schip, dat op eons in de
luwte van huizen of boomers komt ).
Hy mei earst hjar bird wol ris riAjen
bjen. Hij dient eerst haar haard wel
eons to zien rooken — Hij kent het
meisje waarop hij verliefd is niet genoeg.
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Hy is 't oanbarnsel fen 'e poatstrou net
wirdich. Hij is het aanbrandsel van
de potjestruif niet waard (hij deugt
voor nets goeds).
Hy rekkent nei him ta. Hij rekent naar
zich toe ( te veel in eigen voordeel).
Hy is yn 'e lytse loege. Hij is tijdelijk
hulpbehoevend ( door onvoorziene omstandigheden ).
Hy het it linnen op 'e bleek. Hij heeft
het linnengoed op de bleek draagt
een wit voorhemd, wat men van hem
niet veel gewoon is).
Hy is yn bleins en glans. Hij is in balans
en glans (in goeden doen en volkomen gezond).
Hy is moarnich of tnoarnsk. Hij heeft
de morgenziekte ( is erg knorrig kort
na zijn. opstaan).
By kin 't paed wol waerm hdlde. Hij
kan het pad wel warm houden (zoo
dikwijls komt hij hier aangeloopen ).
By is hjar foarby komd, heeft haar vleiend overgehaald tot iets verkeerds
( hij heeft haar verleid ).
By het foar bidden yn 't brea biten.
Hij heeft v66r bidden in het brood
gebeten ( v66r het huwelijk zijne bruid
bezwangerd ).
By is sa stil as in bedpisser. Hij is zoo
stil als een bedpisser ( maakt niet veel
praatjes, omdat hij iets op gin geweten heeft).
Hy giet nei beppekelder. Hij gaat verloren ( geldelijk of lichamelijk ).
By fynt der gjin bien yn. Hij vindt
daar geen been (tegenzin of bezwaar) in.
By sit yn earnskloeren. Hij zit in arendsklauwen ( in de macht van deurwaarJ
ders, enz.).
Hy wit net op hwet earsbil er sitte scil.
Hij weet niet op Welk aarsbil hij zal
zitten ( is verlegen hoe de zaak aan
to pakken).
By skyt troch in faeije ears. Hij speelt
een gevaarlijk spel (het redmiddel dat
hij aangrijpt is bedenkelijk).
Hy sit twisken twa heabulten to kakken
en is yet forlegen om in earswisk. Hij
zit tusschen twee hoopen hooi to k .....
en is nog verlegen om een aarswisch.
spilet op 'e klompen. Hij speelt op
de klompen (is ongemanierd aan 't
uitvaren ).

Hy is der sa eang fen as de roeken fen
in sjamme. Hij is er zoo bevreesd
voor als de kraaien voor een vogelverschrikker, d. i. in 't geheel niet.
hier.
Krol hier, krol sin, krol wezen sit er
yn. Krul haar, krul zin, krul wezen
zit er in. — Ook : Krolle hierren,
krone sinner.
Immen nei 't hier fiele. Iemand naar
het haar voelen (met hem plukharen ).
Pak mar ta, mar my net yn 't hier.
Pak maar toe, maar niet in mijn haar.
Gezegd om iemand tot eten aan
to moedigen.
Op in hier 6f kin min gjin mophoun
weage. Op een haar of kan men geen
mopshond wegen. — Op een kleinigheld mag men niet zien.
Der is hier oan 'n knikkert. Daar is
haar aan den knikker (daar zit geld ).
Ik hab him it hier ris titkjimd. Ik heb
hem de haren eons uitgekamd. —
Eig.: hem mijne vingers in de haren
genet; overdr.: hem harde waarheden
gezegd.
Min moat it hier mar goed tit 'e eager
strike. Men dient de haren wel goed
nit de oogen te strijken ( uit zijn oogen
te zien).
Dat hier is al dea, dat de better plige
gear to halden. De man is reeds dood,
die de zaak pleegde in stand to houden.
Syn hier krollet as in trekskippers-mast.
Zijn haar krult als de mast eener
trekschuit.
It rout him safolle as er hierren op 'e
holle het. Het berouwt hem zooveel
als hij haren op het hoofd heeft.
hin.
In hin is 't sin, mar gjin gewin. Kippen houdt men voor liefhebberij, niet
om voordeel.
Dy him eels forkromlet wirdt fen 'e
hinnen opfretten. Wie zichzelven verkruimt, wordt door de kippers opgevreten.
Hy wynt om as in aeisiik hin. Hij loopt
keen en weer als een eierzieke kip
( die haar ei niet weet kwijt to raken).
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Kwea hinnen dy 't hjar aeijen titlizze
en them to iten gean. Sleehte hoenders, die hare eieren buitenaf leggen en tehuis komen eten. — Fig.:
van overspelers.

hynsder, hyngst.
In skurf hynsder freest de roskaem.
Een schurft paard vreest de roskam.
— Ook : Dy 't glad oer 'e hod is ( een
good geweten heeft) freest de roskaem net.

De wiiste hinnen lizze de aeijen wol ris
b titen '4 nest. De wijste hennen leggen
de eiers wel eens buiten 't nest. —
Neuswijze nufjes verliezen wel eens
haar eer.

In hynsder mei fjouwer poaten stroffelt
wol ris. Een paard, al staat het op
vier pooten, struikelt wel eons.

Hy byt op 'e tosken as in dea hin op
'e loarte. Hip bijt op zijn tanden als
een doode kip op een drol.

Wite hynsders diet it wdlterjen net goed.
Voor witte paarden voegt het niet,
zich in het slijk to wentelen.

Hy slacht er yn om as malle Jan yn'e
hinnen. Hip slaat er in rond ale malle
Jan in de kippen. — Hip werkt met
tver zonder overleg en verstand.

In hynsder dat ienkear op 'e rin west
het kin dat gau ris wer lappe. Een
paard, dat eens aan 't hollen is geweest, kan het licht eens weer doers.

Sa nijsgjirrich as in hin mei in glezen
gat. Zoo liehtgeraakt en onhandelbaar als een kip met een glazen itchterdeel.

De bate hynsders fynt min op 'e still.
De baste paarden vindt men op stal
(niet op de markt ). — De deugdzaamste meisjes vindt men in 't ouderlijk
huis, niet op de kermis.

Hy scil yet yn 'e hinnekjitte fordrinze.
Hip zal nog in den kippendrek verzuipen. — Hj krijgt door ztne lompheid
allerlei ongelukjes.
Dy 't fen „tsjoe I" seit mient de hinnen
allegearre. Wie tsjoe 1 roept meent alle
hoenders (en niemand meet meenen dat
hip iets v66r heeft ). — 7). oe ! roept
men om hoenders weg to jagen.
Hja sit boppe op 'e heap lyk as de hinnen. Die (slordige vrouw) zit op een
vuilen rommel, als de kippen op den
mesthoop.
Wy gean jouns mei de hinnen op 'e beam.
Wij gaan 's avonds met de kippen op
stok ( dus vroegtijdig ). — Werkmansgezegde.
Goenacht mei elkoar I sei de mird en
stoep yn 't hinnehok. Goedennaeht
met elkander, zel de bunsing, en stapte
het kippenhok in.
De hinnen leijen goed, mar hja ha de
aeijen opfretten. De kippen legden
goed, maar hebben de eieren opgevreten. — Die lieden hebben wel geld
verdiend of gewonnen, maar niets
nagelaten.
Hy het der in meltse hin oan. Dat is
voor hem een eierleggende kip ( een
zaakje waarvan ht aanhoudend voordeel trekt).

II.

De hynsders fet en de man meager. De
paarden vet, de man mager. — Overdreven liefhebbert voor fraaie paarden kan iemand verarmen.
Dy it sterkste hynsder het kin hirdst
foardt komme. Wie het sterkste paard
heeft, kan het snelst vooruit komen.
— Wie 't meeste geld heeft, is er 't
best aan toe.
It hynsder het moanne-eagen. Het paard
heeft maan-oogen, zijn gezicht gaat
met de maan op en of ( eon ziekeltkheid).
Der kin in blyn hynsder gjin skea dwaen.
Daar kan een blind paard gaan sehade
aanrichten (omdat or niets van waarde
in huis is ).
Hy slacht de hynsders earsling foar de
wein. Hip spant de paarden avereehts
voor den wagon ( onderneemt of bestuurt zijne zaken verkeerd ).
Hdld it hynsder by de dirt. Houd het
paard bij den staart. — Strijd voor
uw good reeht zoo lang ge kunt ;
geeft ge 't eenmaal op, dan is 't verloren.
Hy boon it deade hynsder fest. Hip bond
het doode paard vast ( nam voorzorgen toen het to laat was ).
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Dy de hyngst krije wol smyt him net
mei de team foar 'e holle. Wie den
hengst wil grijpen, slaat hem niet met
den toom voor den kop.
Min kin gjin rinnende hyngst bislaen.
Men kan geen loopenden henget de
hoeven beslaan.
Hyngstefiesk is djar flesk. Paardevleesch is duur vleesch. Paarden
veel te gebruiken en daarbij goedgevleesd te houden, kost veel geld.
Hynsders jouwe tinne Paarden
geven dunne melk ( brengen niets op
een Boer houde due niet meer dan
noodzakelijk is).
It hynsder soil de steil wol fine. Het
paard zal den stal wel vinden. — De
zaak komt vanzelf terecht.
It giet sa gau as in mophoun in hynsder
opfrette kin. Het gaat zoo vlug als
een mopshond een paard kan opvreten.
In wyld hynsder is gjin fjild to wegerjen.
Een wild paard kan men geen veld
weigeren (maar moet men uit den
weg gaan). — Doldriftige menschen
moet men niet tegenstaan.
Dy't in hynsder minne wol en fyoelespylje
moat hwet yn 'e broek ha. Wie een
paard wil mennen en de viool bespelen
moot lets in de brook hebben ( de
noodige bekwaamheid bezitten).
It giet sa hird efterat as in hynsder en
wein ride kin. Het gaat zoo hard
achteruit ( in het finantieele ) als een
paard-en-wagers rijden kan.
In hynsder yn 'e stap hellet in hirddraver wol yn. Een paard in den
stap haalt een harddraver wel in.
Lien dyn hynsder oan in bidler en hy
fljucht er mei itit in fjouweren. Leen
uw paard aan een schooier en hij gaat
er mee galoppeeren ( maakt misbruik
van uwe vriendelijkheid).
Min rekket wol oan in lam hyngst al
keapet min him net. Men geraakt wel
aan een lammen h yngst, al koopt men
er geen.
Wite hynsders habbe in bulte struijen
nedich. Witte paarden behoeven veel
stalstrooisel. Pronkzieke vrouwen
kosten veel geld.
It is in hynstef011e. Het is een hengstveulen ( een schadeltke zaak ).

Honger hjit makket rie hynstebeane swiet.
longer maakt rauwe paardenboonen
zoet.
Hwet mienste dat ik tit in hynstekop
petearje ? W at denkt ge, dat ik nit
een paardekop spreek? ( Dat het
maar praatjes zijn, die ik opdisch ? )
sage.
—Hykin'tehsop
Hij kan het niet uit een paardekop
zuigen, het moet uit zijn eigen hoofd
komen ( een vers, fraai opstel, enz.).
In koarts as in hynsder. Een koorts
als een paard ( een hevige koude
koorts.).
In weak hynsder moat min mei in seafte
Een paard met een weeteam std.are.
'
ken ( zachten ) bek, moet men met
den zachten teugel leiden ( en zachtaardige menschen niet strong beheerschen ).
It hynsder is hird yn 'e bek, het paard
is hard in den bek, niet gemakkelijk
to mennen. Fig. Dy kearel is hird yn
'e bek, die man is moeilijk van zijn
stuk to brengen.
Hy socht one 't hynsder en hy siet er op.
Ht zocht om het paard, terwt1 hij er
op zat ( wanneer iemand lets zoekt dat
onder zijn bereik ligt).
Stadich-oan ! it is 't jong hynsder. Bedaard wat! het is het jonge rtpaard.
— Schertsende aanmaning tot omzichtigheid, vooral bij 't stoeien met
een meisje.
Seis hoarnbijen is in hynsders dead.
Zes hoornbijen ( zekere wesp ) kunnen
een paard dooden. ( Acht schijnbaar
nietige personen of omstandigheden
niet to goring).
Better in bl yn hynsder as in leech helter.
Beter een blind paard dan een ledig
halster.
Dy 't wit hwet er wol pakt it hynsder
by de team. Die weet wat hij wil,
pakt het paard bij den toom.
Don hoefst my gjin bline hynsders foar
de doar te lieden. (hij behoeft mij
geen blinds paarden voor de deur to
leiden (niet te denken mij met leugens
to kunnen misleiden ).
In honger as in hynsder, — as in poep.
In jown hynsder sjucht min net yn 'e bek.
Een gegeven paard ziet men niet in
Een geschenk mag men
den bek.
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niet scherp beoordeelen. — Oudt. : In
jown gal sjucht me net yn 'e
It rydt noait birder as op in liend hynsder
mei eigen spoaren. Men rijdt nooit
sneller dan op een geleend paard met
eigen sporen.
Ile lien ljeaver myn himd 4t as myn
hynsder. 1k leen iemand liever mijn
hemd dan mijn paard.
In Fries lient nimmen syn wilt' en syn
hynsder. Een Fries leent niemand
zijne vrouw en zijn paard.
Malgildhea,hyngstebrea, skieppenea,kouwedea. Malgoedhooi, paardenbrood,
schapennood, koeiendood. — Het hooi
van mallegoed (kwadernaat, onjer)
is goed paardenvoeder, schapen houden er des noods het levee bij, maar
koeien sterven er van.
De hyngst fen 'e steel liede. De hengst
van stal leiden ( het mes trekken om
te vechten). Het hecht van een zakmes was vroeger gewoonlijk versierd
met een paardekop, van zilver of nit
hout of been gesneden. — Ook: It
rantsje (ruintje) fen 'e stal helje.
h j a.
Hja habbe noait genOch al stie de skeppe
der yn. hebben nooit genoeg, al
stood de schup er in (in den geldhoop, om zoo maar op te scheppen ).
Hja tsiere as hoantsen. Zij kijven en
twisten als kemphanen.
Hja slealje allegearre onder ien tekken.
Zij spannen samen ( spelen met elkander ) onder een hoedje.
Hja binne mei de printebibel ( ook de
soldatebibel) oan 'e gong. Zij houden
zich bezig met den prentbijbel ; ook
den soldatenbijbel (zij spelen kaart ).
Hja kinne hjar eigen koarsten wol bite.
Zij kunnen hunne eigene korsten wel
bijten ( zonder huip van gasten en
klaploopers hun niet overvloedig inkomen wel verteren ).
Hja sitte op 'e doppen. Zij zitten op
ledige eierschalen. — Hunne bezittingen schijnen iets, maar zijn niets.
Hja fjuchtsje as earme helten. Zij vechten als arme helden.
Hja koene 45 dat wol Of-Ilene en 't werombringen fwjitte. Men zou ons dat

kunnen afleenen en het terugbrengen
vergeten ( 't ons kunnen ontstelen,
ni. losse goederen buitenshuis ).
Hja lake mei in-oar oan ien line. Zij
trekken samen aan een lijn ( trekken
partij voor elkander).
Hja binne allegearre mei 't selde sop bigetten. Zij zijn alien met hetzelfde
sop overgoten. — Lieden van eene
soort.
Hja bringe neat by elkoar as fjouwer
neakene Killen. Zij brengen niets te
zamen dan vier naakte billen. — Van
een arm bruidspaar.
Hja scille de skonken by elkoar steklce.
Die twee willen de beenen bij elkaar
steken ( gaan trouwen ).
Hja roanen oft se in bonke om in oartsen
hiene. Zij liepen alsof zij een been
voor een oortje konden koopen.
Hja hinget er om as wiet hea om 'e
skate. Zij ( het meisje) hangt er om
( om haar vrijer ) als nat hooi om de
schuit.
Hja het it pak 4tskodde. De vrouw
heeft het pak uitgeschud ( eene gemakkelijke bevalling gehad ).
Hja gift oft se yn kramtriedden hinget.
Zij loopt, alsof zij in kramdraden hangt
( als een marionet ; in een gemaakte
houding met gemaakte bewegingen).
Hja is yn 'e wjuk sketten. De vogel is
in de vlerk geschoten. — Fig.: het
meisje is bezwangerd,
Hja scil hjar mem wol thes komme.
Zij zal wel bij hare moeder tehuis
komen ( nl. in gezegende omstandigheden ; van een dienstmeid ).
Hja is sa onleech as in firt yn 'e panne.
Zij is zoo onledig als de veest in de
pan of den schotel (Oud Handschr.).
Hja lit hjar net maklik ride. Zij laat
zich niet gemakkelijk leiden. — Zij
gelijkt een paard dat niet ieder kan
mennen.
Hja scil him de file& wol Offange. Zij
zal hem de vlooien wel afvangen ( eene
flinke jonge vrouw, Wier echtgenoot
veel ouder is dan zij ).
Hja sit as in swan yn 't nest. Zij zit
als een zwaan in het nest. — Van
eene luie vadzige vrouw, die in de
meest gemakkelijke houding op haar
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stoel zit. Oole: Hja is in briedswan,
eene broedende zwaan.
Hja babbelt as in swealtsje op in beanstok.
Zij babbelt (snatert ) als een zwaluw
op een boonenstaak.
Hja is oan 't om fallen ta. De vrouw is
aan het omvallen toe ( hoog zwanger ).
Hja stiet op 'e heechste trep. Zij staat
op de hoogste sport. — Zij is bruid; na
den trouwdag daalt zij weer af.
Hja kin wol foar de kreanimen ldns.
Zij mag gerust langs de kramen gaan.
— Zij ziet er knap genoeg nit om zich
to vertoonen.
Hja het skammeltsjes to keap. Zij heeft
schameltjes to koop. — Zij schaamt
zich. Van kinderen en jonge meisjes.
Hja is sa tang fen tat dat min hjar wol
helterje scoene. Zij is zoo lang van
snoet ( of tong ; zoo praatznchtig ) dat
men haar wel diende to breidelen.
Hja kin de tonge op 'e skouders hingje
litte. Haar tong is zoo lang, dat zij
die op haar schouder kan laten hangen. — Zij is eene klappei eerste klas.
Hja kin op in star draeije. Het ( nuffige meisje ) kan ( met hare fijne voetjes ) wel op een stnivertje ronddraaien.
Hja het ien onder 'e skeldoek bi/iapt.
Zij heeft er een onder haar voorschoot
beflapt ( een man veroverd ).
Hja het hwet onder 'e skeldoek. Zij heeft
iets onder haar voorschoot (is zwanger).
Hjo het hjar doaiter op 'e tuttelpleate
(Hindeloopen ). Zij heeft haar dochter
op de titelpiaat ( pronkt het meisje
mooi op om vrijers to lokken ).
Hja het der in trekplaster. Het meisje
heeft daar ter plaats een trekpleister
( een bemind voorwerp, waarom zij er
liefst bljjft woven of anders zich er
gaarne vertoont ).
Hja is onder 'e hoantsen titbret. Zij is
onder de kemphanen uitgebroed. —
Zij is eene feeks.
Hja is in stikje (Ad dat net forblikke scil.
Zij is een stukje goad dat niet zal
verkleuren ( eene degeltke jonge
vrouw of meisje).

hilt, kald.
Hy is gau hjit en gau kdld lyk as in
bliken tedettel. Hij is ras heet en ras

weer afgekoeld, als een blikken ketel
( spoedig opgewonden vol vuur, even
spoedig weer koel en onverschillig).
Der wird ik hjit noch kdld fen. ( Die
vermaning, berisping of dreigementen;
dat ernstig geval) daar trek ik mij
niets van aan. — Ook : Dat komt my
net oan 'e kdlde klean.
Hy is bang dat er him oan kdld wetter
barne scil. Hij vreest zich aan koud
water to zullen branden (is to schroomvallig om jets van beteekenis to ondernemen).
It is my to hjit, ik lit it stean. Het hi'
mij to heat ( to dim. ) ik neem het niet.
Hy is ljeaver kdld as larch. Hij is
liever koud dan vermoeid. — Hij houdt
meer van luieren dan van werken.
By sit op hjitte koallen. Hij zit op heete
kolen (in erge bezorgdheid, in pijnltke onzekerheid ).

hoanne.
As de hoanne in aei leit kraetje de hinnen.
As de haan een ei legt, kraaien de
kippen. — Ms er een wonder gebeurt
zullen er wel meer volgen.
Basiliskus-aeyen wirde fen 'e hoanne
titbredt. Basiliskus-eieren worden door
den haan nitgebroed. — Van hem of
haar komt niets terecht.
Nei nijjier ha wy de winnende tiid, den
skeelt it alle dagen in hoannestap.
Na nieuwjaar hebben we den winnenden
tied, dan lengen de dagen telkens een
hanenschrede.
Hy bliuwt by de hoanne. Hij blijft bij
den haan ( in het A-B-boek ). — Hij
komt niet vooruit in de wereld.
It kin gjin hoanne life. Er kan Been
haan af. — De boar heeft do hoeve
zoo hoog gepacht, dat het verlies van
een haan hem reeds to veal is.
Nim it my net kwea, sei de mird en biet
de hoanne de kop of. Neem het me
niet kwalijk, zet de bunsing, en hip
beet den haan den kop af.
Hy forhellet him as de hoanne yn 'e
waeiboaits. Hij herstelt zich als de
haan in de weikuip.
Syn hoanne moat kening kraeije. Zijn
haan moat koning kraaien. — Hij wil
zijn wil doordrtven.
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Der kraeit gjin hoanne 'lei. Er kraait
geen haan naar. — Het loopt stilletjes
af, trekt niemands aandacht.
Hy spilet de brette hoanne. lit speelt
den gebraden haan (maakt veel levee,
is weerbarstig, tegenstrevend ).
Hy stapt as in stoaterse hoanne op in
hjit plaet. }It stapt als een stotershaan op een heete plaat.

hoek, hoeke.
Hy sit oan 'e hoek. Hij zit aan den
( visch ) hoek. — Hij is getronwd, zit
in harden zijner schuldeischers, van
hot gerecht, enz.
Hy is 't hoekje toboppe. Hij is het hoekje
( het gevaar ) to boven. — Hij is er
bovenop.
fly giet de hoeke om. lit gaat den hoek
om ( zal moeten sterven ).
Hy is in' heel stile om 'e hoeke. Hij is
een geheel stuk om den hoek ( een
heel eind op weg om zijn doel to
bereiken).
By komt flink tit 'e hoeke. Hij komt
flink voor den dag ( met geld; ook
om ronduit zijn meening to verkondigen).
ildld dy stil I of ik sell dy de fjouwer
hoeken fen 'e keamer ris sjén litte.
Houd n stil, of ik zal u de vier hoeken der kamer eens laten zien ( alias
u duwen en stooten van den eenen
hoek der kamer naar den anderen ).

holle.
De skoenmakker moat de skoen nei de
foetten miette en nei de holle meitse.
De schoenmaker moat de schoenen
naar de voeten meten on naar het
hoofd maken ( rekening houden met
den smaak zijner klanten ).
Pone hollen, folle sinnen, sei de man en
smiet in koer mei fiskkoppen omfler.
Veel hoofden, veal zinnen, zet de man,
en wierp een mand , vol vischkoppen
omver.
De holle is 't roer fen 't skip. Het
hoofd is het roer van het schip. —
Is dit onwel, dan mist men alien
levenslust.
Ljue dy 't gond op 'c holle drage, moatte
nin koper yn 't pongkje dwaen. Vrouwen, die goud op het hoofd dragon,

moeten geen kopergeld in het (kerke-)
zakje do en, — zei men vroeger!
.De holle waerd my kreas. Mtn gelaat
werd blozend. — Ik word een weinig
boos, zoodat het blood mij naar de
wangen steeg.
Der tvjukkelt him hwet oer 'e holle. Er
vleugelwuift hem jets over 't hoofd.
(Hij zal eerlang kunnen erven).
Er
—Derhingtuswo'le.
hangt ons iets boven 't hoofd. — Wij
hebben iets van belang to verwachten,
by. de bevalling van de vrouw des
huizes.
Dat wlif set hjar man in kroane op 'e
holle. Die vrouw zet hear man eon
( schande ) kroon op het hoofd. — Zjj
pleegt overspel.
Hy is filed om 'e holle. Hij is glad om
zijn hoofd (ruim voorzien van geld ).
— Eene warme spijs, glinsterende van
vettigheid, is ook gted om 'e holle.
In man mei in holle. Hied er twa den
hied er ien tololle ; hied er trije, den
koene wy ek ien icrije. Sinderrijm.
De holle der by hdlde, is better as de
holle der of. Het hoofd er bij houden
( geen mood verliezen) is beter dan
het hoofd er af.
Der 't immen sels net komt wirdt him
de holle net wosken. Waar iemand
zelf niet komt, wordt hem het hoofd
niet gewasschen. — Ook: Der ttimmen sels net komt wirdt him de lop
net klaud.
Hy het in forkeard steed yn 'e holle.
Hij heeft een kwaad plekje in het
hoofd ( een knorrige bui).
De wyn yn 'e holle makket faek in gek
yn 'e =Ile. De wijn in het hoofd
maakt dikwijls een zot in den mond.
— In biroaide holle, in lege pong.
Een berooid hoofd, een ledige beurs.
't Is better de holle to ttitsjen as 't gat.
Het is beter het hoofd to zoenen dan
den aars ( den baas to spreken dan
den knecht ).

houn.
In houn op syn eigen hiem fjuchtet fill.
Een hond op eigen erf vecht vinnig.
Hja habbe him foar de hounen foun.
Zij hebben hem voor de houden ge-
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vonden. — Zij beschouwen hem met
minachting ; hij kan niets goeds doen.
As de houn komt ta heare, wit er bislcie
noch eare. Als een hond (lomperd)
een Neer wordt, kent hij bescheidenheid noch eer.
By is bikend as de bonte houn. Hij is
bekend als de bonte hond ( overal bekend ).
Ik bin der sa bang fen as de houn fen
bruejen. Ik ben er zoo afkeerig van,
als de hond van een pak slagen.
Hwet is jild? De hounen wolle 't net
ienris frette. W at is geld ? De honden
willen 't zelfs niet vreten.
Hy sit op as de houn to Ljouwert. Hij
zit op als de hond te Leeuwarden. —
Deze hond was vroeger eigenlijk een
zittende leeuw, het stadswapen vasthoudende, boven op de kaak en de
geeselpaal te Leeuwarden.

Min fynt sea ft in stop one in houn to
slam. Men vindt gemakkelijk een stok
om een hond to slaan ( en evenzoo een
voorwendsel, om iemand onrechtmatig
to behandelen ).
Der binne mear hounen as bonken. Er
zijn meer honden dan beenderen. —
Het getal liefhebbers of gadingmakenden is to groot.
Folle wynhounen dwaen de hazze de dead.
Vele honden zijn der hazen flood.
Hy is houn yn 'e tsjerke. Hij is hond in
de kerk ( de verschoppeling in een
gezin).
Hy rint him nei as de houn de siikke
merrie. Hij loopt hem na, als de
hond de zieke merrie (b y. een schuldeischer zijn 3chuldenaar ).
Hy het de houn in halsbdn om dien. Hij
heeft den hond een halsband omgedaan ( een ander gedwongen to doen
wat deze volstrekt niet wilde).

Houns grime wykt for in bonke. De
grimmigheid eens honds wijkt voor
een been.

Hy bilet wol, nectar byt net. Hij blaft
wel, maar biejt niet. — Hij maakt wel
wat levee maar is niet gevaarlijk.

Hy doocht de houn yn 'e pot net. Hij
deugt den hond in den pot niet.

Hy is der gjin houn oer om ris hwet
to jaen. Hij is er geen hond over
( d. niet to karig en bekrompen ),
om eens iets te geven.

Hwa wol de houns holle fille? Wie wil
den kop des honds villen ( de gevaarlijke taak aanvaarden )?
It wis foar 't onwis, sei de man, en by
boon in dea houn de bek ta. Het
zekere voor het onzekere, zei de man,
en hij bond een dooden hond den muil
dicht.

Hy sjucht op gjin hier as er in houn
skeart. Hij let op geen haartje, als
hij een hond scheert (neemt het niet
zoo nauw [met de eerlijkheid], als hij
to doen heeft met iemand, die wel betalen kan ).

Twa kwea hounen bite elkoar net. Twee
kwade honden bijten elkan der niet.

Hy is fen 't hountsje biten. Hij is van
het hondje gebeten (licht geraakt; van
Lotje getikt ).

In goed wetterhoun freest gjin modderige
sleat. Een goede waterhond vreest
geen moddersloot.

Hy is sa bang as 't hountsje. Hij is
zoo vreesachtig als een kefhondje (dat
bij den minsten tegenstand vlucht ).

It fet wol boppe driuwe, al is 't etc fen
in dea houn. Het vet wil boven drijven, al is het ook van een dooden hond.

Men moat yen op 'e tiid forwarre, oars
bite de hounen yen. Men moet zich
op zijn tijd verweren, anders wordt
men door de honden gebeten.

In houn by in bonke ken gjin frjeonen.
Een hond bij een been kent geese
vrienden.
It hier fen de houn yeast it gat dat er
my biten het. Het Naar van den hond
geneest de woad, die hij mij gebeten
heeft. — Om de katterigheid, volgende
op een uitgeslapen roes, to verdrijven,
neemt men een borrel.

Hja waerden eitmakke oft se four de
hounen fours wieren. Zij werden met
zooveel minachting besproken, alsof
zij voor de honden waren gevonden
( dus door dezen versmaad ).
Der 't de houn syn stint left is 't skies
fage. Waar- des honds staart ligt, is
't schoongevaagd.
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Dy 't mei hounen omgiet kriget fliee'n.
Wie met honden omgaat, krijgt vlooien.
It bikomt him as de houn de woarst.
Het bekomt hem als den hond de
( gestolen) worst ( waarvoor hij slagen
kreeg ). — Ook : It bekomt him as de
houn it gears-iten, het grasvreten.
Net om my, sei de houn, mar 't heal
is nedich dea. Niet om mtn belang,
zei de hond, mar 't kalf dient geslacht.
Hearskippij sere wol in minske graech,
derom het in bidler in houn. Hoerschappij voeren doet een mensch
gaarne, daarom heeft een bedelaar een
hond.
Hwet is in houn dy net bilet ? W at beteekent een hond, die niet keft ?
Dauwe op 'e rein, it waer wol hounje.
Dauw op den regen, het weder wil
hondsch worden.
Hy het der in houn giseljen sjoen. Hij
heeft daar een hond zien geeselen. —
Het is hem daar zoo vergaan, dat hij
er niet gaarne weer komt.
Dy 't efteroan komt bite de hounen. Wie
achterna komt, wordt door de honden
gebeten. — Zorg dus niet de laatste
te zijn.
As 't ris op in hounjen gyn g , scoe 't
der to komme hwa 't meast mansk wie.
Wanneer 't eons op een honden ging
( tot een wedstrijd of gevecht kwam ),
zou blijken wie de knapste was.
It snijt der hounehier. Het sneeuwt daar
hondenhaar. — Er wordt hevig getwist
en gekeven.
Aide hounen is 't min byljen to learen.
Ouden honden is het moeilijk blaffen
te leeren.
Der binne mear hounen dy 't Blom (ook
Blaffert) hjitte. Er zijn meer honden
die Bloom ( of: Blaf) heeten. — Gij
zijt het niet alleen die gemeend kan
Ain.
De hounen scille hast om my bylje. De
honden zullen haast om mij janken. —
Ik zal spoedig sterven.
Dy 't mei hounen farre wol moat de teven
foarop stjtire. Wie met honden varen
wil, moet de teven vooruit zenden. —
Ook : Dy 't mei hounen ploeije wol
moat de teven foaryn spanne.

fa

De iene houn wirdt mei de oare
De
eene hond wordt met den ander kwaadaardig. — De eene mensch bederft
den ander.
Fly fynt de houn yn 'e pot. Hij vindt
den hond in -den pot ( om dien uit to
likken). — Hij komt, als demaaltijd is
afgeloopen en kan niets krijgen.
It is de iene houn teed dat de oare in
bonke het. Het is den eenen hond
iced, dat de ander een been heeft.
Min wirdt faek meast fen yens eigen
hounen biten. Men wordt dikwijls het
meast door zijn eigen honden gebeten.
Min fynt gjin spek yn in hounenest.
Men vindt geen spek in een hondennest
( geen kliekje in de borrelflesch eons
drinkers ).
Min moat bylje mei de hounen der 't min
mei yn 't bosh is. Men moet huilen
met de honden, waarmeê men in 't
bosch is ( zich schikken near de menschen, wader wie men verkeert).
Negen dagen jachtig,negenwekendrachtig,
negen dagen blind, dat is een hondenof kattenkind. ( Stadfr. )
Dat blinkt as in biferzene hounelautel
yn 'e moanneskyn. Dat blinkt als een
bevrozen hondenkeutel in den maneschtn.
Hy is sa onwennich as in houn. Hij
heeft heimwee als een hond.
Der 't ien houn pisset der pisje mear.
Heeft een kwaadspreker 't op u gemunt, dan volgen er meer.
Ast in bonke op-ytste kinst tsjin in houn
rinne. Wanneer gij een been op-set,
kunt ge togen een hond loopen ( of
ge den wedloop zult kunnen winnen
is een andere vraag).
hout.
Dfr 't hout kappe wirdt falle spoennen.
Waar hout gehakt wordt, vallen spaanders. — Waar gewerkt wordt, is jets
to verdienen.
Der is klaphout to forsjitten. Er is klaphout to verschieten. — Er is eon
nieuwtje in het dorR.
Hy slipet de houten hammer. Hij slijpt
den houten hamer. — Hij luiert, terwijl
hij behoort to werken; hj is een dagdief.
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Hy docht dat op syn eigen houtsje. Hij
doet dat op eigen verantwoording
(zonder anderen, die er mee gemoeid
zijn, te vragen of te raadplegen).

Dat stiet lyk yn 't hes. De naald van
den evenaar staat rechtop in het
huisje. — Het een weegt niet zwaarder dan het ander; ook figuurlijk.

Hy is sa opmerksum as in houten klomp.
Hip is zoo oplettend als een houten
klomp.
Hy is in houten hispel. Hij is een houten haspel ( een onbeholpen lomperd ).

Dy 't wol to pas ja sizze kin sell mei
fen hes. Die wel to pas ja weet to
zeggen, mag mee van huis, d. op
reis ( hip is vertrouwd om zich onder
de menschen to bewegen ).

Hy stiket yn in forkearde Hij steekt
in een niet gave laid. — lit heeft
een ziekelijk lichaamsgestel.
Hy is skien (of net skien) op 'e hfid.
Hij is zuiver ( of niet zuiver) op de
huid. Hij heeft niets of wel lets
op zijn geweten.
Hy het plakken op 'e heeft
vlekken op de huid ( euveldaden op
zijn geweten ). — Ook: Hy het lapen
op 'e jas.
Elk moat mei syn eigen hed nei de
loaijer. leder moat met zijn eigen
huid naar den looier ( zijn eigen doen
en laten verantwoorden ).

has.
As immen in nij hes bout, den jouwe
de frjeonen de ruten. Wanneer iemand
een nieuw huis bouwt, geven de vrienden de glasruiten. — Deze gewoonte
bestond vroeger in Friesland en ook
elders, evenals men thans nog aan
jonggehuwden huisraad schenkt. Bekend is het, dat de vensterruiten oudtijds zeer klein waren, maar een huis
had niet zelden verschillende personen
tot gevers, daardoor was de grootte
en gedaante wel Bens zeer verschillend. De bouwheer, die de glazen ten
geschenke ontving, Het ze beschilderen met de namen der gevers, vergezeld van zinspreuken, en waren het
aanzienlijken, met de familiewapens.
Zulke geschilderde glazen worden nog
in museums bewaard. — Niet alleen
glazen, ook wel balken werden voor
een gebouw geschonken. Dan werden
de namen of wapens der gevers gesneden of gebeiteld in de neuten, waarop
de balken in de muren liggen. In de
kanselarjj to Leeuwarden moat dit nog
to zien zijn. Zie I, 205.
Spotters ;Wakes reitse yn 'e bran. Spotters krjgen spottersloon.

In goede gevel forsiert it hes. Een goede
gevel versiert het huis. — Fig. : een
flinke neus versiert het gelaat. — Een
noordfriesche schrtver zegt : „Gelijk
big een mensch de neus boven den
mond staat, moat het huis een gevel
boven de deur hebben, anders is het
Been friesch huis". En verder : „Waar
Friezen woven, worden gevels gebouwd. Alzoo is de gevel het teeken
van frieschen bouwtrant". [M. Nissen,
de Freske Sjemstin me en Hugstiusk
auerseting. (De friesche spiegel met
eene hoogduitsche overzetting). Altona
18681 — Maar gevels, zooals hip beschrigt, nl. boven de voordeur een gedeelte muur en daarboven een gedeelte
dak, kennen wij in ons Friesland niet.
lk hob ze nooit gezien, dan misschien
nabij de grenzen van Groningen en
Drente. In het Westerkwartier van
Groningen ziet men ze veel. — In het
bovengedeelte muur, dat big de Noord.
friezen gevel heat, een luik waardoor
men den oogst des voids naar binnen
brengt, is hier evenzeer onbekend. Een
gevel is hier een boven de deur rechtopgaande spitstoeloopende voormuur,
evenals overal elders.
As immen in nij hes bouwe wol moat
er earst de spikers telle. Wie een huis
wil bouwen, moot vooraf de spijkers
tellen (zijn kas nazien ).
Aide huzen binne pongluzen. Oude
huizen zijn beursplukkers (kosten veel
aan onderhoud).
Fier fen has hein by syn skea. Ver van
huis, nabij zijn schade.
Ho neijer by hes ho hirder rinne, lyk
as de dlde hynsders. Hoe nader bjj
huis, hoe harder geloopen, evenals de
oude paarden. — Tegen het einde van
't work wordt eon luiaard tverig.
Hja sell yn'e hi s net forskimmelje. Zip zal
in huis niet beschimmelen. — Zip gnat
veel uit.
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In lyis dobke yn 't tjerkhof makket in
greate romte yn 'e has. Een klein
kuiltje in het kerkhof maakt den
groote ledigheid ( of opruiming!) in
huis.

Hy kin him oan in strie stiette, dat it
hele has davert. lit kan zich aan een
stroo stooten, dat het geheele huis
davert. — Hij is lichtgeraakt en opvliegend.

Hy moast op in blauwe bles nei hies.
Hij moest op een blauwen bles naar
huis ( kreeg een blauwe scheen ).

In hits forkeapje mei alles hwet spikerfest is. Een huis verkoopen met alles
wat nagelvast is (vat in het huis zit vastgenageld ). — Men vertelt van een man,
die in groote verbolgenheid zijne vrouw
met een harer ooren aan een deurpost
nagelde, en teen naar de herberg ging,
waar hij aan een kennis zijn huis verkocht mei alles hwet spikerfest Wier.
By hdldt it has by de skarre. Hij
houdt het huis bij de schuur ( woont
bij zijn bedrijf ; fig. drijft zijne zaken
zonder onnoodigen omsiag of kosten ).
Goedkeap is fier fen has. Goedkoop is
ver van huis.
Min het tofolle tek op 't has. Men heeft
to veel dak op zijn huis ( te veel kinderen tot zijn last ).
Mdl tit, mdl ads. Mal uit, mal tehuis.
— Zend een gek uit, gij krijgt een
gek tehuis.

Hy is der sa this as de mol yn 'e toer.
Hij gevoelt zich daar tehuis als de mol
in den toren.
De siele iatfenhfis stjare. De ziel van
huis zenden. — Een slaapje nemen.

Alde huzen stean de stoarm troth en
falle by stil waer em. Oude huizen
staan den storm door en storten bij
kalm weder in. — Oude lieden staan
sore eene ernstige ziekte door en
sterven later zonder erge ongesteldheid.

As dat did skythtis omfalt scil der hwet
komme to stienskienmeitsen. Wanneer
die oude bouwval instort, zal er wat
to doen komen met steenschoonmaken.
— Ale die oude rijke vrek sterft, krt..
gen de erfgenamen wat to verdeelen.

Dat is yet ien : hwa wit it ? Dat is nog
iemand : wie west het? — Het laat
zich nog niet voorait zien, wat van
hem worden zal.

Der is ien fen syn flit' op 'e kuijer. Er
is een zjjner vijf ( zinnen) op den loop.
— Hij is ( of schijnt ) niet wel bij 't
hoofd. Ook : Der is ien (fen syn fiif )
to blomkesiikjen, nit bloempjes zoeken.
Ook : Hij mist ien fen 'e fiif.

Dat is ien, as j'y sokke mear ha wolle
moatte .4 se apart bistelle. Dat is er
een ( zooals niet dagelijks voorkomen ); verlangt gij er meet van, dan
dient ge ze afzonderlijk to bestellen.
— Gezegd van een zonderling.

Twa tsjin ien is moardsjen. Twee tegen
44n is moorden.
Dat is ien, solcke het min gjin trettsien
yn in dezyn. Dat is een, zoo heeft
men er geen dertien in een dozijn
( een zonderling).

Der 't ien op feat, der falle se allegearre op. Wordt iets of iemand door
een geprezen of gelaakt, hij vindt
spoedig vele volgelingen.

Ien dy 't altyd mei de stikel om rint.
Iemand die altijd de stekelband om
heeft ( steeds scherp en bijtend in zijn
spreken is ).

Ien soan en dy bidoarn. MI zoon en
die bedorven ( door de apenliefde der
ouders ).

lb.
Min moat net onbislein op 't iis komme.
Men moet niet onbeslagen op het ijs
komen ( voldoende toegerust zijn voor
wat men begint).

Der reitse 'k mei yn 't iis. Daar zak
ik mob door 't ijs ( kom ik mee in
ongelegenheid ).

It is skerp en hevel, sei Richel, en by
friet iis. Het is een schaarsche tijd,
zei R. en hij at ijs.

Hy fart foart as skou-lie. Hij werkt
door als schuif-ijs ( drtfijs ). — Langzaam maar zeker werkt hij door, op
zijn Joel aan. — By is in iisskouwer,
iemand die met vasten wil doorwerkt.

ien.

ik.

Dat is ien sit it hele hout. Dat is

Ik bin skien oan 'e heak. Ik ben schoon

iemand uit een geheel hout ( een man
uit een stuk ).

aan den haak. — Mtn voorraad levensmiddelen is op.
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Ik hab him syn, sneins-oartsen jowu. Ik
heb horn zijn zondags-oortje gegeven
(hem de laagheid zijner handelwijze
eens ernstig onder 't oog gebracht).
Ile fordom it sa wyt as st2pe. Ik zweer
het of zoo wit als karnemelk.
Ik moat ris Witte ho 't d e foarke yn 'e
stdlle sit. 1k moet eens vernemen
hoe de vork in den steel zit ( hoe 't
met de zaak geschapen staat ).
Ik bin mei alles tofreden, sei in erfgenaem. Ik wil mij met „alles" tevreden stellen, zei een erfgenaam.
Ik woe ljeaver I Ik wou liever ( ik weet
niet wat ), dan wat mij wordt voorgesteld. Voluit : Ile woe ljeaver dat ik
ryk wie, en dou op hid" botsens nei.
— Ile woe ljeaver dat ik stau as in
yeskpot, dat ik stoof als een aschpot.

Ile bin Lutersk. Ik ben Lutersch ( mijn
zakgeld is op ).
Ile ha dy kearel yn 'e mot. Ik vertrouw
dien man niet. — Ik ha dat spil yn
'e mot. Ik zie dat zaakje door, begrijp er de bedoeling van.
Ile scil him ris ut 'e leage waskje. Ik
wil hem eens uit de loog wasschen
( harde, bittere waarheden zeggen ).
Ook : Ile scil him it leksutn ris leze,
de lee lezen.
Ile kin 't tit 'e stiennen net 31coerre.
( Geld heb ik niet en) uit de straatsteenen kan ik het niet trekken ( dus
betalen is mij onmogelijk ).
Ile scil der kilt of hjerring fen habbe.
Ik zal er kuit of haring van hebben
( zoo niet veel, dan toch iets ).

Ile scil dy neef hjitte. Ik zal je neef
Ik bin net fen 'e roeken op 'e dyk skiten.
noemen ( mijne vuisten doen gevoelen ).
Ik ben niet door de _kraaien op den
dijk geworpen. — Denk niet dat ik Ile kin alle nesten net waerm hdlde. Ik
kan alle nesten niet warm houden
een sul ben.
(niet overal komen waar men mij roept
Ik, scil der in skoatteltsje foar strike..
of gaarne ziet).
Ik zal daar een grendeltje voor schuiOok : Ile scil der in boerdtsje IA; scil hjir de drompel net swart wddsje.
yen.
Ik zal hier den drempel niet zwart
foar skutte (een schotje voor schieten).
loopen ( het u niet lastig maken met
110 moat it tige titskroanie. 1k moet
mijne bezoeken).
het zeer zuinig overleggen (evenals
een snijder ( skroar ), die nit een iet- Ile bin net lekker, mar 'k mei wol hwet
wat te kleine lap een kleedingstuk
goed sniakket. Ik ben geen lekkerbek,
maar 'k lust wel wat goed smaakt.
moet maken ).
Ik
zal
dat
Ile scil 't near der op lizze.
Ik bin droech ; eig. niet melkgevend,
fig.: 'k heb geen geld op zak. — Ook:
werk verijdelen, de uitvoering van het
Ik sit op 'e droechte, ik heb geen
plan voorkomen. — Bij publieken verkoop kan iemand het recht hebben
geld in kas.
dit te verhinderen, het near ( Oudfr. Ik woe wol rintenierje, mar 't ontbrekt
niar) er op te leggen. In de steden
my oan 't ridskip. Ik wenschte wel
zegt men wel : It ne ( neon) der op
te rentenieren, maar het ontbreekt mij
legge.
aan het gereedschap.
Ile kin dy wol tsienkear yn 't noun. Ik
Ile
kin der wol op wachtsje, maar net op
ben wel tienmaal zoo vlug en handig
festje. Ik kan daar wel op wachten,
in mijn werk als gij. Ook van geslemaar niet op vasten. (Ik wil dus al
penheid tegenover domheid.
wachtende mijne belangen behartigen. )
Ile wol ris poalshichte nimme. Ik wil
eens op de hoogte der zaak trachten Ile wol de silverlingen net fortsjinje. Ik
wil de zilverlingen niet verdienen ( mij
te komen.
niet laten gebruiken [voor geld of om
Ik .nim dat for myn siel. Ik neem dat
gunst] om iets onedels nit tevvoeren ).
voor mijne ziel ( verantwoording).
Ik mei him net sykjen hearre. Ik mag Ik fiel groun. Ik voel grond, d. i. ben
verzadigd ( bij den maaltijd ).
hem niet hooren ademhalen (kan hem
niet luehten).
Ile ha 't wol faker tongerjen heard. Ik
heb het wel vaker hooren donderen.
Ik bin to sokke fonken net wend. Ik
— Ik ben voor geen kleintje vervaard.
ben aan zulke vonken niet gewoon.
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Ik bin net fen salt, ik scil net forpikelje.

Ik ben niet van zout, ik zal niet verpekelen ( wanneer ik een poosje in den
regen loop ).
Ik wol myn parren net fen in oar bitomkje litte. Ik wil mijne peren niet

door anderen laten beduimelen. Gezegde van een kermisvrijer, die niet
duldt dat een ander zijn meisje kust.

Dou en ikke moatte ellcoar hwet skikke,
sei de kikkert tjin de oatjefaer. Gij

en ik moeten 't mekaar niet lastig
maken, zei de kikker tot den ooievaar.
In.
In boel shale, in lichte kerl. Veel stroo,
een lichte korrel. Veel vertooning,
weinig degelijkheid.
In ekster kin 't hippeljen net litte. Een
ekster kan het huppelen niet laten. —
De aangeboren natuur verloochent zich
niet.
In mingelen bokse en in pegel bil. Een
mengel ( liter ) broekspijp en een pegel
( 1/4 liter) bil. — Een wijde brook om
een wager onderstel.
In lantearne sonder ljocht. Een lantaarn zonder licht ( een ledige flesch ).
— Ook : jets of iemand, die met zijne
schaduw mij verhindert goed to zien.
In widener draecht in wyt klaed. Een
ambtenaar draagt een wit kleed ( moot
nauwlettend op zijn plicht zijn ).
Iu seid tvird is nin dien diede. Eene
toezegging is nog geen daad. — Spreken is geen doers.
In bytsje to let is folle to let. Een weinig to laat is veel to laat.
In kniesd reid heart me net foart to
brekken. Een gekneusd riot behoort

men niet geheel to broken.
Matth. XII, 20.

Vergel.

In oar docht de gruten en hja de fortuten. Een ander maakt de compli-

menten, en zij doet het werk. — Moge
een ander zich met praatjes er of
maken, zij is steeds ijverig zonder
veel praats. Van een werkzame vrouw
of meid.
it.
De saisiven loopen
niet vlot. — De zaak wil niet losloopen.

It wol net skilvje.

Het loot verkeerd uit. — De uitkomst is volstrekt
niet naar wensch.

It lottet forkeard tit.

It moat mar der onder of der boppe.

Een waagstuk ; alles verliezen of alles
winnen.
It is altyd gjin Maeijejoun. Het is altijd
geen kermis.
It giet my troth ieren en sinen. Het
gaat mij door aderen en zenuwen. —
Het grijpt mij aan.
It tithingboerd liket gins, mar der is 't
ynwindige net nei. Uitwendig schtnen die menschen heel wat to zijn,

maar zij beteekenen niet veel.

It is der altyd : skep op en lit koelje.

Het is daar altijd: Schep op en laat
koelen. — Er wordt maar opgedischt
en er worden gasten onthaald, alsof
't geen geld kost.
Het gaat als
een sledevaart ( over vlak ijs, vlot en
snel ).
It tsjokke sit onder yn 'e amt., Het
dikke ( pittige ) zit onder in den emmer. Fig. voor : het geestige van de
grap komt niet stork uit ( bij 't hooren van een flauwe ui ).
It spil stiet yn syn kreft. Het spel,
( het work ) staat in zijn kracht ( is
zoo geregeld dat het naar eisch kan
worden uitgevoerd).
It wirk is for de domrnen. Het werken
is voor de dommen. — Wie loop is
behoeft niet to werken.
It wordt yn 'e dOfpot stoppe. Het wordt
in den doofpot gestopt ( doodgezwegen ). — Van eene zaak, die geen licht
kan verdragen.
It iene skeint it oare net. Het eene
schendt het andere niet. — ( 't Is beide
even mooi — of ieelijk!). Ook van
personen.
It giet as 't slydjaget.

It iene komt wol ris fen 't oare yn 'e
kream. Het een komt wel eons van

het ander in de kraam. — Het een is
een noodzakelijk gevolg van het andere.
It is skrabjen om 'e kant. Het is
schrapen om den kant ( een schrale
maaltijd ). — Ook : It is skrabjen om
'e bek.
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It wirdt oan 'e heap garre. Het wordt
aan den hoop gegaard. — Die menschen levee zuinig en zijn spaarzaam.
It beart mear as 't byt. Het raast meer
dan het bijt ( is niet van zoo veel beteekenis als het schijnt ).
It himd is neijer as de rok. Het hemd
is nailer dan de rok. — Familieleden
gaan voor vrienden.
It mot komt yn 'e brfitten. Het turfgruis komt tusschen de kluiten. —
Groot° verwaande jongens komen in
het gezelschap van, en gedragen zich
als volwassenen.
It geriif is better as de pronk. Pat
gemakkelijk en gerijfelijk is, verdient
de voorkeur boven wat fraai staat,
maar lastig is.
It beart as in firt op 'e bonge. Het raast
als een veest op een blaas vol wind.
It minste rap en riot jout it measte spil itt.
Het laagste gepeupel maakt het meeste
geschreeuw.
It lytste aes het it measte geraes. Het
nietigste gebroedsel maakt het meeste
geraas.
It nimt in hele butte rilehte. Het vordert veel stalstrooisel. — Fig.: dat
zaakje vordert vele uitgaven.
It bern is yn 'e ruften. Het kind is in
de luren. — De zaak heeft zijn beslag.
It is mistich yn 't kammenet. Het is
mistig in de geldkast. — Er is Been
geld to zien.
It falt yn in saed sonder boaijem. Het
valt in een put zonder bodem (het
geld aan een verkwister besteed).
It scil dy stir opbrekke. Het zal u zuur
opbreken. ( Gij zult bittere vruchten
oogsten van uw doen.)
It loaije swit moat er Het luie zweet
moat er uit. ( De gemakzuchtige moot
Bens werken dat hij zweet.)
It measte wirk, is by de groun en 't
klinimen net forbean. Het meeste werk
is bij den grond en het klimmen niet
verboden. Troost voor kleine personen.
It bird sit him yn 'e kiel. De baard zit
hem in de keel ( zegt men van een
aankomend jongeling, wiens stem begint to veranderen).

It is in ttsjustere preek. Het is eene
duistere preek ( een raadselachtige
zaak, onoplosbaar vraagstuk). — Ook:
een persoon van wien men nooit hoogte
heeft.
It wink laei op in oar moar. Het work
lag op een anderen grond ( de zaak
was anders gesteld ).
It eint hwet hirder as in slak lertipe kin.
Het vordert harder dan een slak kan
kruipen ( loch niet veel ).
It kin net troth de mesken. Het kan niet
door de mazen. — 't Is onbillijk, onbetamelijk, niet to vergoelijken.
It spil is op r011en. De zaak ( het werk )
is aan den gang.
It is in makke mouwe. Het is een in
stilte beraamd plannetje.
It is heljoun. Het is heiligenavond (het
dagwerk is gedaan). Hy kriget heljoun. Hij wordt uit het work gezonden
( afgedankt ).
It scil wol bidrage, sei de skroar en by
hie de mouwe yn 't . bilsgat set. Het
zal met dragen wel terecht trekken,
zei de snijder, toen hij bij vergissing
een mouw in het zakgat had gezet.

ite, Item
lk woe ljeaver mei hjar ite as mei hjar
fjuchtsje. Ik zou met haar ( een boos
wijf ) Bever willen eten dan vechten.
Mannich-ien wol net adamje, mar wol
lekker ite en sliepe. Menigeen wil niet
adammen ( werken ), maar wel lekker
eten en slapen.
Hy het letters iten. Hij heeft letters
gegeten. — Hij heeft veel gelezen en
weet daarvan onderhoudend to vertellen.
Hy yt fen 't great ieslok. Hij eat van
de groote ruif ( de staatsruif).
: van de hooimijt afgestoken
gedeelte, zooveel men voor een stal
vee in eenen dag behoeft. — Ook:
Hy yt fen 't great heablok.
Sparjende moat men yen wol sad ite.
Al sparende moat men zijn bekomst
wel eten. Spaarzaamheid ontaardp
niet in gierigheid.
Djar iten for Mfintsomme bargen. Duur
eten voor Monnikooms varkens.
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De iene wit net hwet er ite scil, de oare
wit net hwet er ite wol. De een weet
niet hoe aan 't noodzakelijkste voedsel
to komen, de ander weet uit kieskeurigheid niet wat hij eten wil.

Hwer yt min dat mei, mei leppels of mei
foarken? Waar eet men dat mee,
met lepels of met vorken? (vraägt
een boer op het hooren van een voor
hem onverstaanbaar woord of gezegde ).

Twa kinne mear as ien, al is 't ek yn't
pankoek-iten. Twee kunnen meer dan
een, zelfs in het eten van pannekoeken.

Min moat noait safolle ite of min moat
altyd yet boppe se'd foar allemans doar
in pankoek op-ite kinne. Men moet
nooit zooveel eten, of men moet altijd
nog boven verzadiging voor allemans
deur ( de kerkdeur ) een pannekoek
kunnen op-eten.

Wy moatte earst ris in healsek edit
mei elkoar op-iten ha. We moeten
earst eens een halves zak tout samen
hebben opgegeten ( voor wij elkair
goed zullen kennen).
Hy yt mei lange tosken. Hid eet met
lange tanden ( met tegenzin eene kost
die hem niet mondt ).
Machtich fret ft2l. Hoe meer dischgenooten, hoe ijveriger men eet.
Foarby mei neat er ta, dat is twa gerjuchten en gjin omslach. Voorbij ( van
eten ) met niets ale toespijs, dat is
twee gerechten zonder veel drukte.
Hy yt dat er swit en arbeidet dat er
kdld wirdt. Hij eet dat hij zweet en
wordt koud bij zijn werk.
Hy is hwet mear as : horn yn en yt hwet.
Hij is iets meer dan : Kom binnen en
gebruik iets ( een voornaam persoon ).
lte moat min, sei de dief , al wieren alle
beammen galgen. Eten moet er zijn,
zei de dief, al waren alle boomers
galgen.
De ravens scille dy gjin iten bringe. De
raven zullen u geen eten brengen ( dus
werken moet gip ).
Ite hwet min mei en life hwet min kin.
Eten wat men lust en lijden wat men
kan. — Het leven genieten en zich
schikken in zijn lot.
In man oer boart, in iter minder. Een
man over boord, een eter minder.
Itende gasten en dragende gasten. Gasten
van de geringe klasse, die bij meergegoede familieleden komen eten, en
dan gaarne nog wat eetwaren als geschenk mee naar huis brengen.
1k bin 't sa ba as hie'k it mei leppels iten.
Het staat mij tegen, ale had ik het
met lepels gegeten ( als ware ik oververzadigd ).
It giet mar snif-yn en yt-op. Het gaat
maar snijd-in en eet-op. — Men eet en
drinkt maar onbezorgd.

Dy 't him net sod yt sell him ek net sed
slikje. Wie zich met eten niet verzadigd heeft, zal het met likken ook
niet kunnen doen.
Foroaring fen spize docht iten. Verandering van spijs doet eten.
lien en drinken hdldt siele en lichem by
elkoar. Eten en drinken houdt ziel en
lichaam samen.
Min . moat him 't iten koaije en yn'e male
stekke, en den spant it yet dat er
gapje wol. Men meet hem alles in
zijn eigen belang zoo gemakkelijk mogelijk maken en nog blijft hij onverschillig.
Koal is kost en koartmoes is iten. Kool
is kost en kortmoes ( zeer fijngehakte
witte kool ) is eten.
De tafel is gedekt, de heeren zijn gezeten. Waar weérga is de kok ? Waar
drommel blijft het eten ?
De iene yt swiete rizenbrij, de oare
keallesfipen lij. De iene yt beane tit
't wetter wei, de oare wit net hwet er
mei. De iene giet yn sydne klean, de
oare nei de lappen /lean. De iene pronket,
sapt en set, en de oare neat to bikken het.
De een eet lekkere rijstebrij, de
ander gebruikt als de kalveren karnemelk, wat lauw gemaakt. De een eet
boonen uit het water, de ander weet
niet wat hem lust. De een gaat gekleed in zijde, den ander vliegen de
lappen na. De een pronkt en zwelgt
en brast, de ander heeft niets to eten.
Die soent sender lust, die drinkt sender
dust ( dorst ), die eet Bonder honger,
die sterft so feul to jonger.
Soldatekost is in koalsbled mei achtentachtich putsfollen wetter, en der in
kears fen seizen yn raend ; den eagelt
it sop. Soldatenkost is een koolblad
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met achtentachtig nut-emmers vol water en daarin een vetkaars van zee in
een pond gesmolten; dan drijven er
oogjes op de soep.

Doe der wat waer te geven had ik wel
nichten en neven, mar nou 't it geven
is gedaen, sien my de nichten en neven
niet aen. Stadfr.

Hy het tofolle nacht-iters. Hij heeft
te veel nacht-eters ( renten te betalen).

De kaert is forjown. De kaart is vergeven. — De zaak is bedorven.

lte hwet bekje lest. Eten wat het verwende mondje lust.

Min moat jaen dat min jouwer bliuwe kin.
Men moet zoo geven, dat men gever
kan blijven ( zich niet arm geven).
Dy 't fen jowne stikken ha moat soppet
net ram. Wie' van gegeven stukken
(liefdegaven ) leven moet, heeft geen
overvloed. — Oudt.: Beane stikken
binne gau op. Afgebeden (gebedelde )
stukken zijn spoedig opgeteerd.

In leffert dy syn eigen worden op-ite moat.
Een lafaard die zijn eigen woorden
moet op-eten (herroepen).

izer.
As 't izer hjit is moat it smeid wirde.
Als 't ijzer heet is moet het worden
gesmeed.
Hy het in hele bulte izer yn't Ufa-. Hij
heeft veel ijzer in het vuur (allerlei
werk of taken tegelijk ender handen).
— Der is izer yn't fjilr, er is ijzer in
het vuur ( haast bij het werk).
Dat is in kearel fen izer en stiel. Pat
is een man van ijzer en staal. — Een
geharde man met een sterk lichaamsgestel.
Hy het de izeren sylbeage oan. Hij heeft
het ijzeren gareel aan (moet altijd
door zwaar werken).
Dy jonge moat mei izeren hcinskoen oattpakt wirde. Die jongen moet met
ijzeren handschoenen worden aangepakt (met gestrengheid worden behandeld ).
Pc scil Jo helpe, sei de smid en by hie
koalen noch izer. Ik zal u helpen,
zei de smid, en hij had ... (Pit kan
worden verstaau: kolen noch ijzer,
en ook: koal en noch izer = kool en
genoeg ijzer.)

Jaen.
Hy jout net folle saffraen for in detbeltsje.
Hij geeft niet veel saffraan voor een
dubbeltje. — Hij is gierig.
Hwa ringen jout is haestigh bidragen.
Wie spoedig geeft, wordt licht bedrogen.
God jout elts kjeld itei 't er klean het.
God geeft een ieder kande naar hij
kleeren heeft (kracht naar kruis).
Dy 't leste kriget moat it earste wer jaen.
Wie het laatste ontvangt, moet het
eerst weer geven. — Wie b y. op een
chocoladepartijtje, het laatste uit den
ketel Ikrijgt, meet het eerst weer trakteeren.

As de karige bigjint to jaen en de
bleca to slaen, sa wite se nin kearen.
Begint de gierige te geven en de
bloode to slaen, dan kennen ze geen
maat.
Min moat yen net tofolle yn 'e slingertokken jaen. Men moet zich niet te
veel in de slingertakken begeven ( zich
zooveel mogelijk buiten geschillen van
anderen houden). Slingertakken zijn
lange dunne over den wag hangende
boomtakken.

Jier.
Sault jier boddet min om ien goed jier.
Men heeft, altijd werkende, pas om de
zeven jaar een recht voordeelig jaar.
De earste tachtich jier binne de bests.
De eerste tachtig jaren zijn de baste
(van eens menschen leeftijd).
It sprekwird is wol dld, mar wier, dat
in slonske mear forslonzet as in pronkster yn in jier. Het spreekwoord is
wel oud, doch waar, dat eene slordige
vrouw meer verwaarloost dan een
pronkster in een jaar verspilt.
Hy het my 't niVier Ofwoun. Hij heeft
mij het nieuwjaar afgewonnen ( is mij
met het nieuwjaarswenschen v6Or geweest ). Fig.: Het voordeeltje dat ik
dacht to behalen, heeft hij mij voor
den neus weggepakt.
In bouman fen ien jier en saun jier
allike wiis. Een landbouwer van een
jaar en zeven jaar ( die een en die
zeven jaar boerde), beide even wijs.
Kloekwezen en rtYwezen, dat skeelt mar
try'botsens yn 't jier. Zuinig to zijn
of kwistig, dat verschilt slechts anderhalven stuiver in het jaar. — Taal
der lichtzinnigheid.
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Bliezende jierren habbe willen en n ochten.

Blazende jaren (jeugdige jaren van
opgewondenheid) hebben vermaken
en genoegens.
Dy 't mei tweintich jier net moai is, mei
tritich jier net sterk, mei fjirtich jier
net wiis en mei fyftich jier net ryk,
dy wirdt syn libbers Lang neat. Wie

op zijn twintigste jaar niet mooi is,
op zijn dertigste niet sterk, op zijn
veertigste niet wijs en op zijn vijftigste
niet rijk,daar komt nooit iets goeds van.
jild.
Lyk jild, lyk jeld en like stein is yn in
boask de beste ban. Geljjk geld, gelijke

ouderdom, gelijke stand, zijn in een
huwelijk de beste band.
Jild jout Neonen. Geld geeft vrienden.
Goede waer, fiOns jild. Goede waar
trekt vijands geld.
Better it jild as de man fordronken. Beter
het geld dan de man verdronken. • —
Dronkaards bluf.
Ha jy mear jild as ik ? Yt den mar mei
twa leppels. Hebt gij meer geld dan

ik? Eet dan maar met twee lepels.

Ryksdaelders om se to krajen bin 't
balstiennen; om se kwyt te wirden
bin 't fearren. Rijksdaalders te be-

machtigen gaat zeer moeilijk, ze kwijt
te geraken veel te gemakkelijk.

Dy 't witte wol ho dial- it jild is moat
in goune liene. Die wil weten hoe duur

het geld is, moet een gulden leenen.
Ein miette, ein Einde maat, einde
geld. — 1k betaal niet meer dan ik
ontvang. — Ook : Kear miette, kear
jild, is 't geld op, dan is 't rijkelijk
teren gedaan.
Hy stfonkt fen jild as de divel fen sitroen.

Hij riekt naar geld, als de duivel
naar citroen. — Hij is platzak.
Hy sjucht it jild mei kouwe-eagen. Hij
ziet het geld met koeie-oogen, d.
beschouwt den geldhoop voor veel
grooter dan hij is ). Zie II, 268.
Skyt konsjinsje I sei froedsman, as 't
jild kostet. W eg conscientie , zei

vroedsman, als 't geld kost.
Der is gjin jild for slein. Daar is geen
geld voor geslagen. — Zulke buitensporige uitgaven zijn op den duur niet
te bestrjjden.

Tiid forspylje is jild forspylje.

verspillen is geld verspillen.

Tijd

As 't jild hwet smoarch is, it wirdt dOch
net onder 'e noas hdlden. Moge 't geld

wat vuil zijn, men houdt het toch niet
onder den neus (men neemt het zoo
maar aan).
Ald jild, did spek, álde turf, did hea
komt immen wol to stew. Oud geld,

oud spek, oude turf, oud hooi komt
iemand wel te pas. — Oud, d. i. overgespaard geld bewaarden zuinige lieden vroeger achter het linnengoed in
de kast. Dat men oud, overjaarsch
gerookt spek en voor meer dan eenen
winter turf in voorraad had was geene
zeldzaamheid. Overjaarsch hooi in de
schuur kwam toen ook meer voor dan
thans. — Ook : Ald jild, did hea, goe
turf, goe brea; lyk to Maeije, kin by
klaeije wiif en bern nei syn sin.

Beter kwaad
geld ( uitstaand geld zonder voldoenden waarborg ) dan geen geld.

Better kwea jild as gjin fad.

De iene kin mear mei de gong as de
oare mei 't jild. De een kan meer

met den buidel dan de ander met het
geld. — Sommigen komen met weinig
of geen bedrtfkapitaal verder dan
anderen met veel geld.

Hja meitse hwet for 't jild, sei 't dldwiif, do seach se in ezel. Ze maken

wat voor 't geld, zei 't oude wijf,
toen ze een ezel zag.

Hiinderttiizen goune, en in kroadtsjefol
lytsjild, en in brieflce der by : as 't op
is mear helje — of : en Amsterdam
to 'n bz2tenpleats. Honderdduizend

gulden en een kruiwagentje vol kleingeld, met een briefje er bij : als 't op
is meer halen — of: en Amsterdam
voor buitenplaats (Boertige wensch ).

Yens eigen flesh en bloed is mear as jild
en goed. De stem des bloeds is ster-

ker ( behoort het althans te zijn) dan
geldelijk belang.

Jild to winnen is mear nocht as jild to
ervjen. Geld to winnen ( door eigen

vlijt en beleid) is aangenamer dan
geld te erven.
Hier om hier as der gjin jild wier. Haar
om haar ( paard om paard, koe om
koe, enz., zoo handelde men) toen er
geen geld was.
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Ile ha jild genOch al libje 'le gjin tire
mear. Ik heb geld genoeg al leef ik
geen uur meer (armelui's humor).

Re jild en neaken fel, dat tinget snel.
Gereed geld en een naakte huid dingen nauw.

Jong Bonder skild, did sonder jild. Wie
zich jong niet in schulden steekt om
zaken te doers, zal oud geen geld
bezitten.

Mannichien het tofolle jild, mar nimmen
het genOch. Menigeen heeft te veal
geld, maar niemand heeft genoeg.

Lien gjin jild oan greate hearers; hwent
den mast mei de hoed yn 'e hells om
yntressen komme. Leven geen geld aan
groote heeren, ge zoudt dan in onderdanige- houding de rente moeten ontvangen.
Hy rekkent: nul ik hdld it lytsjild en
trije cinten for 't fanke. Hij rekent :
nul ik houd het kleingeld en drie conten voor 't meisje ( dus zeer in zijn
eigen voordeel ). — Hiervoor ook :
Hy rekkent nei him ta, naar zich toe.
Hy rint mei timmermans-jild yn 'e blisse.
Ht loop met timmermans-geld in den
zak. — lit laat zjjn huis, dat er haveloos uitziet, niet herstellen,
uit zui_
nigheid.
Ile sjuch op gjin hondert goune, sei de
man, en hy Beach yn 't lege jildlaedts je.
Ik zie op geen honderd gulden, zet de
man, die in het ledige geldlaadje zag.
In ddbeltsje kin Fier rOlje, as 't op 'e
leant komt. Een dubbeltje kan ver
rollers, wanner 't op den rand komt
te staan. — Kleine oorzaken, groote
gevolgen.
Men scoene him in oartsen to biwarjen
Jaen, in botsen is er net tabitrouwd.
Men zou hem een oortje te bewaren
geven, een halve stuiver is hem niet
toevertrouwd. — Hij is een zeer onbeduidend persoon.
For neifleagen kriget it hoarnwiif gjin
jild. Voor nawean ontvangt de vroedvrouw geen betaling.
Merkegong, jild yn 'e gong. Marktgang,
geld in de beurs. — Tegen marktprjjs
zijne waren verkoopen en met het
geld in den zak tehuis komen, is op
den duur voor den boer beter dan te
wachten op hooger marktprijs.
It jild jout in Leffert moed, in Olfert
oansjén en in Jobbe forstdn. Het geld
geeft een lafaard mood, een lomperd
aanzien en een sul verstand.

Jild is 't bide oanlakers-gud. Geld is
het bests aantrekkings-middel. — Oanhikers-0d, middel om vrijers to lokken, alias minnedrank.
Jild is de keapman syn ridskip. Geld
is het gereedschap Bens koopmans.
Hy past op pinning-sechstsien. lit past
op de stuivers. — Een stuiver had
vroeger zestien penningen.
Dat binne liende penningen. Dat is geleend geld. — Wat ik van u ondervond, denk ik je to eeniger tijd betaald te zetten.
As in ryksdaelder britsen is, den is er
gau forsille. Is een rijksdaalder gebroken ( verwisseld in kleingeld ), dan
is hij spoedig uitgegeven.
Jild titjaen en net ynbarre, dat bisnift
him sets. Geld uitgeven en niet ontvangen, dat werkt zich vast.
Hy is sa hjit op jild as de divel op 'e
Biel. Hij is zoo tuk op geld, als de
duivel op de ziel.
Myn frjeonen pleagje my mean as myn
jild. Ik heb meer overlast van vrienden dan van geld.
Het dy man jild? NI, it jild het him.
Heeft die man geld ? Neon, het geld
heeft hem. — Hij is de slaaf van zijn
geld.
De grappen binne 't jild wirdich ! De
grappen zijn het geld waard. — Holl. :
Die grap is onbetaalbaar !
Dy 't jild het kin jild winne, sei de
ktnhearre en hy striipte de boer 't fel
oer 'e nekke. Wie geld heeft, kan
geld winnen, zei de landheer, en stroopte
den boer het vel over den nek ( maakte
den man arm ).
Maeije komt mei blommen mar net mei
jild. Mei komt met bleemen, maar
niet met geld. — Dit geldt vooral
voor den bouwboer, die in het voorjaar vele uitgaven heeft en geen inkomsten.
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Min moat de iene bitelje en de ogre jild
jaen. Men moet den een betalen en
den ander geld geven. Het is 't zelfde
bij wien men gaat, het kost altijd geld.
As 't skip mei jild oankomt scale wy
fen alles keapje ; mar 't slimste is : fen
'e goune ienentweintich stilt-en fracht.
Ale het schip met geld aankomt, zullen we allerlei gaan koopen ( wat we
nu moeten ontberen ), maar een leelijk
geval is het, dat iedere gulden eenentwintig stuivers vracht kost. — Ook:
As 't jild ta de skoarstien yn reint,
den schoorsteen in regent.
It jild wirdt der by amerfollen ta de
doer yn smiten. Het geld wordt daar
met emmersvol de deur ingeworpen
(daar wordt veel geld gewonnen).
As de man it jild er by pongfollen ynbringt smyt it wiif it er by skepfollen
wer Brengt de man het geld
met buidels vol in huis, de vrouw werpt
het er met schuppen vol weer nit. (Van
eene verkwistende huisvrouw.)
Twa skeissens is in oartsen, twa oartsens
is in botsen, twa botsens is in star;
dy dat net wit dy wint net oer. Twee
duiten is een oortje, twee oortjes is
een batse, twee batses is een stuiver,
wie dat niet weet, wint niet over.
Strykjild is wol ris stropjild. Strijkgeld
is wel eens stropgeld. — Schrtft
iemand bij een openlijken verkoop van
onroerend good alleen om het strijkgeld ( de premie) to verkrijgen, en lit
wordt tegen zijne bedoeling kooper van
een pand, dat hem niet voegt, dan
heeft zich verhangen, de premie
is dan stropgeld.
As min de stedden by boelgud forkeapje,
scil dat wol moai sturjild opbringe.
(Teat men de steden in zeerkleine onderdeelen openlijk verkoopen, dat zal mooi
(veel) stuivergeld kunnen opbrengen.
Koopt iemand iets in een boelgoed
(Zie I, 175 ), dan betaalt hij boven de
geboden som 5 Vo voor de kosten
fen de goune, in stilt- ( van den gulden
een stuiver ). Dit opgeld noemt men
stuivergeld.
It jild u'aechst my net op 'e rich. Het
geld wast mij niet op den rug (ik dien
er zuinig bij te ztn ).
Jild to weak lizze. Geld te weeken leggen
( in een onderneminkje steden om er
winst mee to doen).

II.

It jild moat rOlje oars bigjint it to skimmeljen. Het geld moet rollen (in omloop worden gebracht ), anders gaat
het schimmelen.
It jild is de as der 't alles om draeit.
Het geld is de as, waarom alles draait.
It jild is der sa tsjok as groat, mar ik
ha 't net. Het geld is er zoo overvloedig als gort, maar ik heb het niet.
Fen jildlienen scil nimmen fet stippe. Van
geld uit to leenen zal niemand vetpot
hebben.
Hondert goune is in lange rige. Honderd
gulden is een lange rig ( men heeft het
niet spoedig bijeen en moet niet te
haastig bereid zjjn het uit to geven).
Ik ha nOch fen dyn spyt, jou my nou
hwet fen dyn jild. Ik heb van je bjjtende woorden genoeg, geef me nu
wat van je geld.
Elk wol graech yn 'e himel en elk siikket meast nei jild. leder wil gaarne
in den hemel en ieder zoekt het meest
naar geld.
It is in forgarre star. Het is een vergaderde stuiver ( sommetje gelds, dat men
ongemerkt bjeen heeft gekregen).

Jong.
Jong flesk is edel. Jong vleesch is edel.
— Gezegd wanneer een vrijer een
piepjong meisje gaat bezoeken, of een
man op gevorderden leeftijd een jong
meisje trouwt.
De jongste bidler moat de koer drape.
De jongste bedelaar moet de mand
dragen.

jonge.
As jonges en famkes sin oan elkoar
krije, den krije se ek sin oan hjar sets.
kis jongens en meisjes verliefd beginnen to worden, dan worden ze ook
behaagziek.
Dy jonge het gjin breatosken. Die knaap
heeft geen broodtanden (wil geen brood
eten ).
Dy jonge is wol ris hwet lui, mar by de
brijpanne net. Die knaap is soma wel
wat lui, maar bij den brijschotel niet.
Ik kin dy jonge net yn 'e stokken hdlde.
Ik kan dien jonges niet in de stokken
( eig. het gareel) houden. De stokken,
de armen van het raam, waarin een
paard voor het rijtuig loopt.
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Elk yn syn fak, sei de jonge tsjin dominy, jy bidde en ik mollefalmeitse.
De knaap zat mollenvallen to maken,
toen de predikant op wandeling hem
vroeg of hij wel kon bidden. 't Antwoord was ontkennend en toen hierop
eene berisping van den geestelijke
volgde, vroeg de knaap: ,,Kant gij wel
mollenvallen maken, domine ?" — Natuurlijk niet. — „Welnu, ieder in zijn
vak, gij bidden en ik mollenvallen
maken."
It is sa 't fdlt, sei de jonge, do 't syn
beppe oan 't pankoekbakken wier.
Grootmoeder vroeg hem of hij belust
was op den pannekoek dien zij bezig was
to bakken. Hij zet : „Dat is al naar
't valt." Hij zag een drug aan grootjes
neus; viel deze buiten de pan, dan zou
hij gaarne den kook opsmullen ; in 't
omgekeerde geval niet.
Fen praet komt praet, sei de jonge, us
mem het in nije leadder kocht. Doze
jongeling, voor 't eerst uit vrijen zullende gaan, maakte zich bezorgd, hoe
hij met de huisgenooten van het meisje
het gesprek zou levendig houden. Zijne
moeder zei: ,,Dat komt wel terecht;
van praten komt praten ; vertel maar:
Mijne moeder heeft een nieuwe ladder
gekocht." Toen nu de vrijer ter plaats
waar hij wilde zijn op den stool zat,
was 't eerste wat hij zei: „Van praten
komt praten, mijne moeder heeft een
nieuwe ladder gekocht."
Der foel hwet to djirheinen, sei de jonge,
do 't er dominy oer Noachs arke
preekjen hearde. Daar viel wat to stalreinigen, zei de knaap, toen hij den
domine over Noachs ark hoorde prediken.
Dat scil net wer barre, sei de jonge, dat
us mem stjert en ik er net by bin.
Het zal niet weer gebeuren, zei de
knaap, dat mijne moeder sterft, terwij1
ik er niet bij ben.
Ik stean yn birie hwet ik fen myn jonge
meitse scil, in hounnegiseler of in
dominy. Ik sta in beraad wat van mijn
jongen to maken, een kerkdeurwachter
of een domine.
Heit slacht mem, mem slacht my en ik
slaen de Noun, sei de jonge, sa dogge
ley alle trije hwet. Vader slaat moeder,
moeder slaat mij en ik Bra den hond,
zei de knaap ; zoo doen wij alien iota.

It is in spa yn 't wyld, sei de jonge,
en hy spile 't Onsefader op 'e fyoele.
Het is een spel in 't wilde, zei de
knaap, en speelde 't Onzevader op de
viool.
Om mar foart to gears, sei de jonge,
scil ik de brij mar opite wyls 't mem
bidt. Om spoed to bevorderen, zei de
knaap, wil ik de brij maar op-eten
terwij1 moeder bidt.
Ba boffert I sei de jonge en hy wie propte
sad. Tulband staat mij tegen, zei de
knaap, then hij er opgepropt van verzadigd was.
It is in loopke, sei de jonge, en hy hie
syn moer by 't tou. Het is een loopje
( grapje ), zei de knaap en leidde zijne
moeder aan het touw.
't Is net fler mis, sei de jonge ; hy scoe
in Noun mei in stien slaen en hy rekke
syn stiemoar. 't Is niet ver gemist,
zet de knaap ; hij wierp met een steen
naar een hond en trof zijn stiefmoeder.
In jonge as in top. Een knaap zonder
gebreken ( gezegd als hij nog klein is ).
It wisse foar 't onwisse, sei de jonge en
hy roan troth de sleat. Het zekere
voor het onzekere, zet de knaap, en
hij liep door de sloot.

kak.
Hy stiet yn bistdn oft er kakke scil of
pisje. Hij staat in beraad of hij . . . .
( is besluiteloos).
Hwet in kak I sei Sikke, sa 'n lyts
plankje oan 'e hikke. Welk een bezorgdheid om een nietig zaakje!
For in oartsen siik en for in botsen kak,
dat is for seis duiten mei elkoar.
Voor een oortje ziek en voor een
halven stuiver onnoodige zorg, dat is
voor zes duiten 'tezamen. (Bespotting van een ingebeelden zieke. )

kat.
Sa wolkom as de kat yn 'e molkenkeamer. Zoo welkom als de kat in den
melkkelder.
Hy is sa gled as de fisker syn kat. Zoo
glanzend en weldoorvoed als des visschers kat.
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Sjongen is de fleur fen 't libben, seijen
de katten, do wieren se midden yn 'e
nacht oan 'e gong. Zingen is de vreugde
van 't Leven, zeiden de katten; toen
waren ze in 't midden van den nacht
er mee aan den gang.
As de boarre fen has is, den is de kat
silk. Wanneer de kater van huis is,
is de kat ziek_
Lit its de kat ris tit 'e beam stn. Laat
ons de kat eons nit den boom zien
( ongemerkt opletten, hoe die zaak geschapen staat ).
It scil my ris binije ho 't dy kat at 'e
beam falle scil. Het zal mij benieuwen, hoe die kat uit den boom zal
vallen ( hoe dat zaakje zal afloopen ).
Al hwet fen katten komt wol mazje.
't Wil al muizen, wat van katten komt.
Hy is sa plezierich as in néstfol jong'
katten. Hij is zoo pleizierig als een
nest vol jonge katten.
Wen er dy mar oan poeske, sei de bakker, en by wiske mei de kat de oun
Gowen er je maar aan, poesje, zei de
bakker, en 14j gebruikte de kat voor
ovenwisscher.
Hy is forwend as in stoppelkatsje. Hij
is verwend als eon stoppelkatje. — Een
jonge kat, geboren in don nazomer,
in den stoppeltijd, is teerder dan een
voorjaarskat en wordt daardoor licht
verwend.
As de kat fen has is stekt de mils de
stirt omheech. Wanneer de kat van
huis is steekt de muis de staart omhoog. — Is de vrouw van huis, de meid
speelt de baas.
As de katten mf2zje binne se stil. Als
de katten muizen zijn ze stil ( een liefkoozend paar maakt gean 'even).
As de kat tit is, is de boarre sels.
de kat uit is, is de kater zelf, (alleenheerscher). Dit ziet er hoofdzakeltjk
op, dat kinderen in huis niet mee
molten praten.
De loft stiet oft er katten spuije wol.
De lucht staat alsof zij katten wil
spuwen, (d. naar zwaar onweder).
Dat liket er nei as de kat nei de sauntsjerre. Het gelijkt er naar als de kat
naar de zevenster.
Dat dy de kat net kriget I Dat u de
Toegevoegd aan een
poes niet pakt

neuswijs nufje, dat wat erg kieskeurig
in alles is.
De kat soil net mei myn mage foart gean.
De kat zal niet met mijn maag wag
loopen (want er is niets in). — Gezegd
wanneer men na drukke bezigheid
naar eten verlangt.
Dou kinst net mei my omboartsje lyk as
de kat mei de mas. Gij kunt niet met
mij spelen zooals de kat met een gevangen muis doet. — Ik verkies uw
speelbal niet to zbn.
De earste winst is kattewinst. Het
earste gewin eener pas begonnen zaak
glijdt iemand door de vingers; hij moat
het rekenen als voor de kat.
Hy is kat en houn by mynhear. Hij is
kat en hond bij (de gedienstige geest
voor ) den mijnheer ( van het dorp of
der gemeente).
Dy 't mei in boarre yn 'e sek rint kin
wol miene dat it in kat is. Die met
een kater in den zak loopt, mag wel
meenen dat het een kat is. — Iemand
kan wel meenen dat zijn uil een valk is.
Dat is lang gjin kat-aei. Dat is volstrekt gean kattedrol ( schat het maar
Dikwijls ironisch.
niet to goring ).
— Dat is ek al in wakker kat-aei.
Maak er maar niet zooveel drukte
over, het is immers niets.
Hy komt werom lyk as de kat fen Romen ; dy sei miaeu. Hip komt terug
als de kat van Rome, die zet miaauw.
— Als weetniet ging hip uit en kwam
als weetniet terug.
Hy fent fen wysheid om, lyk as Salemons kat, dy de nekke briek. Hij valt
van wijsheid om, evenals Salomo's kat,
die den nek brak.
In kat kin 't slinen net litte. Eene kat
kan het snoepen niet laten. — Fig.
toegepast op een vrouwenliefhebber.
Hwet men de kat mear aeit, hwet se de
stirt heger stekt. Hoe maar men de
kat streelt, hoe hooger zip haar staart
steekt.
By smyt de kat yn 't fern. Hij werpt
de kat in het garen ( brengt door
tegenstreven verwarring in het plan).
Hy is oerkomd as Akk'moais kat. Hij
is in 't kwaad verhard als Akkemoeis
kat.
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Der ha wy de pop, sei pastoarske, en
hja helle de kat tit 'e tsjerne. Daar
hebben we de pop, zet de domia'svrouw en haalde de kat nit de karn.
Der kin gjin kat strt1pt wirde of by
moat er by to poathdlden. Er kan
geen kat worden gevild of hij moot
er bi.j zijn om de pooten vast to houden (bjj allerlei zaalsjes moet hij tegenwoordig zijn).

't Is woordspeling: keal beteekent kalf
en ook kaal. Due is 't letterl.: kaal
is hij, die een kaal hoofd heeft.
In kou op in keal tajaen. Eene koe op
een kalf toegeven ( een slechten keep
doen ).
It keal is greater as de kou. Het kalf
is grooter dan de koe. — De kosten
bedragen moor dan de zaak waard is.

Der de kat ienkear in nvas fong wol se
wer komme. Waar de kat eons een
muis ving, wil zij terugkomen.

It komt fen 't hounewinskjen net, dat
de keallen stjerre. Van het wenschen
der honden sterven de kalveren niet.
— Afgunst kan niemand schaden.

Fen Jaen stjert de smids kat. Van geven
sterft des smids kat. — Een ander
zegt : Der kin myn kat net fen lige:
van hetgeen mij om niet gegeven wordt,
kan mijne kat niet leven.

Mei in drinskeal is 't seaft to weagjen.
Met een verzopen kalf is 't licht to
wagon ( daar kan men in geen geval
veel bjj verliezen).

By jountiid binne alle katten grau. Bij
avond zijn alle katten grauw ( dan
hindert het niet al is de meid wat
leelijk ).
Hy rint der omhinne as in kat om 'e
hjitte brij. lit loopt er omheen, als
een kat em eon schotel heete brjj. —
Hij durft de zaak niet flink aan to
pakken, tast niet door.
Hy mei net in sédde kat sjgn. Ilt kan
geen verzadigde kat zien (is zoo gierig en afgunstig, dat hij een mensch
het noodige misgunt).
In swarte kat, in wite kou, in boistirt
hin, den giet it de htisman nei syn sin.
Een zwarte kat, een witte koe, een
stompstaart-hen, daarmee gaat het den
huisman naar zijn zin. — Deze Brie
dieren brengen geluk aan.
Yen formynje is sleau, mar in kat yn
'e sek keapje is dom. Zich te vergissen (bij 't bieden van geld voor iets),
is onbedacht, maar iets to koopen zonder het te zien, is dom.
Ik hie 't ljeaver mei hjar to dwaen as
mei in razene kat. Ik had Bever met
haar ( een knappe meid ) to doen, dan
met een razende kat.
Start me de kat nei Ingeldn, hja .seit
miau as se werom komt. Zendt men
de kat naar Engeland, zij zegt miaow
ale zij terug komt.

keal.
In keal is 't dy in keal hop het. Een
kalf is hij, die een kaal hoofd heeft. —

Neiste bt2r sibste frjeon, as 't keal yn
'e groppe leit. Naaste buur dierbaarste
vriend, als 't kalf in de grup ligt.
Sender wetter kin gjin keal fors4pe.
Zonder water kan geen kalf verdrinken. — Niets gebeurt van zelf.
Sint Jutmis, as de keallen op 't its dounsje.
St. Jutmis, als de kalveren op 't ijs
dansen ( d. i. nooit ). — Sint Jutmis is
een denkbeeldige heilige, niet in den
almanak voorkomende.
As min de meste keallen de kransen
omhinget is hjar dead neiby. Ale men
do gemeste kalveren de kransen omhangt is hun dood nabij.
Hy waechst nei de groun lyk as de
keallestirten. Hij groeit benedenwaarts,
evenals de kalverstaarten. — Gezegd
van iemand, die op gevorderden leeftijd voorover begint to loopen.
In beer makket fen in keal in kou; in
skipper fen in kou in keal. Het kalf
van den boor wordt (na een pool voor
niets gevoed to zijn), eene koe, die
voordeel afwerpt. Het schip des schippets kost veel aan onderhoud en neemt
toch steeds of in waarde.
Hy komt as 't keal yn 'e groppe leit.
Ilij komt ale het kalf in de grup ligt
( due to laat, om het ongeluk to helpen voorkomen ).
As de keallen op 't its dounsje,tsjernet
min gjin reabilter. Wanneer de kalvers op 't ije dansen, karnt men geen.
roOboter. — Men dient de omstandigheden in aanmerking to nemen.
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De keallen kamen tit it hok. De kalvers
kwamen uit het hok. — Er werden
iemand onverhoeds harde waarheden
gezegd.

Min kin him forkeapje en Ofieverjewyls
't er der sels by is. Men kan hem
verkoopen en afleveren, terwt1 hij er
zelf bij is. — Hij is een sul.

Der 't ik it keal bytt sail stea,tbliuwe.
Waar ik het kalf bind, moet het bliiy en staan. — Mtn woord is mijn wet.

Hy is yn 'e heinste keap. Hij staat
tegenover zijn partij in de slechtste
conditie (in het ongelukkigste geval ).

Dat is in bollekeal. Dat is een bulkkalf ( een nadeelige koop ).

Groat en dimp brekke de heap. Parelziekte (14 een rund) en aamborstigheid ( bij een paard ), verbreken den
( over zulk een dier gesloten) koop.

Der dounsje keallen om 't hea. Daar
dansen kalvers om het hooi. — Er
wordt hevig getwist en gekeven, n.l.
in een gezin.
Der komme sawol keallefellen as kouwehaden oan 'e merle. Er komen zoowel kalfsvellen all koeiehuiden ter
markt. — De dood spaart jong noch
oud.
It baste keal tit it hok moat net foarbij.
Het butte kalf in het hok (het troetelkind des huizes ) moet niet worden
misdeeld.
Der dounsje wol ogre bisten sonder spylman, as hokkelingen en keallen. Er
dansen wel andere beesten zonder muzikant, dan hoklingen en kalvers.
Dy 't in kou keapet het it keal ta. Die
eene ( drachtige ) koe koopt, heeft het
kalf toe. — Die eene weduwe huwt,
heeft haar kind toe ; ook : die eene
bezwangerde meid trouwt.
De dobbe dantje as 't kealtsje forsiipt is.
Den put dempen als 't kalf verdronken is.
It is kealsabjen: Het is kalverzabben. —
Gezegd van alles wat zoowat laf toegaat. Een jong nog tandeloos kalf wil
aan alles zuigen.
As 't wol, den kealje de oksen. Als
alles meeloopt, brengen zelfs ossen
kalveren ter wereld.

keap, keapje.
Ltttje merke, luije keapers. Een slappe,
lage marktprijs, trage koopers.
Do 't keapjen yit 'e moade kaem wier't
jaen tit. Toen het koopen in gebruik
kwam, was het met geven gedaan. —
Antwoord aan iemand die jets, wat
overal to koop is, to geef verlangt.
It is keapjen om jaen. Het is als to
geef (zoo goedkoop ).

Der is gjin nê to keap. Daar is geen
,,neen" to koop. — Alles is in dien
winkel to koop.
In keap is in heap, sei de faem. Een
koop is een koop, zei de meid (toen
haar verloofde, ontdekkende dat zij
kreupel was, daarom van haar of
wilds zijn).
Hwet foarby is keapje gjin kreammers.
Wat voorbij is, koopen geen kramers
(baat niet meer ).
De heap nintt de hier wei. De koop
doet de huur vervallen. — Dit zegt
eene dienstmeid, die zich ergens heeft
verhuurd en intusschen gelegenheid
krijgt voor een huwelijk, dat haar lijkt.

kleaun.
It is in kleaun dy 't him eels ontwynt.
Het is een kluwen, dat zichzelf ontwindt ( eene zaak die zich zelf oplost,
een kwestie van tijd ).
Hja het de kleautt by 't ein. Zij heeft
het kluwen bij het einde gevat. — Zij
begriejpt haar work en kent haar plicht.
De kleaun is Ofroan. Het kluwen is
afgeloopen. — De zaak is aan het
einde.
Sa sit dy kleaun yn 't tiis. Zoo zit het
kluwen in de war (zulk een ingewikkeld zaakje is dat ).

kleije.
Der net kleid wirdt is gjin rjucht. Waar
niet geklaagd wordt, is geen recht.
Kleije as in mird. Klagen als een bunsing.
Ilia scil hjar goede dagen wol ris bikleije.
Zij zal hare goede dagen ( van vroeger ) wel eons beklagen ( met weemoed
er aan denken). — Van eene jonge
vrouw, die ongelukkig gehuwd is. Ook
van iemand die door zijne lichtzinnigheld arm is geworden.
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Kleijers ha gjin need en sprekkers ha
gjin brea. Kiagers hebben geen nood
en pochers geen brood.

spel. — Fig. een degelijk, voor zijne
taak voldoende berekend, man.

koeke.

Ik scoe dy wol bikleije mar ik ha der
gjin tiid ta. Ik zou je wel beklagen,
maar ik heb er geen tijd voor. —
Eig.: het is de moeite niet waard.

't Is allegearre koeke fen ien daei. Het
is alles koek van een en 't zelfde
deeg. — 't Is alles een potnat.

Hy is mei de kleisykte oanhelle. Hij is
klaagzuchtig. — Kleisykte is eig. het
klauwzeer der koeien, maar kan ook
klaagziekte beteekenen.

Ik wol alles net for swiete koeke op-ite.
Ik wil niet alles voor zoete koek opeten. — Ik laat mjj niet alles welgevallen.

klok.

Hy is sa goed als koeke. Hij is zoo
goedaardig als koek ( zeer goedaardig ).

Hjar klokken -klinke. Hunne klokken
harmonieeren. — Hunne woorden komen met elkander overeen.
It is him mei de klok talet. Zijn geld is
hem met de (dood )klok toegeluid, (hij
heeft het ge6rfd).
Hy het de klok lieden heard, mar wit
net hwer 't de bingel hinget. Hij heeft
de klok hooren luiden, maar weet niet
waar de klepel hangt. — Hij weet
iets van de zaak, maar 't rechte niet.
It beart as skoerde klokken. Het harmonieert als gescheurde klokken. — Van
twee, die steeds in twist samenleven.
Mei lytse klokken is 't haest gearlied let.
Met kleine klokken is licht een bijeenkomst saamgeluid.
As by hwet wit den hinget er 't oan 'e
greate klok. .Als lit lets te weten
komt, hangt hij 't aan de groote klok
( maakt het overal bekend). — Ook : Hy
hinget it net oan 'e greate klok, hij
is geheimhoudend.
Hy wol de greate kiok liede. Hij wil de
groote klok luiden ( 14 alles den meester spelen).
As de klok in bytsje slacht moatte wy nei
hits. Als de kiok een weinigje slaat
( na middernacht) moeten we naar huis,
zegt men in eene gezellige bijeenkomst.

knikke.
It is knikken efter 'e miet. Het is knikkeren achter de meetstreep ( visschen
achter het net).
Net om 'e knikkerts, mar om 't .spil.
Niet om het voordeel, maar om het
spel (de eer).
Hy knikt wis. Hy is in wisse knikker.
Hij is zeer geoefend in het knikker-

Hy het my in koekje bakt. Hij heeft int
een poets gespeeld. — It het fennacht
in koekje bakt. Het heeft vannacht
stark gevrozen.

kokhalzje.
Der scil er kokhalzjen oan krije. Dat
zal hem moeite en inspanning kosten.
— Kokhalzjen is in eig. zin: iets met
moeite en tegenzin door de keel werken, inslikken. Ten tijde der godsoordeelen bezigde men o.a. eene proef,
die hierin bestond, dat men den verdachte of beschuldigde een stuk gerstebrood of kaas gaf to slikken. Gelukte het hem den brok binnen te
krbgen, dan hield men hem voor
onschuldig, zoo niet, dan werd hij
schuldig verklaard. Het laat zich denken, dat er 14 gelegenheid van zulk
eene proefneming wel eens gezegd
werd: Der scil er kokhalzjen oan krije.

komme.
By kontt efteroan as 't tredde laem. Hij
komt achterna als het derde lam. —
Hoeft een schaap Brie lammeren, dan
groeit gewoonlijk een er van minder
voordeelig, omdat dit door de twee
anderen zooveel mogelijk van het jadder wordt geweerd.
Let kommen is ek kommen. Laat komen
is ook komen. — Ook : Better let as net.
Nou komme de poppen oan 't dounsjen.
Nu komen de poppen aan den dans.
— Nu barst de strtd los.
De stedljue sjugge its fen fierren al kommen. De stedelingen zien ( op marktdagen) ons in de verte reeds komen
( zeggen de boeren — om ons to plukken).
Jy scille der geande wol eardernOch
komme. Gij zult er to voet wel vroeg
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genoeg komen. — Haast je maar niet,
gij zult met uw verkwistend leven wel
spoedig genoeg arm zijn.
Hy komt der net sender kleanskoerren of.
Hij komt daar niet zonder gescheurde
kleederen af. — Hij krijgt schade van
die zaak.
Dy hwet komt, dy komt hwet. Wien
iets toekomt, behoort het to ontvangen.
Hy het ris in pale bruijen hawn om 't
er to ier kaem. Hij heeft eens een
pak slagen gehad, omdat hij to vroeg
kwam ( daarom komt hij nu altijd to
laat ).
Ile moat him op 'e life side oankomme.
Ik moot hem op de luwe zijde aankomen (met vriendeltke praatjes trachten to winnen voor mijn doel ).
Min kin altyd to saeijen komme. 't Is
best to beginnen met rtke meisjes het
hof to maken, willen die je niet dan
kunt ge nog altijd tot lager rang
afdalen. — Saeije = op de lucht drijvende nederdalen, zooals vogels doen.
Der kamen fiif forgees en twa seagen
der nei. Daar kwamen vijf ( vingers )
to vergeefs en twee ( oogen ) keken
er naar. — Toegevoegd aan iemand,
die lets tracht to grijpen dat hem wordt
belet.
Hy het er altyd west of hy scil der komme.
Hij is er altijd geweest of zal er
komen. — Hij is een ongeluk.
Kom ik hjetd net, den kom ik moarn.
Kom ik vandaag niet, dan kom ik
morgen. — Van eon sammelaar, die
nooit met iets gereed komt en altijd
tijds genoeg heeft.
Dit komt my ek net wer oer, sei de dief,
do 't er ophinge wirde scoe. Dit zal
mij zeker niet war overkomen, zei
de dief, toen hij gehangen zou worden.
Elk moat mei syn eigen pak to merke
komme. leder moot zijn eigen pakje
dragon; of: voor zijn eigen zonden
boeten.
Wie er foar syn faer komd, hy hie syn
moer wol krige. Ware hij zijnen vader
slechts vOOr geweest, hij had zijn moeder wel gekregen ( tot vrouw ? ).

kop.
As dy de kop kroes stiet, kom den net
oan 't hof. Zijt ge to fier om to kun-

nen vleien en kruipen, kom dan maar
niet aan 't hof.
Dou kinst wol mei de kop tsjin'e miirre
oan rinne, mar den stuitest werom.
Gij kunt wel met het hoofd tegen den
muur loopen, doch dan stuit gij terug.
— Zich koppig tegen de overmacht
of het onvermijdeltke to verzetten,
loopt op eigen nadeel uit.
Al gean 'k op 'e hop stean, der scil neat
lit myn bilssen Mlle. Al ga ik op het
hoofd staan, er zal niets uit mijn zak
vallen. — Ik ben platzak.
Hy het de skamte de kop Ofbiten. Hij
heeft de schaamte den kop afgebeten.
— Hij weet van geen schaamte moor.
In spjeld het ek in kop. Een speld
heeft ook een kop. — Een klein kind
kan ook weerbarstig zijn, een klein
nietig manneke wil zich ook wel eens
laten golden.
Dat rint op 'e kop yn 'e flotgearzen.
Pat (schip) loopt met den kop in het
vlotgras. — Dat zaakje loopt vast.
Hy het hwet yn syn hop I Hij heeft veel
in zijn hoofd ( n. 1. verstand ). — Maar
een snack voegt er 14 : dat rotsje wol,
dat geschiktheid heeft om to verrotten.
In kop as in amer. Een hoofd als een
emmer, een dik opgezet hoofd. — Ook :
In kop as in bolle, als een steer.
Ast de /cop kwyt rekkeste mast nei Noarwein to plankedragen. Als je den kop
kwijt geraakt, moet je naar Noorwegen to plankendragen. — Men zegt,
dat daar mannen zonder kop dienst
doen als plankendragers. Twee hunner sjouwen een stapeltje planken zoo
maar op den afgesneden hals en de
schouders.
Ik lit my net op 'e kop sitte. Ik laat
mij niet voor sul houden. — Iemand
op den kop zitten, plagen, tergen, lastig vallen.
Hja stekke de kop yn ien sek. Zij steken
den kop in eenen zak (maken gemeene
zaak ).
Hy kin gjin kop of gjin holle heel heilde.
Hij kan geen hoofd heel houden. —
Hij wordt zoo geplaagd, getergd of
bespot, dat ht, niet weet waar zijn
hoofd staat.
Hy slacht spikers mei koppen. Hij slaat
spijkers met koppen ( spreekt flinke
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woorden op hun pas ). — Hy slacht
de spiker op 'e kop; hip spreekt een
woord dat treft, noemt de zaak bij
den waren naam.
De kop is him gjin jelne lang. Het
hoofd is hem geen el lang. — Hij kan
niet veel tegenspraak verdragen.
De lop is him oranje. Hij is dol van
woede, 't zij met of zonder dronkenschap.
Der sit in fryske /cop op. Daar zit een
friesche kop op. — Hij is iemand, die
zich niet laat dwingen of van zijn
stuk brengen.
Hy het &Meld fel foar de kop. Hij heeft
dubbel vel voor het hoofd. — Hij is
brutaal en schaamteloos.
Men sjucht immen wol foar de hop, mar
net yn 't krop. Men ziet iemand van
buiten, niet van binnen.
1-7/ moaije kop op 't roer fen in poatskip.
Van een meisje of vrouw, die geen
schoonheid is. — Op het roer van een
potschip, waarmee men rondvaart om
grof en fijn aardewerk enz. to verkoopen,
prijkt wel eens het uit hout gesneden
hoofd eener Turkin, zeer bont geschilderd met schrille kleuren. — Nog in
de eerste helft der negentiende eeuw
hadden de beurtschippers in Friesland,
— ook al waren zij protestants, —
een uit hout gesneden vrouwekop op
het roor. Doze was de beschermheilige
van het schip.
Hy smyt de kop yn 'e nekke. Hij werpt
den kop in "den nek (wordt zoo maar
op eons baloorig en onhandelbaar).
Hy het in stikelbaerch op 'e kop. Hij
heeft een stekelvarken op den kop ( is
knorrig en kijfzue,htig ).

kou.
Hja kinne in kou wol in fetgeltsje neante ;
wy sizze 't is in beest. Laten ze eene
koe een vogeltje noemen, wij zeggen
het is een beest.
It is de kou forgetten dat se in keal
west het. Het is de koe vergeten, dat
zij Ten kalf is geweest.
In goed kou het wol ris in ondogens keal.
Een goede koe heeft wel eens een ondougend kalf.
It hea op en de kou dea. Het hooi op
en de koe dood ( dus : rondgekomen

en daarmee afgedaan ). — De man is
juist gestorven, toen zijn boeltje op
was.
Yn October ite de kij mei fiif bekken.
In October vreten de koeien met vijf
bekken ( zij vertrappen, omdat de grond
van den regen doorweekt is, moor gras
dan zij opvreten ).
Min jout •gjin kij mei hoarnen wei.
Koeien met hoornen ( iets goads, wat
men zelf best kan gebruiken) geeft
men niet wag.
Min melkt de kij frock de bek. Men
melkt de koeien door den bek. — Men
moat ze goed voederen, wil men er
goed melk van trekken.
Oan 'e greatens leit it net, oars koe in
kou wol in hazze fange. Aan de grootheid ( des lichaams ) ligt het niet,
anders zou eene koe een haas kunnen
vangen. — Bitelje as de kou in hazze
fangt. Betalen ale de koe een haas
vangt, d. nooit.
Plat en sunich binne itt de tiid do 't de
kou Bartele Met. Eenvoudig en spaarzaam zijn uit den tijd, toen de koe
Bartel heette ( den langvergeten ouden
tijd ).
Der wirdt gjin kou bont neamd of der
is in wyt hies oan. Er wordt geen
koe bont genoemd, of er is een wit
haartje aan.
It is goed dat nitelige kij koarte hoarnen habbe. 't Is goed, dat kwaadaardige koeien korte hoornen hebben
( en kwaadaardige menschen niet veel
macht ).
As de kij bauje 'wit min wol ltwer't oan
skeelt. Hollen de koeien ( het weiland )
op en neer, dan weet men wel waar
't aan hapert ( dat de horsels haar
kwellen ).
Der groeit neat can 'e kij as stint en
hoarnen. Er groeit niets aan de koeien,
dan staart en hoornen ( n.l. als er bij
aanhoudende droogte gebrek aan gras
is in de weide ).
As 't net dije wol bliuwe de kij meager
al rime se oan 'e bealch ta yn 't gears.
Als 't niet gedijen wil, blijven de koeien
mager, al loopen ze tot den buik in
het gras.
Betrljue's kij jaen greate miellen, al
binne de amers can 'e neilen ta wan.
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Der buren koeien geven (meant men )
veel melk, al zijn de emmers bij lange
na niet vol.

Hy is gjin kou, by kin wol lige. HO
is geene koe, denk maar niet dat hij
niet liegen kan.

Dy kou het de pony om 'e hdls. Die
melkkoe draagt den geldzak aan den
halo ( werpt goede voordeelen af).

Hy pakt de kou by de hoarnen. Hjj
pakt de koe bij de hoornen. — Hjj
vat de zaak moedig en Oink aan.

Der komt soms wol oarlock twisken de
kou en de brims. Er komt wel Bens
oorlog tusschen de koe en de wool).

Dat is in kou mei skiepperibben. Pat
is eene koe met schapenribben. — Dat
is een ding van geringe waarde met
veel vertooning.

Hy is sa fiuch ook sa lustich) as in
feigeltsje dat kou hjit. lit is zoo vlug
( ook : zoo vrooljjk) ale een vogeltje
dat koe heet.
Wachtsje dy for in kou fen foaren, for
in hynsder fen efteren en for de fine
ljue oan alle kanten. Wacht u voor
eene koe van voren, voor een paard
van achteren en voor de fijne kwezels
van rondom.
Min kin fen in rier safolle net bigearje
as fen in did kou. Men kan van een
vaars zooveel (melk ) niet verwachten
als van eene bejaarde koe.
Bc lit my net fen 'e kij op-ite, den yt ik
ljeaver de kzj op. Ik laat mij niet
door de koeien op-eten, dan at ik liever de koeien op (zegt een hoer als
het veevoeder schaarsch en veel to
duur is ).
Hjir komme wy yn as kouwefinnen. Hier
komen wij in onze veeweiden. — Hier
gevoelen wt ons tehuis.
Altyd it tilde kouwepaedtsje lans. Altjjd
weer langs het oude koeiepadje. —
Nooit van de eons aangenomen gewoonte afgeweken. Ook: it dlde tsjernpaed ldns.
For myn poatstrou en brij km)* ik de
Wilke fen fjirtich kij. Voor mjjne potjestruif en brjj ( dagelijksche mondbehoefte) verbruik ik de melk van
veertig koeien. In den nawinter, als
de meeste koeien droog staan, tegen
het kalven, melkt de boor zoo weinig,
dat hij het met zjjn geziu wel op kan
gobruiken.
By melkt de swarte kou. Hjj melkt de
zwarte koe. — Hjj doet water in de
melk, die hij verkoopt.
It is sa onmogelik as in kou prate kin.
Het is even onmogelijk als dat eene
koe kan spreken.

Hy hellet dlde kij at 'e sleat. Hip haalt
oude koeien nit de sloot. — Hjj brengt
oude vergeten geschillen weer in herinnering.
De kouwestirten hingje my de hdls sit,
ook: wol in jelne de hdls at. De
koeiestaarten hangers mij den halo uit,
ook : wel een el den hals uit. — Gezegde van een boar, die van de boordeist zijn bekomst heeft, of van een
veehandelaar, als de markt tegenloopt
en hij geld verliest.
Yn Frysleln meltse se de kij alle wren.
In Friesland melkt men de koeien
(niet ieder uur, maar) aan alle ( vier )
viers.
Syn kou is melts. Zijne koe is melk.
Zijn zaakje is winstgevend. — Hy hdldt
syn kou melts. lit zorgt dat zijn
zaakje winstgevend blijft.
In kou by de klei forkeapje. Eene koe
bij den klauw verkoopen en wel zoo
dat als de eerste klauw wordt gerekend
op een halven cent, de tweede op een
cent, de derde op twee, de vierde op
vier cent, en men zoo vervolgens altijd
verdubbelt, dan komt de zestiende
klauw (maar heeft het beast niet ) op
f 163.84 — en de geheele som op
f 327.676 . — Eene oude volksaardigheid.

kroade.
Hy kin syn eigen kroade net kroadsje.
Hig kan zjjn eigen kruiwagen niet
kruien. — Zonder hulp kan hij zijne
zaken niet klaren.
Hy wirdt foar de kroade riden. Hij wordt
voor den kruiwagen gereden. — Men
neemt een loopje met hem.
Hy het it sin yet op 'e kroade. De vrijer
heeft zjjn zin nog op den kruiwagen
( nog geen kens gedaan, maar wil
gaarne met alle knappe meisjes liefkozen
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17c lit my net foar de kroade ride. 1k
laat mij niet voor mal houden.

Kwea bitrren de hel op ierde. Kwade
buren, de hel op aarde.

Hy kin syn kroadtsje ( ook syn slydtsje =
sleetje) der wol by skouwe. Hij west
er ztin karretje wel bij to schuiven
( zijn belang wel to behartigen ).

Dyst dou kwea dien heste trou dy net.
Hwa 't dy kwea dien het, forjou dy
net. Dien gij kwaad hebt gedaan,
vertrouw dien niet. Wie u kwaad heeft
gedaan, vergeef dien niet.

Solider kret lokt it net. Zonder kruiwagen gelukt het niet ( om aan em
baantje to komen).

kris.
It sit foar 't krtis. Het zit voor 't kruis
( n.l. als de verlossing eener koe niet
wil vlotten). Fig.: als eene moeielijke
hindernis het work vertraagt. — Ook:
It keallet swier, het kalft zwaar.
Krtist him., komt foart efter hosanna,
Kruist hem ! komt spoedig na hosanna!
Abtissen binnekrissen. Vergissingen zijn
lastig.

kwea.
Hy priisget him sels, by het kwea neibarren. Hij priest zichzelf, hip heeft
kwade naburen.
De kweade rieder en de kweade dieder
scille mei gelikense pine pinige wirde.
De kwade raadgever en de uitvoerder
van het kwaad zullen gelijkelijk gestraft worden.
In kwea namme rint foart as diggelfOr.
Een kwade naam verspreidt zich als
een loopend vuurtje.
Dat sit op in kwea moer ( moederschroef).
Dat zit niet veilig vast, de zaak is
niet gezond.
Hja het in kwea stiemoer haven. Zip heeft
een kwade stiefmoeder gehad, zip wordt
door 't lot stiefmoederlijk bedeeld,let
loopt haar steeds tegen.
Hy heart nods sjucht gjin kwea. Hij
hoort of ziet geen kwaad. — Hij is
zeer goedaardig en vredelievend.
Hy wit fen 'e prins gjin kwea, hip is
onnoozel in het geval. Ook: Hy wit fen
God gjin kwea, kept zich onschuldig
tegenover den prins — of God.
Op in kwea wird scil min nin antwird
jaen. Kwade woorden dient men niet
to beantwoorden.
By de skoarstienherne is 't net kweast.
Bij den schoorsteenhoek is 't niet het
kwaadste. — Wie 't naast bij het vuur
zit, warmt zich het best.

Hja het it kwea bihdlden. Zjj heeft het
kwaad behouden (is erg kieskeurig
op kleeding en opschik, enz. ). — Ook:
Ifja het it mild behdlden.
It is in kwea kriich, der 't min skea
fen het. Het is eene verkeerde eerzucht
of fierheid, waarvan men schade krijgt.
Dy 't kwea nimt is in dief. Wie op
een kwade wtze lets neemt, is een
dief. — Eene aardigheid op het gezegde : Nim 't net kwea, duid het niet
ten kwade.
Foarst dy kwea makkest is in goede
sliep in best ding. Voor gij u boos
maakt, is een goede slaap zeer heilzaam.
It is in kwea paed, dat min net faker
as ienris Bean kin. Het is een kwaad
pad, dat men slechts eenmaal gaan
kan (b.v. naar de galg ).

laedtsje.
Der waerd in oar laedtsje op litsen.
Er ward een ander laadje opengetrokken. — Een ander, niet verwacht en
ongewenscht onderwerp ward ter
sprake gebracht.
Dat is stryk yn't laedtsje. Dat is „strijk
in het laadje". — Dat is zuivere winst
ook: winst waarop men niet gerekend
had.
Hy sit oan 't laedtsje. Hij zit aan het
geldlaadje, ( heeft bij een of ander
bestuur eene betrekking, die hem goede
voordeelen afwerpt ). — De ljue dy 't
oan 't laedtsje sitte passe earst op
hjar sels.

laeitse.
Dy 't him sels kitelje kin, kin laeitse
hwennear 't er wol. Wie zichzelf kan
kittelen, kan lachen wanneer hij verkiest. — De onafhankeltke is vrij in
zijn doen.
It iene laket om 't oare. Hon. het een
vloekt tegen 't ander. ( Van wansmakelijke pronk of versiering ).
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Hy laket krekt as de stedljue skrieme.
Hip lacht evenals de stedelingen
schreien.
Dat rymt as laeitsen en skriemen. Pat
rijmt ale lachen en schreien, 't
slecht.
Hy laket as in mird. Hip lacht grijnst )
ale een bunsing ( volstrekt niet vriendelijk).
Hy laket om 'e tosken, dat de kiezzen
der efter sitte. Hj lacht om de tanden, dat de kiezen er achter zitten.
lacht zonder te weten waarom. —Hip
Laeitsen en giizjen is faek mar biizjen.
Lachen en ginnegappen is meest maar
gekheid. — Ernst is beter.
Min kin nin hits mei laeitsen ophdlde.
Men kan geen hnis met lachen staande
houden.
Min scoene yen de &Use iitskoerre fen
't laeitsen. Men meet zich de zakken
uitrukken van het lachen.
Min moat laeitse al hien min gjin laeitsen yn 't sin. Men moat lachen al
dacht men aan nets minder ( zoo bespottelijk is de zaak).

lampe.

Hy fijucht er om hinne as in mich om
'e lampe. Hip vliegt er omheen (rondom zijn ongeluk, zijn ondergang), als
de vlieg om de lamp.
Der fleane in hopen onbitocht yn 'e lampe.
Er vliegen velen onbedacht in de
lamp. — Meek van onberaden huwelijken.

lan.
Der is gjin ldn mei him to bisilen. Er
is geen land met hem te bezeilen. —
Hij is onhandelbaar.
Ho lichter ldn, ho snoader folk. Hoe
lichter land ( schraler bodem ), hoe
vernuftiger yolk.
Ik ken him, ik ha wetter en lcin mei
him bisocht. Ik ken lien snaak, ik
heb allerlei ondervinding van hem.
Mei len se oan ldn. Met een zee aan
land. — Den geheelen nacht doorslapen zonder Bens wakker to worden.
Hy lit Gods wyn oer Gods ldn waeije. Hjj
laat Gods wind over Gods land waaien,
Gods water over Gods akker loopen.
Sa leit it ldn net. Zoo ligt het land
niet. — Zoo gunstig staan de zaken
niet, zoo zijn we niet overeen gekomen zoo komt ge niet van mg af.

As de boer gjin oalje het ( geen olio
heeft ) den pisset er yn 'e lampe. Men
meet zich weten to redden.

As de se net biboud waerd hoe 't lan
net bistean. Ward de zee niet bebouwd (bevaren), het land zou niet
kunnen bestaan.
Ast dau it ldn net biskytste, biskyt it
ldn dy. Indien gip uwe landeiten niet
bemest, zullen zij u foppen.

Hy sloech my de lampe Hip sloeg
mij de lamp nit. — Hip kwam mij
voor in . het behalen van een voordeeltje, of in 't koopen van iets, dat
ik gaarne had.

Lddroppers for 't ldn en de Prins krite
hjar eels yn 'e sliep lyk as de berntsjes yn 'e widze. Politieke schreeuwers krtten evenals de zuigelingen
in de wieg, zichzelf in slaap.

Dy 't oalje yn 'e lampe het kin him
altyd redde. Wie- olie in de lamp
heeft, is altijd klaar. — Een man met
een gezond hoofd weet zich altijd to
redden.

Elk wol it ldn regearje en dokterje.
leder wil het land helpen regeeren
en geneeskunst nitoefenen.

Hy is sa meager dat min him mei de
lampe troch-ljochtsje kin. Hj is zoo
mager, dat men hem met de lamp
kan doorlichten.

Ik hab him yn 'e lampe. Ik heb hem
in de lamp ( in 't oog ). — Ik dank
niet gunstig over hem, 'k vertrouw
hem niet.

It soil op dyn ldn waeije. Holl : Het
zal op je dak waaien.
Der 't myn skoarstien best rikket is
myn faderldn. Waar mien schoorsteen
het beste rookt, daar is mijn vaderland.

De lampe barnt sa sloeh krekt oft er
in waver om 'e doar stritnt. De lamp
brandt zoo flauw, alsof er een wever
rondom het hnis sluipt.

In profeet wirdt yn syn faderldn net eard.
Een profeet wordt in zijn vaderland niet
geöerd. Ook: Der is nin profeet yn
syn lan forheven.
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Dat is ldn der 't de ljurken net boppe
sjonge wolle. Dat weiland is zoo
slecht, dat de leeuwrikken er niet
boven willen zingen. — Ook : Ldn
der 't de ljurken net op skite wolle.
It Mn stiet to st2p en to byt. Het weiland staat om er in to bijten n.l.
wanneer 't in 't voorjaar bezet met
heerljjk gras het rundvee wacht).
De Harnser boargers binne yn 't ldn,
nou komt er onwaar. De zeevogels,
iron. Harlinger burgers, zijn in het
land, nu komt er slecht wader. Zie
II, 247.

lang.
As de preek langer darret as in etre,
den komt de died yn 'e tsjerke. Duurt
de preek langer dan een uur, dan
komt de duivel in de kerk.
Meitse dei en wei allike lang. Maak dag
en weg even lang. Neem voor uw
dagtaak niet meer work dan gij in
eenen dag of kunt.
De del is gjin wike lang. De dag is
geen week lang (due spoed u wat).
De langste leppel oan myn kant. De
langste lapel aan mijne zijde. Voor
mij het baste deel.
Dat soil wol langer oanheilde as bile
dagen en in moarnskoft. Het zal zeker
langer duren dan drie dagen en een
morgenuur.
It is allike Zang as 't breed is. Het is
even lang ale breed. — Het is 't zelfde
van welken kant men de zaak beschouwt.
It dt2rret sa lang net as in reamtsjernt.
Het duurt zoo lang niet als roomkarnen.
Lang boargjen is gjin kwytskeldsjen.
Lang borgen is geen kwijtschelden
(onthoud uw dag maar ).
In relaes sa lang as moarn de hele dei.
Een relaas zoo lang als morgen de
geheele dag ( een vervelend relaas ).
Lange gasten, stjonkende gasten. Langbljjvende gasten, stinkende gasten.
Mei large stappen en de rage bile. Met
veel beweging bij het work, maar zonder overleg.
Hja tsiere om 'e langste ein. Zij twisten
om het langste einde ( om het mijn
en dun ). — Ook : Hja fjuchtsje om

'e lege doppen. Zij twisten omdat alles
op is, om eene nalatenschap, waarvan
nets overschiet.
It skeelt hjar net oan 'e lengte, mar
oan 'e roundte. Die meid heeft to veel
lengte (om mooi to kunnen heeten )
en to weinig rondte (geld).
Hy sit der ien lang en twa breed. Hij
zit daar een lang en twee breed (in
zijne voile lengte en breedte, lui en
gemakkelijk ).

lape.
Myn tonge is gjin seemslearen tape. Mijne
tong is geen zeemsleeren lap. — Ik
lust ook wet jets anders dan de allergrofste kost.
Hja smite de lappen by elkoar. Zij
goo; sn de lappen samen. Zij gaan
trouwen.
Fen ien lape toarnd. Uit een en dezelfde lap getornd. — Kinderen van
hetzelfde bed.
It is in skeadlik lape ; to lyts ta 'n
dweil en to great ta in skilteldoek.
Het is een schadelijke to groot
voor een dweil en to klein voor een
vaatdoek.
Lit 'as de lape mar skoerre. Laat ons
de lap maar scheuren (het verschil
tusschen eisch en bod splitsen ). —
Veehandelaarsterm.
Hy is in wollen lape, der 't se mei omtrolfe kinne sa 't se wolle. Hij is
een wollen lap ( een goedaardige sul),
waarmee men kan frommelen zoo
men wil.
Hja het lappen op 'e klean. De (weduwe)
heeft lappen op de kleeren ( kinderen
tot haar last).

lea.
It leit my forkeard op 'e lea. Het ligt
mij verkeerd op de laden. — Ik hob
een ongunstig voorgevoel omtrent die
zaak.
Ik Mid my de lea wireh. Lett.: Ik zit
in eene gedwongene vermoeiende houding ; fig.: Ik houd mij het hart vast,
vrees het ergste van het gevaar dat
ik zie.

leare.
Min leart sa lang as min libbet. Men
leert zoolang men leeft.
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Min moat leare mei skea en mei skande.
Men moet leeren met schade en schande,
door ondervinding wijzer worden.
Alle ding stiet to learen bihalven bilksprekken. Alice kan men leeren behalve buikspraak ( dit is een aangeboren kunst ).
Ik scil him opsitten leare. lk zal hem opzitten leeren (hem klein moeten te krijgen, hem leeren, als een hondje op te
zitten en pootjes te geven).
Hy scil omstean leare. lit zal leeren
anders-om te staan. — Hij zal zich
moeten gewennen aan eene veel minder aangename leefwijze dan aan Welke
hij gewoon is.
0 ng elearde meanders fine in hopen stiennen en skytbulten. Ongeoefende maaiers vinden veel steenen en drekbulten
( oneffenheden ) op het maaiveld.

lekken.
Hy kriget fen 't selde lekken in jas. Hij
krijgt van hetzelfde laken een jas
( dezelfde straf als zijn maat ).
Dat lekken het gjin ien kleur. Die twee
stukken laken hebben niet dezelfde
kleur. — Die twee personen zijn van
uiteenloopende richting. Ook van een
gemengd huwelijk.
Hy is sa linich as lekken. Hij is zoo
lenig als laken. — Hij is viug en rap
van laden; overdr. zeer gedienstig,
vriendelijk en voorkomend. Ook: Sa
linich as in tape.
lest, earst.
De leste silk heint it boerd. De laatste
lik reinigt het bord. — Wie 't laatst
in den schotel is, moet dien uitlikken.
Dy 't leste kriget moat it earste wer jaen.
Wie (in een gezelschap, waar koffie,
chocolade of zoo iets geschonken
wordt ) het laatste uit kan of ketel
krijgt, behoort de earste to zijn, die
na dozen het gezelschap onthaalt.
Dy 't earst komt, dy 't earst mealt. Wie
't eerst ( met zijn koren aan den molen)
komt, wordt het eerst bediend.
De leste leadtsjes weave swierst. De
laatste loodjes wagon het zwaarst.
Hy gist op syn leste pear skonken. Hij
loopt op zijn laatste paar beenen. —
Hij wordt een dag ouder, is in den
avond ztns levens.

Earst is meast en lest is best. Wie 't
eerst komt ( b.v. op een partttje )
krijgt het meeste, wie 't laatst komt
het beste.

libben, libje.
Wy libje mar ienkear en dat is nou.
Wij leven slechts eenmaal, en dat is
op dit oogenblik.
.Hwet kibbet dat libbet. Wat kijft dat
leeft. — Als eene vrouw kijft, bewtst zij
dat zjj nog springlevend is.
Dy 't goed wilsterje wol moat mar libben
op 'e wieu ha. Wie met vrucht wil
wilsteren ( vogelvangen ), moet levende
lokvogels hebben. — Ook : Dy 't wilsters fange wol moat fluitsje kinne.
Wie vogels wil vangen, moet kunnen
fluiten.
Hy snijt de ljue yn 't libben. Hij snijdt
de menschen in 't leven ( zoodat het
bun pijn doet ( laat zich ter doge
duur betalen ).
Libje fen 'e rinten sa tang as't kaptael
op is. Leven van de renten tot zoolang
dat het kapitaal op is (werkeloos
leven, zonder iets van beteekenis to
bezitten ).
It libbet allegearre, mar 't libbet ongelyk.
diet ieder geniet het leven in gelijke
mate.
Hy het in libben as in prins. Hij heeft
een leven als een prins ( een best en
zorgeloos leven). Ook : In heareneintsje-libben, een leven als een hoer.
Hy libbet as God yn Frankryk. Hij
leeft vroolijk en zorgeloos , zonder
veel to bezitten.
Hja libje as de okse for de bile. Zij
leven als de os voor den bijl (bij den
dag, zonder zorg voor de toekomst ).
Dy 't folle het scil folle litte ; dy 't langst
libbet scil 't allegearre bisitte. Die
veel bezit, zal veel moeten achterlaten ; die 't langste leeft, zal alles
bezitten.
Hy het in libben as smoarge beam. Hij
heeft een leven als smerige ( vette )
boonen ( een lui en lokker leven ). —
Ook : in libben as in his op in sear
holle.
Hy wit fen foaren pas dat er efter libbet.
Hij west voor pas dat 4 achter leeft.
— Hij is een sal.

366
Hy het it libben op in boerdtsje. Hij
heeft het leven op een bordje ( een
aangenaam rustig leven).
Syn libben hinget oan in siden tried.
Zijn leven hangt aan een zijden draad.
Hy is libben op 'e tried. Hij is levendig
op den draad ( opgeruimd, levenslustig).
Hy libbet fen in keallegearske. Hij leeft
van een kalvergrasje. — lit leeft van
weinig, verteert niet veel.
Leedstokken libje lang. Lijders ( verstootelingen, naar wiens dood men verlangt ) leven lang.
Hy kin to libjen noch to stjerren komme.
Hij kan tot leven noch tot sterven
komen, hij sukkelt aan een slepende
kwaal.

liet.
Nou soil 't in oar liet wirde. Nu zal
het een ander lied warden. — Na
zult ge iets minder aangenaams moeten ondervinden. Ook: Nou giet der
in oare wize op 't liet.
Men moat sjonge sa 't yn 't liet stiet.
Men moot zingen zooals in 't lied
staat (de zaak naar waarheid bespreken ).
Der soil ik jimme in lietsje fen sjonge.
Daar zal ik jelui eens een liedje van
zingen ( een tafereeltje van ophangen).
Alwer it dlde lietsje of de dlde sang.
/Uwe& dezelfde jammerklacht, die we
reeds dikwijls hoorden.

lige.
Lige dat it by de tsjerkelaeijen delr011et.
Liegen, dat het langs het kerkdak
nederrolt. — Van een prediker, die,
naar men meent, een leugenleer verkondigt.
As ik liich, den liich ik yn kommisje.
is het Been waarheid wat ik vertel,
dan lieg ik voor rekening van een
ander ( die 't mij voor waarheid heeft
verteld ).
Fen hearren- en sizzen liicht min 't meast.
Van hooren zeggen liegt men het
meest.
As ligen syn minste wirk wie, den wie
er grif in knappe kearel. Ware liegen
zijn slechtste work, hij zou zeker een
zeer bekwaam man zijn.

Ast liichste, hwet dochst den ? Den sparrest de wierheid. Als ge liegt, wat
doe je dan? Dan spaart ge de waarheid.
By liicht dat de nekke him rikket. Hij
liegt, dat hem de nek rookt.
Hy liicht as in Wachter. 1113 liegt als
de wachters ( bij het graf van Jezus ).
By is yn syn earste ligen net smoard.
As er yn syn earste ligen smoard wier,
den hie er lang al dea west. Hij is in
zijn eerste leugen niet gestikt; ware
hij in zijn eerste leugen gestikt, hij
zou reeds lang dood zijn.
Hy kin lige, dat er eels orient dat it
wierheid is. Hij kan (zoo fraai ) liegen,
dat hij (ten slotte ) zelf meent dat het
waarheid is.
Hy kin better lige als fleane. Hij kan
beter liegen dan vliegen.
Hy liicht my de hills fol. lit liegt mij
den hals vol. — Hij stapelt de eene
leugen op de ander, om mij de zaak
anders voor to stellen dan zij is.
Hy is ongelokkich yn 't wiersizzen. Hij
is ongelukkig in het waarzeggen (waarheidspreken ) , — het mislukt hem
dikwijls.
Lige dat men 't hearre kin, dat is 't
baste mar. Handtastelljk liegen is maar
het baste. — Ook: lige dat min 't
fide en taeste kin.

liif.
Der habbe se poppen fen yn 't liif.
Daar hebben zip poppen van in 't ltf
(groote verwachtingen van, b.v. van
een veelbelovend zoontje of bijzonder
mooi dochtertje).
De klean barne my oan't liif. De kleeren
branders mij aan het lief. — 1k maak
mij angstig, haastig of driftig om eene
zaak van belang.
De skossen sitte him yn 't Ulf. De 13sschotsen zitten hem in het ljjf. — lit
is zwaar verkouden tengevolge van 't
ijsvermaak.
In liif as in hjerstkeal. Een buik als
een herfstkalf ( dikke buik tengevolge
onmatig drinken). — In lichem as in
tromme is een door ziekeltkheid opgezette bulk.
Hy is der mei liif en siele fear. lit is
met hart en ziel de zaak toegedaan
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Ik hab al pine yn 't liif. Ik heb reeds
buikpijn. Ik ben ongerust, bezorgd
over deze of gene zaak.
Dat is in hele ribbe yn 't liif. Dat is
een heele rib in het lijf een stevige
steun, vooral met het oog op geldelijk
inkomen ).
Hy' het it der danich mei op 't liif.
Dat trekt bijzonder zijne aandacht.
denkt en spreekt er veel over.
Sok old ha 'k ljeaver yn 'e skoen as yn
't liif. Zulk goedje heb ik Bever in
de schoenen dan in de maag. — Van
slappen, niet welsmakenden drank of
dunne spijs.
Hja rinne my op 't liif om jild, enz.
enz. Zij komen miijlastig vallen om
geld enz. enz.

life.
Lije as min het en life as min net het,
den is 't altyd lijen. Gebrek Wen
als men niets heeft en sober leven
terwij1 men iets heeft, dan is 't altijd
lijden. — Taal van werklieden, die
steeds opmaken wat zij verdienen.
Lfje as winterkoarn op 't fjild. Lieden
als winterkoarn op het veld. — Bt
een schralen kost veel koude en ongemakken doorstaan.
Lift as in putheak. Wen als een puthaak, waarmee men dagelijks water
put uit een holle put of gracht.
It lijen soil oangean, sei Hesselom, en hy
scoe for de tredde kear minnist wirde.
Het lijden zal beginnen, zet Hesseloom, en hij zou ten derdemaal mennist worden.
It earme lijen bigjint wer. Het arme
lijden vangt weer aan. — Van alles
wat onaangenaam en onvermijdeltk is.
Hy is in lifer fen syn kaptael. Hij is
een lijder van zijn kapitaal (bij rijkdom ongelukkig, ook door zijne gierigheid ).

ljeafde.
Alde ljeafde rusket net al leit it satin
jier yn 'e goate. Oude liefde roest
niet, al ligt zij zeven jaar in de Boot.
As de ellinde oer 'e drompel komt giet
de ljeafde op 'e rin. Wanneer de
ellende over den drempel komt, gaat
de liefde op den loop.
Ljeavje dou de kat, den hest de stirt ta.
Liefkoos jig de kat, dan heb je den
staart toe. — Bits antwoord van een
meisje, als een vrijer haar ,,lief" noemt.
Ljeafde en blaf forklappe hjar sels.
Liefde en erwtensoep met aardappelen
verraden zich zelf ( het laatste door
den geur ).
De ljeafde ta de neiste bigjint by yen sels.
De liefde tot den naaste begint bij
iemand zelf.

ljue.
De ljue meije my net life, mar ik tneitse
er nei, sei Ulespegel. De menschen
houden niet van me, zet Uilenspiegel,
maar 't is mijn eigen schuld.
It folk komt by de ljue. Het yolk komt
bij de lieden (bij elkander passend
yolk komt toevallig in elkanders gezelschap). — Ook: It folk wol by de ljue
weze, menschen komen gaarne waar
menschen ztn.
Stadich by de ljue en mdl om 't hoekje.
Ingetogen bij de menschen, in 't geniep
een snaak die een kansje durft to wagers.
Mlle ljue, malls lietten. Malle lieden,
malle liederen (vreugde ).
Ljue fen ienderlei effearen kinne net by
elkoar forkeare. Lieden van eenerlei
affaire ( concurrenten ) kunnen niet
met elkander omgaan.

ids.

lyk.

Dy 't in oar kjimme wol moat sels nin
Ws ha. Wie een ander wil kammen
( hekelen), moat zelf zuiver zijn.

Lyk siikket lyk, mar ongelikense fine
elkoar. Gelijk zoekt gelijk, maar ongelijkenden vinden elkander.

Hy is sa faei as in lds op 'e kaem. Hij
verkeert in gevaar, als een luis op de
Faei = veeg.
kam.

Lyk tit en thlis. Gelijk nit en tehuis. —
Niets gewonnen en niets verloren ; de
voordeelen dekken de kosten, meer
niets.

Ik hab der in lds fen yn 't ear. Ik
heb dear een luis van in het oor ( iets
gemerkt van de zaak, die men geheim
wil houden ).
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It eint as in Ms op in tarre prezitsning.
Het vordert als een luis op een geteerde presenning ( due zeer langzaam).
Min het it slimmer mei de niten as mei
de luzen. Kleine ambtenaartjes maken
't den menechen dikwjjls lastiger dan
hooger geplaatsten.
Min kin in Ms net wear binimme as 't
libben. Men kan een luis niets ontnemen dan haar leven. — Van een
armen drommel is niets to halen.
Syn jas is sa keal dat er gjin Ms skrep
op hdlde kin. Ziajn jas is zoo kaal,
dat geen luis er zich op schrap kan
zetten.
Hy het in Ms yn 't ear rinnen. Hij
heeft een luis in zijn oor loopende. —
Hij heeft iota in den zin.
Alle luzen bite my. Alle luizen bijten
mjj. — Mjjne minderen plagen mij.
Hja doocht sets net en wit elts de luzen
op 'e klean oan to wizen. Ztj deugt
zeif niet en weet ieder de luizen op
zjne kleeren aan to wijzen. — Van
een kwaadspreekster.
It spul het luzen. De zaak is niet gezond, niet in den haak.
Hy is tit 'e luzen. Hij is van ongedierte
gezuiverd. — Hij is er bovenop, uit
zijne netelige omstandigheden verlost.
Ook : lets fatsoenlijker: Hy is lit 'e
niten (neten).
Better in Ms yn 'e koal as alheel neat.
Beter een luis in de kool, dan in 't
geheel geen (vleesch of spek ).
Sa laf as luzen. Van opts of drank,
die niet zouteloos moeten Ain. — Ook :
praetsjes sa laf as luzen, erg flauwe
praatjes.
Min scoene him wol in Ms op 'e bilk
knippe kinne. Op zijn ( rondo gespannen) buik zou men een luis kunnen knippen.
In lege gong is in las op dyn baeitsje.
Met een ledige bears wordt gb goschuwd als iemand met luizen op zijn
kleed.
Bidlers bitelje mei luzen. Bedelaars betalen met luizen.

mare.
It kit my divers yn 'e mage. Het ligt
mj overdwars in de maag. -- Die opts

bekomt mjj niet we', fig.: ik heb daar
verdriet, ergernis, naberouw van.
Syn mage is mei stientsjes opset. Zijne
maag is met muurtegeltjes opgezet.
— Hij heeft een zeer gezonde maag.
De mage hinget my op 'e side. Mijne
maag hangt op zij ( slap ; ik heb veel
trek in eten).
Hy het in mage as in boeretsjerntsjettel.
Hij heeft een maag ale een boerenkarnketel. — Hij kan alles verteren.
Myn mage is in poepeknapsek, ik trieu
er dies yn gear. Mijn maag is een
moffenknapzak, ik stop er alles in.

malke.
Hja het in pear goede tnolkenkeamers.
Zij heeft een pear goede melkkamers
( welgevulde borsten eener zogende
vrouw ). — Eig. is de molkenkeatner
de melkkamer of kelder in een boerenhuis.
Hy het altyd hwet yn 'e mdlke to kromnieljen. Hii heeft altijd lets in de
melk to kruimen ( lets aan to merken,
to vragon en to klagen).
.1-pa Mkt de mdlke op. De ( koe ) trekt
14 't melken de melk op (laat de
melk niet schieten ). — Fig. van
iemand, die zich terugtrekt van eene
gedane belofte of toezegging.
In mingeltsje make is gau forpegele.
Een niet groote voorraad melk is in
kleine hoeveelheden spoedig opgebruikt. — Mingelen, oude vochtmaat
= 1 liter; pOgel '14 mingelen.
Hy moat ris yn life mdlke to weak om
hwet iit to tinen. Hij client in lauwe
melk to week gezet, om wat uit to
dijen. — Van iemand die zeer mager is.

man.
De beam great, de man dead. De boom
groot, de man doud. — Bereikt men
't einddoel van zijn wenschen en streyen, dan is men afgeleefd.
De man fly de poat britsen het is altyd
to silk. De man die den pot gebroken
heeft, is altijd ver to zoeken.
Ho greater twang, ho lytser man. Hoe
grooter tiran (voor Ain minderen ) hoe
kruipender lafaard ( voor zijn meerderen ).
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Ik ha der neat op Win dat it tsjuster
is, sei de man, mar den moat der ek
yet by karnme dat min neat sjén kin.
Ik heb er niets tegen dat het duister
is, zei de man, maar dan moet er ook
nog bij komen, dat men niets zien kan.
In man as de klasjes fen Dokkum, fol
meilijen, mar hy jout neat. Een man
ale de classis van Dokkum, vol medelijden, maar hij geeft niets.
It eint as de man yn 'e moanne. Het
vordert als de man in de maan ( die
altjjd op dezelfde plaats blijft ).
Min kin 't net ris Witte hwdr 't de iel
rint, sei de man en Bette de fake yn
'e goate. Men kan niet weten waar
de paling zwemt, zet de man, en zette
de fuik in de goot.
't Is in aerdichheid! sei de man en hy
stiek in libbene pod yn 'e 'Passe, dy
woed er yn in kau ha. 't Is voor de
aardigheid, zei de man, die een levende
pad in den zak stak, om die in een
kooitje to zetten.
Min kin alle dagen gjin kniesear laze,
sei de man, en hy smiet in duit to
grabbel. Men kan niet alle dagen een
kniesoor zjjn, zet de man, toen hij een
duit to grabbel wierp.
Mannen, broeders I sei Paulus, en't wiere dlde wiven; 't waren
ren allegear
alien oude wijven.
Myn foet stiet onder allemans tafel. Mtn
voet staat onder ieders tafel. — Ik
ben afhankelijk van allerlei menschen,
wegens mijne kostwinning.
As 't forttin is teugen de man, dan is
er gyn helpen an. ( Stadfr. )
Hy is in hird man op in weak tsiis. Hjj
is een hard man op een weeke kaas
( een zwak persoon die niet veel kan
uitvoeren).
By is in strieen man. Hjj is een strooien
man ( iemand zonder moed of veerkracht ).
As alles omkomd is (zjjn beslag heeft)
is de man wei, trekt de man ( dien men
hebben moet) zich terug.
It nedichste moat earst, sei de man en,
hy bruide syn jonge. Het noodzakeljjkste moet men 't eerst afdoen, zei
de man, en gaf zjjn noon een pak
slagen.

II.

In bigien man docht selden goed keappenskip. Een medeljjdend man ( die
vreest partij to zullen benadeelen)
doet zelden goeden koophandel.
Alle bytsjes helpe, sei de man en hy
friet in mich op. Alle beetjes helpen,
zei de man, en hij at een mug op.
Alle bytsjes helpe, sei de man en hy
pisse yn 'e se. Alle beetjes helpen, zet
de man, en hij p . .. . in de zee.
Better hwet as neat, sei de man en hy
hie in kikkert yn 'e filke. Beter iets
dan niets, zei de man, toen hij een
kikvorsch in de fuik had gevangen.
Better in earme man as in rike heft.
Beter een armen man ( echtgenoot)
to hebben dan een rijken vader.
De trédde man bringt it praet oan. De
derde persoon maakt het gesprek
levendig ( ale twee samen zitten zonder veel to spreken ).
De man oan 'e swik en de boaden baes.
De man aan den zwier en het diensty olk meester in huis.
De wrdld is r4ch, dy 't him net rgdde
kin is ditch, sei de man, do wie er
oan 't slatten mei de koekpanne. De
wereld is ruig , wie zich niet weet to
redden is een druiloor, zei de man,
toen hij de sloot uitdiepte met de
koekepan.
De man dea de boete dea. De man dood,
de boete ( die hem was opgelegd ) vernietigd.
Dy man kin mei gjinien yn't span ride.
Die man kan het met niemand vinden,
met niemand over den weg.
Der is gjin ein oan I sei de man en hy
hie in hoep om 'e /Ws. Daar is geen
einde aan to zien, zei de man, en hij
had een hoepel om den hale.
Ik wol myn eigen man Weze, sei de boerefeint, dérom tr6ude er. Ik wil mijn
eigen meester zijn, zei de boerenknecht,
daarom ging hij trouwen.
Hwet alleman seit wol jern wier wéze.
Wat iedereen zegt, wordt licht geloofd.
Nei 't de man is is syn kreft. Naar den
man is zijne kracht. — Men mag niet
van ieder evenveel vergen.
As de man in bern wirdt komt er krystnacht yn 'e widze. Slit een man
24
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zich niet als man, dan wordt hij bedreigd, dat hij in den kerstnacht zal
worden gewiegd.
As de mdnljue foart binne is 't rom om
'e hird, den kinne wy bean briede.
Wanneer de mannen van huis zijn, is
er ruimte om den haard, dan kunnen
wij boonen braden.
It is mantsje, pas op ! Het is mannetje
pas op! — Let op ales of 't loopt mis.
In man sonder frou is in himd sonder
mou. (Stadfr.)
Der earnet nimmen better as de man
eels. Niemand handhaaft beter de orde
dan de man zelf. — Ook : Der giet
neat foar sels, of : Der ploeget nimmen
better as de man sels.
Der is in goed man oan e' poster. Er
staat een stevig man aan den blaasbalg. Gezegd bij sterken wind.
It is koel en brodzich, sei de man en hy
roan mei bleate foetten op 't iis. Het
is koel en broeiig, zel de man en liep
blootvoets op het ijs.
Fen neat to eat is allemans fortriet.
Van nets tot lets is allemans verdriet.
In man in man, in wird in wird. Een
man een man, een woord een woord.
As de kniper op 'e skine komt binne der
net folle dy 't in man titmeitse. Als
het gevaar ernstig dreigt, verliezen
velen den mood.
It is in donker foartitsjuch, sei de man,
do hied er in swart baerch by de stirt.
Het is een donker vooruitzicht, zet
de man,' toen had hij een zwart varken bij den staart.
In earmmans stilt- is mar in botsen.
Eons armen mans stuiver is maar 2'/2
cents ( omdat hij minder v oordeelig
kan inkoopen dan de rijke).
It roait iggen noch seamen, sei de man,
do siet er midden yn 'e bollepream to
skiten. Het raakt randen noch zoomen, zet de man, toen zat hij midden
in de modderschuit.
In dOf man mei nin rjuchter wéze. Een
dove man mug geen rechter zijn.
In man op him eels, een zonderling, die
slechts weinig met menschen omgaat.
— In man for him sels, een zelfzuchtig onmeedoogend man.

man, wilf.
Alles mei miet, sei de man en hy sloech
syn wiif mei de jellenstok. _Mies met
mate, zet de man, en hij sloeg zijne
vrouw met de ellemaat.
Man en wiif binne ien, mar hja moatte
oeral for twa bitelje. Man en vrouw
zijn een, maar ze moeten overal voor
twee betalen. Ook: yn 't trekskip
moatte se twa plakken ha en for twa
bitelje ; in de trekschuit moeten zij
twee plaatsen hebben en betalen.
Ruten t.'et! sei Joris, en hy smiet syn
wiif troch de glézen. Ruiten nit ! zet
Joris, en wierp zijne vrouw door de
glazen.
Sa drok as in mansmoer ; saun snoaren
yn 'e kream en eels gjin man. Met
drukte overladen als een mansmoeder,
die zeven schoondochters in 't kraambed had en zelf geen man.
Der het de bakker syn wiif troch jage.
Daar heeft de bakker zijn wijf door
gejaagd. — Gezegd als het wittebrood
zoo gerezen is, dat men, het in stukken snijdende, er van binnen kleine
holligheden in vindt.
Hark ! in keppel gies, sei de man, en
't Wier wivedei. Hoor! een troop ganzen, zet de man, en 't was vrouwendag kraamvisite ). Zie I, 216.
De man is 't haed, mar 't wiif is de hals,
dy draeit de holle sa 't se wol. Is de
man het hoofd, de vrouw is de hals,
die naar welgevallen het hoofd draait.
Forsinnen ' is mogelik, sei de man tsjin
syn wiif, do 't se seach dat er de faem
patte. Vergissen is mogelijk, zei de
man tot zijne vrouw, toen zij zag dat
hij de meld kuste.
Akke is fen 'e man of, nou kin se 't
stip koaitse sa 't se 't ite wol. Akke
is van haar man gescheiden, nu mag
zij de sans koken, zooals zij ze ver-

kiest to eten.

Nou komt er hwet ! sei de man en hy
smiet syn wiif by de treppen del. Nu
komt er lets, zei de man, en wierp
zijne vrouw de trap af.

master.
It folk is sa soun dat it skande is, sei
master Jan. Het yolk is zoo gezond
dat het schande is, zet meester Jan
( de geneesiteer).
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It kin in master misse, mar in brodler
gauwer. Het kan een meester missen,
maar een knoeier lichter.
Hy slacht for master op. Hi speelt den.
meester (is aanmatigend en doordrijvend ).
Al to tige, sei master Oege, en by barde
in goune for in botsen. Al te overvloedig, zei meester Oege, toen hij
een gulden inplaats van een halfstuiverstuk ontving.

Dat mes is sa stomp dat er in hekse op
nei Keulen ride kin. Dat mes is zoo
bot, dat er een heks op naar Keulen
kan rijden.
Hy rint mei 't més yn 'e rech. Hij loopt
met het mes in den rug. — Het beast
is zoo vet, dat het elken dag geslacht
kan worden. Fig. van iemand, z66 met
schalden bezwaard, dat hij gevaar loopt
door de schuldeischers te worden uitgekleed.

goal is kost, sei master, do seach er yn
'e pasterijetzln. Kool is kost, zet meester, toen zag hij in den pastorietuin.

Hy snit de ljue dy 't er onder 't mes
kriget. Hij snijdt de menschen die hij
onder 't mes krijgt (laat zijne diensten
grof betalen).

Wy freezje de heelmaster boppe de sjucht.
Wij vreezen den heelmeester meer dan
de ziekte (den tuchtmeester meer dan
het kwaad ).

Siker sonk I houten bonk I trije gleaune
messen troth myn eigen kiel. Zeker
waar 1 houten been ! drie gloeiende
messen door mijn eigen keel! — Kindereed. Zoo ook: Sonde! heilich ! bran!
Zonde ! heilig I , brand I

Hy kin de fiif wirden masterlyk jaen.
Hij kan de vijf woorden meesterlijk
geven.
Hy is syn master to ier ontroan. Kt is
ztnen meester te vroeg ontloopen. —
Hij is niet voldoende bedreven in zijn
werk, heeft te weinig geleerd.

més.
Syn mes snit oan twa kanten. Ziin mes
snijdt aan twee zijden. — Hij heeft
van twee zjden voordeel, b.v. een
notaris, die van kooper en verkooper
beide trekt.
If y scille der gjin messen om hike. Wij
zullen er geen messen om trekken.
— Wij willen over dat zaakje maar niet
twisten.
Alle stoaterse (12.5 cents) missen snije
net. Alle goedkoope messen snijden
niet. — Van onbeduidende snoevers is
niet Teel te verwachten.
In goed Fries letkt it mes twaris. Een rechte
Fries trekt het mes (dreigt) tweemaal.
— Maakt dit zijn vijand niet gedwee,
dan pakt ht. aan.
Min moat altyd mar mei 't mes dwers
yn 'e bek stean. Men meet altijd maar
met het mes dwars in den mond staan
(met kracht zich handhaven om niet
benadeeld to worden ).
Hy kin 't net litte al stiet him 't més
op 'e kiel. Hij kan (zijne slechte gewoonte) niet nalaten al stond hem het
mes op de keel.

It iene ma hdldt it oare yn 'e skeef.
Holl: het eene zwaard houdt het andere
in de scheede.
Hy het it Wes oan 'e Mike hinge. Hij
heeft het mes aan den balk gehangen
(om een ander tot vechten uit to dagen).

mich.
Hwet is in mich dy net gonzet? Wat is
een mug, die niet gonst ?
lk slaen neat of as miggen. Ik sla niets
of dan vliegen. — Ik weiger niets,
wat mij wordt aangeboden, as 't maar
iets goads is.
Meagere miggen bite Mist. Magere muggen bijten 't felst. — Schraalbezoldige
ambtenaren willen gaarne den boeren
en burgers iets van 't lijf halen.
Miggen tsjinje by winch waer gjin hea
to &rem Muggen dienen bij winderig
weer geen hooi to vervoeren. — Zwakke
lieden moeten zich niet wagon aan
allerlei werk en in allerlei weer.
Twa miggen yn ien flap. Twee vliegen
in een klap.
De meagerste miggen ha 't measte geggns.
De magerste vliegen maken 't meeste
gegons. — Onbeduidende lieden maken
het meeste lawaai.
Mei sjerp kin min better miggen fangs
as mei yettich. Met stroop kan men
beter vliegen vangen dan met azijn.
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min.
Min moat de tsjin net to fier sette.
( Wil men over eene sloot springen),
dan moet men den polsstok niet to
ver zetten. — Tsjin = tegen, de afstand
waar men tegen op moet springen.
—Asmindetsjintofierset,kinmin
de pols net tEtljeppe, den sprang niet
uitvoeren.
Min scoene him nitnme en smyt him yn
'e loft, dat er fen honger stoar er it
er wer del kaem. Men diende ( dien
fielt) te ,nemen en de lucht in te werpen, zoo hoog, dat hij verhongerde
voor hij war beneden kwam.
Min kin him net best yn 't leger bitrappe.
Men kan dien man moeiljjk tehuis
treffen.
Min moat de loarte by de skienne ein
oanpakke. Men client den drol bij zijn
schoon einde aan te pakken.
Min moat yens eigen glezen net ynslaen.
Men moet zijn eigen glazen niet inwerpen (zijn eigen nadeel niet bewerken ).
Min moat net herder springe as de pols
lang is. Men moot niet verder springen dan de polsstok toelaat.
Min kin op alle oasten de bile net sette.
Men kan op alle oesten den bij1 niet
zetten ( alle kleine fouten niet wraken).
Min moat de stietten witte to heinen.
Men moot de stooten weten op to
vangen.
Min seit folle dat min net leant; min
leant folle dat min net seit. Men zegt
veel dat men niet gelooft; men gelooft
veel dat men niet zegt.
Min moat ienris keatqle. Better ier
keatte as let. Men moet eenmaal
kooten ( zich uitdartelen ), beter dit
in de jeugd gedaan dan later. Zie
I, 360.
24in kin net fen 'e grou p Of op 'e souder stappe. Men kan niet van den
grond of op den zolder stappen.
Min kin de hotte wol siede dat it sop
goed is. Men kan een wetsteen wel
zoo koken en toebereiden dat het sop
goed is. — Ook: Min kin fen bal.
stiennen wol sop siede.
Min ken in ezel ek wol oar's as oan 't
tad. Men kent een ezel ook wel anders
dan aan zijne stem.

Min kardet for de jokte, mar 't smerten
komt efternei. Men krabt zich voor
de jeukte, maar later doet het pijn

minske.
In minske moat ek soargje for de dei
dy 't er net bilibbet. Een mensch behoort ook to zorgen voor den dag,
dien lit niet beleeft.
Eigen skild pleaget in minske meant.
Eigen schuld plaagt een mensch het
meest.
Der is gjin snoader gad as minsken en
déroan de Wdldsjers. Er is geen vernuftiger goedje dan menschen, en
daaraan de Woudlieden (zeggen de
friesche kleibewoners).
In minske is gjin ierdapel. Een mensch
is geen aardappel. — Hij heeft meer
behoeften, ook aan genot.
In minske allinne is in sniebal yn 'e
sinne. Een alleen levend persoon is
een sneeuwbal in den zonneschijn.
Hy is nimmen skildich as de minsken;
de gies moanje him net. Hij is niemand iets schuldig, dan den menschen,
de ganzen maven hem niet.
In minske kin trijekear sad, springsdd,
sutersed en propsed. Een mensch kan
op drieerlei wijze verzadigd ziin:
springzat, ruiterzat, en propzat. —
Anderen zeggen: kropsed, tropeed en
boppesed, kropzat, tropzat en bovenzat.
Hy het to nacht by in soun minske wekke.
Hij heeft van nacht bij een gezond
mensch gewaakt. — Hij is uit vrijen
geweest.
Min wol graech ingel hjitte, mar min
is minske. Men wil gaarne voor eon
engel doorgaan, maar men is ( en blijft )
mensch.
.
Min moat soms heal divel heal minske
wdze. Men moet soms half duivel half
mensch zijn ( om zich naar eisch to
handhaven en niet to worden beetgenomen, b.v. in den koophandel ).
Dat minske is oan twa stikken fallen.
Dat mensch ( die vrouw of meid ) is in
tweeön gevallen (zt is bevallen ).
In minske moat folle life of ier stjerre.
Een mensch moet veel lijden of vroeg
sterven.

373
In bytsje bryk is minske-lyk, mar al
to bryk is skandelyk. Een weinig

scheef is menschelijk, maar al te scheef
( of krom) gelijkt naar schande.
In minske sin is in minskelibben. Eens
menschen zin is eens menschen leven.
Sake minsken, der sit net folle binnenst
yn. Hardvochtige, schraapzuchtige

menschen hebben gevoel noch geweten.

Twa dingen moat min to wenne:bjuster
buijich waer en onbiskofte minsken.

Aan twee dingen moat men gewennen : erg buiig weer en onbeschofte
menschen.
Wy moatte de minsken mar brae sa
't se binne, hwent wy kinne se net
krije sa 't se weze moatte. Wij moe-

ten de menschen maar gebruiken zooale ze zijn, want we kunnen ze toch
niet krijgen zooals ze behoorden to
wez en.
Der binne mear apen onder 'e minsken
as minsken onder 'e apen. Er zijn

komen niet gelijk in de wereld en
kunnen er niet gelijk nit gaan.
Elke minske het in sin; de iene het sin
oan 'e moer, de oare oan 'e dochter,
sa komme se beide oan 'e man. leder

zijn smaak ; de een verlieft op de moeder, de ander op de dochter, zoo komen beide aan den man.

Elke minske syn sin, sei beppe en hja
iet plattekoeken. leder mensch zijn

zin, zei grootmoe, en zij at plattekoeken, knapkoek.

Hwet in minske ienkear bihage het, mei
him net wer mishaegje. Wat een

mensch eenmaal behaagd heeft, mag
hem niet weer mishagen.
Ilia is in ddbeld minske, as se mar
gearteard is. Zij is een dubbel mensch,

wanneer ze saamgevouwen is. —
Schertsend van eene vrouw of meisje,
wier bekwaamheid overdreven geprezen
wordt. — Ook : Hy is ddbeld goed as
er mar gearteard is.

meer apen onder de menschen, dan
menschen onder de apen.
Ira minske kin him al mei in bytsje

formeitse, sei 'tbidlers-wiif, do hie se
in stik bale mei salm. Een mensch

kan zich tech met weinig vergenoegen, zei de bedelares; toen gebruikte
ze een suede wittebrood met zalm.

Delbeld en dwers gent,' ch is yet net genOch
for in minske. Dubbel en nog eens

dubbel genoeg is nog niet genoeg voor
den ( zelfzuchtigen ) mensch.

Hy scil 't net oan hikspeallen fortelle,
salang der minsken binne. lit zal het

( nieuws dat hij weet) niet aan hekpalen vertellen, zoolang er menschen
zijn. — Van iemand die geen nieuwtje
voor zich kan houden.

Dy dokter kin in minske iepen en ticht
meitse. Die dokter kan een mensch

open en dicht makers (kent het menschelijk lichaam door en door ).

De wrdld is goed als de minsken mar
goed binne. De wereld is goed, ale de

menschen maar goed zijn.
De menschen zijn naar aanleiding der weersgesteldheid blij- of zwaarmoedig, goed
of slecht gehumeurd.

De minsken binne nei 't waer.

De minsken komme net allyk en kinne
net allyk iveireisgje. De menschen

meal.
Allyk as in oar is net moai; oars as
in oar, dat is moai. Alles evenzoo
to hebben en te doen als anderen is
niet mooi ; anders dan anderen, dat

is mooi.

Is 't net moai, it is dOch wol aerdich.

Is het niet fraai, het is toch wel aardig. — Meest ( ook wel schimpend )
van liefhebberijwerk, knutsel-, teeken-,
borduurwerk, een yore, enz.
De boer het syn wiif ( of dochter)moai
makke. De boer heeft zijne vrouw
( of dochter ) mooi gemaakt (wanneer
hij Naar heeft gekroond met een breed
gonden oortzer ).
Hy of hja is sa moai as in minske.
Hij of zij is zoo mooi als een mensch
(bijzonder mooi opgedirkt ). — Van
iemand die fraaier gekleed voor den
dag komt dan gewoonlijk.
Op is moai, sei Bart, mar krap sad is
minder moai. Op is mooi, zei B., maar
schaars verzadigd is minder mooi.
Moatten is twang en twang is moai.

Moeten is dwang en dwang is mooi.
— Twang beteekent ook netjes, keurig ; twang yn 'e pronk, als door een
ringetje gehaald. Oorspronkelijk misschien : nauwsluitend.
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Hy past op dat er de moaije man bliuwt.
Hij zorgt er voor den mooien man to
bljjven (zich niet gehaat to makers; hij
laat anderen de kastanjes uit het your
hales ).
Der kinne we lang moai mei weze. Daar
kunnen we lang me6 in de pronk zjjn
(meg opgescheept zitten, b.v. eon Baiamelijk ongemak, eon ongewenscht
bezoek, enz.).
Hja is sa moai oft se tit in kofferke
lezen is. Zij is zoo netjes opgeschikt
aloof zjj uit een koffertje is gezocht.
Altyd moai is net moai. Altijd fraai
gekleed to gaan ( zonder veel uit to
voeren) is niet mooi.
Dy 't moai faze wol moat pine itstean.
Wio mooi wil zjjn moot pijn doorstaan.
— Fraaie kleeding en opschik zijn wel
Bens knellend. Ook : die moot bloeden,
geld nitgeven.
De moaiste wiggen wirde foar 't finster
lein. De mooiste weggen worden
( door den bakker) voor het venster
gelegd.
Moaiie beane r Olje as earte. Mooie boonen rollen als erwten.
In moai petret as er troch in stikken
rit sjucht. Een fraai portret, wanneer hip door eene gebrokene vensterruit kjjkt. — Schimpend van iemand
(man of vrouw) die niet schoon van
gelaat is.
Op moaije biloften wirde nin kwitdnsjes
jown. Op fraaie beloften worden geene
kwitantien afgegeven.

male.
Hy het soarch dat de mile sa lang net
mei kin as 't gat. Hij vreest dat de
mond eerder versleten zal zjjn dan het
overige. — Hij spreekt slechts weinig.
Ho doarste 't yn 'e male nimme? Hoe
durft ge zoo jets to zeggen?
Better wol to bliezen as de male barnd.
Beter hard geblazen dan den mond
gebrand.
Der is hjar yjin spinreach foar de male
woechsen. Er is haar Been spinrag
voor den mond gewassen. — Zij is
welbespraakt.
De male giet dy as in telder it efterst.
Je mond beweegt zich als het achterdeel van een telganger ( paard).

HAI is hjar mem it 'e mule stapt. Zij
is haar moeder uit den mond gestapt
(het evenbeold harer moeder).
A/ sietst yn syn mule to skoenlapjen,
den koest him yet net forstean. Al zat
je in zjjn mond to schoenlappen, je
zoudt hem nog niet verstaan. — Van
iemand die een ongewoon dialect
spreekt.
Dou s.prekst it twa mfilen en dou hest
mar ien. Gjj spreekt uit twee monden,
en hebt maar eon. — Gil ziejt dnbbelhartig en spreekt uw ware mooning
niet uit.
Dy twa sprekke it ien male. Die twee
spreken uit eenen mond ( staan beide
't zelfde beginsel voor ).
Scoe de mile sprekke der de hals om
lije moat ? Zou de mond zoo spreken,
dat de hals het moest ontgolden?
De mile docht it wol ris dat de ears
slaen kriget. De mond is wet eons
oorzaak dat het lichaam gekastijd
wordt.
De mile is hjar net biklomme. De mond
is die vrouw of maid niet bekleumd
( door koude verstijfd ).
Dy 't alleman de mule stopje soil moat
in bulte brij ha. Die alleman den
mond zal stoppers, moet veel brij
hebben.
De - mage scil tool tinke dat de mile him
ophinge het. De maag zal gaan denken, dat de mond zich heeft opgehangen ( als men in lang niet gegeten
heeft ).
Folle praten makket de mile wirch.
Veel praten vermoeit den mond. —
Men lean er door in moeiljjkheden
komen.
Hy het altyd de mile yn 'e beide hannen.
Hij heeft altijd den mond in beide
handen. — Hij is voorbarig in het
spreken.
Hy praet mei de mule der 't er mei
brij-yt. Hij praat met den mond,
waarmee ht brij eet. — Hij is een
praatjesmaker.
Hy het de mule forgetten. Hij heeft
vergeten den mond meé to brengen. —
Gezegd van iemand, die in een gezelschap weinig of niets spreekt, blijkbaar uit blooheid of onbeholpenheid.
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It leit him yn 'e mule. Het ligt hem
in den mond. — Hij weet de dingen
mooi to bespreken, maar is geen man
van handelen. Ook : It leit him foar
yn 'e male, hij bespreekt dat onderwerp nog al dikwijls, maar dat is alles.
In jown gale sjucht me net yn 'e male.
Een gegeven paard ziet men niet in
den bek.
Hy kriget gjin genOch ear 't er de
mule fol modder het. De geldschraper
zal nooit genoeg krijgen ter ht den
mond vol aarde heeft (in het graf).
— Nei in deel jierren (na een korter
of langer tijdsverloop ) lizze wy allegearre mei de male fol modder.
De muffle hinget hjar yn 'e slinger. De
mond hangt haar in den slinger. —
Zip is zeer rap van mond, een babbelkous.
Der scille de ljue tige de male oer spiele.
Daar zullen de menschen ( de kwaadsprekers ) duchtig den mond over
spoelen ( een afkenrend oordeel nitspreken ).
Mei in wiete male stekt it best oan.
Met een natten mond ( onder 't gebruik van een slokje ) steekt men • 't
lekkerst de pijp op.
Dou meist de mule wol ris iitspiele. Je
dient je mond wet Bens nit to spoelen.
— Tot iemand die ( vooral in bijzijn
van vrouwen of meisjes ) voile praat
uitstoot.
It spent om de mule iepen to hdlden.
Het geeft moeite om den mond open
to houden ( den kost to winnen).
Inds.
Dat is in mas yn 'e moalpfle. Dat is
een muis in den meelzak. — Een kind
met veel to grooten hoed of muts.

Noait is er in mfrs onder in heabult
dea rekke. Nooit is er een muis onder
een hoop hooi verpletterd.
As by lilk wirdt is der yet gjin dea
m'as bang. Als lit ( een onbeduidend
persoon ) boos wordt, is er nog geen
doode muis in angst.
De mitzen lizze der dea foar de spine.
De muizen liggen er dood voor de spijskast. — Het is daar schraaltjes.
Hy sjucht troth njuggen mitzegatten.
Hij ziet door negen mnizengaten. —
Hij is zeer nauwlettend.
As de bergen kealje wolle, den wirdt it
heal in mils. Als de bergen willen
kalven, wordt het kalf een muis.
Hy is sa gled as in pipermas. Holt.:
zoo kaal als een kerkmuis ( geldeloos).
Der binne in bulte spynmazen. Er zijn
daar vele muizen die op de spinde
azen (kinderen in het gezin, die gaarne
eten).
mfitse.
Hy docht er mar in smeet mei de miltse
nei. Hij doet er maar een worp met
de mats naar. — Hij raadt er maar
in den blinde op los, zonder iets van
de zaak to weten. Ook: Hy slacht er
mar in slach nei.
It is sa fest as in matse mei saun
kielbeinnen. Het is zoo vast als een
mute met zeven keelbanden.
Hja het hwet onder 'e ',tease. Zip ( die
vrouw of meid) heeft iets onder de
mats (is zwanger ).
Hja kriget it onwaer onder 'e matse. Zjj
krijgt het onweder onder de mats
( hare bevalling is in aantocht ).
Hy het him yn 'e mfitse lake litters. Hij
heeft zich de mats over de oogen
laten trekken (zich laten beetnemen).

De mile yn 'e moalkiste mient dat er
de mounler sels is. De muis in de
meelkist meent dat 4 de molenaar
zelf is.
Der hab ik in maske fen piipjen heard.
Daar heb ik een muisje van hooren
piepen. — 1k heb er iets van vernomen, maar 't is nog geheim.

Der is gjin smiten mei de matse nei!
Daar is geen gooien met de mats
naar ! — Uitroep van verbazing.

Mfizen dy 't sa ier piipje, der wol op
in dei de kat wol ris mei wei Bean.
Muizen, die zoo vroeg piepen, daar kan
op een goeden deg de kat wet met)
wegloopcn.

Hy het in swiere miltse op. Hij heeft
een zware mats op (is bezorgd, ongerust over het eon of ander ).
Hy soil der de sliepmatse wol op krije.
Hij zal daar ( waar hij thans woont)

Hja smiet him de matse ta. Zip wierp
hem haar mats toe ( gaf hem een kus ).
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de slaapmuts wet op krijgen, moeten
sterven. Meest van een predikant of
schoolmeester voor Wien geen uitzicht
bestaat op een andere standplaats.

nacht.

onaangenaams zeggen, van lets beschuldigen ).

Ik lit my gjin twaris by de noas krUe.
Ik laat mij geen twee maal bij den
neus nemen.

It blinkt as in turffet by nacht. Het
blinkt als een turfvat bij nacht.

Forsiz neat as dyn noas of to biten.
Zweer niets af dan je neus af to bijten.

It is nacht yn 'e nane. Het is nacht
in de wieg. — De zaak staat duister.

Dy 't him sels yn 'e noas byt skeint
syn oansicht. Wie zichzelf in den neus
bijt, schendt Ain aangezicht. — Oudt:
Byt my de noas net off myn oansicht
scoe skeind wirde.

It is binaud as 't by nacht komt. Het
is benauwend als het bij nacht komt.
Schertsend gezegd van lets dat
volstrekt niet erg is.

naelie.
Hja naeit mei in gleaune nille en in
barnende tried. Zij naait met een
gloeienden naald en een brandenden
draad ( zeer slordig en onsterk ).
Sa 't knipt is moat it ek naeid wirde.
Zooals het gesneden is, moat het worden genaaid. Zooals het plan gemaakt is, moat het worden uitgevoerd.
Dat naeit oer in forkearde latte. Dat
naait over een verkeerde lat (bij 't
rietdekken ) dat wordt verkeerd gedaan.

nij.
Nije tidingen en ferske leugens. Nieuwe
ttjdingen en versche leugens ( brengt
iemand mee die van eene reis terug
komt ).
Nije biezems feije skien. Nieuwe bezems
vegan schoon.
Hy miende dat de pels nij wier. Hij
meende dat de pels nieuw was. — Hij
meende welkom to zullen zijn en hoopte
tamelijk zeker op de bevrediging ziajner
wenschen. Gezegd als iemand het
tegendeel ondervindt.
Nij gears is rij gears. Nieuw ( zomer-)
gras is niet zeer degeltk.

Hja is sa stjarsk, dat er gjin mich op
hjar noas bankje kin. Zij is zoo
stuursch, dat geen vlieg het op haar
nous kan uithouden.
Hy kriget it lid oer 'e noas, of leit mei
't lid oer 'e noas. Hij zal het deksel
( der doodkist ) over den neus krijgen
of ligt met het treksel over den neus.
It is wol oan 'e noas to sign dat de moer
gjin einefdgel west het. Het is wet
aan den neus ( eener flinke meid b.v. )
to zien, dat de moeder geen eendvogel is geweest.
It fel sit hew strak oer 'e noas. De
huid zit hem strak over den neus. —
Hij is gierig.
Dou kinst wol mien dat syn noas koeke
is en alle dagen in jelne waechst. Je
kunt wet meenen dat je neus kook is
en elken dag een el groeit.
Dy 't onderst ut 'e kanne ha wol, kriget
it lid wol ris op 'e noas. Wie 't onderst uit de kan wil hebben, krijgt
wet eons het deksel op den noes. —
Wie al to begeerig is op winst, krijgt
sours schade.
Hy moat in kaem op 'e noas ha. Hij
dient een kam op den neus to hebben
( beteugeld to worden als een weerspannig paard in den noodstal.).

Hy sjucht skean by de noas ldns.
kijkt schuins langs zijn neus bedremmeld, teleurgesteld ).

Hy scoe earst gjin noas haven ha, mar
by het dOch yet in lytsen krige. Aanvankeljjk was hem geen neus toegedacht, maar hip heeft toch nog een
kleintje gekregen. — Van iemand, die
een grooten neus heeft. Ook : Hy
het net efter 'e doar stien, do 't de
noazen omdeeld waerden.

Immen hwet om 'e noas wriuwe. Iemand
lets ( onwelriekends ) om den neus
striiken ( hem in bedekte termen lets

Hy sjucht net birder as syn noas Zang is.
Hij ziet niet verder dan zijn nous reikt.
Hij heeft geen doorzicht,

noas.
Dou siikkest mei de noas. Je zoekt
met den neus.
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Myn elide noas rakt wol hwet. Mijn
oude neus ruikt wel jets. — 1k verneem wel dat er iets gaande is.
Ik ha 't wol yn 'e noas. 1k heb het
wel in den neus. — Ik begrijp wel
wat men in den zin heeft.
Ik ha dat net yn 'e noas. 1k denk dit
of dat niet te doers (toe to staan of
te laten doorgaan ).
Dy 't gjin houten noas het kin mar
rake. Wie geen houten neus heeft,
kan maar ruiken (n.l. als er steken
onder water worden gegeven).
Myn noas giet to gast. Mijn neus gaat
te gast (bij het vernemen der geuren
van lekkere spijzen).
Hy moat rounom op 'e noas bij. Hij
moet overal met den neus bij ( bij
alles wat voorkomt een kijkje nemen).
Hy krige in noas fen in jelne lang. Hij
kreeg een neus van een el lang ( hij
stootte den neus).
Min hoeft in oar alles net oan 'e noas
to hingjen. Men behoeft anderen niet
alles aan den neus to hangen (niet
alles te vertellen wat men weet).
Rjucht-iit en kriim-om, den stiet je de
noas net. Reeht-uit en krom-om, dan
stoot je den neus niet.

Hy giet nei Gichem om nije nuten. Hij
gaat naar Gichem ( denkbeeldig land )
om nieuwe noten. — Hetzelfde als :
hij gaat om zeep.
Dat jout nuten to kreakjen. Pat geeft
noten te kraken ; daar zijn moeilijkheden aan vast. — Der wirde nuten
kreake. Daar wordt hevig getwist.
Dy de nut ite wol moat se kreakie. Wie
de noot wil eten, moet haar kraken.

oarloch.
It is hjar skild net dat de oarloch sa
lang diirret. Het is haar schuld niet,
dat de oorlog zoo lang duurt ( d.i. dat
zij zoo lang ongetrouwd blijft). —
Van een meisje dat niet meer jong,
maar blijkbaar wel trouwlustig is, doch
geen aanzoek krijgt.
Dy 't neat skele kin is goed yn 'e oarloch. Wie onverschillig is ( dus ook
omtrent zijn ieven) is geschikt in den
oorlog.

Hja meitse in oarlochslibben. Zij makers
een oorlogsleven (leven als een oordeel).
Min forliest safolle oan 'e lonte as min
mei de oarloch wint. Men verliest
zooveel aan de loot, als men met den
oorlog wint.

ongelok.
In ongelok leit soms op in lyts plakje.
Een ongeluk ligt soms op een klein
plekje ( ontstaat wel uit eene geringe
oorzaak ).
It iene ongelok forwachtet it care net.
Het eene ongeluk wacht het andere
niet af.
Ongelokken en twieljen komme selden
allinne. Ongelukken en tweelingen
komen zelden alleen.

personen.
Mei 't heechliet fen Salemon iitgean en
mei de klaechliederen fen Jeremyas
thiskomme. Vroolijk en lustig uitgaan, arm en berooid terug komen.
Mei gemak sei Goffe Roorda, en hy krige
in fast yn 't each. Met gemak, zei
G. R., en hij kreeg een vuist in 't oog.
Min kin for altyd net soargje, sei baes
Fetse, do 't er tynge krige, dat de nije
oun, dy 't er krektsa for de bakker
opmitsele hie, ynfallen wie. Men kan
voor altijd niet zorgen, zei Baas Fetse
( de metselaar ), toen hem bericht ward,
dat de pas door hem opgemetselde
bak-oven was ingestort.
Don pleagest my 'near as de drommel
Jop. Gij plaagt mij meer dan de
duivel Job. — Ge maakt het mij erg
lastig.
Straf moat er wéze, sei gleaune Wiltsje,
en hy iet de Berns iten op. Straf moot
er zei gloeiende Wiltje, en at het
eten zijner kinderen op.
Sa kin 't ris gean, sei Freark, en hy
kaem op hoasfoetlingen fen 't iis. Zoo
kan het eons gaan, zei Frits, toen hij
op de kousen langs het ijs had geloopen.
Se7a ! sei Davyt en hy naem in bitterke.
Sela! zei David en hij nam een bittertje.
Hy is koppich en balearich, lyk as Jan
Edzes, dy woe gjin brij ite, do 't er
dea ?vie. Hij is koppig en baloorig
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als Jan Edzes, die woe geen brij eten,
toen hij dood was.
Stinnen is 't heale wirk, sei Ulespegel. Steunen is 't halve werk, zei
ITilenspiegel. — Men zegt dat Uilenspiegel, toen hij dit gezegde van een
slootgraver hoorde, op den wal ging
zitten steunen en aan het einde van
den dag het halve loon vorderde.
Ik ken him wol ut tfizen Drinten. Ik
ken ( of herken) hem wel onder duizend Drenten. — Hierin ligt eene aardigheid. Niet alleen de tweebeenige
Drentenaren, maar ook de kleine
zwarte drentsche schapen noemt men
in Friesland altijd Drinten.
Bitrou gjin doopte Joad en gjin bisneine
Kristen. Vertrouw geen gedoopten
jood- en geen besneden christen.
Blauwe Fedde stiet om 'e doars-herne.
Blauwe Fedde ( de dood) staat om den
hoek der deur.
Doch njuggen-endnjuggentich kear goed,
mei de hondertste krigest de flok op
'e hals, sei Jonker Ipe. Doe negenennegentig maal goed, met de honderdste krijgt ge den vloek op den
hals, zei Jhr. Epo Sjuck van Burmania
( die de rechterhand was van den
frieschen stadhouder Willem IV, doch
na diens dood miskend werd).
't Is in boeltsje I sei Roeltsje, myn dochter wol de man net ha. Het is een
boeltje! zei Roeltje, mime dochter wil
haar man niet hebben.
Dat is troffen, sei Tyske Flips, en hy
hie syn wiif yn 'e toatebel. Dat is
getroffen, zei T. F., en hij had zijne
vrouw in de totebel.
Hwet is 't in boel mei Baeije I tachtich
pillen ynnomd en yet gjin trochgong.
W at staat het erg met Baukje; zij
nam tachtig pillen in en heeft nog geen
ontlasting. — Hwet is 't in boel mei
Baeije I it potsje stikken en de mdlke
wei, het potje stuk en de melk weg.
Hjir Hantsje, disse jonge scil dines tool
weze, sei de kreamheinster. As jy it
sizze, Hike, scil 't sa wol tveze, sei
Hantsje — trije wike nei syn troudei.
Ziehier, Hans, deze jongen zal de ewe
zei de baker. Als gij het zegt
wel
zal 't wel waar zijn, zei Hans,
Brie
weken na zijn huwelijk.

Dat is der oan ta, sei Age Jaeijes, en
hy mende de wein yn 'e sleat. Dat is
tot daar aan toe, zei A. J., en mende
den wagen in de sloot.
Dat is my neat to fet, sei Sjoerdom, do
't er synprta yn 't sop bisea. Dit is mij
nets to vet, zei Sjoerd-oom, toen hij
zjjne pruik in de soep bekookte.
Hy wit him der by to foegjen as bollebakkers Jan. Hij weet er zich bij to
schikken als bakkers Jan. — Deze
Jan was een snaaksche bakkersknecht,
die zich eens liet gebruiken als gewaanden zieke om een testament to
makers ten huize van een rijkaard, die
in een andere kamer op sterven lag
en zijn nicht, die tegen zijn zin was
getrouwd, nets wilde laten erven. Jan
maakte haar tot universeel erfgenaam,
behalve dat aan bollebakkers Jan duizend gulden werd gelegateerd. Zoo
was het nu eigenlbk niet gemeend,
maar het testament was wettig en
men diende Jan to ontzien.
It is yet al goed dat de lytse de greate
net yn 'e basse hoeve to kriipen, sei
't lytse geuske. Het is nog al goed,
dat de kleinen de grooten niet in den
zak behoeven to kruipen, zei het kleine
geusje. Upko van Burmania droeg
bij zjjne tijdgenooten den naam van
it lytse geuske, omdat hij klein van
persoon was en een groote rol speelde
in de beweging der kerkhervorming.
In goed Fries het gjin ongelok of hy
het er in gelok by. Een goede Fries heeft
geen ongeluk, of hij heeft er een geluk bij.
In goed Fries is altyd forkalden. Een
goede Fries is altijd verkouden.
In goed Fries biedt de helt. Een goede
Fries biedt de helft. — Gezegd als
iemand, die iets te verkoopen heeft,
daarvoor veel te hoogen prijs vraagt.
Hoar Ok wachtet it lok ta de skoarstien
yn. Moeder Ok verwacht het geluk
den schoorsteen in. — Zij hoopt op
zegen zonder zich in to spanners. —
Ook : Aldmoar Ok kOket it lok ta de
skoarstien tit, kookt het geluk ter
schoorsteen uit zij smelt to veel.
Maikmoai wirdt helle. Maaikemoei wordt
gehaald — een duivelbanner bij cen
betooverd kind.
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Miggeltsjemoai is mei him dwaende. Het
kwaad geweten verontrust hem.
Hy is in Piter Aldehou; hy stiet sa
fést as de Aldehou. Een man uit
een stuk. Zie I, 111.
Lit its elkoar gjin Ditsen neame. Laten
wt elkaar geen Luitsen noemen. —
Laat ons openhartig met elkander
omgaan.
Mear smoar I sei bline Piter, en hy hie
in gat yn 'e panne. Meer vet ! zei
blinde Pieter, en Ain bord was lek.
Min onderfynt al hwet I Sei Wytse
Boates, en syn toil!' hie 't sinewetter
yn 'e hakke. Men ondervindt nog al
iets, zel W. B , toen zijne vrouw het
peeswater in de hiel had.
Mei goed folk is 't goe dwaen, sei de
koster, en teach its Ljeave frau de
rok it. Met good y olk is 't goed to
doen hebben, zei de koster, en trok
0. L. Vrouw haar rok uit.
Min kin wol ienris tsjin in hear tarre,
sei Jelke, en kocht in pikelhearring.
Eenmaal kan men wel tegen een heer
vertering makers, zei J., en kocht een
pekelharing.
Moarn ek ite, sei Douwe Bouwes. Diorgen ook eten, zei D. B. — Maakt
men vandaag alle y op, dan heeft men
morgen nets.
Salemons wysheid en Simsons kreft
(kracht). — Gezegd van iemand, die
zich veel inbeeldt.
Sa goed as Geartsjemoai, hja kocht in
groub011e en iet him sels op. Zoo goodgoofs als Geertjemui ; zij kocht een
brood en at het zelf op.
Hy is in Roble Joukes, hy hakket er
nuver yn om. Hij is een onbesuisde
man, die steeds to ruw en voortvarend,
zonder bezadigd overleg te werk gaat.
Hark, hark ! sei dove Japik, der rint in
mils op hoasfoetlingen de souder ldns.
Hoort, hoort ! zei dove Japik, er loopt
een muis op haar kousen over den zolder.
Bonifacius hie ek in liefje, sei de pryster fen Balk. Bonifacius had ook een
minnares, zei de priester van Balk
( die te intiem met zijn huishoudster
omging ).
Binne myn skiep al wer nei de raem?
zei dominy Jellema. Zijn mijn sehapen
al weder naar den ram? zei doming

J. — Deze predikant to Makkinga
was bij velen *ter gemeentenaren
niet gewild ; zij gingen liever op een
maburig dorp onder het gehoor van
doming Ram.
Dat hy net yn 'e holle het, dat het er
op 'e réch, sei master Salemon fen
Skernegoutum. Wat hij niet in het
hoofd heeft, dat heeft hij op den rag;
( n.l. de hooggerugde, niet zeer snuggore predikant van het dorp ).
Dat ha jy woan ( gewonnen ) boargemaster, sei Jan G.elfs. Deze Jan Gerlofs dong naar eon stadspost en ging
toen met den burgemeester een weddingschap aan om honderd gulden, dat
hij den post niet zou krijgen. En de
burgemeester werd winnaar.
Hy ropt fen „hearring" foar Sint Jan.
Hij roept van haringen v66r Sint Jan
( 24 Juni, dus to vroeg ). — Hij is te
voorbarig in het spreken. Ook : Rop
nin ,,hearring" earst se yn't net heste.
Roep geen haringen voor gij ze in het
net hebt.
As 't sakkrement komt op Sint Jan,
o we dan! Yalt de H. Sacrementsdag in
op St. Jan, dan zal 't er treurig uitzien.
Wolle jimme goede rapen ite, dan moatte
jim de tiid fen Sint Lourens wite.
Wie goede knollen wil eten, dient den
tijd van Sint Lourens to weten.
Sint Piters dei, den griennet de wei,
den keallet de kou, den bakt min
strou, den left de hin, den giet it de
htisman nei syn sin. Sint Pietersdag,
dan groent de weg, dan kalft de koe,
dan bakt men pannekoeken, dan legt
de hen, dan gaat het den huisman
naar zijn zin.
Sint. Japik komt it op 'e aide rammen
oan. Omstreeks Sint Jacob ( 25 Juli )
pleegt men de geweide rammen, die
eerst als fokrammen hebben gediend,
to slachten. Vgl. I, 293.
As 't allinne de addytsje is, den wier't
in moaije deade ; mar dy substraksje en
dy dewyzje! den rint it yn 'e gebrekken, sei Wytse Foppes. ( Zie I, 88 ).
— Wanneer 't alleen de optelling is
( n.l. bij 't aanvaarden eener erfenis ),
dan ware het een mooie doode, maar
door die aftrekking en die deeling
loopt het in de breuken. — It is in
moaije ook : in bliere deade — of: hy
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is moai bistoarn, zegt men wanneer
het lijk met een zachten glimlach op
het gelaat in de kist ligt, zie II, 243 ;
fig. wanneer hij mooi wat heeft nagelaten. — Men spreekt ook van in
wyndeade, een wijndoode, wanneer de
erfenis zoo is dat er een goad glas
wtn op staan kan. Valt er niets to
erven, dan is het in waeideade, een
weidoode ; dan mag men wei drinken,
ale men 't verkiest.
De ginst for de gave, sei Lubbert Lykles en hy joech de prins twa nuten.
De gunst voor de gift, zei Lubbert
Lykles (Lycklama ), en hij schonk den
prins twee noten.
Deugd allinne makket wiere adel, sei
Lykle Eabeles. Deugd alleen maakt
ware adel, zel Lijckle /Ebeles Lycklama
a Nijeholt ( die leefde in het begin
'der 16e eeuw).
Sje sa ! sei moai Anke, der bin 'k for
in klinkert wer of. Zie zoo ! zei mooi
Anneke ( toen zij zekere zonde gebiecht had ), daar ben ik voor een
klinkert (oude munt van 18 stuivers)
weer af.
In kearel as Karst, en Karst wie in
kearel as in onderdoar, hy sprong
oer in strie oft neat wie. Een kerel
ale Kerst, en Kerst was een kerel ale
een onderdeur, hij sprong over een
stroo of 't niets was.
Drusus spikere se de hoed op 'e holle,
dy him net earden. Drusus spijkerde
hen, die hem niet earden, den hoed
op het hoofd vast.
De Friezen binne hearen, het keizer
Karel sein. De Friezen zijn heeren,
heeft keizer Karel gezegd. Zie I, 111.
Dat wist Jan Hendriks yn sechstienhonderttweintich wol, Dat wist Jan
Hendriks in 1620 wel. Dit wordt
iemand toegevoegd, die jets komt vertellen wat iedereen reeds wist. Jan
Hendriks was een w is- en sterrekundige.
De Friezen habbe yn ien nacht in brggge
lein ( brug gelegd ). Voor de Friezen
neme men hier het vriezen, de wintervorst, en de brug is het ijs. — Vriest
het met aanhoudenden oostenwind,
dan zegt men : De Eastfriezen binne
yn 't ; de Oostfriezen zijn in het
land.

De hekken binne forhinge, sei Jarich
Bottinga, earst Wier ik, en nou is
myn wiif baes. De hekken zijn verhangen, zei J. H., eerst was ik en nu
is mijne vrouw de baas.
Hja binne er tit roan as Lot ut Soadom.
Zij zijn er uitgeloopen ale Lot uit Sodom. — Meest gezegd van lieden, die
eene woning hebben verlaten in zeer
slordigen staat.
Better to draeijen as to tommeljen, sei
Sjoukebaes. Beter to draaien dan to
vallen, zel Sjoukebaas.
Better is better, sei Styn en lift struide
Aker oer de sjerp. Beter is beter,
zei Stijn, en zij strooide sulker over
de stroop.
It scil wol komme, sei Doeke, mar hy
moast it yet helje. Het zal wel komen,
zei D., maar moest het nog halen.
In peal mei in prikke is in Wdldmans
hikke. Een paal met een dunnen stok
is een Woudmans hek. Op den
frieschen zandgrond, waar veel houtgewas is, maakt een boar some een
landhek van palen en stokken, zooals
ze gegroeid zijn. De kleiboer steekt
daar den draak mee.
In iwich bargehok, sei JaYer,en't brick
de oare deis. Een eeuwig varkenshok,
zei J., en het brak den volgenden dag.
Ik scil meitse dat'k foart kom, sei Klaes,
en hinge him op. Ik wil maker. dat ik
weg kom, zei K., en hing zich op.
Al hwet Willem hjit komt raer oan 't
ein. Al wat Willem heat heeft eon
noodlottig uiteinde. Dit sprw. ontstond in 1711, toen prins Jan Willem
Friso was verdronken. Men herinnerde
zich daarbij onderscheidene Willems
uit het huis van Oranje en uit het
grafelijk tijdvak, die noodlottig waren
omgekomen.
As de Holldnners fen Kenau blaze, den
blaze de Friezen fen Bank. Roemen
de Hollanders op Kenau Hasselaar,
dan roemen de Friezen op Bank ( do
echtgenoote van den Schieringl,r edolman Doeke Hemmema, welke vrouw in
1496, bij afwezigheid haars echtgenoots, de Vetkoopers en Groningers,
die hare sting belegerden, tot driemalen toe, met slechts twintig man
afsloeg).
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Billert en Wab, Koster en Lolk, 't is
ien folk. Siger en Ded op ien bed. 't Is
al 66n rommelzootje.
Cam het mei Noach yn 'e arke west.
Cham is met Noach in de ark geweest.
— Zinspelend werd dit toegepast op
het overoude friesche geslacht van
Cammingha. Van een voorwerp, in
zjjne soort zeer oud, zegt men nog:
Dat het mei Noach yn 'e arke west.
lk bin 't onrest kwyt, sei Japik ; hy
hie syn klok forkocht en syn wiif
weijage. Ik ben mijn onrust kwijt,
zei Japik , hij had zijn haisklok verkocht en zjjne vrouw weggejaagd.
It is Jan Brieltsjes goud. Het is valsch
gond (genoemd naar zekeren Jan
Brieltjes, die valsch geld maakte). —
Ook : Grinzer goud, Groninger goud. —
Toen het dragon van oorijzers ook in
Groningerland algemeen was, had men
ze daar veel meer dan in Friesland
van nagemaakt goud.
Jimme scille yet ris fen heechmoed forgean, sei de pastoor, do Tryn Plof
mei nije klompen oan yn 'e tsjerke
kaem. Jelui zult nog van hoogmoed
vergaan, zet de pastoor, toes Trijn
Plof met nieuwe klompen aan ter
kerk kwam.
It is kuit! sei baes Hearre, en hy hie gjin.
Het is kuit ( larie ) zei baas Herre en
hij had geen kuiten.
Dat skaedt Jupiter mei syn bliksemskacht, sei jonker Frans. Dat scheide
Jupiter met zijn bliksemschicht, zei
jonker F. — Wanneer er vroeger tusschen boeren en jagers verschil ontstond
over de uitgestrektheid van het veld,
waarop gejaagd word, dan drank men
gewoonlijk het zaakje of met een glas
jenever : dit heette bij die gelegenheid
de bliksemschicht van Jupiter.
Klopje mei Jeremyashannen. Kloppen
met Jeremiashanden ( bulderend, ook
klagend uitvaren).
De lest moat er tit, sei Wobbelmoai, en
hja sprong op krukken. De last moet
er nit ( de zorg moet van 't hart ),
zet Wobbelmoei, en zij sprong op
krukken.
In Hollanner seit meer as er wit, in
Fries minder. Een Hollander zegt
meer, een Fries minder dan hij west.

It boekje mei, sei Graafsma. Het kerkboek mee, zei Graafsma ( een katechiseermeester, die voor heel geleerd
doorging en altijd zijn kerkboek bij
zich had, als hij een prediker ging
hooren, dien hij verdacht hield van
onzuiverheid in de leer ).
Heljen en bringers kostet jild, sei Tryn;
hja hie trettsien bern hawn en der
sawn fen op 't tsjerkhOf brocht. Haien en brengen kost geld, zet Trijn;
zij had dertien kinderen gehad en
zeven daarvan op het kerkhof moeten
brengen.
Hja binne sa great as houten Teunis
en de grytman, dy fochten de moarns
saunkear foar iten. Zij zjjn zoo eendrachtig als houten Tennis en de
grietman, die vochten zevenmaal des
morgens voor het eten.
Al reek! sei hear Rienk. Alles rook !
zei hoer Rienk ( niets van beteekenis ).
Haestige Marten wie in trekskipper.
Haastige Marten was een trekschipper. — De mansnaam Marten wordt
in 't Landfr. gelijk uitgesproken als
het ww. moatten = moeten. — Men zegt
ook : Moatten-om sit er efter. Het
moeten ( de noodzakeltkheid ) zit er
achter. Ook : Moatten is in strang
hear. Moeten is een strong hoer.
To mar! sei Sjoerd, moarn ha wy wer
neat. Toe maar ( doe je best, met
eten) zei S., morgen hebben we weer
niets.
Hy siikket om Paulus mes. Hij zoekt
naar Paulus' mes ( naar jets wat niet
to vinden is).
Hy is sa geleard as de latynske hear
Aern, dy 't A-Bie koe. lit is zoo
geleerd als de lattinsche hoer Aern,
die 't 1-B kende. — Op een dommen
pastoor to Wyns.
Hy is Bauke, of Bauke binnen. Hij
heeft den buit binnen. — Hij is Bauke
beteekende vroeger ook : lit is dood.
Sa mjsgjirrich as Aechje fen Inkhuzen.
Zoo nieuwsgierig als Aachtje van Enkhuizen ( zeer nieuwsgierig ).
Hja stArden my fen Herodes nei Pilatus. Zij zonden mij van Herodes naar
Pilatus (lieten mij van den een naar
den ander loopen, zonder dat ik er
mee geholpen werd ).
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Hy het nin lyk sint Slcerne Wibe dead.
Hij heeft sedert den dood van Scheme
Wybe zijns gelijke niet ( deze was een
man als hij, maar antlers niemand).
Al njunkelytsen komt Piter yn 'e broek
en Harmen yn 't wammes. Al van
lieverlede komt Pieter in den broek
en Harmon in het wambuis.

Hy is mar just ut 'e dop. Hij is pas uit
den dop (nog een piepjong kuiken ). —
Van een nog baardeloos jongeling.
Ook: Hy is yet yn 't poddehier ; paddenhaar, het eerste dons der pasgeboron jonge vogels.

pikelhearring.

Alles moat in ein ha, sei Okke, en hy
biet in kreakeling troth. Alles moot
een einde hebben, zei Okke, en beet
een krakeling door.

Twisken twa stjonkende pikelhearringen
is net folle onderskie. Tusschen twee
stinkende pekelharingen (twee deugnieten ) is geen groot verschil.

Mei Moazes en de profeten is min oeral
klear. Met Mozes en de profeten
(geld ) komt men overal klaar.

By set in boarst as in pikelhearring.
Hij zet eene borst als een pekelharing
(hij wil een trotsche houding aannemen,
maar heeft er den slag niet van).

Dat is in greaten Rodger yn 'e helge.
Dat is een groote Rodger ( hoofdpersonaadje ) in de heiligenprent ( een
heels bram). — Men zegt het nog to
Warns, zie I, 49.
Hy sit er op as Meile op 'e such (zeug).
Hij zit lomp en leelijk, b.v. to paard.
It is Piter tit en Piter thus. Zoo als
Pieter uitging komt hij tehuis. — Er
is bij de onderneming niets gewonnen
en niets verloren. Ook: Lyk lit en thus.
Harke siet op 'e tsferke, hy harke sa
lang dat him 't ien ear Of foel. Harke
zat op de kerk, hij hoorde (luisterde)
zoo lang, dat hem een oor afviel. —
Woordspeling, beschimping van luistervinken.
As ik in kearel wier, sei Berber, hwet
scoe 'k den sitpe, do dronk se in romerfol ant's op. Ware 'k een man, zet
Barber, wat zou 'k dan pooien, toen
dronk ze eon romer ants uit.
Ik woe dat ik der oan hinge, sei Sjamme,
do seach er in keppel gies fleanen.
Ik wenschte daaraan to hangen, zet
Sjamme; toen hij een troop ganzen
zag vliegen.

pyk.
Dat pykje sit lang yn 'e dop. Dat kuikentje zit lang in den dop. — De
volvoering van dat plan, de uitslag
dier zaak, last lang op zich wachten.
— Ook : It pykje sit yet heal yn 'e
dop. De zaak is nog maar ten halve
afgedaan, men west er 't rechte nog
niet van.
ft jongste pyk lit it nest. Het jongste
kuiken uit het nest (het jongste kind
des huizes ).

Hy het in lid as in pikelhearring. Hij
heeft eene stem als een pekelharing.

piper.
Dy 't folle piper het, dy piperje syn
beane. Die veal peper heeft, papers
zijne boonen.
De brune piper is de beste. De bruine
peper is de beste. — Gezegd om eene
bruin-oogige to vleien.

planke.
Hy is de planke mis. Hij is de loopplank misgeloopen. — Hij dwaalt, of
schiet een bok.
Hy Mkt de planke of. Hij trekt de
loopplank terug (belet dus alle toenadering, wil van geen onderhandeling
meer weten ).
Sa ticht as in planke. Zoo dicht ( en
stevig) ale een plank.

pleagen.
Do 't de plichten tit wieren kamen de
pleagen oan. Toen de plichten ( sig.
wat placht to zijn) uit waren kwamen
de plagen aan. — Antwoord aan iemand
die zegt : It plichte (plaeht) zus en
veal beter dan thane.
zoo, to zijn
Wieren der gjin sonden, der wieren gjin
pleagen. Waren er geen zonden, er
waren geen plagen.

poat.
Hy giet op syn efterste poaten stean.
Hij gaat op zijn achterste pooten
staan. Hij toont zich weerspannig,
biedt iemand zijn hoofd.
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Hy moat poat-oan. Hij moet poot-aan
( d.i. werken).
Hy kin op syn poat sage. Hij mag op
zijn poot zuigen. — Hij krijgt niets to
eten of to drinken.
„Korn, hazze, slikje my de poat !" sa
giet it net. „Kom, haas, lik mij den
poot!" — zoo gemakkelijk gaat het
niet. (De hazewind moet zich inspannen om den haas to vangen).

poat, pot.
As de poat ienris stjonkt, den stjonkt
er altyd. Stinkt de pot eens, dan
stinkt hij altiejd. — Wie eenmaal in
een slechten reuk staat, kan 't niet
gemakkelijk goad makers.
Hy kin der in potsje brekke. Hj mag
daar een potje breken (kan het niet
spoedig bederven).
Dat is in rare poat iten, een leelijke
potnat, een mensch met onaangename
hebbeli,jkheden.
Hja prottelt as in poat mei earte. Zj
pruttelt als een pot met erwten (die
zachtjes kookt ). Zij zeurt aanhoudend over ales.
De pot forwyt de tsjettel dat er swart
is, en hja binne beide net skiers. De
pot verwijt den ketel dat hij zwart is,
en beide zijn ze niet schoon.
Hy fortart de pot. Hij verteert den pot
( wordt het kind van de rekening ).
De poat is oanbarnd. De pot is aangebrand ( de meid is zwanger).
Lytse potten rinne gau oer. Kleine potten loopen spoedig over. — Kleine
verstanden zijn lichtgeraakt en opvliegend.
Oeral fynt min britsene potten. Overal
vindt men gebroken potten ( ontmoet
men iets wat niet is zoo 't behoort).
Potskrabbers komme net yn 'e himel.
Potschrapers komen niet in den hemel
n.l. de werktuigen waarmee men potten schrabt ).
Lij net ! de pot hdldt flif mingelen. Ltd
niet, de pot houdt vijf mengel ( er is
dus voorraad ).
Der syn poat wait, der syn kravel fait.
Waar zijn pot walmt en zijn uitwerpsel valt, daar heeft hjj 4ne rechten
en plichten. (Oud.)

lk Mid my oan Otsje ; der is nin sa
briken potsje of der past wol in lid
ta. Ik houd mij aan Otje, er is geen
potje zoo scheef of er is wel een passend deksel voor. — Ook : Der is gjin
pot sa bryk of der is in deksel lyk.
Er is geen pot zoo scheef of er past
een deksel op.
Die 't in wedenaar mint, die 't potten
en pannen vindt. ( Stadfr. ) — Trouwt
een meisje met een weduwnaar, zij
vindt de huishouding in gereedheid.

pod.
Min kin in pod sa lang wol traepje,
dat er kwat. Men kan een padde wel
zoo lang trappen, dat zij berst ( een
geduldige wel zoo lang tergen, dat hij
driftig wordt).
Dy jiffer blinkt as in pod by nacht.
Die juffer blinkt als een padde, bij
nacht ( zij is volstrekt geenschoonheid).
Hy forkomt er op as in pod op'e kluten.
Het gaat hem vooruit in de wereld,
maar! als een pad op de kleikluiten.
—Iteinaspod'lcu.
Het vordert als een padde op de kleikluiten.
— Ook : ale een padde in den maneschijn.
Figen to peaske en podden yn 'e maei.
Vijgen op paasch en padden in Mei
( beide ontiejdig ).
Si*, pod, fen my! Heilich kruis oan
my. Spuw, padde, van mij af! Het
heilige kruis heb ik aan — Denkelijk eene spook- of duivelbezwering.

poep.
Poepen, poepen binne n't djar, flif-entweintich for in star, hondert for in
oartsen, der rinne de bern mei to
boartsjen. Poepen, poepen zijn niet
duur, vijfentwintig voor een stuiver,
honderd voor een oortje. Daar loopen
de kinderen mob spelen. — Kinderrtm.
Hy is fen poepe-aeijen titbret. Hij is
van duitsche ( aithans van geen friesche ) afkomst.
lk ha sa'n honger as in poep. 1k heb
een honger als een mof.
Nou kin'k tsjin in hongerich poep wol
festje. Nu kan ik tegen een hongerigen mof wel vasten ( zegt iemand die
pas goad gegeten heeft).
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Op Jan poeps plak sitte. Achteraf op de
minste plaats zitten (in een gezelschap,
in de kerk, enz.)

Pompe of forselpe I pompon of verzuipen!
— Al het mogelijke doen of verloren
gaan,

Nou ha wy de poepemars. Nu hebben
we den poepenmarsch (wanneer eenige
wandelaars wegens de smalheid van
het voetpad genoodzaakt zijn achter
elkander te loopen). — Ook : Nou ha wy
in joadske bigrafenisse.

Hy moat mei pompen boppe wetter bliuwe.
Hij moot met pompon boven water
blijven. — Met geneesmiddelen en doelmatig voedsel moat hij zijn zwak
lichaam op de been houden, met kunstmiddelen zijne achteruitgaande zaak
slepende houden.

Elk syn smack, sei de poep en hij iet
figen mei moster. leder zijn smack,
rei de mof en at vijgen met mosterd.
— Ook: Hy let figen for 'e toarst.
De poep f orseach him yn ' e moanneskyn ;
hy miende dat it in pikelhearring
wier, en 't wier in pod, dy 't er
opfriet. De mof verkeek zich in den
maneschtn ; hij meende een pekelharing op to peuzelen en 't was een pad.
Et sitzt der wol in, man's wol der nick
oet, sei de poep, do hied er de bibel
opfretten. De mof had den bijbel opgevreten om zich voor de cathchisatie
te bekwamen, maar toen 't er toe
kwam, wist hij nog niets.
Ik woe wol dat 'k thzis wie, sei de poep,
do 't er ophinge wirde scoe en frege
waerd oft er ek yet in bigear hie. Ik
wenschte wel thuis te zijn, zei de mof
toen hij gehangen zou worden en gevraagd werd of hij sours nog eene
begeerte had.
Hy het in konsjinsje as in poepehoas.
Hij heeft een geweten zoo rekbaar
als een wollen moffenkous.
Wen de poep hier komt in 't land, o !
hy is soo'n nobele kwant; hy licht syn
hoed, hy strykt syn foot, hy is foor
alle mensen good. Maar wen hy komt
tot hooger staat, hy is foor alle mensen kwaad ; hy licht geen hoed, hy
strykt goon foot: de duvel doe de
pompen good.
Ik, kin, wol oargelje, mar net fingerje,
sei de poep. Ik kan wel orgelen, maar
Diet vingeren, zei de mof ( het orgel
wel geluid doen geven, maar geen
melodie maken).

pomp, pompe.
Bin nei de pomp en sap wetter ! Loop
naar de pomp en zuip water! — Loop
naar de maan!

Bald dy mar dom, den bist frij fen
pompen. Houd je maar dom, dan ben je
vrij van pompen. — Zoek maar voorwendsels om aan het work to ontkomen.
Hy wit fen wize noch pompstok. Hij
kent de zangwijze niet en weet aan
den pompstok staande geen maat to
houden. — Hij is voor niets bruikbaar.
Op ear root schip pompt men op de
maat en zingt er wel eons bij. — Ook:
Ile wit fen (we noch pompstok, ik weet
op geen uur na hoe laat het is.

pong.
Elk moat mei de pony to vie gears. leder
dient met zijne beurs to rade to gaan.
Hy hdldt de knoop op 'e pony. Hij houdt
de knoop op den buidel (is afkeerig
van gelduitgeven ).
In lege pong moannet best. Een ledige
beurs maant het best. — Iemand, die
geldeloos is, klopt bij zijne schuldenaars aan.
Frijers habbe gjin ban op 'e pong.
Yrijers hebben geen gesloten beurs
( als ze 't meisje kunnen believen ).
Dy 't net donget dy 't net ponget. Wie
zijn land niet bemest, krijgt geen geld
in de beurs.
Hy het de kramp in 'e pony. Hij heeft
geldgebrek.
Ik bitelje mei de pony, dy 't fen 'e frucht
dwaen moat kin net libje. Ik betaal
(de landhuur ) uit mijn buidel; wie 't
(na een slechten oogst) van de opbrengst der vruchten doen moot, kan
niet leven.
De iene toppet, de oare klaut krekt sa
lang as de poly hwet jout. De een
plukt ( palmt in), de ander tast in de
beurs zoolang er wat in is ( om uit to
geven ).
In Tolle pong in rom hert. Een gevulde
beurs, een opgeruimd gemoed.
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Hy fynt de rekken onder yn 'e pong.
Hij vindt de slotsom zijner rekening
onder in den geldzak. — Is hij onbeschroomd in 't uitgeven, dan schiet
hij in 't einde te kort.
Hy rekkent mei de pong. Hij houdt geen
boek, maar leeft van zijne ontvangsten en wat er ten slotte overbltft is
voor zijn leverancier, huisheer of geldschieter (niet zelden te weinig ).
As er syn pong yn 'e wyn op smyt scil
er net fier fleane. Als hij zijn buidel
tegen den wind werpt, zal daze niet vervliegen ( omdat er weinig of niets in is).
It giet tit pake pong. Het gaat uit
grootvaders beurs (voor rekening van
rijk, provincie, gemeente of kerk).
Der myn pong op giet, der rikt myn
skoarstien. Waar mtne beurs open
gaat, daar rookt mijn schoorsteen.

praet, prate.
Dy 't folle praet moat folle wier meitse.
Wie veel spreekt, moet veel kunnen
bewijzen.
Dy 't onder 'e skoarstien sit (of stiet)
het frij praten. Wie onder den
schoorsteen zit ( of staat ) mag vrij-uit
zijn meening zeggen. — Toen men nog
de ouderwetsche wijde schoorsteenen
had, was het hoekje van den haard
eene eereplaats.
It moat in goed prater weze, dy 't in
stilswijer forbetterje scil. Het moet
een goede spreker zijn, die 't een
zwijger verbeteren kan.
Praten is neat, mar dwaen is in ding.
Praten is niets, doers is het ware.
Syn moarnspraet en jounspraet komme
net oerien. Wat lit 's morgens zegt,
spreekt hij 'S avonds tegen. — Hij is
geen man uit een stuk.
A s der in prater is moat er ek in harkmweze. Heeft men een prater (bezoeker), dan moet er ook een hoorder
zijn (die zich met hem onderhoudt ).
Der 't neat fen oan is komt ek gjin
praet fen. Waar niets van waar is,
daar zal geen spraak van komen.
Toalve fiifstiirstikken en syn praet makket krekt trije goune. Twaalf kwartjes
en zijn gepraat maken juist drie gulden.
II.

In oar fen 'e stoel prate en der sels op
sitten gean, dat is de kinst. Een ander
van den stoel praten en zelf er op
gaan zitten, dat is de kunst.
Hy praet ear 't him de tosken fitwoechsen binne. Hij spreekt eer zijne tanden
volwassen zijn (wil meepraten over
iets, waarvoor hij nog veel to jong is).
Hy is net op 'e mile fallen, do 't tiid
wier om praten te learen. Hij is niet
op den mond gevallen, toen zijn tijd
er was om praten te leeren.
Dat binne praetjes der 't de lommert
gjin jild op jout. Dat 4n praatjes
waarop de lombard geen geld schiet
(nietswaardige praatjes).
Prate mei de mole en de hannen thus
hdlde. Praten met den mond en de
handon tehuis ( wel een praatje, maar
geen vlpostigheid). — Een meisje
tot een verliefden knaap.
In praters-are is gau om. Onder druk
gepraat snelt een uur spoedig heen.
Min kin alles sonder praten net sizze.
Men kan alles zonder spreken niet
zeggen. — Eig.: men moet niet alles
zeggen wat men weet,

prikke.
Wy moatte mar ris prikken yn 't wink
sette, pogingen aanwenden ( om iets te
bekomen of to bevorderen ), — Sa
steane de prikken non yn 't wick. Zoo
staat het nu met het werk (of de zaak).
Syn prikke is nou fol. Zijn kerfstok is
nu vol. Zie I, 399.
Hja foel fen 'e prikke; ook : Hja foel
fen 't stokje. Zij vial van het stokje ,
spottend voor: zij vial in zwijm ( als
een vogeltje, dat in de kooi op het
stokje zittende bezwijmt en er of valt ).

rEch, rich.
It spil leit op 'e rech. De zaak ligt op
den rug (is in verval ).
De rech is him al britsen. De rug is
hem reeds gebroken. — Hij kan zijne
zaak niet meer naar eisch drijven.
Ik lit dat mar stil by de rech delglide.
Ik laat dat maar stilletjes bij den rug
neerglijden (het zaakje maar doodbloeden).
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Hy wirdt der om op 'e rich oansjoen.
Hij wordt ( om zeker gevalletje ) op
den rug aangezien ( niet meer zoo geacht als vroeger).
In rich as in barte, een breede forschgeboawde rug.
Hy kin 't wol regje, wel met den rug
dragen. — Hij is rijk genoeg om belangrijke sommen aan iets te besteden; ook : om wel eens schade van
eenige beteekenis te kunnen lijden.
Hy is stiif yn 'e rich. Hij is stevig in
den rug ( heeft veel geld ). — Ook:
Hy is in man mei in rich. — Ook:
Hy het in slach yn 'e rich, loopt flunk
rechtop met ingetrokken rug. Fig. Hij
is een man van geld.
Hy het in lantearne op 'e re'ch en rint
sels yn 't tsjuster. Hij draagt een
lantaarn op den rug en loopt zelf in
het duister.
As min tofolle knieren yn 'e rich het
wirdt min slop. Wanneer men te veel
scharnieren in den rug heeft, wordt
men slap. — Door te veel kruipende
onderdanigheid en vleizncht verliest
men zijne degelijkheid.
Ik hab in bride reek, der kin folle op
Ofstuitsje. Ik heb een breeders rug,
daar kan veel op afstooten. — Ik ben
wel gewoon, dat men mij veel te laste
iegt. Ik ben een zondebok.
Ich of rich? Snede of rug? ( van een
mes.) — Om een geschil of zaakje te
beslissen werpt men een mes op en
laat iemand raden of het met de suede
of met den rug naar boven zal vallen.
Hy kriget in waerme rich. Hij verkrijgt
een warmen rug ( ondergaat eene
geeseling ). — Hetzelfde als : Hy kriget
rizenbrij mei Bret fiesk. Rizenbrtj (eig.
rijstebrij ) zinspeelt op het tijs (Fr.
riis) der geeselroede.

rein, reine.
.As 't reint drippe de wizen. Als 't regent, druipen de dagen. — Ale er
overvloed is, krijgen de armen ook wat.
Vgl. I, 194, 195.
Hwat de iene bireint kin de oare bidrippe.
Wat den een beregent, kan den ander bedruipen. — Die staat, zie toe
dat hij niet valle.
It reint oft it fuel amers delsmiten wirdt.
Het regent dat het giet.

Ik sail der komme al reint it ek pjukstokken. Ik zal daar verschijnen al
regent het prikstokken (niets ial mij
teraghonden ).
Noarder rein is in gebet sonder ein. Regen nit het noorden kan lang Buren.
Stourein makket wiet. Stofregen maakt
nat. — Vele kleintjes maken een
groote.
Mei stourein en fine ljue wirdt min
bidragen. Met stofregen en fijne kwezels raakt men bedrogen ( omdat men
zich er niet voor hoedt ).
Hie 'k witten dat it moandei reine scoe,
sei de boer, den hie 'k snein myn hea
ynhelle. Had ik geweten, dat het
maandag zou regenen, zei de boer,
ik had zondag mijn hooi binnen gehaald.
Dat kin him ontreine nosh ontwaeije.
Regen en wind kan hem dat niet ontnemen (nl. een vast inkomen ).
As 't op 'e jonge sieddingen reint, den
reint it dakaten. Regent het op de
jonge zaaiingen, dan regent het dukaten.
Ho hirder it reint, ho hirder it Pint.
Hoe harder het regent, hoe vlugger
het vordert.
Hy is krekt foar de rein thus komd.
Ht is juist voor den regen tehuis gekomen ( voor het gevaar in veiligheid ).
It reint krekt as 't om jild to dwaen is.
Het regent alsof 't om geld to doen is.
Hy hdldt oan as stofrein. Hij houdt vol
als stofregen (is een onuitputtelijke
praatvaar — Ook van een langwijligen prediker.
Ik ha ljeaver dat my de swaerd op 'e holle
skrokket den tofolle rein. Ik heb liever dat mij de huid op mijn hoofd
verdort, dan te veel regen.
Seis dagen yn 'e wike rein is net foldwaende, sneins in tongerbui moat er
yet by. Zes dagen in de week regen
is niet voldoende, op zondag een donderbui moet er nog bij ( zegt men
s6hertsend in de hooggelegen zandstreken, waar de landerijen yes! regen
behoeven ).
1)e rime moat mei trije dagen fen 'e
beammen, mei rein of wyn of sinneskyn. De rijp moet ( 's winters ) in
drie dagen van de boomers, met regen
of wind of zonneschjn.
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Dauwe op 'e rein jout in beskiten ein.
Dauw na den regen geeft een ongewenscht einde.

Goedryk, bloedryk. Rijk in good, rijk in
blood. — Bij den rijke laten zich zelfs
de allerverste neven golden.

rekken.

Jouns lyk is moarns ryk. Wie 's avonds
zonder schulden naar bed gaat, staat
'smorgens rijk op.
Koart ryk, koart earn. Kort rijk, kort
arm. — Wordt iemand in korten tijd
rijk, dan kan hij allicht ook spoedig
weer arm worden.
Ryk yn 'e widze, earns yn 't gref. Rijk
geboren, arm gestorven.

Dy 't in oar de rekken makket sjit
sels yn folle to koart. Wie eens
anders rekening wil opmaken, schiet
zelf in veel te kort. — Wie een ander
te voorbarig beoordeelt, vergeet op
zichzelven te letters.
Effene rekkens en dy hwet faek, dat is
in beste saek. Vereffende rekeningen
en die wat dikwijls, dat is een schoone
zaak. ( Want : Koarte rekkens jouwe
lange frjeonen, korte rekeningen geyen lange vrienden. )

rie, rieder.
De rieder is net better as de dieder. De
kwade raadgever is niet beter dan hij,
die 't kwaad uitvoert.
Mi2ntsen habbe folle rie, hwet de iene
net wit dat wit de oare. Monniken
Ain nooit teneinde raad ; wat de een
niet weet, dat weet de ander.
Rieders binne nin dieders. Goede raadgevers zijn dikwijls afkeerig van handelen en helpen.
Rie foar die, sei de redmaker en kapte
'm by ongeluk yn 'e finger. Raad voor
daad, zeit de radenmaker, en kapte bij
ongeluk in zijn vinger.
■

ryk

(koninkrijk ; het huisgezin).

Sa'n ryk kin net bistean. Zulk eene
huishouding kan niet bestaan, waar
man en vrouw beide niet op de zaken
passen.
It is der in fordeeld ryk, een verdeeld
rijk, een gezin waarin steeds tweedracht
heerscht.

Hy is sliepende ryk wirden. Tengevolge
van gunstige omstandigheden, niet
door eigen vlijt of overleg is hij rijk
geworden.
Sa ryk as de keizer op 'e dyk, eig.
neaken op 'e dyk. Zoo rijk als de
keizer naakt op den dijk — dus arm.
Altyd mei 't ryk op 'e dyk, dat hdldt
net lyk. Altijd met zijn rijkdom op
den weg, dat houdt geen steek.
Hy rekkent him ryk en telt him earm.
In zijne verbeelding maakt hij groote
winsten, maar telt hij zijn geld, dan
schiet hij te kort.
Hy wit syn eigen rikens gjin ein. Hij
weet van zijn eigen rijkdom het einde
niet ( weet slechts bij benadering hoe
rijk hij is_).
In earme mem dekt waermer as in rike
heit. Eene arme moeder koestert warmer dan een rijke vader.
In fest ynkommen, in feste earmoed.
Een vast inkomen een vaste armoede
( zeggen ondergeschikte ambtenaars ).

De boask yn 't lyk is beide even ryk.
Een huwelijk in 't gelijk is beide even
rijk.
Goed en bloed en jeld allyk, dat is better as earm en ryk. Good en blood
en ouderdom gelijk, is beter dan arm
en rijk (n.l. bij een huwelijk ).

As 'as Ljeaven Hear him mar for earmwirden biwarret, by scil him sels wol
for rykwirden biwarje. Behoedt onze
Lieve Heer ( den verkwister ) slechts
voor arm worden, voor rijk worden
zal hij zichzelven wel bewaren.
Fjouwer bern, twa jonges en twa famkes, is in rikeljues winsk. Vier kinderen, twee jongens en twee meisjes,
is rijkelui's-wensch.
Mei skelden en razen scil nimmen syn
broer ryk meitse. Met schulden en
razen zal niemand zijn broeder rijk
maken ( veel minder zichzelf ).

Earm libje om ryk to stjerren is gekkeljues dwaen. Armoedig Leven om rijk
to kunnen sterven, is het work van
dwazen.

Sillich mei er him preekje — net ryk.
Hij moge zich zalig prediken — niet
rijk. — Van een prediker met een
sober inkomen.

ryk, earm.
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Koene de riken de earmen op-ite, hja
scoene se net yn skien wetter skite.
Konden de rijken de armen op-eten,
zij zouden ze niet in schoon water
uitwerpen.
Rikeljues sykten en earmeljues pankoeken rake fier. Rjjkelni's ziekten en
armelui's pannekoeken rieken ver.
As min alles foardt wisten wie rykwirden gjin kinst. Wist men alles voornit, rijk worden ware geen kunst.
Earm of dea : ik wol my om 'e kar net
hingje litte. Arm of flood: ik wil mij
om de keus niet laten hangen. — Ik
vind het een niet begeerlijker dan het
andere.

'June.
Karkjen is better as rinnen. Op een
ruwe kar to rijden, is beter dan to
loopen. — Jets is beter dan niets.
Hy rint oft him de skonken yn 'e knoop
sitte. Hij loopt aloof zijne beenen aan
elkaar geknoopt zitten ( hij loopt langzaam uit loomheid ).
Hirdrinders en sunichrinders komme op
't lest yn ien herberge toldnne. Zip die
hard en zij die langzaam loopen, komen ten slotte in een en dezelfde
herberg terecht. — Die herberg hest
„het graf".
Hirdrinders binne dearinders. Hard•
loopers zijn doodloopers.
Dat rint my tit it roer. Het schip
loopt mij nit het roer ( dat work, die
zaak gaat mijne [ ook finantieele ]
krachten tc, boven ).
Dy 't in oar jaget moat eels eh rinne.
Wie een ander voortdrijft, moat zelf
ook loopen.
Der rint my tofolle mot om 'e teannen.
Er loopt mij to veel stof om de teenen. — Hier zijn to veel getnigen
( vooral kinderen) om to doen of to
zeggen wat ik wensch. Ook : Der binne
tofolle pannen op het dale.
Der rinne, tofolle drompelmadjers. Er
komen daar to veel klaploopers aan
huis.
Hy rint mei de sjerpkwast. Hij loopt
met de stroopkwast ( hij is een flikflooier ).
Der rint in. streekje troth mei him. Er
loopt een streepje door met hem ( hij
is niet al to wel bij 't hoofd ).

Dat rint oer in helebulte striven. Dat
loopt over vele schijven. — Er is veel
aan vast om die zaak tot een good
einde to brengen.
Hy het de hjouwer forroan. Hij heeft
de haver verloopen. — De mood en
kracht zijn er nit. Eig.: een and paard,
fig.: een afgeleefd man, die vroeger
stork en levenslustig was.
As de miette fen ongerjuchtichheit fol
is rint er oer. Wanneer de maat van
ongerechtigheid vol is, loopt zij over.
Fly rint my it hiis fen't steed. Hij loopt
mij het huis van zijne plaats. — Hij
kotut mij dikwtls lastig vallen met
zijne bezoeken.
It rint yn 'e pompieren. Het loopt in
't oog, het wordt to bnitensporig.
Hy rint mei mounitsjes. Hij loopt met
molentjes. — Hij schijnt een slag van
den molen wog to hebben.
Hy rint oft er stellen het. Hij loopt
aloof hij gestolen heeft (met veel haast).
Hy tint onder 'e stole op. Hij loopt
tegen den ( opgeheven) stok in. —
A1 wordt hij bar en onvriendelijk ontvangen, hij staakt toch zijne bezoeken niet. Meest van eon zgn. fatsoenlt ken bedelaar.
It hirdrinnen is my forleard, ik lear
nou sunich rinnen. Het hardloopen
heb ik afgeleerd, ik leer nu langzaam
to loopen ( zegt een oud man, die zich
minder vlug gevoelt dan vroeger ).
Ik rin mei de liere one. Ik loop met
het draaiorgel road. — Ik ben werkeloos.
Ik wet net oan 'e liedbdn rinne. Ik wil
niet aan den leiband loopen ( als een
kind ).
Immen oer 'e skill rinne litte, iemand
van de Ora laten loopen ( hem bekwaadspreken).
Hy rint op 'e frtje slik. Hij loopt op
den vrijen lik. — Hij is een klaplooper.
De pikel is him net ontroan. De pekel
is hem niet ontloopen. — Hij is geen
flauwert, maar eon degelijk man.
Dat moat yn 't reid rinne. Dat most
in het riot loopen ( als een schip, dat
onhandig bestuurd wordt ).
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It rint op 'e non. De zaak loopt ayerechts, geheel verkeerd; eig. op den
kop. — De non is het kopje op den
werptol der jongens.

rjucht, rjuchter.
Dock alles hwet rjucht is, sets tsjinoer
in houn. Doe alles wat recht is, zelfs
tegenover een hoed.
It rjucht is blyn. De gerechtigheid is
blind.
Nimmen mei syn eigen rjuchter weze.
Niemand mag zichzelven recht verschaffen.
Ook: Nimmen mei2juchter weze yn syn eigen saek.
Ondersiikjen is 't neiste rjucht. Verkeert men in het onzekere omtrent
eene zaak, dan is onderzoeken het
beste wat men doen kan.

Hwer nou op ta? sei de rot dy 't yn
fdlle siet. Waar nu op los? zei de
rat, die in- den val zat.

rfich.
Hy giet er rack yn leins. Hij is niet
net in zijn work; by is in rilchhouwer,
ruwhouwer, lompe worker. Ook:
hij is onbeschroomd in 't gelduitgeven,
maakt grove verteringen.
In rage birekkening. Eene ruwe borekening.
Ik bliuw ljeafst twisken twa rage wdllen.
Ik blijf het liefst tusschen twee met
watergewas begroeide wallen (zegt een
schipper die zich niet gaarne op groote
plassen waagt).

Sit.

De degen it »waste rjucht. De degen
het meeste recht. — Het recht van
den sterkste geldt.

Hy is wolkom as de earste snein yn 'e
feste. Hij is zoo welkom als de eerste
zondag in de vasten.

Rjetcht moat rjucht weze al soil de onderste stien boppe. Het recht moet
worden gehandhaafd, al moet de onderste steep boven.

Sa sljucht as in stoater. Woordspeling.
Een stooter is eon voormaligo munt
van 2 1/2 stuiver. Sljucht beteekent
effen, vlak, en ook als 't Oudholl.
slecht: onnoozel, onwijs, gek. Sljucht
as in stoater is dus eig. viak en effen
als een afgesleten muntstuk, maar de
bedoeling is : gek. — Gekke stoater!
noemt men nog dikwijls ( niet kwaadmeenend ) een kind of jong meisje,
dat uitgelaten vroolijk of aanvallig is.

Rjuchtsje genedig sa mogge jy 't lang
dwaen. Wie genadig recht spreekt,
zal het lang mogen doen.
Der 't neat is forliest de keizer syn
rjucht. Waar niets is to halen, verliest zelfs de keizer zijn recht.

rot.

Sa lilk as in toerre. Zoo boos als een
tor (zeer boos).

In did rot yic 'e stap. Een oude rat in
den val. — Eon oude leeperd gefopt.

Sa nidich as in spin. Grimmig als eon
spin ( inwendig boos ).

Hy is in did rot. Hij is een oude rat.

Sa wyt as in hage. Zoo wit als een
bloeiende meidoorn (hagebeam). —
Vooral gezegd van zuiver wit Billiongood.
Sa good as Mlle eye sa seaft as potstrou.
Zoo goedaardig als wittebrood en zoo
zacht als potstruif. — Door en door
goedaardig.
Syn onthald is sa lek as in teams. Zijn
geheugen is zoo lek als een zeef. —
Ook : sa lek as in trachter.

Alde rotten litte hjar net maklik fange.
Oude ratters laten zich moeilijk vangen.
Ik bin net bang fen in dea rot. Ik ben
niet bang voor een doode rat (niet
bevreesd voor een kleinigheid).
Min fangt ek wol ris in mind yn in
rottefalle. Men vangt wet Bens een
bunsing in een rattenval. — Een leeperd wordt sours ook gefopt.
By het de rotten yn 'e doas. Hij is zijn
kapitaaltje ongemerkt kwijt geraakt,
alsof de ratters 't hebben verslonden.
Ha jy fochten ttsjin de rot? Hebt gij
gevochten tegen de rat? — Vraag aan
iemand, die een bekrabd gezicht heeft.

Sa freamd yn Jeruzeli»t as 't
'e needstal. Zoo vreemd in Jeruzalem,
als een eenjarig paard in den noodstal.
Sa ad as de wei fen Mitten. Zoo oud
ale de weg van Rome.
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Sa oprjucht as in hoech-izer. Zoo oprecht als een hoefijzer.
Sa bislipe as in houten klomp. Zoo beschaafd ale een holsblok.
Sa bitter as grille — as roet. Zoo bitter
ale gal — ale root.
Sa blank as sulver. Zoo blank ale zilver.

Sa earm as Jop — as in las — in
mier — in sweal. Zoo arm ale Job
— ale een luis — een mier — een
zwaluw.
Sa fris as in nat. Zoo frisch ale een
walnoot.
Sa falsk as in njirre. Zoo valsch ale
een adder.

Sa blau as laei. Zoo blauw ale lei.

Sa from as appelsmots. Zoo vroom ( onschuldig ) ale appelmoes.

Sa bleek as passe. ( Van vocht dat niet
bleek moet zijn).

Sa fet as daei — as modder — as in slak.
Zoo vet ale deeg ale modder —
als een slak.

Sa bleek as in skylfisk — as kalk —
as in wytling. Zoo bleek ( van gelaat )
ale een schelvisch ale kalk — ale
een bedlaken.
Sa bliid as in ingel — as in protter.
Zoo verblijd ale een engel — ale een
spreeuw.
Sa bont as in ekster. Zoo bont ale een
ekster.
Sa bot as in kou. Zoo bot ( lomp ) ale
eene koe.
Sa breed as in barte. Zoo breed ale
een dubbele loopplank.
Sa bros as aetjen. Zoo broos ale eiers.
— Sa bros oft se op in terp woechsen
binne, — alsof ze op een terp zijn gegroeid. Schertsend van goudsche pijpen. Vgl. I, 198.

Sa fyn as reach. Zoo fijn ale rag.
Sa fol as in aei — in eamelers-nest.
Zoo vol ale een ei — een mierennest.
Sa feet as in marre — as in dyk. Zoo
een dijk.
vast ale een muur
Sa till as in foarke — as in kat. Zoo
vinnig ale een vork — een kat.
Sa gallich as in pod. Zoo gallig ale
een padde.
Sa giel as saffraen — as in term. Zoo
geel ale saffraan — als een darm. —
Van linnengoed dat zuiver wit behoort
to zjjn.

Sa bran as piper. Zoo bruin ale paper.

Sa gjirch as de pest. Zoo gierig ale
de pest.
Sa glei as spek. Zoo glad ( onbehagelijk, vetachtig, glimmend) ale spek.

Sa bryk as in hispel — as in kroade —
as in putheak. Zoo scheef ale een
haspel ale een kruiwagen — ale
een puthaak.
Sa dea as in loarte — as in pier. Zoo
dood ale een drol — ale een pier.

Sa filed as in ekkel — in iel — in
klontsje — sjippe. Zoo glad ale een
eikel — een aal een kandijklontje
— zeep. Sa glad ( glimmend) as in
wilster (pluvier) noemt men een dier
dat glimt van welgedaanheid.

Sa djar as rottekrad. Zoo duur ale.
rattenkruid.
Sa dom as in baerch — as 't efterein
fen in baerch — as in ezel — in
keal — in kou — in okse — in beest.
Sa deilis as hounen en katten. Zoo
tweedrachtig ale honden en katten.
Sa dryst as in bear. Zoo driest ( brutaal, onbeschaamd ) als eon beer.

Sa goed as er heech is. Zoo goedaardig
ale hij hoog is.
Sa greatsk ( ook sa pronksk ) as in pan.
Zoo trotsch ( ook zoo pronkzuchtig
ale een pauw.
Sa grien as gears. Zoo groen ale gran
( ook van verliefdheid ).
Sa grou as ton. Zoo grof ( van draad )
ale touw.
Sa grou as in pod — in tyk — hjerstkeal. Zoo dik ale een pad — een
herfstkalf.
schapenluis

Sa droech as hop — as koark — as
rys. Zoo droog ale hop — kurk —
rijst.

Sa geef as kryt. Zoo gaaf ale krijt.

Sa earlik as good. Zoo eerlijk ale goad.

Sa holder as gles. Zoo holder ale glas.
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Sa hird as in bikkel — in bonke — as
files — as in spiker — as stiel — as in
stien. Zoo hard ale een bikkel
een been — ale glas — een spijker
— staal — steen.
Sa hjit as in holder — as fiar. Zoo
hitzig ale een horsel ; zoo heet ale vuur.
Sa hoeden as in skjirkert, zoo beboedzaam ale een kraai.
Sa iepen as spek. Zoo open ale spek
(van een opene woad of zweer).
Sa jachtich as in teef. Zoo driftig ale
een teef.
Sa jaloersk as de divel. Zoo jaloerech
ale de duivel.
Sa kdld as in froask — as its — in
kikkert — in skylfisk — in stien.
Zoo koud ale een vorech — ale ijs - ale een kikker — een echelviech —
een steen ( kan een menech zijn ).
Sa Mid as petrel — as roet. Zoo koud
ale pekel — ale roet (kan het weder
zijn).
Sa keal as in lass — in sweal. Zoo
kaal ale een luis ---- een zwaluw. —
Ook toegepaet op geldeloosheid.

Sa mak as in hin — in skiep. Zoo tam
ale een kip — een echaap.
Sa mal as in beest — in toerre. Zoo
kwaad ale een beest — een tor.
Sa min as strie. Zoo zwak ale etroo.
Sa machtich as mieren. Zoo talrtk ale
de mieren.
Sa nitelich as in bolle. Zoo kwaadaardig ale een Stier.
Sa njuet as in dou. Zoo tam en goedig
ale een duff.
Sa read as bloed — as in krael — as jarre.
Zoo rood ale blood — ale een koraal
— ale gier. — 't Laatete is vuilrood.
Sa red as wetter. Zoo vlug ale water.
Sa roppig as in houn. Zoo gulzig ale
een hond.
Sa roun as in tromme. Zoo road ale
een trom.
Sa rach as in bear — as in doffert.
Zoo ruig ale een beer — ale een doffer.
Sa rudich as in pod. Zoo echurftig
ale een pad.

Sa kibich as in Witten hin. Zoo net
( enoeperig) opgeechikt ale een geepikkelde kip.

Sa seaft as side. Zoo zacht ale zijde.

Ha krebintich Las in kroade. Zoo krukkig ale een kruiwagen.

Sa siik as in houn. Zoo ziek ale een hond.

Sa kreas as in kriisbei. Zoo zuiver,
netjes ale een kruiebee.
Sa krigel as in bij. Zoo volhardend,
ijverig ale een bij.
Sa kloek as in ierdwjirm. Zoo zuinig
ale een aardworm.

Sa salt ale brein — as pikel. Zoo zout
ale brem — ale pekel.
Sa skien as salver. Zoo rein ale zilver.
Sa skier as in mird. Zoo onbehagelijk
grijs ale een bunsing (in 't laatste
zomerhaar ).
Sa sindlik of sa skien as de bran. Zoo
zindeltk of zoo rein ale een brand.

Sa klear as in klontsje. Zoo holder ale
een kandijklontje ( ook overdrachtelijk).

Sa sleau as potstrou. Zoo flauw (laf
openhartig ) ale potjestruif. — Ook :
sa slach (elaapzuchtig) as poatstrou.

Sa loai as in baerch. Zoo lui ale een
varken.

Sa slieprich as in die — as in poep.
Zoo slaperig ale een uil — ale een mof.

Sa licht as in fear. Zoo licht ale een
veder.
Sa larderich as in kat = katterig.

Sa sljucht as in pin. Zoo effen en glad
ale een pen.

Sa lilk as in baerch — as in tiger.
Zoo boos ale een varken, ale een tijger.
Sa meager as barnhout, — as in prilcke,
— in latte — in stOk, — in range.
Zoo mager ale brandhout, — een dorre
tak — een lat, — een etok, — een
rank.

Sa sliich as in' baerch. Zoo loom en
vadzig ale een zwijn.
Sa snoad as roet. Zoo vernuftig ale root.
Sa sal as spuid spek. Er van oververzadigd ale van gespuwd spek.
Sa smoarch as in tjirk. Zoo vuil ale
een tureluur ( vogel).
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Sa stiif as in peal — as in putheak.
Zoo stiff ale een paal, ale een puthaak.

Hy is yn 't sdlt bibiten. Hij is met zout
doortrokken ( een man van ervaring).

Sa steech as in bone. Zoo stug ale een
Stier.

Salt en stir krinkt de natar. — Sdlt en
stir, der kin 'k net oer, mar soviet en
fet, dat let my net. Zout en zuur,
daar kan ik niet tegen, maar zoet en
vet hindert mij niet.

Sa stom en dOf as in stien. Zoo stom
en doof ale een Steen.
Sa sterk as in bear. Zoo sterk ale een
beer ( kan een mensch zijn).
Sa sterk as izer. Zoo stork ale ijzer
(kunnen allerlei dingen zijn).
Sa taei as in mird. Zoo taai ( van leven )
ale eon bunging (kan een mensch zijn).
Sa taei as hier — as in ielshild. Zoo
taai ale Naar — ale een aalhuid ( kunnen allerlei dingen zijn).
Sa ticht as lever. Zoo dicht, vast ale
lever.
Sa ticht as in kanne — in pot. Zoo
dicht (zonder gaten) ale een kan —
een pot. — Iron.: sa ticht as in gatsjepanne, doorztgpan. — Toegepast op
iemand die nets kan verzwijgen.
Sa tin as /Jut. Zoo dun ale water.
Sa tin as in flues. Zoo dun ale een vlies.
Sa tsjok as prat. Zoo dik ale meelkoek.
( van brij, pap enz.).
Sa tsjok as in bollehild — as soallear, —
as in planke. Zoo dik ale eon stierenhuid — ale zoolleder, — ale een
plank. — Van geweven stoffen, leder,
papier, enz.
Sa toar as heide. Zoo dor ale heide.
Sa wach as in hountsje. Zoo waakzaam
ale een hondje.
Sa weak as bate,. — as brij. Zoo week
ale boter — ale brij.
Sa wyt as kalk — as kryt — snie — sape.
Zoo wit ale kalk — knit — sneeuw —
karnemelk.
Sa wyld as in ka. Zoo wild ale een kraai.
Sa wiet as in dweil — in kat. Zoo nat
ale een dweil — ale een kat.
salt.
Sa salt ha 'k it nooit iten. Zoo zout
heb ik het nooit gogeten (zoo buitensporig nooit gehoord ).
Dat binne bokkens mei salt. Dat zijn
bokkings met zout. — Scherpe toespelingen, steken onder water.

sang, sjonge.
Hy kin de sang net dtsjonge. Hij kan het
gezang niet ten einde zingen. — Fig. :
Hij schiet geld to kort om tot een
goad einde to brengen wat hip begonnen is. — Ook : Net to heech ynsette
( niet op to groote Schaal aangevangen),
den kinste 't net titsjonge.
Hy het in bulte noaten op 'e sang. Hij
heeft vele noten op zijn zang. — Hij
is veeleischend en heeft veel aan to
merken.
1k sjong gjin twa sangen for ien duit.
Ik zing geen twee liedjes voor den duit.
— Ik ben ongenegen tweemaal achtereen hetzelfde to vertellen.
Hja kin sjonge dat de nachtegael is der
mar in beest by. Zi.j kan zoo zingen,
dat de nachtegaal or slechts een boost
bij is.
Wy kinne wol tagelyk sjonge, mar net
tagelyk prate. Wij kunnen wel gezamenlijk zingen, maar spreken moeten we een voor een.
Alle lofsangen nimme in ein, de 119de
psalm ek. Alle lofzangen nemen een
elude, de 119© psalm zelfs ook.
se.
Bitelje as de se droech is. Betalen ale
de zee droog is (nooit).
Dat wasket de se dy net of. Dat waecht
de zee je niet af. — Daar kom je
niet vrij van, nl. iets to doen, vooral
to betalen, waarvan men afkeerig is.
It font op as de se. Het levert op ale
de zee ( overvloedig veel).
Ik bin 't rtizjen fen 'e se al wend. Ik
ben het ruischen der zee reeds gewoon ( dus niet dadelijk vervaard ).
Hy is seballich. Hij is afkeerig van de
zee. — Hij heeft van het zeevaren
zijn bekomst.
_Hy ropt al fen hearringen as se yet yn
'e se binne. Hij roept reeds van haringen ale zip nog in de zee zwemmen.
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Dy 't earst oer se fearn is Wier in
weachhals. Die 't earst over zee gevaren is, was een waaghals.

sear.
Hy komt my op 't sear. lit tact mij
op eene gevoelige plek ( beleedigt mij ).
Dat docht my sear. Lett. dat doet mij
An, fig. dat grieft nit, ik acht mij
daardoor miskend of beleedigd.
Der sit yet in did sear. Daar zit nog
eene oude wonde = veete.
In nije hou yn 't sear. Een nienwe
houw in de wond. — Nieuwe herinnering aan het leed, dat reeds bijna
vergeten was.
Twa houwen yn 't sear. Dubbel leed,
dubbele grief.
In plaster op 't sear. Een pleister op
de wond.
Nimmen hinket oan in oarmans sear.
Niemand hinkt aan eons anders leed.

segen.
Hy lit syn segen der oer gean. Hij laat
zijn zegen or over gaan (beschonwt
iets met het oog eene kenners om het
to beoordeelen ).
Hy bigjint to segenjen. Hij begint to
zegenen ( eig.: hij spreekt met luid gevloek zijne afkenring nit).
Der kin gjin segen op reste. Op zulk
eene onedele handelwijs kan gean zegen
rusten. — Ook : Der liket gjin segen op
to resten, of: It liket wol dat de fiok
(vloek) er op leit. (Van iets dat steeds
met tegenspoed to kampen heeft. Ook
ironisch).
Segen Jaen; zegen geven ( een koop slniten bij handslag, in den veehandel).
—Mytocht,jymoastenmysegnjaen.
— Jy moatte wear biede, oars krije
jy gjin segen. — Nou, den yet in ryksdaelder. — Kom, hdld de halt mar op,
segen der mei! — Me dunkt, je moest
me zegen geven. — Jo moat meer
bieden of je krijgt goon zegen. — Nu,
dan nog een rijksdaalder. — Kom,
hood je hand maar op ( met eon fermen slag): zegen or mee!
Om segen to habben liet de boer alear
in kou sonder tosken onder syn bisten
rinne. Op hoop van zegen liet de boer
weleer een tandelooze koe onder zijne

runderen weiden. ( Het tan.delooze
dier behoefde zeer zeker afzonderlijke
verpleging, misschien hield men dit
voor eene liefdadigheid, waarop zegen
kon worden verwacht.)
Oudt. seyne. God seyn' de weart en 't
from laech. • God zegene den waard
en het vrome gezelschap. — Groet bij
't binnenkomen in eene herberg. ( In
de eerste helft der 180 eeuw nog bekend.) — Een zegen ( vischnet) hoot
nog seine. — Tot heden is in sommige
streken van Friesland in oinsittend
laech een gezellig kringetje in de herberg. Voorheen dronk men dan voor
gezamenitke rekening uit een groot
glas, dat men rond liet gaan. — 't
Gebeurde ook dat ten slotte een voor
het geheele laech (het gelag ) betaalde,
nit mildheid of omdat de anderen verklaarden platzak to zijn.

sell, sale.
Wol 't net sale, den moat it driuwe. Wil
het niet zeilen, dan moat het drijven. —
Loopt de handel tegen, dan is het
beter weinig dan veal er aan to doers.
Altyd oer ien birch sile, dat giet net.
Altijd over een en denzelfden boeg
zeilen, dat gaat niet.
Hy set alle seilen der by. Hij zet alle
zeilen bij ( doet al het mogelijke om
zijn doel to bereiken).
Der kin me net op to seil gean. Daar
kan men gean koers naar richten. —
Het is to onzeker.
Hy is fiau op 't roer. Hij is flauw op
het roer. — Hij komt niet voor zijne
mooning uit. Ook : traag in het benaarstigen.
Boppe 't scan de heale reis. Boven het
zand de halve reis. — Van Harlingen
naar Amsterdam varende, zegt men,
als de Middengronden gepasseerd zijn,
dat de halve reis is volbracht.
Bramseilskoelte het nin kltiffok brek.
Bramzeilskoelte behoeft gean kluiffok.
— Wie zichzelf kan redden, behoeft
gean hnlp.
It rint my tit it roer. Het ( schip ) loopt
mij nit het roer. — Mijne krachten
schieten to kort, om het naar eisch
to besturen s mijn geldelijk vermogen
'
is ontoereikend
om de zaak verder
voort to zetten.
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Min moat in each yn 't sell hdlde.
Men moet een oog in het zeil houden.
— Dy skipper het in each yn 't seil,
zegt men schimpend ale er een gat
in het zeil is.
It sylt net rom ; it sylt "crap. Het zeilt
met moeite. — Men heeft met moeite
nauwelijks een bestaan.
Dat hoekje toboppe, den alle rekken site.
Zijn we dat hoekje (bocht, daar in
de vaart ) te boven, dan kunnen we
alle rakken zeilen. — Nog eene zwarigheid overwonnen, dan zijn we boven
Jan.
Hy sylt net djip. Hij zeilt niet diep. —
Hij is niet zeer degelijk in kennis en
verstand.
Nou moat de wever us helpe ; doek foar
de mest I Nu moet de wever ons helpen ; doek voor den mast ! ( zet zeilen bij).
Hy gyng mei in opstritsen seil der hinne.
Hij ging met een opgewonden hoofd,
in drift, daar op los.
As 't net site wol moat min lewearje.
Wil het niet zeilen, dan moet men
laveeren ( zich naar de omstandigheden schikken).
Wol 't net oer stj drhoard site, den moat
it oer bakboard. Wil het over stuurboord niet zeilen, dan moet het over
bakboord.
Onder in steand sell is 't maklik kloetsjen.
Onder een staand zeil ( bij zachten
wind) is het gemakkelijk met de kloet
te werken. — Heeft men uit een
vast inkomen gedeeltelijk zijn bestaan,
dan wint men 't andere gemakkelijk.
Better in lape sell as gjin seil. Beter
een gelapt zeil dan geen.
Blokken en skinen nin brek. Blokken
en schijven geen gebrek. — Helpers
en handlangers genoeg.
By de flotgearzen ldns. Bij het vlotgras,
(bij het walletje) langs.
Dat rint ut 'e liken. De zaak gaat uit
zijn verband (loopt verkeerd ). — De
liken = de touwen, die om de zeilen
genaaid zijn tot zoom. — Fig. kan een
mensal tit 'e liken zijn door overspanning.

sek.
Dy 't rint mei de hoer dy het hwet oer;
dy 't rint mei de sek dy het hwet brek.
Wie met een mand loopt venten, heeft

iets te missen ; wie met een zak loopt
bedelen heeft aan iets gebrek.
Folle wirden folle nin sek. Vele woorden vullen geen zak. Ook: La
sprekken folt gjin sekken.
Kom mei in sek om sappe. Kom met
een zak om sap ( of ander vocht.) —
Tot een onhandigen lomperd.
Min bynt wol sekken ear 't se folbinne.
Men bindt wel zakken dicht, eer ze vol
zijn. — Men staakt den maaltijd wel,
al is de maag nog niet opgepropt vol.
Min kin yen better omkeare yn in sek
as yn in pade. Men kan zich beter
omwenden in een zak dan in een
peperhuisje. — Men moet de wereld in,
niet tehuis blijven.
In hopen yn 'e bek, in bytsje yn 'e sek.
Veel gezwets en grootspraak, arm aan
geld en verstand.
1k hab lit de forkearde sek siedde. Ik
heb nit den verkeerden zak gezaaid
(zegt een landbouwer als hij veldvruchten heeft verbouwd, die, als zij verkocht moeten worden, laag in prijs
zijn, terwt1 andere, die hij niet verbouwd heeft, hoog staan).
Hy moat altyd de léste man de sek opjaen.
Hij moet altijd den laatsten man helpen den zak op den rug to nemen.
Fig. : — Hij is in een gezelschap zoo
stoelvast, dat hij altijd de laatste is.
Hy kin de pipers net yn 'e sek hdlde.
Hij kan de pijpen niet in den zak
houden. — Hij kan zich niet bedwingen om zijne guiterijen in de mouw
to houden.

Bile (trekzeel, gareel).
Hy moat altyd in swiere site lake. Hij
heeft altijd een zwaar gareel to trekken. — Hij moet steeds hard werken.
Hy is yn alle silen male. Hij is in alle
tuig bereden ( van een paard, fig.: van
iemand, die in velerlei zaken geschikt
en bekwaam is).
De sylbeage past him. Het gareel past
hem, hij is een bekwaam en ijverig
werkman.
De sylbeage knypt him. Het gareel knelt
hem. — Hij is afkeerig van werken.
shine.
Ile mei de sinne wol yn 't wetter skinen
sjen. Ik zie wel gaarne de zon in
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het water schijnen (dat anderen gelukkig zidn ).
Do wist er wol ho 't de sinne op gyng.
Toen wist hij wel hoe de zon opging.
— Toen begreep hij de zaak.
Ik ha de skyn ljeaver as de sinne. Ik
heb den schijn liever dan de zon.
Ho did is de sinne? Hoe oud is de zon?
— Welk uur van den dag is het.
Wachtsje jimme for noardewyn en al to
gleije sinneskyn. Wacht u voor noordenwind en al to felon zonneschtn. —
Verkeer met geringen en aanzienlijken
als het zijn moet, maar met beide niet
to gemeenzaam.
De sinne skynt op 'e skoarstien. De
zon schijnt op den schoorsteen ( het
staat er gelukkig voor ). — De sinne
skynt op 'e skatelbank (schaprade).
Man en vrouw, die wel eens twisten,
zijn bijzonder lief tegen elkattr.
Hy forgiet as stof yn 'e sinne. Hij
kwijnt weg. als stof in de zonnehitte.
De riizjende sinne wirdt oanbean, de
siigjende shout min. De rtzende zon
aanbidt men, de dalende schuwt men.
As de sinne is yn 't nest binne de luie
ljue op 't best. Als de zon is in haar
nest, zijn de luie lieden op hun best.

sitte.
Wy sitte net yn in oar syn blomtan.
Wij zitten niet in eens anders bloementuin ( spreken goon kwaad van een
ander ).
Wy sitte yn its eigen koalttin. Wij
zitten op eigen grondgebied ( en hebben alzoo vrtheid van spreken en handelen ).
Sit op ! dy 't mei wol. Neem plaats op
den wagon, wie meó wil rijden. — Fig.:
Wie moo wil doen, voege zich er bij.

zitten. — De onaangename gevolgen
kunnen langdurig zijn, b.v. van eene
bekleuming, een nat pak; fig. een belangrijke geldelijke schade.

sjen.
1k moat ris sjen ho 't dy foarke yn 'e
stdlle sit. Ik wil eons gaan zien, hoe
die vork in den steel zit (hoe 't met
dat zaakje geschapen staat ).
Ik sjuch it swirk wol .driuwen. Ik zie
het zwerk wel drtven. — Er is een
bui in aantocht ; fig.: er zal lets komen,
waarop ik niet gesteld ben.
Ik sjuch der spook yn. Ik zie gevaar
in die zaak. Ik onthoud er mij van,
of onttrek er mij aan.
Hy sjucht troch in pijlekkense brul.
ziet door een pijlakenschen bril ( beschouwt en beoordeelt iets verkeerd,
hetzij in werkelijkheid of figuurlijk ).
Lk mei wol sjen dat it mai giet, as 'k
er sels mar gjin skea fen ha. Ik zie
wel gaarne eens iets buitensporigs,
indien 'k er zelf maar geen schade
bij
Hy sjucht as in sure apel yn 'e yettich.
Hij kijkt als een zure appel in azijn
( erg zuur ).
Hy sjucht as in ale. Hij ziet als een
ail (norsch). — Ook : Hy sjucht as in
twinterbolle, als een tweejarige stier.
Hy sjucht as in katale dy 't op in waerme
stove syn belidenisse docht. Hij ziet
als een katuil, die op een warme stoof
beltdenis ( des geloofs) aflegt.
Hy sjucht as in doarwaerder, dy 't min
op syn jierdei forsape wol. Hij kijkt
als een deurwaarder, dien men op zijn
verjaardag wil verzuipen.

Hy sit yn 'e skarsek. Hij zit in den
schuurzak, in moeilijkheid, hetzij lichamelijk of geldelijk.

Hy sjucht oft er de pacht fen yettich het.
Hij ziet, alsof hij de pacht van azijn
heeft. — Hip ziet erg zuur.

Myn barman sit yn myn druven. Mtn
buurman steelt van mijn druiveboom
( zoekt mij heimelijk to benadeelen,
mijne klan.ten [ale handwerksman,
koopman of neringdoende] tot zich to
lokken ).

Hy sjucht oft er ien op het en de care
der troch nimme Hij ziet, alsof
hij er een op heeft en aan een tweede
denkt to beginnen. — Hij ziet erg
stuursch.

Dat bliuwt yen net yn 'e klean sitten.
Dat bltft iemand niet in de kleêren

Hy sjucht as in skylfisk op 't strati.
Hij kijkt als een schelvisch op het
strand ( zeer verlegen ).
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Dy sjucht dat er op 'e dwaelwei is en
den werom keart, het in goede rein dien.
Die ziet dat hij op den dwaalweg is
en dan terugkeert, heeft een goede
reis gedaan.
Hy bisjucht him sels fen binnen.
bekijkt zichzelf van binnen.
zit met gebogen hoofd te sluimeren.
Wy scille ris siert, hwa 't de blankste billen
het. Wt zullen zien wie de blankste
billen heeft ( den kampstrijd zal winnen ).
As 'k dy kearel sjuch, den hoef ik gjin
speidrank. Wanneer ik dien ( walgelijken ) kerel zie, behoef ik geen braakmiddel.
Hy kin mear sjen as him goed is. Hij
kan meer zien dan hem goed is ( nl.
nachtverschijningen).
Bitrou, mar sjen oan hwa. Woes niet
wantrouwend, maar zie toe wien gij
vertrouwt.
Elk kin sjen, mar net beskiedenlyk sjen.
Iedereen kan zien, maar niet alien
zien duidelijk, ( hebben niet dezelfde
gave van opmerking of berekening ).
Lek en brek by de t ails fen in oar en dy
sels foarby sjen. Vele gebreken in
een ander en uzelf voorbij zien.
Hy het yn 'e spegel sjoen. Hij heeft in
den spiegel gezien ( het zaakje onderzocht en 't is hem niet meegevallen).
Hy is to lui ont nei de sinne to sjen.
Hij is to lui om naar de zon to kijken
(het hoofd op te heffen ).
Dy 't net sjen tool moat de eagen to knipe.
Wie zich niet ergeren wil moet zich
van de menschenwereld afzonderen.
Ha jy him sjoen fen foaren, sjuch him
etc, fen efteren. Hebt gij hem gezien
van voren, zie hem ook van achteren.
Gij kent hem nog niet genoeg.
Htvet min net sjecht hindert yen, net.
Wat men niet ziet, geeft geen ergernis.
Ik sjuch him ljeaver fen efteren as fen
foaren. Ik sjuch him ljeaver Bean as
k,ontmen. Ik zie hem liever van achteren dan van voren, liever gaan dan
komen. — Ik lucht hem niet.
Hearren en sjen seoe yen forgean. Hooren
en zien zou iemand worden benomen
(door het leven dat er gemaakt wordt).
Hy •sjtteht bergen yn 'e loft. H j ziet
bergen ( kasteelen ) in de lucht.

Hy lit it sjen sa 't de eker it opjout.
Hij laat het zien, zooals de akker het
oplevert. — Hij zegt onomwonden zjn
meening. Ook : Hy seit it year sa 't yn
'e wrdld woechsen is, ongekunsteld.
Min moat altyd sjen oft min fear in
strjitte of foar in steech stiet. Men heeft
steeds toe te zien of men voor een
straat dan wel voor een steeg staat
( rekening houden met de toestanden ).

skea.
Der is gjin skea of der is skimp by.
Beloopt iemand schade, dan wordt hij
nog op den koop toe beschimpt.
De skea moat foar de bate tit. Men nioet
eerst de schade, dan de voordeelen
berekenen. Ook : Men moet zich
eerst uitgaven getroosten, wil men
voordeel behalen.

skiep.
As de hikke fen 'e daern is rinne de
skiep yn 't wyld. Als het hek van
den dam is, loopen de schapen in het
wilde.
As ien skiep blettert, den bletterje se
allegearre. Ms den schaap blaat, dan
blaten ze alien.
Der kinne in belts makke skiep yn ien
hok. Er kunnen vele makke schapen in
een hok. — Dikwijls voegt men hierbij :
Yet 'near wylde, hwent dy springe op
elkoar. Nog meer wilde, want die
springen boven op elkoar.
In sliepende wolf rint gjin skiep yn'e
Een slapenden wolf loopt geen schaap
in den mond.
Ion rudich skiep maleket folio. Een
schurft schaap maakt vele.
Keppelde skiep forstipe earst. Gekop pelde schapen zijn gevaarlijkst om
to verdrinken. Jongelieden, te streng
opgevoed, kunnen 't minat de verleiding weerstaan.

It

rattelt as in skieppekeutel yn'e sliepmatse. Het ratelt als een schapendrol
in een slaapmuts.

Hy

6:irtcht

as in skieppetyk dy 't syn

rrtoer bjuster is. lit kijkt (zoo ver-

legen ) als een schapenluis, die haar
moeder niet weet te vinden.
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Min skeart de skiep nei 't se wol ha.
Men scheert de schapen naar zij wol
hebben. — Men laat de menschen betalen naar zij vermogend zijn.
Dou komste as 't skiep skeard is. Gij
komt ( helpen ) als het schaap geschoren ( het werk gedaan ) is.
It komt him oan as 't did skiep it skiten.
De aandrang tot lets overvalt hem ale
een oud schaap de aandrang tot ontlasting.
De skiepkes binne him ontdreaun. De
schaapjes zijn hem ontdreven. — Van
een kind, dat, magespeeld, slaperig wordt, of van een dronkaard,
die na 't maken van veal leven in
slaap valt. Ook van een losbol, die,
arm geworden, ingetogen leeft. Eindelijk van een grijsaard, in wien alle
levenslust is gedoofd.
Hy is in wouter of in skiep. Hij is een
pleeglam of een schaap (in elk geval
een goedbloed ).

Mdlle skippen, dy 't oer gjin ien fen
beide &igen sile wolle. Leelijke ochepen, die over geen boeg willen zeilen.
Set net mear tuug op as 't skip drape kin.
Zet niet meer tuigage op, dan het
schip kan dragen.
As 't skip fen 'e helling giet, moat it ek
in namme ha. Wanneer het schip to
water gaat, moat het een naam hebben ( zoo ook alle andere dingen, die
men gereed maakt of onderneemt ).
In skip as in gedachten. Een schip ale
een ideaal. — Een uitstekend degelijk
en fraai schip.
Hy is altyd mei 't late skip oan wal.
Hij is altijd met het laatste schip aan
wal. — Hij is steeds de laatste, die
tehuis komt of ergens verschijnt.
As de boaijem ditsen is kriget it skip de
lest wol. Ale de bodem gedekt is,
krijgt het schip den last wel.

skine.

Hy is in swak skip. Hij is zwak van
lichaam.

Min kin foarOf net witte hwet yen foar
'e skinen komme scil. Iemand kan
vooraf niet weten, wat hem voor de
schenen zal komen ( wat hem zal
ontmoeten).

It leste skip moat ek fracht ha. Het
laatste schip moat ook vracht hebben.
— Wij kunnen nit alien even vroegtijdig gereed zijn.

Der is my folle foar 'e skinen sprongen.
Er is mij veal voor de schenen gesprongen. — Ik heb vele moeilijkheden
moeten bekampen.
1k scil him dat ris foar 'e skinen smite.
Ik zal hem dat ( die zwarigheid) eens
voor de schenen werpen (in den weg
leggen , die tegenwerping eens maken).
It barnt yet net op 'e skinen. Het brandt
nog niet op de schenen. — Het is nog
niet zoo heel erg.

skip, skipper.

Hy leit er in skippersknoop op. Hij
legt er een schippersknoop op (bevestigt zijn gezegde met een schippersvloek).
De slimste pleagen for in skipper binne
in lek, skip en in lilk wilts. De ergste
plagen eens schippers zijn een lek
schip en een kwaad wijf.
Trije is skippers rjucht en ien for de
feint. Drie is schippers-recht en den
voor den knecht. — In vroegeren tijd
ward o.a. ook van tabak die uit Holland in Friesland kwam, belasting
geheven, maar ieder schipper mocht
voor eigen gebruik drie ponden aan
boord hebben en den voor den knecht.
Doze vier ponden waren vrij.

1k scil ris nei 't lek liisterje, seit de
skipper, as er op 't ear lizzen giet
om in knipperke to nimmen. Ik wil
eons gaan luisteren waar het schip
lek is, zegt de schipper, ale hij op
zijn oor gaat liggen om een slaapje
to nemen.

Skippers skoftsje net as se sale kinne.
Schippers houden geen rusttijd, als zij
een goeden wind hebben om to zeilen.

Alle fraehtkes lichte, sei de skipper, en
hy smiet syn wiif oer boat. Alle
vrachtjes lichten, zel de schipper, en
hij wierp zijne vrouw over boord.

Best biteard, sei skipper Watse, it skip
forlern en 't easfet bihdlden. Best
afgeloopen, zel schipper W., het schip
verloren en het hoosvat behouden.
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Dat skip het tofolle walhout. Dat schip
heeft te veel walhout. — De luie
schipper ligt te veel aan den wal, wanneer het tijd van varen is.
Der bliuwt folle twisken wdl en skip.
Er blijit veel tusschen den wal en het
schip. — Veel komt niet aan den
rechten eigenaar.
De wdl keart it skip. De wal keert het
schip. — Is 't geld op, dan kan men
niets meer uitvoeren.
Ik sit yn 't ski pke en ik moat mei farre.
Ik zit in het scheepje en ik moot mee
varen ( aan mjjne omstandigheden kan
ik mij niet ontworstelen ).
De mage is 't roer fen 't skip. De maag
is het roer van het schip (het lichaam).
— Ook : De holle ( het hoofd ) is 't roer
fen 't skip.
Wy scale ris skienskip meitse. Wij zullen eons schoonschip maken ( opruiming houden, ons van veel onbruikbaars en overtolligs ontdoen ). Ook van
purgeeren.
In great skip het in bult sok. Een
groot schip heeft veel zog. — Voorname lieden hebben vele ingebeelde
behoeften.
Better it skip wei as de man. Beter
het schip dan de man verloren.

skiirre.
Hy het my yn 'e skjirre haven. Hij heeft
mij tusschen de schaar ( beet ) gehad,
(mij grof laten betalen).
Ik nil oppasse dat er my net yn 'e
skjirre kriget. Ik zal zorgen dat hij
mij niet tusschen de schaar krijgt ( om
mij kaal to scheren).
As 'k him ris yn 'e skjirre krij, scil
'k him net sparje. Krieg ik eons gelegenheid om hem to plukken, ik zal
hem niet sparen.
Dat frommis het in bek as in skjirre.
Dat vrouwmensch is zeer vinnig in
haar spreken.
It is allegearre mei de skjirre biknipt.
Het is alias met de schaar boknipt. —
De concarrentie is zoo stark, dat er
haast goon bestaan is to vinden.

skoech, skoenmaker.
Better in weazige skoech as in yeskige
tears. Beter de schoenen beslijkt, dan
de teenen met ascii bestoven.

Dat is in skoech dy 't my past. Dat is
een schoen die mij past. — Die uitval
trek ik mij aan.
Elk wit sels best hwer 't him de skoech
twingt. leder weet zelf het best, waar
hem de schoen knelt.
Mid dyn spyt by dy en smar dyn skoen
der mei. Houd uw spijt btj u, smeer
uwe schoenen er meg.
Hy siikket om heite skoech. Hij zoekt
naar zijn xaders schoen. — Hij tracht
zijns vaders voetspoor to volgen.
Hy reisget op 't skoenmakers-weintsje.
Hij reist op het schoenmakers-wagentje (te voet, geschoeid met laarzen of
schoenen ).
Dy dounsje scil het mear fen dwaen as
in pear skoen. Wie dansen wil heeft
moor noodig dan een paar schoenen.
Hy wol my de soallen wol id de skoen
tsjinje. Hij wil mij de zolen wel uit
de schoenen dienen. — Hij is zeer
welwillend jegens mij.
Min moat soms de onskamele skoen oantsjen. Men moot soms de schoenen
der onbeschaamdheid aantrekken. —
Ook : De dryste skoen oantsjen.
Hy tsjucht de male skoen oan. Hij trekt
de leeli.jke schoenen aan, viert zijn
kwade luim bot.
Skoenmakers-wiif in lape skoech. De
schoenmakersvrouw draagt gelapte
schoenen. — Men bedient zijne klanten
eerder dan zichzelf.
Syn dlde skoen witte 't wol. Zijne oude
schoenen weten het wel. — Al veinst
hij het niet to weten, hij wist het
reeds lang.
Min moat net mei hoazzen en skoen oer
yen hinne Bean litte. Men moat anderen niet met kousen en schoenen aan
over zich laten loopen (niet alle onrecht
en onbillijkheid geduldig verdragen ).
Ik hab him in pear nije skoen jown.
Ik hob hem een paar nieuwe schoenen
gegeven ( uit mijn dienst ontslagen ).
Skriuw dat mar onder dyn skoechsoallen.
Schrijf die ( schuldvordering ) maar
onder je schoenzolen ( die krijg je
toch nooit betaald ).
Hy wol mei twa foetten tagelyk yn ien
skoech. Hij wil met twee voeten tegelijk in een schoen (twee dingen doen
met de kosten die voor 44n noodig zijn).
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Hy het syn tilde skoen wer oantein. HO
heeft zijne oude schoenen weer aangetrokken. — Hij is weer tot zijn
oude kwaad vervallen.
Hy is op sleepskoen rekke. Hij is op
slofschoenen geraakt ( arm geworden ).
Men moat mar fest yn 'e skoen stean.
Men moet maar vast in de schoenen
staan ( zich schrap zetten, standvastig
zijn ).
Ik stean moarns al ier yn 'e skoen. Ik
ben 's morgens reeds vroeg in de
schoenen (in de weer ).
Ik woe net graech yn dy man syn skoen
stean. 1k zou niet gaarne in diens
schoenen staan (in de plaats van dien
man treden).
Hy stiet midden yn 'e skoen. Hij staat
midden in de schoenen. — Hij is een sul.
Dy tilde skoen ite kin en wer nije kakke,
kin hast ryk wirde. Die oude schoenen kan eten en dan weer nieuwe
loosen, zal spoedig rijk kunnen zijn.
Min moat gjin dlde skoen weismite ear
't min nije het. Men moet geen oude
schoenen wegwerpen, voor men nieuwe
heeft.
Twaris fiif is tsien, nul ik Mid er ien,
sei de skoenmaker, en do sei de feint :
Ast dou fen nul ien hdlde kinste, Mid
dat den ek mar, en by smiet de baes
it smarselktintsje nei de kop. — De
schoenmaker kreeg ruzie met zijn
knecht en besloot dadelijk met den
man of to rekenen. Hij nam de lei en
begon : ,,Tweemaal vjjf is tien, nul ik
houd er een." Waarop de knecht zei :
„Als jij van nul een kunt houden,
houd dat dan ook maar I" en wierp
den baas het smeerselkannetje naar
het hoofd.

skonken.
Skonken fen seis en acht. Beenen van
zes en acht, ( flinke stevige beenen). —
Misschien zinspelend op vetkaarsen
van zes en acht (in een pond ) ; dit
waren nog al dikke.
Earmen en skonken as skarrestilen.
Armen en beenen als schuurbalken.
( Toegoschreven aan een groot forschgebouwd vrouwspersoon).
Dy twa scille de skonken by elkoar stekke.
Dat paar zal de beenen bij elkander
steken (zal gaan trouwen).

sleat.
Hy fdlt mei de hele wdl yn 'e sleat.
Hij valt met den geheelen wal in de
sloot. — Hij zegt plompweg zijne
meaning.
Hy helpt my fen 'e wdl of yn 'e sleat.
Mtn (valsche of onbekwame ) helper
werkt mij veel meer achter- dan vooruit.
Men kin net oer twa sleatten tagelyk
springe. Men kan niet over twee
slooten tegelijk springen.
Hy het wol ris lit in sleat dronken der
't in Holldnner yn pisse hie. Hij heeft
wel eens uit een sloot gedronken
waarin een Hollander had gap ... ( en
spreekt nu Hollandsch, meent hij ).
Droechfoets oer 'e sleat. Droogvoets over
de sloot. — De uitgaven der onderneming staan met de ontvangsten gelijk.
De winst is niets. Ook: Skien tit en
this, zonder schade uit en weer tehuis.

smoar.
It set nin smoar. Het zet geen reuzel.—
De zaak gedijt niet.
Hy het frijhwet smoar nei 't er in beest
is. Hij is veel to trotsch voor iemand
die zoo weinig beteekent.
It is behdlden smoar. Het ifi behouden
smear. — Als men jets ontvangt of
kan behouden, wat men verloren achtte,
of waarop men niet rekende.
Hy is 't slachtsjen net wirdich omdat er
gjin smoar yn sit. Hij is het slachten
niet waard omdat er geen vet in hem
zit. — Zijne schuldeischers laten hem
ongemoeid, omdat er niets van hem to
halen is.

snie.
Snie' yn 'e weake modder jout froast.
Valt er sneeuw terwiji de grond week
is, dit voorspelt vorst. — Ook : Snie
yn't slyk jout yn trije dagen in f este dyk.
Fen snie het min trijeris lest : as 't falt ,
as 't der leit en as 't weiteit. Van
sneeuw heeft men driemaal last : als
zij valt, als zij op den grond ligt en
als zij wegdooit.

oldie.
Hy moat fen 'e konsjinsje snijd wirde.
Hij dient van de conscientie to worden
gesneden (n.l. iemand die eene zaak
aanvaardt, waarbij een nauwgezet geweten misplaatst is ).
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Hy snijt lit heel lear. Hij snijdt uit
heel leder. — Hij schenkt klaren wijn.
spek.
Dy 't sels net oan 't spek komme kin
Bunt in oar fade de swaerden net.
Wie zelf niet aan het spek kan komen,
misgunt dikwijls een ander het zwoord.
rint for spek en brea mei. Hij loopt
voor spek en brood meé. — Hij wil
ook meêdoen, maar is overtollig.
It spek is lit 'e wirtels. Het spek is
uit de wortels. — Er is nets meer
nit te halen; het vet is van den ketel.
1k sit hjir best, sei poes, en hja siet op
't spek. 1k zit hier heel best, zei poes,
en zij zat op het spek.
It is waer as spek, min kin der tilde
wiven mei fet meste. Het is weder als
spek ; men Kan er oude wijven mee
vet mesten. (Lekker weder.)
It is waer as spek, min sjucht gjin joacl
op 'e wei, lit stean in kristenminske.
Het is weder als spek, men ziet geen
jood op den weg, veel minder een
christenmensch. ( Leeljjk weder. )
It is waer as spek, mar sa fet net. Het
is weder als spek, maar niet zoo vet.
( Onaangenaam weder.)
Spek oan spinnen. Spek voor het spinnen. — Waar als werkloon.
Spek-satter, jild-satter en den nosh ris
spek-satter. De drie wenschen van
een frieschen polderwerker. Satter,
genoeg, volop ( geen friesch woord ).
As de rot op 't spek boon wordt, wol
er 't net frette. Wanneer de rat op
het spek wordt gebonden, wil ze 't niet
vreten.
Dat is gjin spek for clyn bek. Dit is
geen kost voor uwen mond. — Daar
moogt gij niet aan komen, een
mooi rijk meisje.
Hy hoeft gjin tsjokker spek to bigearjen.
Hij behoeft geen dikker spek to verHij heeft een good leven.
langen.
Hja wrotte hjar sels der lit as de maeitsen
lit it spek. Zij werken zichzelf er uit
als de maden uit het spek. — Door
te ver gedreven zelfzucht bewerken zij
hun eigeu schade.

Hy scil wol goed spek ha, veel spek opleveren. — Van een mestvarken dat
is voor den slager. Fig. : hip zal zeker
veel geld nalaten. Van een onden
rijkaard, die altijd spaarzaam is geweest.
It brekt him op as trang spek. Het
breekt hem op als ranzig spek. —
Het bekomt hem slecht. — Ook in
overdrachtelijken zin.
Hy is een hele spekkeaper. lit is een
heele spekkooper. — Hij is een man
van beteekenis, naar 't schjnt.
spinne.
Hja spint tofolle loopjern. Zij spint to
veel loopgaren. Zij is te veel op de
been en to weinig bij Naar huiswerk.
Hy wol 't er fyn Zit spinne. Hij wil het
er fijn uit spinnen ( het meest mogeltke voordeel behalen, vooral door
zuinigheid ).
Hy scil der gjin side mei bespinne. Hij
zal rlaar geene zijde bij spinnen ( geen
voordeel mob behalen ).
Wy kinne allegearre net spinne, al hiene
wy 't flaechs om neat. Wij kunnen
niet allen spinnen, al hadden we 't
vlas om niet.
Wol bigoun is haest spoun. Wel begonnen is haast gesponnen. Verstandig
ondernomen loopt eene zaak spoedig
en goed af.
It spoun der hird jern. Men spon daar
hard garen. — Er was daar hevige
twist. Ook : It spint gjin goed fern
mei dy twa, zij harmonieeren niet.
1k ha myn spinnen Of. 1k heb mjn spinnen afgedaan (mijne taak volbracht ).
lija kin fiif reaven lit in polo, spinne.
Zip kan vjjf bundels nit een pond spinnen. — Die vrouw is zuinig en borekenend en verricht daardoor wonderen.
Een reaf (Stadfr. roof) is een bundel
wollen garen, ( grof sajet ) die'/, pond
( 'Is kilo ) behoort te wegen. Ook
spottend van eene vrouw, die zich te
veel op hare zuinigheid en knapheid
laat voorstaan.
steden en plaatsen.
Dou scoest hjir de sted forriede. (Jij
zoudt hier de stad verraden. — Gij overrompelt one; gij berokkent ons onverhoods iets onaangenaamb.
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Goereis, Dokkum! Snits is ek in sta.
Goede reis, Dokkum! Sneek is ook
eene stall. — ( Ga N maar heen! we
zijn niet om je verlegen ).,
Hy het in stimme as 't klokkespil fen
Dokkum. Hij heeft eene stem als het
klokkenspel van Dokkum ( dat nooit
heeft bestaan ).
Hy is net fen Jousenbdrren. Hij houdt
niet van geven. Woordsp. op het gehucht Jousenburen in Leeuwarderadeel.
Hy is to Utkerken komd. Ht is to Uitkerken aangekomen. — Hij heeft zijn
kapitaaltje verspeeld.
Hy moat nei de Boalserterbregge of de
Dokkumer hegebregge om for in botsen eftertocht. (Ook : om in nije sachlape [zuiglap, tong], als het tabakrooken niet vlotten wil ). — By het gjin
eftertocht. Hij is achteloos, onoplettend,
onnadenkend en moat het middel ter
opscherping van zijn denkkracht gaan
halen bij dg Bolswarderbrug ( over de
Harlinger trekvaart) of de Klaarkampster brag over de Dokkumer Ee.
It is Bozumer miette. Het is Bozumer
maat ( eene voile overloopende maat ).
It fet wol altyd boppe driuwe, bihalven
yn 'e Potmarge. De grooten willen
altijd den boventoon hebben, maar in
het water zinken ze. — De Potmarge is
de naam van een vaarwater bij Leeuwarden; ook van gekookte gort met
rozijnen of pruimen, waar het 'vet
doorheen gewerkt is.
In warreboel as Molkwar. Een warboel
als Molkwerum. — _Tn het oude Molkwerum waren de huizen zoo wanordelijk
v(56r en naast elkander geplaatst, dat
het dorp den naam kreeg van ,,het
friesche doolhor.
Dy 't winskje wol dogge 't op 'e hege
wier fen Goaingea, den kriget min
helte mear as oars earne. Die wenschen wil, doe het op de hooge wier
van Goanga, dan verkrijgt hij eons
zooveel als ergens anders. — Zoo ook
op de duinen van Ameland.
Dy fen Mindersgea sealje ier en ride let.
Die van Minnertsga zadelen vroeg en
rijden laat. Zie ook I, 126.
De skipper fen Bakhuzen scoe in paep
helje en kaem thus mei in aep. Verwacht niet to veal.

II.

De forwielen lape, de rynske tape en
de hege steat meitse Frysldn bleat.
Pronkzucht, zwelgert en hoogmoed
maken Friesland arm ( zeide men reeds
voor eeuwen, evenals thans nog).
De hale feeljekant om. Den geheelen
Veluwkant om. — Reis over land uit
Friesland naar Amsterdam. Overdr.:
een omreis, niet langs den kortsten weg.
Efkes op hoasfoetlingen nei Balk. Eventjes op de kousen ( zonder schoeisel )
naar Balk. — Een middagdutje doen.
Hy is apart lyk as de firdgumer toer.
Hij is een zonderling. — Het dorp Firdgum heeft een toren zonder kerk en
geen aaneengesloten buurt. De toren
'staat alzoo geheel alleen. — Ook :
Hy is apart as de Aldehou.
Hy is sa wiis as 't stedsh4s fen Bremen,
dat foel fen wysheitt om. Hij is zoo
wijs als 't stadhuis van Bremen, dat
van wijsheid omviel.
Hy is fen Kleef. Woordsp.: Het geld
kleeft hem aan de vingers; hij is gierig.
Hy is bii ten 't gebet lyk as de preamskouwer fen Langwar do 't er yn dominys beantsjes skiten hie. Hij is buiten
het gebed, evenals de schuitevoerder
van Langweer, die dominoes tuinboonen had bemorst.
It is waer as to Wartene. Het is weder
als to Wartena. — Het oude stedeke
Wartena, thans een klein dorp, ward
in 1220 door zware stormen en hooge
watervloeden verwoest.
Stelle en swietekau ite is de wale fen
't Ameldn. Stolen en zoetigheid eten
is het genot van Ameland.
Staveren moat men yn Staveren siikje.
Staveren moot men in Staveren zoeken.
— Men wane niet het elders to zullen
vinden, want het oude rijke Staveren
bestaat niet meer.
Rin nei de Ryp op sleeptoffels I Loop
naar Dronrijp op sleepsloffen! — (Zie I,
293 ). Ben je mal? Loop naar de maan !
Summa summarum, fen Pinjum nei
Arum. ( Volksaardigheid.)
Sljucht en rjucht as dy fen Boalsert.
Slecht en recht als die van Bolsward,
(was de spreuk van den frieschen dichter Gijsbert Jacobs, maar het gezegde
moot in zijnen tijd en ook reeds veal
vroeger spreekwoordelijk geweest zijn).
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Bolsward was voorheen, vooral ten
tide der Schieringers en Vetkoopers,
onder de friesche steden hoog in aanzien en hare burgers stonden, naar 't
schijnt, gunstig bekend wegens hun
eenvoud en rechtschapenheid. — In
de volkstaal nog : Sljucht en rjucht
as Sjoerd Piters syn foarbroek =-v6Orbroek.
To Eagum, trije stappen fen 'e toer is
't midden fen 'e dy 't dat net
leauwe wol moat it mar bimiette. Te
Aegum, drie stappen van den toren,
is het midden der wereld; wie dit niet
gelooven wil ga het maar meten.
Wier leit tichte by Beltsum. Wier =
waar, waarheid. Speling op den naam
van het dorp Wier, bij. Berlikum in
Menaldumadeel.
Gau leit tichte by Snits. Gau = spoedig, vlug, rap. Speling op den naam
van het dorp Gauw, in Wymbritseradeel, bij Sneek.
Hy slacht er mei de Wierumer stOlc yn.
Hij slaat er met den Wierumer stok
in, onbesuisd.
Hy is in Draehtster, dy 't mear lithinget
as 't life kin. Hij is een Drachtenaar,
die hooger staat voert dan zijue middelen toelaten.
Aken en Keulen binne net yn ien dei
boud. Aken en Keulen zijn niet in
een dag gebouwd.
Hy sjucht oft er 't yn Keulen tongerjen
heart. Hij ziet, alsof hij 't in Keulen
hoort donderen. — Hij ziet verbaasd,
onthutst.
Hy kin Aken en Keulen wol op en Hamboarch er by; ook : Hy kin Hommerts
en de limp wol op en de Srnellebregge
der by. Hij is een veelvraat. Hommerts en Jutrijp zijn van ouds Ike
dorpen geweest ; Smallebrugge is een
dorp met 21 inwoners.
To Keulen skrobje se de strjitten mei
dldekloanje (verbastering van eau de
cologne). Te Keulen schrobt men de
straten met Keulsch water.
it giet by Spannum om. Het gaat bij
Spannum om ( het spant er ). Speling op den naam van het dorp Spannum, in Hennaarderadeel.
Hy is fen Knyphuzen. Hij is een kntperd, gierigaard.

Heech oan en Smellebregge net bisile
kinne. Hoog aanhouden en de laagte
niet kunnen bezeilen. — Rijk levee
en ten slotte geen eenvoudig inkomen
meer kunnen hebben. Speling op de
namen der dorpen Heeg en Smallebrugge in Wymbritseradeel.
By is oan 'e poarte fen Utert ta.
is tot voor de poort van Uitert
( Utrecht ) gekomen ( nagenoeg arm ).
— Ook : Fen Follenhoven (V ollenhove)
nei Utert, dat giet maklik, mar fen
Utert nei Follenhoven, dat wol net sa
best. Van rijk arm to worden gaat gemakkelijk, 't omgekeerde gaat moeilijk.
De Walden is fen /Widen. De Wouden
is van houden. — Op den schralen
zandgrond zijn de boeren over algemeen zuiniger dan op de vette klei.
By is fordwaeld lyk as de mosk yn
Spanjen. Ilij is verdwaald als de musch
in Spanje.
Boargers fen Sleat, stean op! it is dei.
De hoarn is fol skyt en de rattel is
wei ; de koster is gek en de toer is
mdl. Ik wyt net hwet ik roppe sal.
Een nachtwacht to Sloten, Bien men,
toen hij sliep, terwij1 hij behoorde to
waken, een poets had gespeeld, riep,
toen hij dit ontdekt had : „Burgers
van Sloten, staat op ! het is dag. De
hoorn is vol drek en de ratel to zoek;
de koster is gek en de toren is mal.
Ik weet niet wat ik roepen zal.
Alarum, alarum I de bromme komt fen
Starum. Starum leit so fter yn't west;
Mekurren ys in stunknest ; Kooldum
ys in endepuel ; Waerkum het in
stumpe tuer. De Wiske leit er twiske.
Hynlepen spant de kroon fan alle
stidden en dorpen skoan. — Alarm,
alarm ! het gebrom komt van Staveren.
Staveren ligt zoo ver in 't west; Molkwerum is een stinknest; Koudum is
een eendepoel ; Workum heeft een
stompen toren. De Wiske ( een huis )
ligt er tusschen. Hindeloopen spant
de kroon van alle steden en dorpen
schoon.
To Toppenhuzen der fange se de luzen
en to Twellingea der knipt min se dea.
Toppenhuzen is Oppenhuizen en Twellingea Uitwellingerga; beide dorpen in
Wymbritseradeel. — In bleat gat is't
wapen fen Toppenhuzen.
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De Winamer katten jeije de Millumer
rotten troch de Harnser kloksgatten.
De Wijnaldumer katten jagen de Midlumer ratten door de Harlinger kloksgaten ( galmgaten in een klokketoren).
lie wenje hjir op 'e hege droege klaei ;
ik krij oars neat as sure Ape en
waei. Ik gong wer nei de Wdlden,
der kin ik greate stukken hiel heilde ;
der krije wy troch in dei greate stikken spek en ljirre mei. Ik woon hier
op den hoogen drogen kleigrond; ik
krijg anders niet te drinken dan zure
karnemelk en hal. Ik ga war naar
de Wouden; daar kan ik groote geldstukken besparen, daar krtgen wij
elken dag groote stukken spek en
rookvleesch toe.
Feder, der leit 'en sold& in 't weter ;
geef mei 'en hek, den sal 'k 'em der
sit hele. — Gezegde om het bespotteljjke van het Harlinger stadsdialect
te doen uitkom:en. In het oud-Leeuwardsch was het : Faaider, der leit 'en
soldaait in 't waaiter ; geef my 'en
haaik, dan sal Ve 'em der iit haaile.
— De oude Leeuwarders zeiden ook:
En potse met 'en hitse, dan he je gyn
lepeltse nodich ; een potje met een
tuitje, dan heb je geenlepeltje noodig.
— Nog zijn er to Leeuwarden wel
arme lieden die ,,gyn skunen an 'e
futen" hebben. — Te Hindeloopen,
zegt men, werd eons door den stadsroeper bekend gemaakt : Dyntere
kaaike to kaat,:p, bi de Me, de hale
en de faandele. Deventer koek to koop,
bij den geheelen, den halven en den
vierden.
De Kollumer luden prate fan suden en
wuden. De Biirumer kollen spreke fan
sollen en wollen. — Te Kollum spreekt
men een Stadfriesch dialect, to Burum
een plat Groningerlandsch.
Ameland, schamel land, hooge dunen en
wit zand. De koeien sch ..... er den
brand ; is dat Been goedkoop Ameland?
— Op Ameland zoeken des zomers
arme menschen de gedroogde koemest
van het veld, voor haardbrand. In
vroeger eeuwen, toen men de waarde
van den meat niet kende, was dit
gebrnik algemeen.
Nessumer kat het jongen had, 'en grize
met 'en grauwe, de eene had 'en tippel
op 'e steert, de andere icon niet mauwe.

Nessumer katten vliege bij de latten ;
vangt 'en muus, steek 'em in 'e Ws,
braad 'em in 'e pan, eet er lekker van.
Burefyk ( inwoner van het gehucht Buren
op Ameland) zat op 'e dyk, zat op 'e
dam ; alle kraaien pikke er van.
Hollum is et buttervat, Ballum is et
stuufgat.
Hollum met syn hooge toren, Ballum
het (heeft) syn naam verloren (Ballum was oudtijds de hoofdplaats van
Ameland). Nes is de hoofdstad, Buren
is 'en moddergat.
Hanen en bat yn 'e Wdlden to Earskernis. Een denkbeeldig dorp, waar
men zegt dat snoevers en pothers,
die van niets tot lets zijn gekomen,
tehuis behooren.
De Wetterldnners kamen der ek by. Er
werden tranen gestort. Eig. zijn de
Waterlanders de bewoners van Frieslands laagste gedeelte, met vele meren, poelen en stroomen.
Hy is op 'e dtintse hei. Hip is op de
het in de dninen. — Hip is to zoek,
niemand west waar hip zit.
Flokken en swarren is 't wapen fen
Molkwarren. Vloeken en zweren is
het wapen van Molkwerum.
Biste fen trillehei ? Ropste dyn wird
werom? Zijt go van trillehei? Roept
gij uw woord terug?
Dat is sa did as de wei fen Jeruzelitn ;
Dat is zoo oud als de weg van Jernzalem (zeer oud. — Van zaken, niet
van personen).
De lytse bern komme tit de Ferwoallinger beam, zegt men to Workum. De
kleine kinderen komen nit den Ferwoudener boom (den boom to Ferwoude nabij Workum).
It scil wol Grouster ierde ( aarde ) wirde.
Mien graf zal wel to Grouw zips ( of
waar men anders moge wonen ). — Gezegd als iemand denkt to zullen sterven en begraven worden waar hij thans
woont.
By de Brol (te Leeuwarden) yn 'e
blauwe brul is blauwe baei te keap. —
Aardigheid, om eenige malen na elkander vlug, zonder hapering uit te spreken. Zoo ook: .De Blijere blije brijklok.

404
Njuggen-entnjuggentich frjentsjerter
ljeapewjukken. Negenennegentig fra-

neker kievitsvlerken. ( Schibboleth.)

Wi binne Wdldtsjers, Ja, Weadtsjers
binne wi ; wi drage skoen mei gaspers,
de linten hingje er bi. Schimp op de

bewoners van het noordelijkste gedeelte der friesche Woudstreken, waar
men zegt : bi, di, hi, mi, wi, voor:
(spr. big, hij,
by, dy, hy, my, wy, 'dt,
mij, wij), zooals in 't overige Friesland, behalve to Hindeloopen en op
Schiermonnikoog.
Korn eksteur, set alle finsters mar iepen,
den kin de divel mei him weifleane,
sei de grytman fen Ferwert. — H. H. v.

Knijff, grietman van Ferwerderadeel
(1729-1770) had een boerenknecht in
verhoor genomen, beschuldigd van een
meisje to hebben verleid en haar niet
willende trouwen. Ook voor den grietman bleef hij de schuld ontkennen,
maar mjjnheer zet: Ile sjuch wol datst
my tofoarenliichste, ik zie wel dat gip mij
wat voorliegt, kom executeur (politiedienaar) zet alle vensters maar open,
dan kan de duivel met hem wegvliegen.
Waarop de vent riep : 0 ne, mynhear !
ik ha't al dien, ik heb het kwaad wel
bedreven. Dat moist ik wol, zel mijnhoer, jimme moatte mar gau trouwe,
jelui moet maar spoedig trouwen gaan.
Bomke boppe I sei de boargemaster fen
Frjentsjer tsjingreef Maurits. Bomke (?)

boven! zei de burgemeester van Franeker tot graaf Maurits van Nassau,
die in 1664 door Franeker trekkende,
door het broken eener brag in de stad,
met een gedeelte van zijn gevolg to
water geraakte en toen niet zonder
levensgevaar was.

Sterkedrank. Dronkenschap.
Hy het it net fen hearren en sizzen,
hy het de baes sels spritsen. Hij heeft

het niet van hooren zeggen, maar den
baas zelf gesproken. — Hij is flunk
dronken.
Hy het de Beast fen Tsjitskemoai. Hij
heeft den geest van Tjitskemui (eene
kroeghouderes ). — Hij is dronken.
Tsjitskemoai forkocht stopjern troch de
trachter, stopgaren door den trachter

= jenever.

Hij is armsterk ( spierkrachtig in den arm om een vol glas
op to heffen en naar binnen to wippen).

Hy is earmsterk.

Hij loopt alsof
hij een bok aan een touw heeft. —
Hij is in kennelijken staat van dronkenschap.

Hy het in bok oan 't tou.

Hy sjucht de stjerloft for in eartsou
oan en de moanne for in skieppentsiis.

Tit ziet den sterrenhemel aan voor
een erwtenzeef en de maan voor een
schapenkaas. — Hij is erg beschonken.
Hy het de koorts yn 'e teannen. Hij
heeft de koorts in de teenen (is
dronken).
Hy het striene skonken. Hij heeft
strooien (due zwakke) beenen. — Als
boven. Ook van iemand die op schaatsen den geeuwhonger krijgt.
Hwet immen dronken docht moat er
nochteren ontjilde. Wat iemand in

dronkenschap doet, moet hij ontnuchterd bezuren.
Hy het it flask yn 'e pikel. Hij heeft
het vleesch in de pekel (is beschonken).
_4s hy in st4r yn 'e b'asse het, den het
er for in diTheltsje toarst. Heeft hij
een stuiver in den zak, dan heeft hij
voor een dubbeltje dorst (naar jenever).
Alles komt torjuchte bihalven de forsapte clabeltsjes. Alles komt terecht,

behalve de verzopen dubbeltjes. —

Of dou mast de kastleins dochter
trouwe. Of je moot des kasteleins

dochter trouwen.

Der forsilpe mear yn 'e romer as yn 'e se.

Er verzuipen meer in het jeneverglas
dan in de zee.
De kastlein is yn 'e tapkast forsilpt.

De kastelein heeft zoo overvloedig
zichzelven uit de tapkast bediend, dat
hij op de flesch is gegaan, of ook : een
totale dronkaard is geworden.
Hy is sels apteker, hy het it for in bytsje.

Hij is zelf apotheker, ht heeft de
medicamenten goedkoop. — Van een
kastelein die veal drinkt.
Hy leit yn 'e kromhouten. Hij ligt in de
kromhouten (slaapt zijn roes nit).
Hy het in stile lead op 'e holle. lit heeft
een stuk lood op het hoofd (is topzwaar, is drOnken).
Hy het in stile yn 'e krage. Hij heeft
een stuk in zijn kraag (hals ). — Hij
is dronken. Bij verkorting: Hy het in
stile yn. Hy het in stile yn as in
Switser.
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Hy is oanbarnd fen 't large sitters.
Door lang (in de herberg) to zitten,
is hij aangebrand I dronken geworden ).
Hy het in forkearde (of goede) drank
oer him. Hij is in beschonken toestand
kwaad- of goedaardig. — Ook: Hy
het in plezierige drank oer him.
In sliepmatske nimme. Een slaapmutsje
nemen ( een borrel tegen den tied van
het naar bed gaan ). — It hert ris kjel
meitse. Het hart eens doen sehrikken
( door 't nemen van een borrel).
Hy is sa dronken dat er de Aldehou
for in iitpluzer oansjucht. Hij is zoo
beschonken dat hij de Oldehovetoren
voor een pijpuithaler beschouwt.
By het in sneetsje yn 't ear. Hij heeft
een sneedje in zijn oor. — Hij is een
weinig beschonken.
Hy miet de kastlein nei. Hij meet den
kastelein na ( eig.: het vocht dat de
kastelein hem toemat, door het weer
nit to braken).
Hy het him aerdich to pakken. Hij heeft
hem behoorlijk to pakken. — Hij is
flunk beschonken.
Hy sjucht oft er barnd koarn iten het.
Hij ziet, alsof hij gebrand koren gegeten (jenever gedronken) heeft.
By stapt oer 'e foet. Hij stapt met zijn
eenen voet over den anderen ( omdat
hij beschonken is).
Hy praet mei in slash yn ' e tonge. Zijne
spraak is ietwat belemmerd ( door de
uitwerking van gebruikte borrels).

Dronkene male sprekt hertengroun. De
mond eens dronkaards spreekt uit 's
harten grond. — Ook: Dronkene ljue
en lytse bern sizze sa 't se tinke.
Dronken lieden en kleine kinderen
spreken zooals zij denken. Ook : In
dronken man leit it hert op 'e tonge.
In hapke oer 'e team. Eig. het paard
bij korte rust een weinig gras laten
vreten met den toom in den bek. Fig.:
ter loops bij het work een slokje nemen.
Hy kriget it neilet. Hij krijgt het nagelui (zijn afscheidsklokkengelui, hij
wordt begraven). — Fig.: van een
dronkaard, die op een handvoertuig
tehnis wordt gebracht en dan ook wel
een ltk wordt genoemd.
Hy het rumoerpillen ynnond. Hij heeft
rumoerpillen ingenomen. — Hij is zeer
rumoerig, tengevolge 't gebruik van
borrels.
Hy is sa dronken dat er gjin prut sizze
kin. Hij is zoo dronken dat hij niet
,,prat" kan zeggen.
De kliper is in sailer en syn wiif is in
fretter ; is dat better? De kuiper is
een zuiper en zijne vrouw is een smulate'', is dat beter?
De divel het yn 'e jenever passe. De
duivel heeft in de jenever gap . st.
In goed siman kin wol ris wiet wirde.
Een goed zeeman kan wel eons nat
worden ( een flunk man wel eens
beschonken ). — Ook : In goed seman
kriget wol ris in wiet seil.

Hy het tofolle ballast ynnomd. lit heeft
to veal ballast (borreltjes) ingeladen.

Hy het to djip syld. Hij heeft to diep
gezeild. — Hij is nat geworden (beschonken).

Hy het de kanne yn 'e kop. Hij heeft
de bierkan in zijn hoofd. — Het bier
heeft hem bedwelmd.

Hy rint mei in wiet seil. Hij loopt met
een nat zeil. — Hij heeft zich bedronken.

Hy is oer syn Wier. Dit wordt nog gezegd al heeft de beschonkene goon
bier gedronken. Stadfr. : Hij is over
syn t/eewater.

Hy het spraekwetter hawn. Hij heeft
spraakwater gebruikt ( een borrel gedronken en is daardoor praatsch).

Hy heildt him oan heger boart. Hij
houdt zich aan hooger boord ( om
vallende niet in het water terecht to
komen, want hij is topzwaar ).
In drinker ' siikket in klinker, mar in
fraet is eigenbaet. Een drinker zoekt
een klinker ( een makker), maar een
vruat behoudt lieft alles voor zich.

Hy st2pt mar for 't faderldn mei. Hij
drinkt alsof het voor 't vaderland gaat
( op 's lands kosten).
Hy het in lest mei in boppelest. Een
last met een bovenlast heeft een schip,
dat met turf, hooi, enz. tamelijk hoog
boven boord is opgeladen, fig. iemand
die zoozeer beschonken is, dat hij zich
met moeite staande houdt.
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Hy spuit net yn 'e jenever. Hij spuwt
niet in den jenever (daarvoor lust hij
hem te gaarne ).
Hy sjucht twa for ien. Hij ziet dubbel.
Omnis bons odor lucri est, sei in ofsette doininy en hy lege in haske for
in slok, hip ledigde een privaat voor
een borrel.
Hy is sa dronken as in ale — as in keal —
as in dwell — as in slet — as in
kakstoel. — Sa dronken dat er gjin
dei sjen kin. Zoo dronken als een
uil — een kalf — een dweil — een
slot — een kinderstoel — zoo dronken
dat hij niet zien kan.

stien.
Dat moat sinke as in stien. Dat moet
zinken als een steen ; die zaak of
huishouding wordt zoo onverstandig
en geldverspillend beheerd, dat hear
ondergang is te voorzien.
In stien kin allinne gjin moal mealle.
Een steen alleen kan geen meel malen.
— Met vereenigde krachten moet men
werken.
Ik hdld myn string fast al scil de onderste stien boppe. Ik sta op mijn stuk
al moet ook de onderste steen ( van
het gebouw ) boven.
De stien der 't in oar him oan stiet
moat min zit 'e wei lizze. De steen
waaraan een ander zich stoot, moet
men nit den weg leggen.
Hy klaget stien en bien. Hij klaagt steen
en been, heeft veel to klagen.
lk bin sa kdld as in stien, door en
door koud.
In skoall'master moat netbreidsjen en
stienseagjen leare, sei min alear. Een
• schoolmeester moot netbreien en steenzagen leeren, zet men weleer ( om
zich te oefenen in geduld ).

stjerre.
Der 't de kok fen honger stjert en de
skinker 'fen toarst, der is 't net rom.
Waar de kok van honger sterf en de
bottelier van dorst is geen overvloed.
Hy sjucht as in skylfisk yn 't stjerren.
Hij kijkt als schelvisch, die op sterven
ligt.

Hy het syn stjerren der oan dien. Hij
heeft zijn sterven er aan gedaan (is
aan a e gevolgen er van overleden). Ook:
Dou scilst dyn stjerren der net oan
dwaend gip zult er niet van sterven.
Hy het tofolle om to stjerren en to min
oin to libjen. Hij heeft to veel om
van honger to sterven, te weinig om
behoorlijk van te leven.
Alden moatte stjerre,jongenkinne stjerre.
Ouden moeten sterven, jongen kunnen
sterven.
Al hwet siik is stjert net. Al wat ziek
is, sterft niet. — Een bedorven zaak
kan soma wel herstellen.
't Is better in bidler to stjerren as to
libjen as in bidler. Het is beter bedelaar te sterven, dan to leven als een
bedelaar.
As hja steande stjert scil se folle kostje
moatte fen omstietten. Als zij staande
sterft, zal ze veel moeten kosten voor
't omverstooten. — Van een zeer eigenzinnig veeleischend mensch gezegd.
Dy 't gjin kwea bilibje wol moat ier
stjerre. Wie geen kwaad wil beleven,
moot vroeg sterven.
Hwa fen driigjen stjert scil min mei
firten biliede. Wie van dreigen sterft,
zal men met veesten beluiden.

stoel.
Hy sit yn 'e twangstoel. Hij zit in den
dwangstoel. — Hij leeft op gedwongen
voet, beperkt door omstandigheden.
Hja binne to stoel en to bank. Zip zijn
to stool en ter bank. — Zip zijn op
de plaats hunner bestemming ingericht
zoo het behoort.
Dy 't op 'e stoel sit hdldt him oan 'e
speaken. Die op den stoel zit, houdt
zich aan de spaken (zorgt er voor
zijne plaats to kunnen behouden).
Set in froask op 'e stoel, hy ljeapt wer
yn de poel. Zet de kikvorsch op een
stool, hij springt weer in den poel.
Intnzen op 't stoeltsje setae. Iemand op
zijn stoeltje zetten (hem zoo naar den
zin praten dat hij bijzonder in zijn
nopjes is).
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swart.
Hy het my mart makke by myn folk.
Hij heeft veel leelijks van mij verteld
aan mijne bloedverwanten.
By leit op in swarte namme, hij staat
slecht ter naam en faam.
Hy is smart yn 'e male. Hij is zwart in
den mond (brutaal en hatelijk in zijn
spreken ).
Us dominy is yn 't swarte gild. Onze
predikant is in het zwarte gild (lid van
de synode der hervormde kerk ).
Swart en bran dat giet er mei. Zwart
enbruinverdient de voorkeur. — Zwarte
en bruine paarden vallen bij de friesche
boeren het meest in den smaak.
Swart op wyt, dat is prefyt. Schriftelijk eener schuld of overeenkomst, voorkomt twist en kosten.
Skriuw dat mei swart kryt yn 'e skoarstien. Schrijf dat met zwart kri.jt in
den schoorsteen (laat het voor altijd
vergeten zijn).

taei.
Dat wirdt in taeije sneed. Dat zal een
taaie snede zijn ( een moeilijk work).
Hy is taei foar 'e sneed, taai om to snijden. — Hij laat zich niet gemakkelijk
geld afpraten. — Ook : Hy is taei
foar 't gat.
1k ha der in taeije mier oan. Ik heb
daar erg het land aan.

De tiid hdldt nin skoft. De tijd houdt
geen verpoozing.
Elk is syn tiid nedich en loaikerts foaral.
leder heeft zijn tijd noodig en de luiaards vooral.
Keapje 't yn 'e tiid en brisk it yn 'e
need. Koop iets wanneer 't wordt
aangeboden ( voor billijken prijs ) en
gebruik het als ge 't noodig hebt (en
't soms niet to koopen is).
Tiden habbe wertiden. Ttden hebben
tegentijden. — Voorspoed en tegenspoed wisselen elkander af.
TiidgenOch kaem to let. Tijds genoeg
kwam to laat.
Hy is net op 'e tiid Ofdreage. Hij is niet
inttds geoefend (in de school der
ondervinding).

:'din moat de Udell brake sa 't se binne.
Men moat zich naar tijdsomstandigheden schikken.
Der komt in tiid nei disse tiid en dy
hjit smertekern. Er komt een tijd na
dozen tijd en die heat smartgevoel.
— Een lichtzinnig leven heeft smarteltke gevolgen. Ook: De smertlikanen
( smarten ) komme der nei.
Hy is dt 'e tiid. Hij is nit den tijd
(overladen). — Ook: fly is at syn lijen,
na veel doorgestaan lijden (zielsverdriet of lichaamssmart) overladen.
Kona tiid, komt ried. Komt de tijd
( voor het een of ander) dan komt er
ook raad.
Elk fisket op syn t(j. leder vischt op
zijn getij ( houdt rekening met de omstandigheden om zijn voordeel to doen).
Alle Wen binnen net allike heech.
getijden (van vloed) zijn niet even
hoog. — Het gaat niet altijd even voorspoedig.

tingje.
Hwet min der of tinget is earst bitelle.
Wat men (op den prijs eener koopwaar)
eerst betaald.
afdingt, is
Ik set net for tinyjen. Ik heb op mijne
waren vaste prijzen, waar niets valt
af to dingen.
As de rjuchter easket : in feans-jier
sitte, — den lit er yet wol ris hwet
Oftingje. Is des rechters eisch : drie
maanden gevangenisstraf, dan laat
nog wel eons iets afdingen.
Immen nei de ljirre (lett. zijn zitvleesch)
tingje; iemand kranig aanvallen ; eig.
horn bevechten met scherpe wapens ;
fig. hem aan boord klampen met een
eisch of verzoek. — In faem nei de
ljirre tingje, met een huwelijks-aanzoek.

took, tosken.
Hy sit mei de male fol tosken. Hij zit
met den mond vol tanden ( spreekt
geen woord).
De tosken jakje my. De tanden jeuken
mij. — Ik gevoel sterken aandrang om
eons kras mtn meening to zeggen.
Hja heine alles op 'e tosken. Zij ( kinderen en dienstboden) vangen alles op
wat in huis besproken wordt; luisteren
er soms naar met half geopenden mond.
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As dat klear komt dogge ics de tosken
net mear sear. Ms dat gereed komt
pijnigen ons de tanden niet meer. —
Wj beleven dat niet.

Dou hoefst der gjin tromme fen to slae n.
Ik wol 't net op 'e tromme ha. Gij
zult mij genoegen doen door de zaak
niet ruchtbaar to maken.

Hy wol my op 'e tosken nimme. Hij

Dy ljue binne op 'e tromme. Die menschen zijn in opspraak ( het onderwerp
der algemeene kwaadsprekerij ).

wil nit op de tanden nemen. — Hij tracht
mij to misleiden teneinde het mijne in
to palmen.
Min moat solcke snalcen soms de tosken
ris sibs litte. Listige bedriegers moot
men soms de tanden eens laten zien
( hun toonen dat men zich weet to
handhaven).
Hy het gjin hier op 'e tosken. Hij heeft
geen haar op de tanden ( geen moed
om zich to handhaven ).
tou.
Der komt altyd wol ris in kinkel yn 't
ton. Er komt altijd wel eens een kronkel in het touw. — De vrede tusschen
man en vrouw wordt wel eens een
weinig verstoord.
Hy hinget oan in rottich tou. Hij hangt
aan een rottend touw. zal haast
bankroet moeten gaan.
lk lit my oan gjin strie bine sa lung
der ton is. 1k laat mij aan geen stroo
binden, zoo lang er touw is ( door geen
zwarigheden hinderen, zoo lang ze niet
onoverkomelijk zijn ).
Oan in rottich ton moat min net to hied
lake ( niet to hard trekken ). Van het
zwakke moet men niet to veel vergen.
Dat kinne gjin touwen halde. Daar zijn
geen krachten voor berekend. — Die
zaak moet font loopen.
It stiet yet oan 't hoarntou. Het hapert
nog aan het hoorntouw. — Het koebeest
is in zooverre verkocht, dat kooper
en verkooper het nog oneens zijn wie
van hun beiden het hoorntouw ( waaraan het dier geleid moet worden) zal
betalen. ( Eene aardigheid in den veehandel. )
It has hinget yn touwen. Het huis hangt
in touwen ( is z66 in rep en roer door
levenmakerij van kinderen of anderen,
dat men niet weet waar zijn hoofd
staat ).
tromme.
Der is hwet op 'e tromme. Er wordt iets
bij trommelslag bekend gemaakt. —
Fig. : van een nieuwtje, dat algemeen
besproken wordt.

Dy . 't kapje wol moat gjin tromme slaen
litte. Wie staatkundige plannen smeedt,
moet daar geen gerucht van maken.
Hy stiet by syn wird as de hazze by
de tromme. Hij staat bij zijn woord, als
de haas bij de trom.
trouwen.
Wotte sa wotte. Der Neste de knotte.
Wotte 't net dwaen, sa kinst him yn
trije dagen wer Jaen; of: Wotte it
nitte, sa kinste 't litte. Wilt ge zoo
wilt ge. Daar heb je den knoopdoek.
Wilt ge het niet doen ( hem niet aanvaarden) dan kunt ge hem met drie dagen
terug geven — of : wilt ge het niet
zoo kunt ge 't laten. Toespfaak bij
't aanbieden van den trouwpenning in
vroeger tijd. Zie I, 205.
De polderjonges trouwe oer de puthaak.
De polderarbeiders trouwen over den
puthaak, zegt men. Twee hunner, reeds
op jaren, houden het werktuig ieder
bij een einde vast, bruidegom en bruid
springen er over en 't huwelijk is gesloten.
De bidlers trouwe onder 'e skoarstien
yn 't bildlers-ketier, onder den schoorsteen in een bedelaarslogement.
Dat is in pearke for 't mosterstip. Dat
is een bruidspaartje voor de mosterdsans (het zal sober moeten levee, heeft
armoede en gebrek in het vooruitzicht). Stadfr. : Sy komme in't gild van
de gelapte kousen.
Mei 't trouwen komt de doar fen bikommernisse iepen. Met het trouwen
komt de deur van bekommernis open.
De ljeafde is blyn, mar in poas nei 't
trouwen falle de skilen fen 'e eager.
De liefde is blind, maar eene poos
na het trouwen vallen de schellen van
de oogen.
Trouwen is gjin ienminske-wirk. Trouwen is geen werk voor een persoon,
men kan het dus niet altjd wanneer
men wil.
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Better to trouwen as to barnen, sei de
pastoar fen Ysbrechtum, en hy joech
de geboaden hwet to let oan. Beter te
trouwen dan to branden, zei de domino
van Ysbrechtum, toen hij wat to laat
tot het trouwen overging.
Dy 't priizge wirde wol moat stjerre,
dy 't lekke wirde wol Moat trouwe.
Wie geprezen wil zijn, moot sterven;
wie gelaakt wil worden moot trouwen.
Dy trout kriget in bongel oan 'e feet.
Die trouwt krijgt een blok can't been.
Hy wol mei de smids dochter trouwe.
Hij wil met de smidsdochter trouwen
(zich aan het aanbeeld verbinden, het
grofsmeden gaan leeren ).
Trouwen en bargeslachtsjen het syn titfallen. Trouwen en varkensslachten
valt niet altijd naar verwachting uit.
Sa binne wy net troud. Z66 Ain wij niet
getrouwd (niet overeengekomen). — Op
die voorwaarden heb ik de zaak niet
aanvaard.
Ile scil 't net wer dwaen, sei de dldfeint,
do 't him moeide, dat er jong net
troud icier. Ik zal het niet weer doen,
zei de oude vrijer, toen 't hem speet,
dat hij jong niet getrouwd was.
Ajar amore mei net gear. Hun adem
mag niet samensmelten. — Zij mogen
mekaar niet trouwen.

tsjerke.
Al is de tsjerke great, de pryster sjongt
lykwol net mear of lade,- as er mei.
Al is de kerk groot, de priester zingt
toch niet moor en luider dan hij kan.
Alde tsjerken habbe tsjustere glesfinsters. Oude kerken hebben duistere
( verweerde ) vensterglazen. Oude lieden hebben een zwak gezicht.
Hwet is 't onderskie twisken in protter
en in dominy ? De protter biskyt de
tsjerke fen bitten en dominy fen binnen. Welk onderscheid bestaat er
tusschen een spreeuw en een domino ?
De spreeuw bemorst de kerk van
buiten en er binnen in bedot de domino
de gemeente.
Hy is fest in trouwe tsjerkgonger, , hy lit
altyd de doar op stean. Hij schijnt
wel een getrouwe kerkganger te zijn,
hij laat altijd de deur open.

Ienris yn 'e tsjerke en twaris der om.
Voor velen is 't hetzelfde of zij eenmaal ter kerk gaan of tweemaal er
om heen loopen.
It komt fen 'e tsjerlceweach. Het komt
van den kerkmuur. ( Van een nietswaardig nieuwtje. Zie I, 174 ).
Min moat wol ris in dou oer 'e tsjerke
fieane litte. Men moet wel eons een
duif over de kerk laten vliegen (niet
altijd op zijn uiterste recht staan ).
Tsjerke-en-toer moat inidden yn't doarp
bliuwe. Kerk-en-toren moeten midden
in het dorp — De een moet
niet benadeeld worden ten bate van
den ander. Zie II, 104.
De foarsten dogge dat de efterste net
yn 'e tsjerke meije. De voorsten doen
het, dat de achtersten niet in de kerk
kunnen.
De koegel is troth 'e tsjerke. De kogel
is door de kerk. — De zaak is geschied, er kome van wat er van komen kan.
Der 't its Ljeavenhear in tsjerke het,
der het de divel in kapelle. Waar
onze Lieveheer eene kerk heeft, daar
heeft de duivel een kapel. — In de
nabijheid eener kerk is dikwjjls een
herberg.
Dy 't neat skele kin skyt yn 'e tsjerke.
Wie voor alle y onverschillig is bevuilt
de kerk.
Hy forlakt de goaden en skyt yn 'e
tsjerke. Hij bedriegt de goden en bevuilt de kerk ; hij is een fijne bedrieger.

turf.
As 't mot yn 'e brietten komt meije de
tureen wol op 'e rin Bean. Als het
mot in de kluiten komt, mogen de
tureen *el op den loop gaan. — Als
melkmuilen den boventoon krijgen,
doen be5aarden best zich terug to
trekken. Zie ook II, 234.
Twa brietten for in turf. Twee kluiten
voor een turf. — Twee jongens voor
een man.
hoeft gjin turf yn 't fean to bringers.
•
Men behoeft geen turf in het veen to
brengen. — Waar voorraad genoeg is,
behoeft men niets to schenken.
Yn 't fean komt it op gjin turf oan.
Men ziet in het veen op geen turf.
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Mlle.
Bireerd bislein, sei de isle en by seach
syn jongen. Leelijk uitgevallen, zei
de uil, toen zij haar jongen bekeek.
Ook : Dit liket neat to moai, sei de
file, do 't er syn jongen biseach. Dit
komt mij niet zeer mooi voor, zei de
toen zij hare pas-uitgebroede jongen bekeek.
De 'We wol op 'e boarre net. De uil
durft den kater niet aan. Gezegd
van twee machtigen, die, hoewel elkander vijandig, Loch elkaar ontzien.
Elk mient dat syn file in falk, is. Elk
meent zijn nil een valk te zijn.
Dat scoe in ale syn jongen net tadrage.
Dat zou een nil haar jongen niet toewensehen. — Immen in hate tadrage,
haatdragend Immen in hert
tadrage, genegenheid voor hem koesteren. Scoe in moer hjar bern gjin
hert tadrage? Zou eene moeder hare
kinderen niet van harte genegen zijn?
Dou draechst my gjin hert ta, zegt
het meisje ale haar vrijer blijken geeft
van koelheid.
De wirden binne goed, sei de file en seach
yn 'e souter. De woorden zijn goed,
zei de nil, en keek in het psalmboek.
De ale en de boarre habbe nin allike
great lok. De uil en de kater hebben
niet evenveel geluk.

waeije.
Oan 't waeijen fen 'e fiagge to sjen is 't
yet al hwet. Naar het waaien der vlag
(het uiterlijk voorkomen) to oordeelen,
beteekenen die menschen nog al iets.
Hja litte de flagge frijhwet waaije. Zij
laten de vlag flink wapperen. Zij leven
nog al voornaam.
Der is my gdns oer 'e holle waeid. Er
is mij veal over het hoofd gewaaid
(ik heb in mijn leven veal ondervonden).
Ast hird waeit life de greatste huzen
meast. Als het hard waait, lijden de
grootste huizen het meent.
By myn bfirman het it fennacht hird
waeid. Bij mijn buurman heeft het vannacht hard gewaaid ( zijne vrouw is
bevallen ). Dit hird waeijen zinspeelt
op de fieagen = vlagen (hier weeslin ).

It is hjar fen'e noardewyn net oanwaeid.
Het is haar met den noordenwind niet
aangewaaid. — Van eene maid die,
zwanger zijnde, verklaart niet te weten
vanwaar.
Waeije dat it racket — dat it Would.
Waaien dat het rookt
dat het stinkt.
waer ( weder).
As de bui oer is, is 't moai waer. Is
de bui over, dan is 't mooi weer. —
Heeft de vrouw uitgekeven, dan is zij
dubbel goed. Ook : Hwet is 't non
moai waer ! pas op, dat er gjin tongergoat (stortregen met donder) op komt.
It is waer as side. Het is weder als
zijdo (zacht weder ).
Hwet scil der nei komme as rein of moai
waer ? W at is daarna to verwachten
dan regen of fraai weder?
It is altyd gjin moai waer en foar de
wyn. Het is altijd geen mooi weer
en voor den wind.
Sok freeds-waer, sok sneins-waer. Zoo
het weder op vrijdag, zoo ook op zondag.
't Is goed waer om in erfskip to parten.
't Is geschikt weder om een erfenis
te verdeelen ( wanneer 't nl. zoo erg
Bleat is, dat men den geheelen dag
in huis moet blijven).
Hy rekket yn tsjok waer. Hij komt in
dik ( mistig) weder ( in ongelegenheid).
Nou ha wy 't waer yet net haven. Nu
is de onweersbui nog niet over. —
Wij zullen nog meer onaangenaams
beleven.
Hinne en wer as 't waer. Wispelturig
( ook van karakter ) als het weder.
As min yn 't waer is, is 't sa kwea
net as 't binne liket. Is men in het
ruwe weer, dan is 't zoo kwaad niet
als 't binnenshuis schijnt. — Overdr.:
van rampen en moeilijkheden.
Hy spilet moai waer fen in oar syn jild.
Hij speelt mooi weer (leeft rijkelijk)
van eens antlers geld.
Hy stie der oft er fen 't waer slein Wier.
Hij stond daar als door den bliksem
getroffen.
It is gjin waer. Het is geen weder
( zegt men van zeer slecht, voor alles
onbruikbaar weder ). — To Dokkum ha
se ienkear yn trije dagen gjin waer
haven.
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It kin mat as 't er goed op wierret.
Het kan vreemd gaan als 't er recht
op wart (de omstandigheden samenwerken ).

bar stie in onwaer op. Er barstte een
onweder los. — Er ontstond een hevige
twist; er volgde een harde berisping
met vloeken en gekijf.
De fjoutver freden yn Februwaerje wine
't waer oan for 't jier. Sa 't waer
op 'e earste freed is scil sahwet de
hele maityd tvéze. Oan 't waer fen 'e
twade freed kin me witte ho 't de
simmer toze scil, en sa dogge de trédde
en hirde freed oanwizing for de hjerst
en de winter. — De vier vrijdagon in
Februari wijzen -het weder aan voor
het geheele jaar. Zooals het is op den
eersten vrijdag zal het ongeveer gedurende 't voorjaar zijn. Het weder des
tweeden vrijdags laat ons zien hoe de
zomer zal zijn, en evenzoo doers de
derde en vierde vrijdag aanwijzing voor
den herfst en den winter.

waer (koopwaar).
Dy de waer lekket makket er gading oan.
Wie de waar laakt, maakt or gading
aan. — Fig.: toegepast op een vrter,
die minachtend van een meisje spreekt.
Elke waer is nei syn fad. Iedere waar
is naar den prijs (minder of beter ).
Goede waer priisget him sell. Goode
waar plat zich zelf. — Goode wijn
behoeft geen krans.

will.
Hy stekt de hoarnen yn '0 wdl. Hij
steekt de hoornen in den wal. — Hij
dwarsboomt de zaak.
Hy hinget tsjin 'e wdl oan. Hij hangt
tegen den wal aan ( als eon bouwvallig schip waarma men zich niet op
't ruime vaarwater vertrouwt ). — Hij
is ziekelijk en kan niet tot herstel
komen. Fig. toegepast op iemands
finantieelen toestand. — Hy klaut fiber
by de wdl op, herstelt zich war. Ook
toegepast op beide.
Hy kloettet by 't wdltsje kilts. Hij schuift
( zijn schip ) met den kloet bij 't walletje
langs (moot zich steeds behelpen en
zuinig zijn om rand te komen ). — Ook:
It is kloetsjen by de 10(11 ki ps, het
inkomon is niet overvloedig. Ook: by
de flotgearzen (het vlotgras ) ldns.

Hy giet midden yn 'e sleat ldns en yt
fen beide wdllen. Hij kiest geen partij,
maar tracht van beide partijen voordeel to trekken, evenals eene koe,
die, midden in de sloot loopende, van
de beide wallen vreet.
Immens wdl ophdlde. Iemands wal ophouden. — Altjjd het beste van iemand
spreken, al heeft hij grove fouten en
slechte gewoonten.
Baeksters ite fen alle wdllen. Bakers
eten van alle wallen. — Zjj laten zich
goed betalen, smullen mee van het
vele lekkers, dat er voorkomt en ontvangen fooien van de bezoeksters der
kraamvrouw.

wei.
Wotte gean in lokkich wei, bid God earst,
sa giet er mei. Wilt gij gaan een gelukkigen weg, bid God eerst, dan gaat
hij mee.
Frijen, pleitsjen en en/en stean for gjin
weazige wei. Viten, pleiten en erven
ontzien geen slijkerigen weg.
Koart op 'e wei en lang yn 'e herberge.
Op den weg zich spoeden en in de
herberg lang blijven zitten.
Dat giet op in sdnwei. Pat loopt op een
zandweg ( vordert slechts langzaam).
Dat moat de hege wei mar op. Dat moot
den koninklijken weg (van het recht)
maar op.
Dy 't mei 't reau litgiet is mei syn fijand
op 'e wei. Wie met rijtuig op reis
gaat, is met zijn vtand op den weg.
Ile kin der gjin wei mei hinne. 1k weet
er geen raad mee.
Ik libje him yn 'e wei. 1k leaf hem in
den weg. — Hij verlangt naar mijn einde.
As de wei sa leit moat min soles ha.
Wanneer de weg ( der Voorzienigheid)
alzoo ligt, moat men zulks ( met berusting ) ondergaan.

wein.
Dy 't nei in gouden wein stiet, haest
kriget er in gouden sins. Wie naar
een gouden wagen staat, wellicht krijgt
hij een gouden hum
ln flie foar in haeiwein. Eene vloo voor
een hooiwagen. — Een nietig persoon
voor een work, dat hem veel te zwaar is.
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Ntje weinen kreakje altyd. Nieuwe wagens kraken altijd. — Jonggehuwden
krakeelen nog al eons.

den, maar niet maken. — Tot een betwetdrig nieuweling in een dorp, gezelschap of huishouding.

Kreakjende weinen dtirje langst. Krakende wagens duren het langst.

It is in stielen wet. Het is een stalen
wet ( een stevaste gewoonte ).

_Pone rydt min op in wein. Veel rijdt
-men op een wagen. — Gezegd als er
van veal geen spraak kan of mag zijna

Ik hab er de wet fen. Ik verkies dat
niet to doen of niet meer to doen.

Der rint gjin wein sa seaft of by stiet
wol ris. Geen wagen loopt zoo zacht
of hij stoot wel Bens. — De vrede
tusschen man en vrouw wordt wel eons
een weinig verstoord.

Dou hoefst hjir de wetten net to stellen ;
gj hebt hier volstrekt geen recht op
het meesterschap.

In wrak tsjil yn 'e wein makket altyd
it measte gerattel. Een onvast oriel
in den wagen maakt het measte geratel. — Onedele karakters bezorgen de
meeste onrust.
Dy wein rint to hird. Die wagen loopt
to hard. — Die zaak wordt met to
weinig bezadigdheid doorgedreven.
It giet sa hird eftertit as in hynsder en
wein ride kin. De zaak goat zoo snel
den kreeftengang als een paard-enwagon kan rbden.
Hy scil de wein yn 'e weage menne.
Hij zal den wagen aan den wand mennen ( den boo! in de war sturen).
Mi n wirdt mear fen dongkarren oerriden as fen koetsweinen. Men wordt
moor door mestkarren, dan door deftige
rijtuigen overreden. — Lagers ambtenaren maken 't iemand soma lastiger
dan de hooger geplaatsten.
De wein leit yn 'e firde, der falle folle
wirden. De wagen ligt in de groove,
er vallen vele woorden. — Een ongeluk, als 't gebeurd is, geeft aanleiding
tot krakeel.
't Is better dat de wein giet as dat er stiet.
Beter de zaak gaande gehouden, dan
stil to laten staan.
Biste ma, den maste fen 'e wein. Ben
je dol, dan moot go van den wagen
( het gezelschap verlaten).
Foerljue b dy 't gjin wyn of bjier meije
moatte net op 'e wein mar op 't red
sitte. Voerlieden die geen wijn of bier
lusten, moeten niet op den wagen maar
op het rad zitten.

wet.
Don mast de wetten hjir fine, mar net
meitse. Gij moet de wetten hier yin-

Hy is onder en boppe de wet. Hij is
onder en boven de wet ; — men neemt
het met hem zoo nauw niet; hij wordt
niet recht voor vol aangezien.

wetter.
Hy het faker mei dat wetter foar 'e
dokter west. Hij is meer met dat
water voor den dokter geweest ( heeft
in dat work ervaring opgedaan).
Lit hjar mar rinne! hja wit hjar for
wetter en ffiir to mijen. Woes gerust !
zip west zich voor water en vuur to
houden. — Zij is vertrouwd om alleen
to loopen. (Van een flinke meid gezegd).
It wetter rint altyd gjin ien wei tit.
Stroomend water houdt niet altijd dezelfde richting. — Man en vrouw
leven niet altiid eensgezind.
Dy 't nei de kindige wei freget wiist
min yn 't wetter. Die naar den bekenden wag vraagt, wijst men het water.
De jeugd fordrinkt jamk ear 't se wetter
sjoen het. De jeugd verongelukt niet
zelden, eer de strijd des levens is
begonnen.
It roer moat yn 't wetter bliuwe. Het
roer (van het schip ) moot in het water
bltven. — Men moot voet 14 stuk
houden.
Hy is sa falsk as skom op 't wetter.
Hij is zoo valsch ( van karakter) als
schuim op het water. — Ook : sa
falsk as 't wetter djip is.
ley habbe 't hdlste wetter hawn. Wij
hebben het holste water gehad ( Ain
het grootste gevaar to boven ).
Stille wetters habbe djippe grounen. Stine
waters hebben diepe grondon.
Stille wetters stjonke. Stine waters stinken.
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Hy is biwarre as in heechldns kou yn
't wetter. Eene koe uit hooge waterlooze strekon, kan in een waterrijk
oord licht verongelukken.
Der binne winterspjelden (ijsnaaldjes)
yn 't wetter, het water is prikkelend
koud.
Dat shit as in douk op 't wetterfet. Dat
sluit als een deuvik op het watervat.
— Dat is zeer juist geredeneerd. ( Ook
ironisch.)
As de bergen kealje dounset it wetter.
Wanneer de bergen kalven (baren),
danst het water. — Een groote beweging heeft een grooten_ nasleep.
Der is wetter onder 'e kyl. Daar is water onder de kiel (ruimte om flink to
zeilen). — Fig.: daar zit geld.
De krake giet sa lang to wetter dat er
de hall breict. De kruik gaat zoo lang
to water tot zij den hale breekt.
Wy scille hwet gleaun wetter ha. Wij
zullen wat gloeiend water gaan gebruiken ( een kopje thee gaan drinken).
Driuwe twisken wetter en wyn. Drijven
tusschen water en wind ( beneden de
oppervlakte van het water, zonder naar
den grond to zinken. — Fig. van iemand
dien men een slijmgast pleegt to noemen.
Griente is oars neat as wetter en wyn.
Groenten zijn niets dan water en wind
( zeggen friesche landlieden, die voor
't meerendeel niet van groenten houden).
Hy sit of komt my yn 't farwetter. Hij
komt in mijn vaarwater ( benadeelt
mjj in mijne zaken).
Wy scille hjir it groat gau gear krije.
Wij zullen hier de gort spoedig gaar
krijgen. — Het laat zich aanzien, dat
wig hier twist zullen krijgen.
Wy scille de ribben hwet skoarje.
zullen de ribben wat gaan stutten
(nl. met eten).

Wy ha hwet foar 'e stjuwn. Wij hebben iets voor den Steven ( in vooruitzicht ).
Wy scille de gladde stoepe mei sdn bistrutje. Wij zullen de gladde (beijzelde )
stoep met nand bestrooien, — fig.: de
met boter gesmeerde beschuit met
suiker bestrooien.

widze.
It komt altyd goed, sei de man, do 't er
nei sted scoe om in widze to keapjen,
mar onderweis yn 't skip it fad fordobbele. Do 't er wer this kaemwier
't bern dea. Het komt altijd wel goed,
zet de man, die, naar de stad reizende
om een wieg to koopen, onderweg in
de schuit zijn geld verspeelde. Toen
hij weer thuis kwam was het kind flood.
Hy is net yn 'e widze smoard. Hij is
niet in de wieg gestikt. — Spottend van
iemand, die een hoogen ouderdom
bereikt.
Hy het tofolle fen widzjen koste om sa
forlern to Bean. Hij heeft to veel van
wiegen gekost om zóó to verongelukken.
It bern is stil salang der widze wirdt.
Het kind is rustig zoolang het gewiegd
wordt.
Hy moat mei de bril om't widzetou siikje.
Hij moat met den bril op naar het
wiegetouw zoeken (nl. een oud man,
die een jonge vrouw getrouwd heeft ).

wiif.
As 't wiif fen 'e baen is, is 't stjar tit
de hiishellding. Is de vrouw van den
vloer, dan ontbreekt het bestuur in
de huishouding. — As 't wiif is fen
'e flier is yn 'e gjin tier. Moet
de vrouw wegens ongesteldheid het
bed houden, dan is het huiselijk genoegen bedorven.

Wy scille Maeije meitse. Wij zullen Mei
maken (verhuisdag houden). — Dit
zegt een Baas of vrouw tot een dienstbode, dien men binnenstijds wil ontslaan. De dienstboden zeggen het, ale
zij binnensttds willen vertrekken.

Alle bytsjes helpe, sei 't wilt', en hja
treau it skip oan mei de stopnidle.
Alle beetjes helpers, zei de vrouw,
terwiji ze 't schip voortduwde met een
stopnaald. Oudt.: hja roege mei nillen,
gebruikte naalden voor roeiriemen. —
Zie II, 156.

Wy litte hjarren yn 'e mist stean. Wij
laten hen in de mist staan (verder
ongemoeid, links liggen).

Elk in bokse, sei 't wiif en hja naem
de hele broek. leder eene der pijpen,
zei de vrouw en nam de geheele broek.
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Fart myn man for skipper, sei 't wiif,
den far ik for 349.221-man. Vaart mijn
man voor schipper, zet de vrouw, dan
vaar ik voor stuurman. — De man
moge kapitein heeten, de vrouw draait
het roer.
Gelyk heste, sei de man tsjin 't wiif,
mar swije scitte. Gelijk heb je, zet
de man tot zijn vrouw, maar zwijgen
zult ge.
Der 't Ode wiven dounsje, der stout it.
Waar oude vrouwen dansen, daar
stuift het.
In kwea wiif is in min stile hitsrie.
Een kwade vrouw is een leelijk huisme ub el.
Dat wiif het hjar man de tsien geboaden yn 'e troanje set. Die vrouw
heeft haar man de tien geboden in
zijn tronie gegrift ( hem met hare lingers in 't gelaat gekrabd).
Hy kin mei syn wiif frij oer 'e fiskmerk gean. Hij kan met zijne vrouw
gerust over de vischmarkt gaan. —
Hij mag haar overal laten zien.
Ik reitse 't yn 't lid lyk as 't wiif de
wirtel. Ik tref het in 't lid evenals
de vrouw den wortel. — Een wortel
(peen) heeft geen lid.
Karige wiven nolk to keamer. Karige
wtven gaan gaarne met u ten dans
( om op brandewijn getrakteerd to
worden).
Min scoene dat wiif mei gjin tange oantaeste — mei de tange gjin iten jaen.
Men zou die vrouw met de tang niet
willen aanvatten — met de tang geen
eten toereiken ( omdat zij vreeselijk
veil is ). — Gean der mar net sitten,
hwent den kom je er net allinne wer
wei. Neem daar maar geen plaats,
want dan komt ge er niet alleen weer
vandaan. (Dan krijgt ge ongedierte ).
Man en wiif is ienliif en twa fretsekicen.
Man en vrouw zijn een, met twee magen.
Manshdn boppe, sei 't wiif, en ik yn't
bicterfet. Aan den man het bestuur
der boerdert, zet de vrouw, maar ik
zorg voor de boterbereiding.
In wiif dat fen jildtellen en fliejetjen
hdldt, is in best hashcildster. Eene
vrouw, die van geldtellen ,en vlooienvangen houdt, is eene beste huishoudster ( spaarzaam en zindelijk).

Dat wiif kin stikken noch dea. Die vrouw
kan in stukken noch dood. — Van eene
sterke vrouw die veel work doet zonder
dat het haar hindert.
By dat wyfke 8/Met hwet. Bij die vrouw
schuilt jets. — Zij is in gezegende omstandigheden.
Dat wyfke draecht glesposlein. Dat
vrouwtje draagt glasporselein ( zij is
zwanger ). — Dus voorzichtig wat !
Dat wyfke bigjint al moai to pronkjen.
Dat vrouwtje begint reeds fraai to
pronken (hare zwangerschap wordt
zichtbaar).
Maeije, Maeije I de ljipkes kraelje en
alles wirdt grien. Dy 't yet gjin wiif
het, dy siikket nou ien. Mei, Mei! de
kievitten kraaien en ales wordt groen.
Wie nog geen vrouw heeft, zoeke er
nu een.
Der 't wiif goed Mishdldt, der waechst
spek oan 'e balke. Waar de vrouw
good huishoudt, daar groeit spek aan
den balk.
Better wol stoarn as wiif en bern fordoarn. Beter wel gestorven dan vrouw
en kinderen bedorven.
Dat wiif het in tat dat me er wol in
broek yn spiele kin, een mond zoo
groot dat men er wel een broek in
kan spoelen.
In wiif dat de bek op 'e team het is in
wonder. Eene vrouw, die haar mond
in toom weet to houden, is een wonder.
In hantwirk is 't beste erfpoarsje, sei
de smid, en sette syn wiif oan 'e "Oster.
Een handwork is de beste erfenis, zet
de smid, en zette zijne vrouw aan den
blaasbalg.
Hy is stedskyn fen 't wiif. Hij is onder
curatele zijner vrouw.
In earm wiif kin yen allikefollepleagje
as in ryk, sei de boer, derom nim ik
mar in ryk. Eene arme vrouw kan
een man evenveel plagen als een rijke,
zet de boor, daarom neem ik maar
eene rijke.
Dat wyfke net kjel meitse I dou scoest
hjar it jong to de base tit jeije. Dat
vrouwtje niet doen schrikken ! gij zoudt
haar een abortus kunnen. veroorzaken.
Ook : Der scoe in ierripe (vroegrijpe)
fen komme kinne. Eene vrouw bij vie
het gevaar niet bestaat zegt schort-
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send ( onder vrouc Fy sole kjelmeitsen, jimme scoene yen it jong to
de Use tit jeije.
Dat wyfke kin net mear allinne rinne ;
zij kan niet meer alleen loopen ( omdat
zij een tweede bjj zich draagt).
Aste 't wiif de gong jouste, jou hjar
den de broek ek mar. Vertrouwt ge aan
de vrouw de beurs, geef haar dan de
broek ook maar ( dan ben je de hoerschappt toch kwijt).

As 't foar de wyn giet is elk in hirdrider. VOOr den wind is ieder snelrijder ( op schaatsen ). — Loopt alles mee,
dan kan ieder knap zijn.
Dy 't op 'e wyn en de frouljue tiidget
is 't boeleje bjuster. Wie op den wind
en de vrouwen staat maakt, geraakt
van de wjjs.

As de kwea wiven ontbiten habbe wirdt
it moai waer. Ale de kwade wijven
ontbeten hebben, wordt het mooi weer
(nl. in hubs; zij worden dan rustig).

Dat is in rek yn 'e wyn. Dat is een rak
tegen den wind (eene verhindering,
eene teleurstelling, een tijdeliike tegenspoed ).
Is 't tsjin 'e wyn, sa helje it seil yn.
Is bet tegenwind, zoo haal het zeil
binnen.

Ik spylje op 't oargel en myn wiif trapet de pflster. lk bespeel het orgel
en mjjne vrouw trapt de blaasbalg.

Hy kriget de wyn fen foaren. Hij krjjgt
den wind van voren. — Hij wordt op
scherpe verwijten onthaald.

Der is gjin wiif sa ryk of hja is in
kou allyk. Er is geen vrouw zoo rijk
of zij is een koe ge1jk.

Min het de wyn net yn 'e mouwe. Men
heeft den wind niet in de mouw (niet
in zijn macht).

Der 't wiif in slier is dift de htishdlding net. Waar de vrouw een sloerie
is, gedijt de huishouding niet.

Oars neat as wyn en fearren. Enkel
wind en vederen. — Praatjes en drukte
zonder eenige waarde.

Snjeuns moat mitt de wiven tit 'e wei gean.
Zaterdags is 't best, de vrouwen niet
in den weg to loopen.
Snjeuntojouns is 't myn tiid fen djierheinen, sei 't Zaterdagsavonds
houd ik eene doortastende reiniging
(nl. het verschoonen der kinderen)
zeide de vrouw. — Djierheinen, den
stalgrup reinigen.
De wite wiven fleane. De witte wijven
(sneeuwvlokken) vliegen. Ook : De
wite bijen fleane.

Sa lang as wyn waeit, hoanne kraait,
beam riket en stole stiket scil de heap
stean. Zoolang de wind waait, haan
kraait, boom reikt en de stok stevig
bljjft, zal de koop staan. — De koop
staat eeuwig vast.

wyn (wind).
Min moat witte tit hwet hoeke de wyn
waeit. Men moat weten uit welken
hook de wind waait (altjjd de noodige
omzichtigheid in acht nemen).
Hy het gcins wyn yn 'e swipe. Hij heeft
veal wind in den zweep. Hij is een
windmaker.
As de wyn omrint moat min de mounle
krutje. Als de wind omloopt, moat
men den molen kruien. — Er moat rekening worden gel:Louden met de tijdsomstandigheden.
Hja het grins wyn yn 'e pels. Zip heeft
veal wind in de rokken.— Zjj maakt
bij 't loopen veel beweging met hare
kleeding. (Dit geldt voor een bewijs
van luchthartigheid.)

De mounle stiet net to wyn. De molen
staat niet naar den wind. — Gezegd
als een kind niet wil eten.
Hy wol wol healwyn sile. Hij wil wel
halfwind zeilen. Hij is nog al inschikkelijk.
Dy 't farket kriget wol ris in yn-'e-wyns
rek. Die vaart, krijgt wel eons een
rukje tegenwind. — leder ondervindt
in het leven wel eene wat tegenspoed.
Min moat it sell nei de wyn hingje litte.
Holl.: Men moat de huik naar den
wind laten hangen.
It stjonkt wol saun fekken onder 'e wyn.
Het riekt wel zeven vakken beneden
den wind (voor den wind af).— Anderen
zeggen : It stjonkt saun milers boppe
de wyn, zeven mijlen tegen den wind
in ; — het geurt zeer var.

while.
As by yet net wiis is scil er 't ek net wirde.
Indien hip ( na zooveel ongeluk ten
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gevolge zijner dwaasheid ondervonden
te hebben) nu nog niet wijs is, wordt
hij 't ook niet.'
Mdlle ljue is gjin ding tsjinniger as
wysheid. Dwaze lieden schuwen niets
zoozeer dan wjjsheid.
Ien gek freget mear as sawn wizen biantwirdsje kinne. Een gek vraagt
mear dan zeven wjjzen kunnen beantwoorden.
De wizen komme tit it easten. De wjjzen
komen nit het oosten. — Men zegt dit
met toespeling op Matth. II, 1, als er
in den winter Wilde ganzen nit het
oosten komen aanvliegen.

wirk.
Der is gjin minder wirk as neatdwaen.
Er is geen leeljjker work dan niets doen.
De tarieding is 't heale wirk. De toebereidselen zjjn dikwjjls de helft van
het werk.
Dien wirk is nochlilc resten. Na afgedaan work is het genoegelijk rusten.
Hja jout it wirk in stinger oan'e earen.
Zij ( de vrouw of maid) geeft Naar
werk een klap aan de ooren. — Zij
maakt er zich wat al te gemakkelijk af.

wr&ld.

Der is romte yn 'e wrdld om elkoar mis
to rinnen. De wereld is ruim genoeg
om elkaar niet te ontmoeten. — ( Van
twee die in onmin leven ).
De wrdld is gjin protters-aei. De wereld
is geen spreeuwenei. — Er is ruimte
genoeg ; vindt iemand het ergens to
benepen, lit behoeft zich daarom niet
van kant to maken.
De wrdld is uzes mei elkoar. De wereld
behoort ons gezamenlijk.
Stank for tank, sa giet it yn 'e wrdld.
— Ook : Stank is wrdlds-lean. Ondank is 's wergilds loon.
De wrdld is in eamelers-nest. De wereld
is een mierennest.
Hy sjucht de wrdld for in doedelsek oan.
Hij beschouwt de wereld voor een
doedelzak. — Hij begrijpt de wereld
niet, uit gebrek aan ervaring. Ook :
zjjn gezicht is beneveld door drankgebruik.
Hy sjucht de wrdld for in fiinterittiske
oan. Hij beschouwt de wereld voor
een stuk speelgoed. — Ifij meant dat
het leven spelen is.
De wrdld is in Janklassenspul. De wereld is een poppenkast ( waarbt de
geheime drijfveeren en de man, die de
poppen laat spreken en handelen, onzichtbaar blijven ).

As de wrdld alfolmakke is ha wy dien.
Wanneer de wereld geheel volmaakt
is, valt er voor ons niets mear te
doen ( en kunnen we dus heengaan of
zijn we reeds lang heengegaan).

Goeddwaen, kin dat tank bigean, den wol
hast de wrdld forgean. De wereld
loopt op 't einde, als weldoen met
ware dankbaarbeid beloond wordt.

Offdllen is yn 'e wrdld. Het tegenvallen
is in de wereld. — Teleurstellingen
brengt het leven me&

It giet ongelyk yn 'e wrdld, de iene
fljucht er troth en de oare moat er
troth krdpe. Het gaat verschillend
in de wereld: de een vliegt er door,
de ander moat er door kruipen.

De wrdld is net razen makke. De wereld is niet razende gemaakt ( doch
met bedaard overleg ; maak dus maar
niet zulk eon dollen haast ).
De wrdld is op 't heechst. De wereld is
op het hoogste. — Er gebeuren nooitgehoorde dingen. — Ook: .De wrdld
rint op't lest. Wjj komen in het laatste
der dagen.

Dy de wrdld mei gewelt winne wol is
der net efter. Wie de wereld met
geweld wil winners, is niet achter het
geheim.
De onskamele het de treddepart fen 'e
wrdld. De onbeschaamde heeft het
derdedeel der wereld. — Ook : De drysten habbe de wrdld.
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Nalezin;.
Alheel op syn 7.lve-entritichst. Geheel
op zijn elfendertigst ; volkomen in orde
zoo 't behoort. — De Staten van Friesland bestonden vroeger uit afgevaardigden der elf steden en der dertig grietenijen; waren die alien bijeen, dan was
de vergadering op haar elfendertigst.
Alle wierheid wol net sein weze. Alles
wat waar is, wit niet gezegd zijn.
Alle geasten moat me net leauwe. Gelooft niet een iegelijken geest.
Alle earmoed kin me net stopje. In alle
armoede kan men niet voorzien.
Alles hwet los en fest is kin hy ha.
Alles wat los en vast is kan hij hebben. — Hij is niet te verzadigen.
Alles hwet liket is noch net wier. Sehijn
bedriegt.
Al petearreste mei ingelske tongen. Al
spreekt gij met engelsche ( engelen- )
tongen (het baat u niet ).
Alle keapers binne gjin kenders. Also
koopers zijn geen kenners.
Al koe hy preekie as Brugman, sa leaude
'k him net. Al kon hij prediken als
Brugman, ik geloofde hem niet.
Al binne de klean skoerd, it hert is
lykwol heel. Al zijn de kleederen gescheurd, het hart is ongeschonden.
— Arm maar eerlijk.
Altyd freegje rike ljue ho 't de earmen
oan 't goed komme. Altijd vragen rijke
lui, hoe armen aan aardsche goederen
komen.
Altyd baiter yn 'e Brij, sei mtille Gerben,
en reamme se er boppe of, en krige
elks reis slikkers ta. Altijd boter in
de Brij, zel malle Gerben, en roomde
ze er boven of en kreeg telkens likkers toe.
As myn broek in pt:persek is. Ale mijn
broek een pijperszak (doedelzak) is.
As de kou dunk is sjucht se 't pier fen
'e bolle net oan. Als de koe driftig is,
let zij niet op de haarkleur van den stier.
As 't jo wol giet, tink den ek ris om ?Cs.
Ale het u wel gaat, denk dan ook eens
aan ons.
As alleman it wyt scil ik it ek wol komme
to witen. Als alleman het weet, zal
ik het ook wel te weten komen.

II.

As de bern bern bigjinne to meitsen
meije de Men wol utskiede. Als de
kinderen beginnen kinderen te verwekken, dienen de ouders er mei uit
to scheiden.
As de kweade net bet mei sa biedt er
Gods heiligen goen dei. Als de booze
niets beters weet te doen, groet hij
Gods heiligen. ( Oudt.)
Acht is mear as njuggen. Acht is meer
dan negen. — Acht to given op zijne
zaken is het voornaamste.
Al sa wol hjir bychte as onder 'e galge.
Beter bier gebiecht dan onder de galg.
As in ding op 't heechst is moat it keare,
badge of barste. Wanneer eene zaak
het hoogste toppunt heeft bereikt, moet
zij keeren, buigen of bersten.
As ik dit win en 't heilich kin, sa scil
ik ridder stjerre. Wanneer ik dit win
en het heilige land, zal ik ridder sterven.
As de stoppels bleat komme krije in ho.
pen ljue de stoppelgoarre. In den tijd
van den korenoogst krijgen velen eene
lichte ongesteldheid.
As de switgatten iepen stean moat min
yen hoedsje for bifingen. Als de zweetporien open staan, moet men zich
hoeden voor bekleuming.
Allegearre sopbonkjes. Altemaal soepbeentjes. — Niet veel zaaks.
Alle hout is gjin timmerhout, en alle
meisjes zijn niet geschikt om goede
huisvrouwen to worden.
Oudfr. As di striid is leyd so daunset
di breid. Als de strijd is beslecht,
danst de braid.
As 't slimst oer is bettert it wer. Als
't ergste voorbij is, komt er beterschap. — Ook : It moat earst op 't
slimst ear 't better kin.
As 't lok boppe us riist moatte wygean
der 't us wiist. Als het geluk boven
ons verrijst, moeten wij gaan waarheen
het ons wijst.
Bettermeitsen stiet moaisfer as bilabjen.
Beter doen staat mooier dan beschimpen.
Boargjen is gjin skinzjen. Borgen is geen
schenken.
Bliid lit en bliid thus. Verheugd uitgegaan en verheugd dat men weer
tehuis is.
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Byljen is gjin biten. Keffen is geen bijten. — Stoor u niet aan een snoever.
Biste sechstich? Ben je zestig? — Is je
verstand in de war?
Bilrljues-teed draecht maklik. Burenleed
is licht to dragon.
By de klanten lam to ribbeklopjen. Bij
de klanten rond om geld los to krijgen.
Bealch, stean by ! ik scil dy net wer
lestich laze. Maag, hoed je kras 1 ik
zal je niet weer lastig vallen. — Ontboezeming van een veelvraat.
Bilterplakken yn 'e hoazzen. Botervlekken ( gaten) in de kousen.
Better in arbeider dy 't syn eigen brea
yt, as in boer dy 't libbet op kredyt.
Beter een werkman, die zijn eigen
brood kan eten, dan een boer die op
krediet leeft.
By 't folk is de nearring, sei de bline.
Bij het yolk is de nering, zei de blinde.
Better in goeftjeon biskiten as de man eels.
Beter een goeden vriend bedrogen dan
de man zelf.
Biskytste dy eels fen freugde, sa heste
in mine ears. Bedrijt gij u azelf van
vreugde, zoo hebt gij eon leelijken aars.
Boazema raem dreau nea skiep of 't
wier kol of laem. Bozema's ram besprong geen schaap of het was onbevrucht of bovrucht.
Dat scoe me immen wol leare al wie er dea.
Dat zou men iemand wet leeren al was
14 flood,

Dat skoert net tit. Dat zal niet los
schenren. — Fig. : dat is logisch juist.
Dat rest roastet. Dat rust, dat roast. —
Ook : 'Rid makket roaste, rust maakt
roost.
Dat is shearing en ynslach, schering en
inslag.
Dat net is (of west is) kin komme. Wat
niet is ( of geweest is) kan komen.
Dat leit him gjin deade niten. Dat legt
hem goon doode neten ( maar iets
vrijwat beters).
Dat het in rokje lit tein. Dat heeft een
rokje nitgetrokken ( zeggen vrouwen,
wanneer Tots dat buitengowoon vervuild
was, doortastend werd gereinigd).
Dat docht my de weelde net. Ik doe dat
niet uit weelde (maar nit noodzaak ).
Dat is 't oanskrabsel. Dat is het naschraapsel ( het laatste beslag nit den
pot ). — Gezegd als een niet maar jong
echtpaar, na eene tusschenpoos van
jaren, nog een kind krijgt.
De baste noaten lcomme altyd troth de
winter. De bests ( to veld staande )
granen komen algid door den winter.
De fOrhirde forliest allinken skirden.
Het hardste ( steengebak ) verliest van
tijd tot tijd schilfers. — Ook de sterkste
neemt of in krachten.
De plasse mealt him. Zijn bovenkamer
is in de war. — Ook: It skeelt him yn
'e plasse. De plasm is eig. de sehedel.

Dat het er gjin hdnwetter by. Dat heeft
er geen handwater bij (kan er niet bij
in vergelijking komen ).

De beide einen kinne elkoar net rikke.
De beide einden kannen elkander niet
bereiken ( het tegoed de schulden niet
dekken ).
De wenst is de twade natuer. Do gewoonte is de tweede natuer.
De kjeld moat ris fen 'e loft. De koude
moot eons van de lucht. — De geschillen moeten geslecht, de moeilijkhedon
weggernimd.
De bus priket him altyd. De gait prikkelt hem altijd. — Hjj is steeds geneigd
Tots guitigs to zeggen of nit to voeren.

Dat giet of tommelt oer 'e kop. Dat gaat
of tuimelt over den kop. — Daar wordt
100 0/0 op gewonnen.

De snare mar goed mei bars strike. Do
snaar maar good met hare strijken ( a
maar flink voor het work toerusten ).

Dat is len tit titzen. Dat is or een uit
duizend ( een uitmunter ).

De lytse smeule op de greaten en dikh
steane se allegearre nei greatheid. De
kleinen smalen op do grooten en toch
staan alien naar grootheid.

Oudfr. Dat eagt neen stal, dat me dette
tojenst da onthetage. Het staat niet
goed (is niet mannelijk ) dat men handolt tegen zijne belofte.
Dat scil net skean al mil himmel en
ierde forgean. Dat zal niet geschieden, al zullen heinel en aarde vergaan.

Dat is trizen om trettsien. Dat is duizend om dertien ( honderd tegen een ).
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De honden scale 't noch titbylje host dou
my bihannelste. De honden zullen 't
nog uitblaffen, hoe ( schandelijk) gij mij
behandelt.°
De reak is opstalle. De hooirook (hoop
hooi) is opgezet. — De zaak is in zooverre gereed.
De bek nei de byt. Wat men heeft eet
men op, hetzij overvloedig of schaars.
De htisljue binne as de kearsen, hwet
min se faker swat hwet se ljochter
barne. De huislieden zijn als kaarsen
hoe meer men ze snuit, hoe Hater
zij branden.
De boeren tsjinne me wol to sizzen oft
de siikken faei binne of net, den hoefden hja der gjin kosten mear om to
dwaen. Men diende den boeren wel
te zeggen of de zieken gevaarlijk zijn
of niet, dan behoefden ze geen vergeefsche kosten te maken. ( Schimp op
der boeren gierigheid ?)
De stedljue sizze sekreet, de boeren sizze
kakhits en as 't al omkomt is 't in
whiled fen pompier en loarten. De
stadslui zeggen sekreet, de boeren
zeggen kakhuis en 't is ten slotte
maar een winkel van papier en drallen.
De jeld en de jeugd komnie net oerien.
Ouderdom en jeugd komen niet overeen.
De greate fisken ite de lytse. De groote
visschen eten de kleinen.
Der siikt nimmen in oar yn 'e 01112 of
by is der sels iit stou p . Er zoekt
niemand een ander in den oven, of hij
is er zelf uit gestoven.
Der truizje nip katten ear 't se jongen ha.
Er muizen geen katten eer ze jongen
hebben.
Der 't rout is mei min 't rom nimme.
Waar ruimte (ook overvloed) is, mag
men er gebruik van maken.
De,r sit kerl en stok yn. Daar zit korrel
en stok ( pit en kracht ) in. — Van iets
voedzaams.
Der is al in boel salve op forgriemd,
Daar is al veel zalf ( vruchteloos) op
versmeerd, — geld aan vermorst.
Der scil er wol tsjinoan priiste. Daar
zal hij wel tegenaan proesten ( zeer
tegenop zien ). — Ook : der tsjinoan
skytskoarje ( schoorvoetend staan ) of
neadearskje ( noodaarzen ).

Der kin 'k neat mei opjeije. Daar kan
ik niets mee opjagen ( niets mee doen).
Der is de slytmot yn ; ook de razene
mot. Daar is de sljjtmot — de razende mot in. ( Van kleederen die door
slijting breken ).
Der 't yen de doar faek mei 't gat tasluten wirdt (waar men ons ongaarne
ziet ) der is 't net jamke rom, daar
is geen overvloed.
Der moat in skandekker weze. Er moot
een schandedekker zijn ( die zich by.
laat bekoopen om een bezwangerde
meid te trouwen).
Der wedden ienris twa en de iene forlear it. Er wedden eens twee en
een hunner verloor.
Der 't neat is nimme saun wapene ruters
neat. Waar niets is, nemen zelfs zeven
gewapende ruiters niets weg.
Der horn ik oan stoatskaevjen. Daar
kom ik aangeloopen. — De stoaten zijn
de vooreinden der schoenzolen. De
stoaten skaevje, schaven op straat
of weg.
Dy 't me nea mei goe wirden eart, dat
me der ek net mei forkeart. Wien
men ( achter den rug) nooit met goede
woorden eert, met hem hebbe men ook
geen omgang.
Dy 't lytse bern habbe bihoeve gjin gekken.
Wie kleine kinderen hebben, behoeven
geen gekken (hebben geen behoefte
aan grappenmakers).
Dy fagel foroaret alheel fen fear. Die
vogel krijgt geheel andere vederen.
De man verandert van kleur ( richting ).
Dy 't nearne weze wol kin nearne komme.
Wie nergens wil wezen ( aan niets mee
doen ), zal nergens kunnen komen.
Dy 't de brul om 'e hale het sjucht er
ek troth. Die de bril om den hats
heeft, ziet er ook door.
Dy 't de roerpin het moat it stjur hdlde.
Die de roerpin in handen heeft, meet
het bestuur houden.
Dy 't folle pillen ynnimme wirde faek
biskiten. Wie veel pillen innemen,
vinden zich dikwijls bedrogen.
Dy 't arbeidsje kin hoeft net to biddeljen.
Die werken kan, behoeft niet te bedelen.
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Dy 't nin outer op 't brea barre mei
moat it droech ite. Die geen boter op
zijn brood kan hebben, moot het droog
eten.

Eangst is net to boeten. Angst is niet
to genezen.
Foardwaen leart neidwaen. Voordoen
leert nadoen ( ten kwade en ten goede ).

Dy 't him jong net to-wacht nimt moat
it did bistirje. Wie zich jong niet in
acht neentt, moet het oud bezuren.

FierOf socht en tichteby to finen. In de
verte gezocht, wat nabij is to vinden.

Dy 't it rokje past tsjucht it oan. Wien
het rokje past, trekke het aan.

Fen rykdom is de rfuchte miette frede
to /laden yn 'e Us en op 'e strjitte.
Van rijkdom is de rechte maat: vrede
to houden in huis en op straat.

Dy 't in gat het siikket in sit. Wie
wenscht te zitten, zoeke zelf maar iets
om er op te zitten.
Dy 't wilsters fange wol moat fiuitsje
kinne. Wie pluvieren wil vangen, moet
kunnen fluiten.
Domme ljue Winne gjin ldn oer. Domme
lieden minnen geen land over.
Dou bist ek al in earrebarre dy 't ut it
nest fallen is. Gij zijt ook al eon
ooievaar, die buiten 't nest gevallen
is (niet veel bijzonders ). Zie II, 268.
Dou mast nei myn pipen dounsje. Gij
moet naar mijne pigpen dansen ( aan
mijn bevel of verlangen gehoorzamen).

Fen hondert eden net ien to hdlden makket in falsk ein. Van honderd eeden
niet eon te houden, geeft eon valsch
einde.
Fen bgten napelske rokken, fen binnen
spaenske pokken. Uitwendig deftig en
fraai, inwendig bedorven en leelijk.
Finen is ek wol ris stellen. Vinden is
ook wel eons stolen.
Flokwirden binne gjin kanonskoegels.
Vloekwoorden zjjn goon kanonskogels
( voor gevloek zijn we niet vervaard).
Fen iltstellen komt Ofstellen. Van uitstel
komt afstel.

Dou bist gjin tel, dus minder as in talhout. Gij wordt niet geteld en zijt
dus minder dan een telhout.

Fen luiterjen kin de skoarstien net rikke.
Van luieren kan de schoorsteen niet
rooken.

Earmoede siikket list. Armoede zoekt list.

Fen eat to neat is allemans fortriet.
Van iets tot niets is allemans verdriet.

Effen is slim treffen. Effen is moeilijk
to treffen.
Elk syn bar is net te faek. Elk op zijne
beurt ( aan het work) is niet to vaak.
Elk moat sines ha. leder moet het zjjne
hebben. Elk moat syn tal ha. leder
moet zijn getal ( kinderen ) krijgen;
dit is voorbeschikking).
Earst : byt yn en den : skyt yn. Earst
smoorlijk verliefd en dan of keer en
verachting.
Elk moat syn eigen bt2ksmiette Witte.
leder dient zjjn eigen buiksmaat te
weten (maat weten in het eten).
Eart wirdt wol ris wer foer. Het afgedankte overblijfsel van veevoeder wordt
nog genuttigd als er gebrok komt.
— Een meisje, vreezende, vergeten to
worden, wil een vroeger afgewezen
vrijer nog wel eons goedgunstig zijn.
Elk het genOch oan 8yn eigen tun to
ivjudden. leder heeft gonoog aan zijn
eigen tuin to wieden.

Fen alles is hinnestront. Van alles is
kippendrek.
Gjin goed jild by kwea jild lizze. Geen
meer kosten Timken voor iets dat reeds
to veel gekost heeft, of voor 't innen
eener schuld als er niets to halen is.
Gjin ne sizze as 't ja mienste. Zeg geen
neon, terwijl gij ja meant (wanneer
u iets goods wordt aangeboden).
Gjin tynge goe tynge. Goen tijding goede
tijding. — Friescho landlieden houden
niet veel van briefschrjjven.
Great onjrucht moat min mei macht keare.
Groot onrecht dient men met geweld
to keer te gaan.
Goede foarwerden brekke alle striid.
Goode voorwaarden beslechten alien
strjjd (krakeel).
Gods barmhertichheid en papegfirgens
durje yn iwichheid. Gods barmhartigheid en der papen gierigheid duren
in eeuwigheid.
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GenOch leit op 't tsjerkhof. Genoeg
ligt op het kerkhof. — Genoeg krijgt
de hebzuchtige niet, voor hij dood is.

Hy h4ldt him oft er nearne waxen het.
Hij hondt zich, aloof hig nergens geweest is ( van niets weet).

Gal oan goarre. treant oan toarre. MerPie om hengst, hommel om tor. — De
een is niet veel beter dan de ander.

Hy siet mei reade earen. Hij zat met
roode ooren (beschaamd).

Hein biedt soen. De hand ter verzoening
wordt aangeboden.
Hwa bliuwt onskildich as 't foldwaende
is immen to bitligjen? Wie blijft onschaldig wanneer het voldoende is
iemand to betichten?
Hest wol ris in erfskip mei him part?
Hebt gij wel eons eene erfenis met
hem gedeeld ? — Dit doende zoudt ge
hem eerst recht leeren kennen.
Hwer bist dou fendinne? Waar ben jtj
vandaan ? — Wat beeldt gip u in met
ewe verwaandheid ?
Hwet min mear yn 'e smoargens omriert
hwet it mear stjonkt. Hoe mear men
in de vuilnis roert, hoe mear ze stinkt.
Hwet binnen 'e poarte is der moat de
stdd mei riede. Wat binnen de poort
is, daar moot de stad raad voor schaffen.
Gezegd als men goad gegeten heeft.
Hwet swierst is moat swierst weage.
Wat het zwaarste is, moat het zwaarste
wegen.
Hwet min net birikke kin moat min
stean litte. Het onbereikbare moot
men laten staan. — Ook : Hwet 148 net
barre mei (wat we niet kennen betalen ) moatte wy stean litte.
Hwet ik net bifetsje kin is for my net
iepenbiere. Wat ik niet bevatten (begrijpen ) kan, is voor mij niet geopenbaard.
Hwer scil by syn tabernakel opslaen ?
Waar zal hjj zijn tabernakel opslaan?
— Waar denkt hjj zich to vestigen?
Held dy mar stimmich, in goe boas* mei
dy -net misse. Hoed a maar vroed,
een goad huwelijk zal u niet ontgaan.
Hy is foar 't forstdn great. lit is volwassen, maar nog niet verstandig.
Hy lit him yn in droege sleat foreape.
Hij laat zich in een droge sloot verdrinken. — Hij mist veerkracht om
zich nit zijn toestand op to heffen.
Hy het it net al oer 'e holle. Hjj heeft
het net reeds over 't hoofd (kan het
ongeluk niet mear ontkom.en).

Hy sliept as in dea poep. Hip slaapt als
een doode mof.
Hy het de , goaden oan 't Hij heeft
de goden aan het stuk ( de aanzienlijken op zijn hand ).
Hy spilet dove Japik. Hij speelt dooven
Jacob ( hondt zich doof ).
Hy moat syn bizen pakke. Hip moet
zijne biezen pakken ( zijne matten oprollen, maken dat hij weg komt).
Hy harket mei noas en earen ta.
luistert met news en ooren dicht (is
zeer onoplettend ).
Hy sjucht oft er foarken to heap het.
Hij kijkt aloof hij vorken to koop heeft
( zeer stuursch).
Hy scil him de kran lazje. Hij zal hem
de kruin luizen (van zijn geld of helpen).
Hy rint er oer as de hoanne oer 'e koallen.
loopt er over als de haan over
vnurkolen.
Hy stiet mei de hannen yn 't Kier.
staat met de handen in het haar (is
met den boel verlegen).
Hy makket dat er tit 'e rook komt. Hij
zorgt dat hij nit den reek komt (pakt
zich weg ).
Hy kriget de fiok op 'e hals. Hij krijgt
de vloek op den hals ( alleen de schuld
van het ongeval).
Hy kin onthdlde fen toalve dre of ont
middei ta. Htj kan onthouden van twaalf
uur tot middag (is zeer kort van memorie ).
Hy is in tsjilrbolle. Hij is een tuierstier,
— die in de weide aan een tuier (lange
ltn) vastzit en gewoonlijk zeer norsch
(niet zelden kwaadaardig ) is.
Hy makket syn eigen nearring star Hij
bederft zijn eigen nering.
Hy het in swynaholle. Hij heeft een
hoofd zoo groot als een zwijnshoofd,
( waarin des veel verstand kan zitten).
Hy spout in swevelstok yn achten. Hij
splijt een zwavelstok in achten. — Dit
deden ten ttide der onderwetsche zwavels$okken uiterst zuinige lieden.
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Hy is alheel splinternij. Hij is geheel
splinternieuw ( bijzonder in zijn nopjes).
Hy moat hoepslein wirde. Hij dient in
hoepels te worden geslagen ( omdat
hij tot berstens toe trotsch is).
Hy wol my hwet op 'e mouwe spjeldsje.
Hij wil mij jets op den mouw spelden
( iets wjjsmaken dat niet waar is).
Hy biedt my to spot. Ht biedt bespotteljjk weinig voor mijne koopwaar.
Hy kin wol in stietsje iitstean. Hij kan
wel een stootje verdragen (heeft geld
genoeg om wat schade te kunnen lijden). — Ook: hjj kan wel wat scherts
verdragen.
Hy set it jild op 'e kant. Hij zet de
groote geldstukken op den kant ( in een
doosje, om ze to sparen).
Hy stapt wol ris oer 'e string. Hij stapt
wel eons ( als een wild paard ) over
het trektuig (houdt niet altijd voet bij
stuk ).
Hy wol nin strie yn twan lecke. Hij
wil geen stroohalm in tweeön trekken
(is zeer lui).
Hy stekt syn hannen to fler 2t. Hjj
steekt zjjne handers to ver nit. — Hjj vergrijpt zich aan eons anders eigendom.
Hy is in freamde ein yn 't bit. Hij is
een vreemde eend in de byt ( een
vreemdeling in het gezelschap ).
Hy nimt frijhwet op syn skouders. Hjj
neemt veel op zijne schouders ( voor
zjjne verantwoording).
Hy spuit fjdr en flamme. Hij spuwt
vuur en vlam (laat zich heftig afkeurend nit over jets waar hjj sterk tegen is).
Hy kin net l'zt 'e eilde stap. Hjj kan
( evenals een oud paard) niet uit den
ouden stap ( nit vaste gewoonten).
Hy stiet alwer mei yn 't swJ. Hip staat
alwar ma in het zwad (ijverig aan
zjjn work).
y is 't spoar bjuster. Hij is buiten het
spoor ( van de wijs).
Hy nimt my de reamme fen 'e aden. Hij
neemt mij de room van de melkmolden
( pakt mijne voordeelen wog).
Hy is yn 't bosk opbrocht. Hij is in het
bot3ch opgevoed (raw en onbeschaafd).

Hy byt dolmen as er sliept. Hij bijt
niemand ale hij slaapt. — Ook : Hy byt
nimmen al is er swart.
Hy het er in foarntsje of stritsen. Hij
hoeft er een vorentje ( voordeeltje) opgehaald.
Hja is by de pinken. Die (vrouw of
meid) is bij de hand.
_Hjar kat het net kwealk mike. Hare kat
heeft niet kwaad gemuisd (zij heeft
goede voordeelen behaald).
Hie ik non tics did merles bealch. Had
ik nu den buik onner oude merrie
(by. bij een smulpartij, om veel to
kunnen eten).
Hwet de olden sjonge, dat piipje de jonge.
Wat de ouden zingen dat piepen de
jongen (kinderen praten als hunne
ouders, by. bij 't beoordeelen van jets).
Hwet by onthjit dat haldt er. Wat 14
belooft dat (be)houdt hij.
Hwet ik mear ljuen, hwet er steger holle
kriget. Hoe meer ik vlei en smeek,
hoe stijfhoofdiger bij wordt.
Hwet binne us Mins en ik twa geasten.,
'as koperen dOfpot is mear bitroud
as wy mei tics beiden. Wat zjjn mjjne
zuster en ik toch twee geesten ! onze
koperen doofpot is beter te vertrouwen
dan wij met ons beiden.
_Mild hwet en jou hwet, sakinstejaende
bliuwe. Houd wat en geef wat, zoo
kunt gij gevende blijven.
Hja feije hjar om 'e mile en Bean den
hinne : ho scoe ik it winne ? Zij vegan
zich (na gegeten to hebben ) den mond
en gaan dan heen; hoe zou ik op die
manier het noodige kunnen winnen?
Ho nei mienste my op 't kjéssen to binen?
Hoe nauw denkt gij mij op het kussen
to binden (in uwe macht to krijgen)?
Ho 't de sinne mear op 'e kjitte skynt,
ho mear se stjonkt. Hoe meer de zon
op den drek schijnt, hoe meer daze
stinkt.
Hy is sa bileefd as in koarre ; zoo beleefd als een kettinghond.
Ondfr. : Hok swird maest slacht di wirdt
hjoeddeis maest acht. Het zwaard dat
het meeste slaat, wordt hedendaags
het maest geacht.
Hy moat in takke tobek. Hjj mod een
tak achterwaarts ( op zijn nommer wor-

423
den gezet). — Ook : Hy moat de tobeksetter oan ha; toestel waarmee
een paard in den noodstal wordt
gebreideld.

In skroar dy 't gjin knoop op 'e tried
docht het in stek forlern. Een kleermaker, die geen knoop in den draad
legt, heeft een steek verloren.

Hy kin syn pots wol fitljeppe. Hij kan
zijn pole wel nitspringen ( is voor zijne
taak berekend, ook geldelijk).

In s4r bigjin moat dy net Ofstegerje.
Een zunr (moeilijk) begin moat n niet
afschrikken.

Hy het syn siele 4tfenhtis stj4rd. Eft
heeft zijn ziel uit logeeren gezonden
( is een slaapje gaan nemen).

In gulke bynge is dochs in bynge ( Oudfr.).
Een fraai sekreet is toch een sekreet.

Hy het al hwet takken (jaarringen) op
'e hoarnen. Hij is niet jong meer.
— De hoornen eener koe groeien leder
jaar zooveel dat er een nienwe ring
(tak) ontstaat.

Ien wrigge is kwea, twa binne yet folle
kwear. Ma booze geest is kwaad,
twee zijn nog veal kwader.

Hy is der ondertroch. Hij is er onderdoor (heeft iets verkocht voor to weinig of gekocht voor to veel).
By is op 'e tean trope. Hij is op zijn
teentjes getrapt (acht zich beleedigd).
Hy het syn bran oan 'e wan. Hij heeft
zijn strijdzwaard aan den wand gehangen. — Fig.: zijne zaken aan kant gedaan en leeft nu stil.
Hja waerd 4s onder hannen wei. De
lijderes bezwijmde, terwiji wij bezig
waren haar to verplegen.
Hja habbe de hop earst makke en do
binne se op 't lest yn 'e mederjalen to
koart sketten. Zip hebben den kop het
eerst gemaakt en toen schoten ze ten
slotte materialen to kort. — Van een
klein persoon met een groot hoofd.
Hja skite allegearre yn ien goat en drage
't mei elkoar tit. Zip spelen samen
onder een hoed.

In houn is 't dy 't in houn forkeapet.
Een hond is hij, die een hond verkoopt.
In freamcle hoanne op 'e matte. Een
vreemde haan op de mat ( een minnaar bij eene getronwde vrouw ).
In minske is er slim oan ta dy 't in
houn ta foargonger het. Iemand die
een hond tot leidsman heeft, is er slecht
aan toe. — Eig. een blindeman , fig.
iemand met een verkeerden raadgever.
In holle fol gest fordraeit op 't lest.
Een hoofd vol gist (valsche verbeelding ) geraakt in de war.
In kikkert yn 'e amer. Iemand die de
mdlkstap ( melkdragersstap ) niet kent,
kan geen twee emmers met vocht aan
een juk dragon, zonder dat het vocht
stork aan het scholperen komt. Dan,
zegt men, heeft hij er een kikvorsch
in, die er nit wil springers.
Yn alle salcen is in hwerom en in derom.
In alle zaken is een waarom en eon
daarom.

Ho bonter ho wylder, sei de soldaet en
skeat yn 'e njuete einen. Hoe bonter
hoe wilder, zei de soldaat en schoot
in de tamme eenden (voorgevende dat
hij ze voor wilde hield).

Ik smyt it yn appal, sei de gift, minder as nou kin 't clOch net. Ik ga
in hooger beroep, zei de guit, slechter
dan het nu is, kan het toch niet.

_Wad rea, moarn dea. Haden rood,
morgen dood.

Ik wit wol yn hwet nest ast dou 4tbret
biste. 1k west wel in walk nest gij
ztt uitgebroed ( van wat soort go zijt).

In minske wirdt noait trochleard. Een
mensch wordt nooit doorgeleerd.
In stikelbosk onder 'e anjelieren. Een
doornstruik onder de anjelieren.
Een goring persoon onder voorname
lieden.
In gnappe kearel het er al west as in
oar komme soil. Een flunk man is er
reeds geweest als een ander zal komen.

Ik moat altyd mei oksen ploeije. Ik
moat altijd met ossen ploegen.
Ik fordom it sa wyt as s4pe I Ik zweer
het of zoo wit als karnemelk.
1k hab in pong dy 't gjin jild hdlde wol.
Mien buidel wil geen geld houden. —
Doe ik er iets in, 't is er spoedig
weer nit,
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Ik wol 't baitsje der net om 14ke. Ik
wil mijn wambuis er niet om uittrekken ( er geen moeite voor doen).

Oudfr. Is On fyenhird,jouhemsweete
wird. Is uw vijand hard, geef hem
zoete woorden.

1k scil yet mei dyn skrinkels parren fen
'e beam slaen. Ik zal nog met uwe
schenkels peren van dens boom slaan. —
Uitboezeming van haat en wraakzucht.

It kin fen ien kant net komme. Het
kan van 44ne zijde niet komen. — Er
moat wederzijdsche welwillendheid ztn.

Ik hab dyn jelne to faek metten. Ik heb
uw el to dikwijls gemeten (teveel naar
uwen raad gedaan).
Ik scil dy wol sizze fen in hyngst dy
't birder troait. Ik zal u wel vertellen van een henget die sneller loopt.
— Beteugel uwe grootspraak.
Ik scil wol sa ier komme as de ?este.
Ik zal wel zoo vroeg komen als de
laatste.
Ik nil der gjin tarring oer sette. Ik zal
er mij niet zoo bezorgd over maken,
dat ik de tering krijg.
1k scoe my sels wol oantaeste. Ik zoo
wel handen aan mij zelven slaan (zoo
ergert mij de zaak).
Ik wol net minder tvéze as myn wird.
Ik wil mien woord gestand doen.
Ik mei tvynsk wirde of rynsk, mar raensk
wird ik noait. Ik mag eens school
( ietwat beschonken ) worden of een
goedgeefsche bui krijgen, maar stapelgek word ik nooit.
Immen it mannewaer (manuaal) opsizze.
Iemand duchtig de les lezen. — Ook :
Immen it leksum laze.
Immen oer 'e hikkel helje. Iemand over
den hekel halen ( scherp berispen in
zijne afwezigheid of in geschrift.)
Immen de hdn boppe de hone hdlde.
Iemand (zegenend) de hand boven het
hoofd houden (hem steunen in zijne
bekrompen omstandigheden.)
In widdous-klaed is lang, der wirdt
gau ris op trape. Eon weduwenkleed
is lang, er wordt dikwijls op getrapt.
't Is oft ik in glédde iel by de stirt hab.
Het is alsof ik een gladde aal bij den
staart heb. — Pat ik goad in handen
mean to hebben, ontglipt mij.
Is de iene traech, de oare is graech.
Is de eon traag ( in het nemen van
een besluit) een ander is er vlug mob
gereed ( er zijn lief hebbers genoeg ). —
Ook troostwoord voor eon vrter, die
een blauwtje lisp.

It wirdt him as in lekken oer 'e holle
smiten. Het wordt hem als een beddelaken over het hoofd geworpen ( b.v.
eene plotselinge ongesteldheid, ook de
geesteltke bekeering).
It kin better fen 'e sheaf as fen 'e bdu.
Het kan beter van de schoof dan van
den band der school (beter van den
rjjke dan van den arms).
It is my om 'e hannen gearteard. Het
is mij om de handen saamgevallen
(zeer tegen mijne verwachting mislukt).
It giet by de slinger. Het wordt veel
to haastig en onoplettend gedaan.
Oudt. It sjongen dat God bihage, dermei wirdt de divel forjage. Met het
godewelbehageltk (geestelijk ) gezang
wordt de duivel verjaagd.
It himd is yen neijer as 't wammis.
Holl. : Het hemd is nader dan de rok.
It heal het syn moer al foun. Het kalf
heeft zijne moederwel gevonden. — Het
zaakje is in orde gekomen.
It is gjin deawoune. Het is geen doodwond ( geen onherstelbaar ongeluk ).
It is in boel mei in bijboel. Het is een
moer dan beroerde ( of gekke) boel.
It is sa wis as de bank. Het is zoo
zeker (betrouwbaar) als de (nederlandoche ) bank.
It hoarntsje is kniesd. Het (zachte)
boorntje ( van het jonge rued ) is gekneusd. — De lichtgeraakto acht zich
beleedigd.
It giet net riucht hdn foar foet. Het
gaat niet zuiver eer4k toe.
It moai waer is op. Het mooie weder
is op (no krijgen we slecht ). — Fig.
De vriendschap is veranderd in vijandschap , de gunsteling is in ongenade
vervallen.
It rjucht is for dem wehjende en net
for den sliepende. (Oudfr.) Het recht
is voor den wakende ( die zich handhuaft ) en niet voor den slapende
( dommelaar ).
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Jong het er 't forsein, did scil er 't wer
biyearje. Jong heeft hij het afgezworen, oud zal lit het weer verlangen.
Just, master! just in foet to koart.
Juist, meester ! juist een voet to kort.
Koed er minsken frette, by brakte de
iene for flask en de oare for brea.
Kon lit ( de hardvochtige vrek) menschen vreten, hij gebruikte den een
voor vleesch en den ander voor brood.
Kjitte, sei Koene en slikke Hauk om 'e
kerne. (Oad). Drek, zel goon en
likte Hauk den aars.
Kliuwje dy keat. Bekluif dat been. —
Pak dat zaakje eons aan.
Kom ik oer 'e houn, den kom ik oer 'e
sti rt. Kom ik over den hond dan kom
ik ook wel over den staart. — Kom ik
klaar met de groote kosten eener zaak,
dan ook wel met de kleine.
Koade net earst we biste. Maak u niet
bezorgd, zoolang er geen reden voor
bestaan.
Lit de deaden reste. Laat de dooden
rusten. — Spreek van de dooden geen
kwaad.
Lit it feantsje alheel net lizze. Laat
het vaantje ( vaandel) niet voor goed
liggen. — Verlies den mood niet geheel.
Langsum giet wis. Langzaam gaat zeker.
Ldnsman skdnsman. Landsman schandeman. — Een profeet in zijn vaderland.
Lad sjongen en hird rinnen komt net
goed oerien. Hardop zingen en snel
loopen kunnen moeilijk samen gaan.
Lit se soargje dy 't iis boargje. Laat
hen zorgen, die ons borgen (wij zorgen niet).
Lyts onderwyn makket folle rusten. Een
kleine omslag, een rustig leven.
Ljeaver brekke as bilge. Liever broken
( sterven ) dan bukken.
Meagerens is gjin lammens. Magerheid
is geen onherstelbaar ongemak. —
Ook : Wirgens (vermoeidheid) is gjin
lammens.
Myn pinne is myn ploech en eide. Mijne
pen is mijn ploeg en eg ( mijn middel
van bestaan).
Min moat op 'e need sjen, net op 'e deugd.
Men behoort op den nood to letten,

niet op de deugd (nl. bij Pt uitoefenen
van liefdadigheid ). — Oud-mennist
gezegde.
Min moat by de tried lane. Men moet
bij den draad langs (evenals metselaars ) om wanorde to voorkomen.
Min moat lichtsje en swierje kinne.
Men moet kunnen lichten en zwaren
( het niet altijd zoo nauw nemen).
Min moat soms hwet yn 'e weaehskeal
sette. Men moet soms iets in de waagschaal ( of weegschaal) zetten (lets
wagon op hoop van gewin).
Min kin yen sa nau net wachtsje of min
wirdt faek fen 'e bizen bidragen. Men
kan zoo behoedzaam niet zijn of men
wordt soms door snaken bedrogen.
Min moat gjin slieprige hounen wekker
lneitse. Men client geen slapende
(wacht )honden to wekken, wil men iets
uitvoeren buiten anderen om.
Min moat him hwet heine en slaen. Men
moet tegenover hem wat nemen en
geven (zich wat naar ztne luimen
schikken). — Heine en slaen, een bal
opvangen of terugslaan, al naar men
't best acht.
Mis is wer. Mis is nogmaals. — Mislukt eene eerste poging, daarom niet
dadeltjk den mood verlorep..
Moarns ier yn 'e koelte sa bite dy de
brimzen net. 's Morgens vroeg in de
koele buitenlucht, dan steken u de
hommels niet.
Myn onderdanen ?voile net om 't lyk.
Mijne beenen ( of voet en ) weigeren den
dienst.
Mannen fen Boksum, dat wieren mannen.
Mannen van Boxum, dat waren mannen.
Mannen by aids skieten keutels as dompen, mar hja hiene er in goe menear
by : hja frieten se net op. Mannen
bij ouds losten drollen als dompen,
maar zij hadden er eon goede mauler
bij : zjj vraten ze niet op.
Mei dy male maste mazen fean. Met
dien mond moet gig muizen vangen.
Me komt net op hoazzen en skoen yn'e
himel. Men komt niet op kousen en
schoenen in den hemel.
Moat ik 't net wite, sa wol ik 't net wite.
W at ik niet behoor to weten, wil ik
ook niet weten.
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Nije wearden binne faek nuvere earlik.
Nieuwe waarden zijn dikwtls bijzonder
eerljk.
Nimmen is forbean. Woordspeling, 't kan
Ain: nemen ( stolen) is verboden —
en: niemand is verboden.
Oudfr. Noaswize Kryn, almans fyn.
Neuswijze Krijn, allemans vijand.
(Mfr. Neat meer sidse dan da werken
bilidse. Niets meer zeggen dan de
werken kunnen bekrachtigen.
Neat wéze en neat lykje, dat is allegearre
neat. Niets zijn en niets schijnen, dat
is heelemaal niets.
Net gale ear 't min slein wirdt. Niet
schreeuwen voor men geslagen wordt.
Net sa haestich I wy scille net lit to swyljen.
Niet zoo haastig ! wij zullen niet nit
zwelen gaan (we zijn niet in den drukken tijd van het jaar ).
Nid bit allit, nyd byt altyd. Nijd bijt
altyd. Randschrift eener medalje van
1602.
Nin spin sonder min. Geen spin zonder
min.
Nou binne de rapen gear. Nu zijn de
rapen gaar. — Tot zoover zijn we
gereed en kunnen verder voortgaan.
Ooh': Nou is de brit opskept.
Nou kaem de moart tit. Nu kwam het
geheim ( of 't ware van de zaak) aan
den dag.
0, alle Joaden (Joden)! Verbastering
van : 0, alle goaden ! (goden, heiligen ).
Lichte vloek.
Om deaden wirdt nimmen hinge. Om
( geld )schulden wordt niemand gehangen.
Omtrint is yet mar heal. Bijna is nog
maar half.
Onkrild forgiet net. Onkruid vergaat
niet. — Gezegd wanneer eon waaghals of deugniet aan eon of ander
grooter of kleiner gevaar ontkomt.
Onwente jout blierren. Ongewoonte is
smartelijk. — Iemand die niet gewoon is
met zware en harde gereedschappen
to werken, krijgt, wanneer hij het doet,
blaren in de handen.
Oanbeane tsjinsten binne selden goed.
Aangeboden diensten worden zelden
in dank aangenomen.

Op brake hakken to dounsjen, dat scil
forkeard titfalle. Op scheve hielen
to dansen, zal verkeerd uitvallen.
Op redens sjucht me gjin luije ljue. Op
schaatsen ziet men geen luiaards.
Op in skip moat mar ien greate most weze.
Op eon schip client slechts 4en groote
mast to zijn.
Ran nei de galge ! den fdlle dy gjin pannen op 'e kop. Loop naar de galgl
dan vallen u geen dakpannen op het
hoofd.
Rop nin hei ! earst oer baste. Juieh
niet, voor gij 't gevaar to boven zijt.
Soil ik dy ris in ljirrebak Jaen? Wil
ik je eons eon beschnit met rookvleesch
geven? — Wordt dit aangenomen, dan
neemt men iemands onderkaken tusschen de beide handen en nijpt ze gevoelig. 't Is eene fopperij.
Sin en wille kin folle tale. Zin en wil
getroosten zich veel.
Syn wirkier is britsen. Zijn werkader
is gebroken. — Hip is verzwakt naar
lichaam en geest.
Slynders binne gjin bynders. Snoepsters
zijn geen bindsters. — Vrouwen die
snoepen, leggen geen goeden band om
de huishouding.
Sneinsfortriet. Zondagsverdriet. — Eon
klein mannetje en eon lange vrouw
makers 's zondags, als zij gaan wandelen, geen fraai figuur. Der is by mei
syn sneinsfortriet schimpt men dan.
Springfet en tommefet. Een rued is
springfet als het, schoon ver van wager, nog wel springen kan. Het is
tommefet ( flunk vet) als men overal
in het lichaam met den duim eon kuil
kan duwen, die bij 't terugtrekken van
den duim dadelijk verdwijnt.
Oudfr. Sok brour, sok soster, sok tzark,
sok coster. Zoo de brooder zoo de
zuster, zoo de kerk zoo de koster.
Spijers binne dijers. Jonge kinderen
die veel spuwen ( van het zog) groeien
voordeelig.
Stilswijen seat ja. Zwijgen is zooveel
als toestemmen. — Oudfr.: Hwaso swiget dy jout konsent.
Sdpe wirdt boarch for waei. Karnemelk
stelt zich Borg voor hui. — De eon is
niet solider dan de ander.
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Swier woan, licht fortard. Zwaar gewonnen, licht verteerd. — Wat de
ouders met moele bespaarden, verteren de kindereli lichtzinnig.
Swiersettigens jout grize hierren. Zwaarmoedigheid geeft grijze haren.
Skrilje net foar 't it bled sipe het.
Schrik niet eeir het blad geritseld heeft
( voor ge weet wat er gebeurd is).
Seafte hannen meitse stjonkende wounen.
Zachte handen maken stinkende
wonden.
Skile jimme I skande ditsen I Maakt vrede!
zand er over!
Siilde der 't is en der 't net is. Zoeken
( naar iets wat zoek geraakt is ) waar
't is en waar 't niet is.
Smyt dat mar net sa fier. Verwerp of
verwensch dat maar niet zoo ver
(misscbien denkt gij spoedig er wel
anders over }. — Ook : Smyt it net fierder as 't hoeft, niet verder dan noodig
is ( ge zoudt het nog eons weer terug
moeten zoeken).
Stiemoer, strontmoer. Stief moeder, drekmoeder.
Taskinen en onderfinen, dat skeelt folle.
Toeschijnen en ondervinden, dat verschilt veel.
Tink net, dat ik tit in goes-aei titbret bin.
Moen niet dat ik uit eon ganzenei ben
voortgekomen. Ik ben geen domoor.

handeld ; bij barsch geschreeuw houdt
zij licht de melk op.
Twa stelle; de iene wirdt ryk, de oare
wirdt hinge ; is dat nou lyk? Twee
stolen; de eon wordt rijk, de ander
wordt gehangen; is dat nu recht ?
Us Ljeaven Hear het al rare kostgongers, zegt men bij het zien van haveloos gekleede landloopers. — Ook als
men wilden van de ruwste soort op
eon Arent ziet afgebeeld, enz.
Wachtsje jimme for dy 't fen God teikene binne. Wacht u voor de geteekenden.
Wachtsje hwet., jim men het ek hwet
nei dy wachte. Wacht wat ( niet zoo
haastig ) ! je moeder heeft ook wat op
jou gewacht.
Wol sit op 'e biezemstok. Het willen
zit op den bezemstok. — Wie niet wil
zal men met den stok mores leeren. —
Ook : Wiltsje ( mansnaam) stiet efter
'e door. Die niet wil, wordt achter de
deur gezot.
It wiif het de bale omkeard. De vrouw
heeft den bak omgekeerd ( eon abortus
gekregen).
Hy het dat kocht for grypsteheal
Hij heeft dat gekocht voor grbpstehalve stuiver (hij heeft het gegrepen,
weggepakt, gestolen).

Togearre dijen is woldijen. Doen man
en vrouw gezamenlijk hun best, hot
zal hun welgaan.

Kealleflesk kin gjin pikel forneare.
Kalfsvleesch kan geen pekel verdragen
(kinderen moeten goon sterkendrank
gebruiken).

Tuike, tuilee spylje. Zoete broodjes bakken ( om in de gunst to blijven).
is de vleinaam eener koe, die
—Tuike
melken zacht moat worden bebij

Der is mar ien Dokkum, mar Dokkumers fynt min oeral. Er is maar Eon
Dokkum, maar Dokkumers vindt men
overal.
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estrikken 388
eten, betooverd 177
eten gaan, uit 819
eten koken in de school 103
eten 'op zijn oud friesch 394
eten v. kinderen 182
etend spookdier 197,198
Ethiopie, Friezen in 9
ettergezwel 260
evangelic 99
Evert, groote 156
Evert op den rug hebben 199
everwijfjes 199
Eysinga, van 110
ezel 72, 75
ezel berijden 151
Ezonbuurt 35
Ezonstad 2 85, 112
Ezumazijl 72
Familiegeheim 179
familieoorlog 55
familieregister d. bijbel 223
famine-brilloft 205
fammens-kreambisiten 222
fandel 330
Faust, dokter 132
Februari 247
feinte-brilloft 205
Femmesz, Jan Corn. 67
Folks, hengst 98
Ferwerd 64, 270
ferwerder klooster 33
Ferwerderadeel 225
Fetsefontein 29
Filips de tweede 65
Finkum 226

Fivefal 59
fjuchtsje of slipe 69
fjurgiid 403
Reach doe je werk 26
ftesschen met buskruit 210
Flevo 21
Flie 4, 45
flikker slaan 286
Flitsoboer 242
Fluessen 32
fluiten 238
foartsjirmerij 216
foekepot 169
Foeke Sjoerds 86
Foignies (Ardennes) 51
Fokke hardrijder 105
Fokkes, Barend 76
Fo1kerus van Lidlum 53
folle byt a.d.fr. patiele 6
folio wirden folle nin sek 60
Folqulfus 132
Fons 98
fooien 222, 318, 325, 420
Foppema-eg 272
Foppen-eg 270
forsein flesk 362
Forteman, Magnus 30
forwinde bern fen Starum 46
Fosland 32
Fostaland 32
Foswerd 32, 270
Franker 24, 47, 48, 61, 80, 82,
98, 100, 101, 185, 335, 100,
159
Franken in Friesland 5, 17
Frankenland 9
Fredericus, abt 34, 131
Frederik van Utrecht 30
Frederik Jetzes 68
freed 68
Fribourg 268
Friesland benoemd 4, 5, 7; verkocht 56
Friezen in Amerika 37; - in
Engeland 15; - in Italie 8;
- in Rome 12 ; - in Zwit
serland 8, 9.
Friezen knielje allure for God 64
Frigge 13
Frisiabonen 7
Frisius 5
Friso 3, 7, 38
froedfrou 215
Frouwa 7
Frutingen 10
Fryds, Simon 61
fyndoekspoepen 387

Gaargift 205, 206
Gaasterland 205
Galama, Iglo 17; - Igo 35
Galamadammen 82, 216
galg 112, 159
galg en rad in wapen 67
galg to Ameland 118
galgefenne 113
galop 238
gang, onderaardsche 114
ganstrekken 294
ganzebrief 364
ganzen 203, 246
ganzenloten 334
garnaal to Dokkum 290
Garijp 125, 151, 154
gastbod 319
gastmaal bij den boar 819
gastmalen 5
gastvrijheid 70
gatsjepanne sMten, net op 'e 60
gau en swiet 897
gauwdief 15
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gauwdieven en gravin 86; en meid 18
gave 169
gearjift 206
gebak, friesch 401
gebed 73; met bezwering 34;
- van spoken 62
gebed, speel- 251
gebedsverhooring 23, 25. 132
gebochelde broeders 116
geboorte 215
geboorte, geloof omtrent 265
geboortebinden 223
geboortelepel 211, 224, 390
gedaantevermenigvuldiging
133
gedaanteverwisseling 17, 18,
40
gedicht 299
gedrfde bloedkoralen 171
Geert, onwijze 21
Geerts 107
geest, booze 68, 71, 266; zie
ook dutvel.
geest, goede 77
geest, tijdeWk geschenken v.
lichaam 187,188
geest, lichtuitblazende 63
geest, schreiende 130
geest uit het water 142
geesten 45
geesten tot rust gekomen 142 145, 61, 63
geesten v. afgestorvenen 200
geesten v. ziekten 177
geestenbezweerderij zie duivelbannerij
geestenziener 225
geest oproepen door vuurslag
43
geestverrukking eener non 61
geestverschijning 120, 35,187,
188, 201
geestvertooning 99
geheime geneeskunst 179
geheimschrift 77
geheimzinnig huis 20, 23
geit, betooverde 158
geit als duivel 207
gejammer 168,169
geklop, geheimzinnig 228
geld 239 ; betooverd -182;
verdacht - 72
geld als huwelijkspand 75
geld-lossend paardje 33
geld tellen bil nacht 238
geld tellende spoken 62
geld veranderd in aardkluiten
16; - veranderd in koper
133
geldbuidels opgehangen a. d.
bruggen 344
Gelderschen 52, 56
gelofte 66
gelukbeentje 241
gelukspin 241
gelukvoorspelling 240
gelukzak 281
gelijke brooders 35
gemaskerd Sint Nikolaas 385
Gemma van Burmania 64
geneeskunst, geheime 179
geneeskunst als familiegeheim
179
geneesmiddelen 249
geneesmiddelen, toover- 162
genezing door gelofte 66
genezing tegengewerkt d. heks
162
genezing v. kinderen 160169

genezingen, wonderdadige 131
genomen Harlingers 115
Georg van Saksen 66
geraamte als spook 63 ; ingemetseld 64
Gerard bouwt Obdam 8
Gerben godloos 154
Gerbens, Bonne 72
Gerbrandus van Klaarkamp 51
gereedschap, valiend 239
gernieron 268, 306
geroepen, zij zijn 204
Gerrits, Klaas 7$
gerstebier 394
gerucht van gevecht 66
geschenken, kraamvrouw 217
gestaltelijke menschen 149
gevecht in de lucht 40
gewapende mannen in de lucht
44), 47
gewoonterecht 194, 412, 226
gezang, geheimzinnig 186
gezantschap van honden 137
gezicht, hemelsch 66
gezicht trekken 267
Giekerk 125
gifplant 35
giften bij begraven 420
gildebaren 422
gildene axe 25
glasblazerij en basiliskus 200
glasruiton stukschieten 214
glazenbruggetje 223
gloeiend meet 396
gloeiende dauw 396
God aanroepen 24, 25
God aanroepen tegen duivel 61
Goddeloos tolhuis 153
Godfried met den baard 37
godslastering gestraft 33
godsvertrouwen 89
goede geest 77
goede geesten, kenmerk v.201
goede man en vrouw 390
gootrecht 195
gordijn en 392
gorre 266
Gorredijk 108, 121
gort met rozijnen 396
gortkorrel, knaap veranderd in
18
Goslik Jongama 66
Goslinga 76, 98
Gosses yolk 74
Govert 218
goud dragen 267
goud in koper veranderd 133
gouden arnipje 131
gouden bruiloft 364
gouden drinkkop 16
gouden munt v. Sjaardama 46
gouden paleis van Radboud 23
gouden sleutel 146
gouden zweep 297
Goutum 77
graaf, Borsch- 265
graan, betooverd 82
graanprijs 241
graat door de straat 174
graf abt v. Mariengaard 133
graf-koop, -huur 420
graf, genageld aan het 106
graf zien, in hot 413
grafdelven door buren 416
grafkruisen, zie plaat.
grafschrift 36, 141
grafsteen m. oud opschrift 36
grasmaaier3 261
graveel 261
gravin en gauwdieven 86
Gray innesingel 158

Gravinneweg 157
grazing 271
greide, greidboer 261
greidhoek 404
nk 139
395
grienmank
griep 306
griet of grutto 141
grietmanske 409
Grimm 2
gripe 306
Grisones S
groeten 16,101
Groningen 104, 106, 122 ; gesticht 4
groot Sintnikolaas 385
Groot•Terhorne 127
groote Evert 156
groote Oege 3
groote Pier 66, 358
groote Rodger 49
groote Watse 59
groote Wielen 169
fir7ierd 56
gG rr:o:utwwe
G
sre ,v3e3e7rschipper 145
Grouwstins 62
Grovestins 52
Gruno 4, 122
Grunoburg 4
gr
Griznes Karen
4
als moordenaarsteeken 29
guitenstreken 387, 866
Haan 162, 188, 55 ; - roode
197 ; - zwarte 235
haan, heer veranderd in 15
haan, mensch veranderd in 133
Haan Hettema, de 111
haar, huid of 266, 26s
haar, hoofd- 241
haar, onbrandbaar 242
haar op maag 261
haar uitval 263
haarballen 75
haarband 384, 886
haardplaat 102, 892
haardscherm 392
haardvuur 240
haarknippen 236
Haarlem gesticht 11
haarlok 386 ; - v. lijk geknipt
222; - ter genezing 179
haarnaald 385
haarvlecht 884, 885
Naas 126, 182
haas en hondspel 228
Naas i. d. zak 69
haas, knaap veranderd in 18
haem 235
Halbertsma114,1.23,193, 221
Halepadon 213
halfwijze Obe 90
Hallum 34, 117, 196
halmen zonder korrels 47
ham 235
Hamconius 126
Hancke Romberts 83
hand 244; - groote 22; onzichtbare 61
hand, vouwon d. 242
handen, koude 242
handbekijken 32, 183; - bestrijken 235
handjeuk 240
handtast des dui vels 189
hanenbloed 257
hanenbijter 269
hanenei 152
hanengekraai 138 267
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hanostemmen 273
hannekemaaiers 261
Hans Nooitvervaard 2S
Hans, onwijze 45
Hans zonder zorgen OS
Hantje mien kneclit 238
Hanske Komboven 76
Hantje Plus 341
hantsjemieren 261
Hantum 127
Hantumhuizen 127
hanzebeker 269, 270
harddravers 23
harddraverij 294
hardrtiders 343
hardrbderij 843
haren (graze) als moordenaarsteeken 29
haring (gekroonde) in wapen 21
baring (levende) in eon put 21
haring op Ameland 117
haring en bot 139
Harings Trijn 269
Harinxma 56
Hark emastate 42
Harliga 128
Harlingen 80, 98, 115, 120,128,
265
harlinger burgers 247
Harlingers geen Friezen 128
Harmana-eg 272
Hams 128
harnas bewaren 54
Haron 8
Hasius 9
Haskerdbken 102
Hartwerder klooster 41
haverbrij brood 394
hazen en heksen 155
beech en dreech 196
heelzaam vleesch 267
Heemstra 50, 255
Heer Lem 11
Heere Thijsen 354
Heeronveen 184, 196
Heerenweg 84
Heeres, Aafke 364
heet bier 348, 401
Hegens, Benedix 61
Heico B
heilige schrift 170, 171 en
zie bijbel.
heilige taal 185
heinproef 2, 91
Heintje, zie duivel.
hek, geopend door spook 214
heks 74, 40, 76, 133, 101,
174, 212, 247; - bespied
160,164; - geplaagd 163;
-gepijnigd166,169, 170,
175 ; - getrouwd 160 ; gewond 153, 163; - op
broodkorf rijdend 154 ; rundom huis 163 ; - 's
nachts koud 156 ; - sterft
158; - i. d. school 199
beksebloed ter genezing 174;
-boter 173; -dood 165;
-kransen 172; -kringen 195
heksen on katten 152
heksenbijeenkonist 156
heksendans 155, 195
lieksenscheepvaart 157
Heksershol 155
Hel, Okke 33
hol, scheeps- 175
helm 219, 224
bellekroade 271
helm geboren, 'not 216
holm in do pap 217
helm verbranden 217

helpt, helpt 40
Helvetie benoemd 8
hemd 172
hemdsmouw 131, 236
hemel geweest, in den 50
hemel, honden naar den 137
hemel, gevallen, uit den 84
hemelloof 235
hemolsch gezicht 66, 84
hemelteekens 248
Hemelum 32
Hemminga, Sixtus v. 149
Hemwerd 134
Hendrik, keizer 37
Hendrik Mients 152
hengelen op het land 73
Hengist 13
hengstebier 402
Henricus van Aduard 39, 50
Heraclyt 127
Herbaijum 177
herkomst der Friezen 5
herleving 69, 41, 193
herleving v. e. gestorv. kind 34
Hermana 12, 16
herpes 260
hertogen, friesche 111
Hessel Martena 58
Hessenland benoemd 6
Hettema 111
Hetto 6
heuvols als woonplaats v. spoken 214
heve 267
Hidde, reus 18
Hiddema 16
Hiddes-eker 18
Hiddes, Tjerk 70
hik 244, 263
Hil 3
Hildegrim 26
Hillema-eg 272
Hiltjemoei 240
Hindeloopen 58, 174, 187, 201,
243, 42u, 423, 150, 203
hindelooper rouw, zie plaat ; kleeding 384
Hinke Kaart 184
hinkspel 244
hinnebal 251
hintsje bilizze 239
hoarnwiif 216
hoasdragers 387
Hochenzie 25
hoed, vrouwen- 382
hoed springen, over den 213
hoeftizer 235; - afrijden 221
hoekturf 240
hoepel 49
hoepelkroon 183, 186
hoepelrok 383
boost en 263
hokkeling, onderaardsch 229
hokvisch 401
hol 42; - als reuzenwoning
11;- als spokenwoning 214
Hollander, vliegende 209
Hollanders benoemd 8
hollandsch spreken 185,189
Holle 8
Holle, vrouw 265
Holwerd 174, 194
hHoonmdm12e4m,as89203, 248,259,
268 - zwarte 202, 238,
268;
242
hond, heer veranderd in 18
bond en haasspel 231
hond in de kerk 243
hondegeblaf 239
honden, boruikende 137

hondenbespreken 180
hondenrekwest 137
hondewippen 317
honderd 245
honderd boereplaatsen 1667
hondsdagen 249
hondsvotjes 897
hongersnood 9, 13
hoofd afgehouwen 50 ; afgeplat 267; afgeslagen 19;
afgesneden 148, 132
hoofd door den duivel omgedraaid 149
hoofd, man zonder 157, 214
hoofd onder den arm 217
hoofd v. e. gesneuvelde thuisgebracht 42
hoofd, zonder 203
hoofddeksel afvragen 122
hoofdhaar afscheren 17
hoofdhaar, uitval v. 263
hoofdpijn 262
hoofdijzer 381
Hoogezand, het 212
Hooghuis 132
hooi, keret- 163
hooi, verborgen onder 21
hooibroei 198
Hooidammen 214
hooien in 't Waterland 308
hooifeest 262
hooimaal 262
hooioogst 261
hooischaar 373
Hoorn 60
hoorn, Roordama- 2
hoorn, St. Steffens 166
hoorn toedrinken 61
hoorngetoet 270
hoorntjes, gokroond met 170
Hopper 21
horloge, wilde 229
Horsa 13
horspil in de patiele 6
Hotse Joulsma 36
Hottinga 53; -huis 53
hou op en hou an 238
hout op de aarde geworpen 26
houtduiven 243
houten duitje 135, 140
houtsnijden 380
houtspaander als bewijs 196
houvast, hymp-hamp- 55, 57
hue usque regnum Stauriae 37
huid of haar 266, 267
huig lichten 263
huis bewaren 267
huisdeur 173 ; -drop 194
huishoudelijk gereedschap 383
Huisje van berouw 117
huisklok, staande 243
huislook 235
Huizum 77, 119
Hulkenstein 107
hulpgeroep u. h. water 225
Humalda, van 110
humeur 238
huren v. schippersknechten 167
huurboer 101; - als lijkdrager
420
huwelijk 385
huwelijk buiten d. burgel. stand
206
huwelijksfeesten 168
huwelilksgift 205
huwelbksontrouw 120
huwelmksring 136
huwelijksvoorteeken 189
hymp-hamp-houvast 55, 57
hyngstemiddei 201
Hijum 89,10, 196, 198, 227
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Idioot 244
Idsoom 366
Idzert Jetze 12
Iezumburen 35
Iglo Tadema 22
Iglo Galama 17
Igo Galama 35
Iliacum 122
Ilsta Joulsma 35
ik steek het in mijn tasch 49
ingemetseld geraamte 64
Ipecolsga 68
Ippe Willemszoon 97
it is mei sizzen net to dwaen 60
Italie, Friezen naar 8
itenpanne 394
izegizegeane 363
Jachtrecht 166
Jacobi-Parochie 126
jagen 368, 203
Jager, Wytse 300
jagerkost 397
jakje 383, 385
Jan, Sint 166, 244
Jan Bakker 199
Jan Lacherman 245
Jan van Wassenaar 52
Jan Weyer 98
Jane 10
Japik Engberts 91
Jans, Yntje 83
Janskruid, Sint 235
Jarich van Hottinga 53
Jarich v. Westerbeintum 133
Jelmera-eg 270
Jeltema, A. 327
Jeltse Joulsma 35
Jetses, Frederik 68
jeuk 239
jeuk under kousebanden 248
jeuken v. hand 240 ; - v.
neus 239, 240; - v. oog

240

Jezuiten en -zendelingen, 68, 71
jicht 256
jichtring 256
Job 145
Joden, stamvaders der Friezen 5
jodenspek 401
Jodzert, sterke 11
Johannes I 170
Johannes Hendriks 71
Jong, Gerrit Sipkes de 279
Jongama, Edo 66; -, Tjaard 55
jongen, levering van twee 36
jongen en een heer, van een 69
jongen en een reus, van een 10
jongen die lezen en schrijven
leerde, van een 17
jongens• en meisjespret 165, 188
Jongstal, van 117
Jonker, kunstpaard 300
jonkerschap, friesch 110
jood 202
joodsche groenmarkt 370
Joost, zie duivel.
Jorwerd 119
joukobier 179
Joulsma 35
Jouro 10F1 221, 279
Jubbega 229
juffer, witte 214, en zie witte.
juffer Lijssebloem en -bosch 155
juffer-verschijning 231
Juffersbrug 120
Juffershout 120
Juffersreedsjo 202
Julius Dekama 48
Juni 247
Jutland benoemd 6

Jutten naar Italie 8
Jutto 6
Juw Botnia 58
Juw Harinxma 55
Juw Hopper 21
Juw Jongama 54
Juwco Tadema 22
Kaaig 156
kaak 113
kaars 239
kaarten, tooverij door 176
kaartlegsters 183
kaartspel 129, 176
kaas 362, 399 ; speiden op - 222
kaasrliefstal 96
kaatsbal 39U
kaatsen 302
kaatsliedje 248
kabeljauwschen 60
kaei fen, der weer nin 77
kaeiproeve 171
kaleheij 48
kalemei zie kallemooi.
kalf (ongeboren) als geneesmiddel 178
kalf voor heksewagen 161
kalf spokend 206
kalf versmijten 235
kallemooi 162, 188
kalven der koeien 360
kalverkoppen 235
kalverstaartje 146
kamer zien, mag ik eens op de
241
kamertje het blauwe 227
kampersteur 397
Kamperzand 67
kape 382, 419
kapel to stichten 155
Kapoes, Pieter 149
kap ruft 221
kapsel 384
Kardinael 87
Karol koning 24
Karel Martel 22
Karel de Groote 30
Karel de vierde 42
Karol de vijfde 56, 61
karnemelk 166, 401
karnen betooverd 172
karnen, geheimzinnig 195
karnmolen gelioimzinnige 220
karnpad 195
kat 73, 74, 150. 182, 239,
240, 248, 259 ; - zwarte

238

kat, veranderen in 152
kat als Naas 126; - als tooverhoks 152
kat en heks 153, 154
kat in den zak 182
kat op notedoppen 349
katknuppelen 294
katspel 232
kattebloed 261
kattedagen 249
katten, land bezet met 202
kattendans 237, 150 155
kattengejammer 163
kattespoor 200
kedde, zie veulen.
keelpijn 263
Kees Mosterd 109
Keike Pieters 113
keisteentjes werpen 30
kelk '266
kenmerk v. boozen geest 201
v. goeden - 201
Kenne 8
Keno 8

kerfstok 399
kerk 170
kerk to Staveren 30
kerk in 't midden 104
kerk op ossenhuiden gebouwd
38
kerkbouw 122, 123, 124, 127, 268
korkdeur 174
kerkeraad, kladhten van 78
kerkhof 412; - indeeling 420
kerkhof van Oud-Staveren 31
kerkhofaarde 253
kerkhofrooster 232
kerkkruis 65
kerkstichting 38
kerkstoof 390
kermis 128, 170, 188, 271, 247
kermispronk 282
kermisvrijer 275, 282
kerstblok 163
kerstdag 151; -hooi 163: -mis
163, 203, 245 , -nacht 208 ;
-vuur 341
ketel, daar zit een in den 239
ketel met geld 106
ketelmuziek 167
ketelschrappen 415
ketting d. dliivels 208
kettingen sleepen 167, 334, 103
kettingsmeden 232
ketters 66, 71
Keulen benoemd 7
keurslijf 383, 384
keutel 226
kevis draagsters 229
Kielmoeihout 120
kiespijn 150. 254
kiespijn afnemen 255,kievit 141, 246
kikkers 265, 266
kikvorschen 248, 259, 276
Kimbren naar Italie 8
Kimswerd 56
kind herleefd 34
Kind Jezus 164
kind met twee hoofden 55
kind op den arm gegeven 113
kind, ziek 166; zie ook ziek.
kinderbegrafenis 419
kinder-duivel 198
kinderen.248; - aantal 242
kinderen, duivels- 193
kinderen Gods 149
kinderen groeien aan boomers

265

kinderen naar bed 199
kinderen tooveressen- 194
kinderen voorspeld, aantal IMO
kindergee,t 142
kinderlooze als hoks 161
kinder-offer 26; -roof 215
kinderspelen 225: -verschijning
142, 130, 132
kinder-vooding 158, 102
kinkhoest 262
kippen 133, 248, 269
Kippenburg, eik bij 275
kistkleed 411
kjipmantsjes 290
Klaarkamp 39, 50, 61
Klaas Kunst 78
Klaas Yntes 98
klapbus 78
klauwzeer 264
klavorboer uitzenden 180
klavor een 270
klaver-vier 170, 241
klaverzaad strooion 79
klaver zooken 237
kleedbaas 264
kleeding 381, 393
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kleedingwinkel 386
klein Sint Nikolaas 335
Kleine Friezen 8
kleine mannetjes 131
kleine Oege 3
klieren 260
Klif roode 19
klink op klink neer 371
klok 243
klokgelui door visschors gehoord 32
klokhuis 338. en zie do plaat.
klokje van Mariengaard 130
klokken van Dokkum 114
klokken van Sint Odolf 31
klokluiden 338, 406, 410, 412,
416, 148
klooster op Ameland 32
klooster Hartwerd 41
klooster Lidlum 50
klooster Mariengaard 130
klooster Sint Odoif 31
kloosterstichting 29
klootwerpen 376
klopavonden 203
kloppen a. h. venster 416
kluistering a. d. plaats 79, 230
kneuzing 257
kniedeuntjes 252
knikkeren 233
knip in kleed 237
knippen, haar- 236
knippen, nagel- 237
knolls 403
knoffelbanden 256
kuoffelknoop 156
knoopen, gouden en zilveren
382, 383
knoopen in draad 171
knottedoek 135, 204; -doosjes 204
knuppels u. d. zak 53
Knijpe de 168, 179
koartegeardsjen 201
kodder 266
koe, dure 64
koe, jongen veranderd in 17
koe, liggende 240
koe als redster 279
koe van porselein 390
koe-dom 124
koeie kooten 230: -oogen 26S
koeien als schatting 5
koek, soorten van 401
koekenpan 123
koekoek 48, 247, 269
koekslingeren 181
Koenraad, bisschop 38
koeschenkel 230; - als roeispaan 231
koestal 235 ; - betooverd
227; - onttooyerd 172 ;
- spokerij in 61
koevoet 116
Koevordo 116
koffie 402
koffiedik 183
koffiernaalsel 245
kofschipper v. Makkum 190
kogel bewaren 54
Kolderwolde 174
kolkringen 195
kollen 118
kollumer bans 401
koning bui gend voor konijnonjongen SO
koningsdochter 48, 50, 57;
zie trouwen prinses.
koningszweep 297
koninklijken weg, verlaat ni4t
den 65

duivel 189, en
kontrakt
zie zielverpanden.
konijnen hoeden 78
kooldorschersbier 271, 402
koolraap 125
koolzaaddorschen 268
koopman beer veranderd in 18
koord van stroohaksel 51
koorts 176.249; als boozegeest 177
koortsbeknoopen 253
koorts en spin 249
koorts in laars 177
koorts overbrengen 177, 253
koortsverbranden 253
kooten 127
kootschieten 360
kootspel 230
kootverglijden bespreken 257
kopjekijksters 183
Kopkewier 129
Koppermaandag 167
koppigheid, tegen 263
koren, duivel i.h. 195
korenmaat afgestreken 127
Kornelis Ynses 106
Kortstaart 340
kost, arbeiders in den 399
kostwinning op zijde 239
koude heks 156
koude winter, de 82
kou,de winters 350
kouds (iets) als voorteeken 19, 21
koudschaal 269
Koudum 124, 206
kousen 382. 384; grijze - 233
kousebanden 188, 196, 242,
245; zonder - 128
kousebanden binden 371
kraai, sprekende 6
kraaien 242
kraambeen genezen 178
kraamgeschenken 217
kraamvrouw 215, 215, 241,

260, 265

kraamvrouw begrafenis 419
kraamvisite 216
kramp 263
kransen in kussens 172
krantedruk 189
kreekbranden 183
Kreil (bosch) 8, 21, 22
krekel 243, 269
krentebrood 220
krenten opgestoofd, als in 408
krintehalskes 417
Krombeen 340
kroon, ijzeren 30
kroon, riddors der friesche 111
kroonen 319
kroonen (v. hoepel) 183, 186
kroontje, gouden 347, 383
kruik, St. Jans- 166
Kruip in de hel 75
kruis 232, 239
kruis, heilig 14
kruis aan den hemel 52
kruis als kenteeken 44
kruis in Chili 38
kruis d. grond 140, 156
kruis of count 363
kruis op fuikstokken 234
kruis van Venasdon 98
kruis, verlost door bet 64
kruis, vervloekt door het 04
kruiske bitjoent alles 234
kruislings 256, 259
kruissleutel 170, 171
kruisteeken 24
kruistocht 42, 48
kruisvoetstap 152

kruisweg, 73, 182
krul aan de kaars 239
krystwiggen 164
krijt, boeren- 404
Kubaard 106
kuilen woonpl. v. spoken 215
Kuinder, de 112
Kuiper, Sjoerd 179
kuitbier 402
Kunera 6
Kunst, Jan 88
Kunst, Klaas 78
kunst om zich to veranderen 17
kustwachten 35
kus, friesche 15
kussen op zijn friesch 5, 15, 287
kussens met kransen 172
kussens nazien 168
kwaadzeer 258
kwade geest, zie booze geest.
kwade man en vrouw 390
kwelgeesten 74
kwitsebeam 263
Mk deur de glazers 74
Kijk in de hel 74
Laars, de 139
laars met koorts 177
Laatste stuiver 366
lachen tot genezing 57
ladder, hemelsche 75
laizen 263
lakenwinkel 386
lamppit 240
Lancaster gesticht 14
landbouw 261
landheer en boor 73
landloopsters 183
landverhuizing 3, 4, 6, 7, 8, 9,
13, 16
lange dienst 354
lange jaar, het 202
lange kermissen 172
Langelaan 116
Langemeer 157
Langesloot, spook v. d. 146
Langweer 109
Lankum ]01, 203
lantaarn, brandende 207; papieren 325 ; - wilde 229
lapkepoepen 387
latijnsche letter 189
lavas 173
lawei 270
lazerich 264
ledige tijd 853
Teed 415
leedbidder 407 ; -bollen 415,
417; -good 407; -kook 416,
418 ; -nemen 417; -zeggen a.
d. bakker 417 ; -zegger 407
Leek, de 348
leer om leer 125
leeuw, wonder- 36
leeuw in den bek zien 113
leeuw of letter 363
Leeuwarden 97, 105, 107, 113,
117. 142, 538,114, 132,155,

159, 183, 188, 202,216;

- door vrouwen gored 47
leeuwarder courant 176; galgen 112
Leeuwe, Onno 199
leeuwenvet 180
Legemeer 214
leggersgoed 394
leidekker v. dak vallend 97
Leiden 109
Lein 11
lente, begin der 169
Leo 127
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lepel, begrafenis- 420 ; - geboorte 224
lepel als hekseschuit 159
lepelrek 388
Lopped& 196
leprozen 264
letterdoeken 374, 393
letters, geheimzinnige 66
letterschrift ingevoerd 7
Lettinga-State 70
leugen 267
leugenbank 174
levenslessen 65
levensmiddelen, pits van 65
lever, witte 232
Leije, de 128
Liaf burg 24
Liauckama, Eelco 50
libertas praevalet auro 45
lichaam tijdelijk verlaten door
d. geest 187, 188
licht gebluscht 102
licht, groot 47
lichtemaan 16
lichtende geest 63
Lichtmis 181, 244
lichtuitblazende geest 63
Lidlum 60, 63
Teed 338
liedjes 165, 167, 169, 170, 171,
184, 186, 187, 194, 212, 236,
237, 238, 239, 240, 243, 246,
247, 262, 263, 268, 286, 325,
326, 336, 887
liefde, spieffel der 187
liefde afsnijden 239
Lieger, Paulus 48, 269
liep 142
Lieve Vrouwe Parochie 126,
806
Lieuwe Fons 98
Lieuwe van Teetlum 354
liggende koe 240
likeblom 348
linde, dorps- 174
linkervoet 263, 267
linkerzijde 238
linksaf 36
linnengoed 238
Lioessens 86
listige schapendief 81
ljeap-aeijen 61
ljirre 401
lobbestrilk 173
lodderijndoosje 383
loerre, loerreman 362
loiloisdag 288
lokje 398
lollumer stip 292, 395
longstal 332
looverbal 167
lopen 399
lotbak 334
loten ter landverhuizing 3, 9,
13 ; - voor menschenoffer 23
loterijen 333
Lotharius 214
Lourens, St. 245
lubbestok 173
lucht, gevecht in de 40
lucht, stem uit de 36
luchtbelletje in thee 240
Ludingakerk 61
Ludger 26
luiden der klokken 338, 406,
410, 412, 416, 148
luiormand 216
luievenkost 396
luihealdei 289
luik-sluiting 410
Lunekerk 61

liik 221; - ontwakend 101
10-afleggen 406
liikbaren 422
lijkdeur 387, 410; - dichtge-metseld 220
Lijke Profeet 108
liikje v. pasgeboren kind 145
liikkist, klimmen op de 217
llikkleed, behoefte aan 142
lijkstaatsie, onzichtbare 217,
218
lijkwagen 410; - m. zwart en
wit paard 218, 219
lijkweg 411
Lysbeth v. Oostermeer 105
lttsterbes 263
histervangen 369
Lytselollum 355

Maagden, refine to Franker 47
maagkwalen 261, 276
maaltijd. feest- 210, 266
maan 241, 263; - ale pisser
246 ; - als sleejager 246
ma an, invloed der 246, 266
maandag, dinsdag, woensdag 14
maandag, ongelukkige 234
maanlicht 260
maantje gnat to bier 402
Maarseveen 112
Maart 247
Maarten, Sint 326
Magnus Forteman 30
Magnusfane 31
magorje 234
Makkum 112, 167, 184, 231, 236,
363, 418, 422, 112, 189,190
makkumer aardewerk 398
makkumer kermis 170
makkumer schipper 209
Mane Jan 298
Malorix 12
man beluiden 4.06
man in hot hok 242
man, naakte 213
man ? welke 215
man zonder hoof' 157, 203,
214
mannon terugbrengen 417
maneschijn 201, 238
mannen (gewapende) in de
lucht 40
mannon (vier) als spoken 61
manslachtig 232
Mantgum benoemd 358
Marcellusvloed 112
Margie 116
Margriet 245
Maria, de rampzalige ziel 39
Maria Louisa 100
Mariabeeld van was 172
Mariengaard 34, 130, 148
Maris Schurft 66
Marrum 129
marsumer kermis 172
Martena, Hessel 68
Martena-state 127
marwerder vaart 120
Marjjkemui 100
matten, biezen 388
Mechelen 340
Meda 8
made 5, 323
Medemblik 8, 21
medenemen van 't begrafenismaal 416, 419
meal als kenteeken 44
meelstrooien 231
meermanuen 40
meeuwen 247
Mei 181, 247

Meiavond 182
Meiavondstreep 182
Meiboden 182
Meiboom 190, 263, 148
maiden gaan, uit 196
meidslag 198
Meilammertjes 182
Meimaandag, -vrijdag enz. 182
Meiwater 254
meisje en een niter, v. een
14.3
meisjes-offer 26
meisjes-pret 270
melaatschheid 66
melk 394
melk niet boterend 268
melkmoude als vaartuig 15 6
melkweg 249
menschengeraamte gevonden
153
Menaldum 102
Mennema, Frans 338
menniste hemel 63; - zindelijkheid 63; -streak 62
mennisten 63, 69, 71
Menno v. Coehoorn 70
Menno Simons 62
mennonieten, zie mennisten
menschenoffer 23, 26, 37
menschenvoet, afdruk v. 158
moron ontstaan 115, 116
merkeldagen 244
mes 395, 414; - bebloed 175;
- draaiend 239 ; - in boom.
gestoken 36 ; - in stadhuismuur 97
Metslawier 68
meubelknappen 245
moubels 388
Ileulen, Cathar. v. d. 73
mevrouw 409
Mowes 109
Mexico 37
Michiel Saeckes 66
middelaars bij hoksen 158
Middellandsche zoo 209
Middelzee 45, 123
middenhuis 387
middernacht, na en voor 225
Mients, Hendrik 152
micron 261
milt-spoken 263
Minderschik 126
Miner salt 126
Minnertsga 126
misdrijf aangewezen door kraai
6
mist 245
misweer 342
Moarmwald 28
Moddergat 233
moeras als pleats voor korkbouw 121, 123, 124
moeder mag ik eons enz. 241
moederkoorn 195
moedige dienstmeid 98
moedige dienstmeid v. Oostermeer 104
mof 127
moffen, drio 142
mol, 246, 265
mol, mol! 236
molde als schuit 231
molen, betooverde 83
molen omgeschopt 340
molen-rouw 421
molen geen roods zeilen 202
molenaarsknecht 109
molkenspior 263
Molkwerum 20, 186, 419, 155,
174, 203, 229
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Molkwerumerzig 193, 212
Monik, de 120
Monniken-eg 270
Monniks-huis 50
moord op het poepei mp 155 ;
- to Welsrljp 160
moordenaar 1867
moordenaarsteeken 29
Moordenaarswoude 28
moordjaar 266
moord niet! 275
moriaanshoofd als wapen 43
mosterd 269
Mosterd, Kees 109
mosterdjongen trouwt bargemeesters dochter 111
mouw, hemds- 131, 236
muggesch ... je 110
Munster 34
munt van Sjaardema 45
Murmerwoude 28
mats 382, 384
mute bij betoovering 172
muts, spokende 202
muurtegels 393
muziek, geheimzinnige 244
muziekinstrumenten 169, 378
Mijes 109
mijnen 179
Naakte man 213
naaigereedschap 384, 385
naaister als heks 161
naalden, kromme 75
naald wegmaken 416
naamdesHeeronaanroepen 194
naamgeving 236
naamgeving door het eerstgehoorde woord 32
naamsafkomst der Friezen 5
na-bruiloft 214
nacht (overbrengen bij) van
geneesmiddelen 263
nachtgezicht 216
nachtmerrie 229, 230, 232
nachtvrijen 96, 196, 288
nageboorto ophangen 235
nagelknippen 237
nagelstippen 242
namiddagbegrafenis 418
Nazareth 39
negen 222, 247
negen duivelskinderen 193
negen uur naar bed 129
nek omgedraaid door duive1183
net to froed 54
neus afgesneden 45
neusbloeden 242, 244, 259,
267
neusjeuk 239, 240
nicht in Amsterdam 111
Nicolaas, Sint 333, 148
Nicolaasga, Sint 2, 169, 214
Niettena 130
Nieuwebrug 184
Nieuwland 141
niezen 263
nimath ura saxa 16
non van Sion 51
noodloonen 265
nooit bang 100
Nooitvervaard, Hans 28
Noordfriezen 16
noordsche balk 378
Noordzee 192
Noormannen '20, 35, 47
Noormansdeurtjes 20
notedop als schnitje 32
nuchter zijn van een offerkind 26
Nijega 130
Nijkerk 86

Nilland 2, 53, 123
Nijmegen, opschrift poort 37
0. W. N. 225
Obdam 8
Obe S. Bangma 89
Obersibenthal 10
Odilbalt 35
Odo gored 23
Odolf 31
Odulf 30
Oedemer huisje 118
Oege 3
Oenkerk 125
Oerd 118
oesdrip 191
offer aan draak 37 ; - aan reuzen 37 en zie menschenoffer.
Okke Hel 85
Oldeberkoop 325
Oldeboorn 196.200
Oldehove, de 111
Oldeklooster 50, 51
Olfertsveld 149
one koken m. spelden 170
Olimpia 17
011ennius 8
om rijk to worden 118
ombrengen v. brandewijn 269
omnaaien v. doodlaken 416
omproeven 220
omroepen 358
Omund 20
omzeggen v. e. doode 418
onbeschreven rechten 194-196,
412
onbrandbaro heks 41
ondank 18
ondag 15
onder den korf wogzingen 373
onderaardsche gang 114 ; hokkeling229;-hol 42;reuzenwoning 11; - schat
42; - woning der aardmannetjes 16
onderhands dragen lijkkist 419
ondermijnde grond 128
ongedoopt 266
ongeluk 240
ongeluk, voorspook v. 221
ongeluk voorspellen 241
ongeluk voorzien 219
ongeschreven recht 194-196,412
ongotiid 261
ongewijde klokken 31
onheilspellend gejammer 158
onheilspellende teekenen 47
Onno Leeuwe 199
onrust na den dood 142, 151,
154, 155, 200
onthaal bij begrafenis 406
onttooveren 172, 174, 175
onuitwischbare bloedvlek 160
onuitwischbare handtast 189
onweder 248
onweder, behoedmid del tegen 31
onweder bespot 194
Onwijze Geert 21
Onwljze Hans 45
Onwijze Jan 49; - en zijne
brooders 52
onzichtbare macht 152
oog, booze 200
oogen, betooverde 83
oogen v. paard en koe 268
oogjeuk 240
oogloden 259
oogst '261
oogziekte 263
ooievaar 240, 241,246, 248
ooievaars-huishuur 268

Oorbijt 357
ooren afgesneden 45
ooren trekkers als bewijs, aan
196
oorjeuk 240
oorlog als straf 83
oorpijn 263
oorringen 263
oorsuizen 240
oort 333
oorveeg 238
oorijzer 381
Oostdongeradeel 194
oostenwind 263
Oosterlittens 107,106
Oostermeer 104
Oosterwolde 237
Oosterzee 83
Oosthuizen 118
Ooststellingwerf 179
op us finneherne lizze 61
Opeinde 179
open poort! open deur! 60
open winters 342
openbaringen 133, 239
opengaande deur 199
ophangen 239
opheffing in de lucht 72
opschrift poort Nijmegen 37
opslager 304
opsmijten 362
optie 179
optocht d. pinksterbloem 183
opzetten 336
oranje-appelen 157
Oranjewoud 140
os, vuurblazende 132
os met waslicht op den kop 124
Osinga 102
ossen wijzen plaats der kerk
aan 122, 123, 124
ossenhuid, grond omspannen
met 13
ossenhuiden (op) gebouwd 38
Otger de Deen 9
Oudega 174
Oudehorne 339
oudejaarsavond 337
oude Mei 181
Oudemirdum 214
Oude schouw 103
oude voorspellingen 48
oude vrijers 201
oude wind 200
oudewjjvenknoop 156
oudh. en gestichten 125
Oudkerk 125
oud soldaat 177
Oudstaveren 21, 31
Oudwouderzjjl 158
oud wijf 198
ouwe griep 307
overbrengen v. koorts 177
overerving 266
overhaal 216
overhalen 32
overhemdsmouwen, in 322
overwinning verzekerd 31
overwintering, eenzame 68
overzet 216
Paaltje v. Oosterlittens 106
Paap Jan 9
paard 23, 33, 35, 235, 239
paard, jongen veranderd in 17
paard, spokend 195, 197
paard van porselein 350
paardeboonen 395
paarden gekweld 149
paardendief 91, 86
paardenhoef, prent van 158,128
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paardenkoop 277
paardenliefhebberij 294
paardenmiddag 201
paardenpoot 129
paardentred doet bron ontspringen 28, 29
paasch f4, 173, 245
paasch is in 't land 173
paasehduin 173
paascheieren 173
Paaschland 173
padde 76. 269; - in de maag
152, 153; - verbranden
153
pakdrager 386
pakkoopman 386
paleis van Radboud 23
palmkermis 170
palmstokken 172
palmtak bij begraven 119
palmzondag 170
paltrok 269
pandje rooven 225
pandspelen 369
pannekoek 252, 262, 396, 118,
123, 247
pannekoek, betooverde 153
pannekoek, voortrollende 135
pannekoek en broek 31
pannekoek met suiker 198
pannekoek den schoorsteen
uit 60
pannekoekbakken 169
panrek 388
pinsebrij 396
Pantjewier 129
pap, helm in de 217
papaver 237
papegaaischioten 349
Papenbrug to Amsterdam 106
Parochien, de drie 126
pas vroeg 145
paschen 74, 173, 245
pastoorsgrappen 365
pastoorske 409
pateele 5, 6
Paulus Lieger 48, 269
pelgrim 134
Pepijn 28, 29
pereboom, koorts in 177
pestdier 197, 198
Peter, graaf der Franken 9
Petrus van Thabor 55, 56, 58, 62
Petter Stobeler 74
Peyma, Tzietse 73
Phrygiers 122
Pier, Groote 56, 353
Pieter Gepkes 64
Pieter Jurjens 141
Pieter Kapoes 149
Pieter Sint 337
Pieter-avond, Sint 167
Pieterman 134
Pieters 113
Pieters-bal, Sint 167
Pietersbierum 220
pike spel 229
Pikeloer 129
pikschieten 363
Pilarum 155
Pingjum 33, 62, 89
Pinkeduinen 118
pinkster 183
pinksterbldemvieren 162, 183
pinksterdrie 188
piskoken 170
piskijker 162, 166
plaagbeest 197, 230
plaatselijke scheldnamen 289
planeetlezen 74
plant, gif- 38

plasie van het hoofd geslagen
19
plasse naar Buis brengen, met de
222
platfriesch kussen, op zijn 5, 15
Pleberus 38
pleizierritten 214
plof i. h. water 221
plofdans 284
Plus, Hantje 341
plusluiden 339
Poedel, zwarte 76
Poepekamp 155
poepen 387
poepenmarkt 261
poepennest 261
poffen, kraamvrouws- 220
pok 198
polle i.h. Sneekermeer 157
pompebloem 237
pop, engelsche 243
pop, toover- 160
popkebisjen 217
poppebak 217
poppeslok 217
poppesteen 265
Poppingawier 195, 220
porselein 388
portretschilderen 367
potje opgevischt 35
potje verkoopen 370
potjekaas 400
potstruif 395
predikant 211, 408 •
predikant, spokende 205
predikants-vrouw 409
preek, korte 143
preek, wonderbare 51
preekstoel vallen, van den 204
Prenting 380
prieeltje bouwen 372
priester-Jan 9
prikker 303
priksleedjes 349
pripper 303
prinses als melkmeid 79
proces om weggedreven landen
112
profesterske 409
profetien, zie voorspellingen
pronkbed 392
pronkkamer 387
pruimejongen 76
pruimenbrij 269
pruimesteentjes op doodkist
stuk geslagen 103
prijzen van levensmiddelen 65
prijzen your hardrijderijen 347
psalmen 202
psalmzingen 211, 379
puisten 260
punthaak 383
Purnierend 113
put, vurige 19; - zoute 22
put, ik zit in den 372
put dempen, niet m. aarde 46
putgraven 200
Putsma 77
putten, zoutwater- 21
pij als brug gebruikt 131
Pylkwier 119
pijn in gebeente 257
pipiging door heksen 159
piip 402, 241
pulp, bruidegoms- 209
pup breken 366, 239
pijpdoos 403
pijpkeskiil boartsje 239
pijpopsteken 203
Quatertemper 245

R in de maand 269
raadsels 257, 68, 72, 74
raap 394; - als spek 125
Rabbeler 74
rad en galg in wapen 57
Radboud 20, 22, 24, 28, 110Ragau 30
rakkert 238
rampzalige ziel 39
ranselende geest 60
rasket spel 226
rat 244, 268
ratelaarspel 243
Rauenheij 58
Rauwerd 55, 214, 274
razernij genezen 134
read hirdreekte rjirroljirro 60
recht der Friezen 26
recht, ongeschreven 194, 412
rechten en servituten als van
ouds 195
rechtervoet 267
rechterzijde 238, 240
rechtsaf 36
rechtspraak 266, 95; - door
Karel 25
regear en bihear 99
regelwegge 164
regen 244, 246, 247, 249
regenkleed 411 en zie plaat.
Regnar Lodbrog 2
refine maagden to Franeker 47
Reinses, Dirk 72
reis naar de koningsdochter 48
reizende knecht 65
reizen, snelle 76, 190
rekenwijze, boeren- 404
reus 22, 35
reus, van eenjongen en een 10
reus, Hidde 18
reuzen 116, 121, 126, 127, 30
reuzen in Friesland 10, 11
reuzen, oorsprong der 10
reuzen, veertien 37
reuzenhuis 23 ; -wijf 12
rheumatiek 257
richgel 392
Richold 17
Richtjemoeisduin 118
ridders der Friesche kroon 111
Rien 91
Rienks R9

rilling 242
ring, jongen veranderd in 15
ring bij een slang 34
ring in de zee geworpen 46
ring omzon 247; -maan 247
ringkjesmiten 374
ringrijden 315, 348
ringvuur 260
rinkelhel 390
rinket, door het 121
Rinsumageest 55, 98, 317
Rinth Abada 203
risskrinkeljen 374
Rodger, Groote 49
roede 66; - bloedende 84
roeken, zwarte 79
roekennest 269
Roekoepolle 157, 312
Roeland van Vlaanderen 18
Roeland v. Weernesse 8
Roelof, Homrnema 89
Roelof's 88

roemen, niet 267
roerdomp 241
roest 40; - als Woken v.
dood 37
roggeprijs 241
roggebrood 269
roggebrood aansnijden 237
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roggekorrel 170, 189 , 231
roggenprip 396
rolkousen 269
rollebol 280
Romberts, Hancke 88
Rome 12, 30
Rome, Friezen to 12
rommelpot 169
rondedans 213, 251.
Ronde schoorsteen 274
rondje doen 379
rendrijden 189, 190
Ronixa 15
rood 230
roode doodsvlek 68
roode draad 171
roode haan 197
Roode klif 19, 49, 231
roode kruis 48
roode mantel of sjerp 162
roode rok 192
roode vaandel 30
roode walm 35
roode zeilen, vrees voor 202
Roodkerk 126,153
roodschonk 270
roofschip 11
rook, haan opgaand in 197
rooken of niet ? 144
rookende kool vuur 241
rookpijp 209, 402
roomsch katholieken 69
Roorda 53; - van Genum 43 ;
- van Tjummarum 42
Roordama hoorn 2
rooster op kerkhof 232
roovers 59, 92, 95
roovershuis 59
rooversrecht 91
roo volt 117
rosbeier 281
roskepot en plank 226
ruts, geheimzinnigo 42
rotting 420
rouwdragend boontje 136
rouwkleed 420 en zie pleat.
ronwzaal, visioen van 187
rozen, wondervolle 51
rozijnen in brandewijn 210
rude 253
radeban 254
rug springen, op den 194
ruig vriezen 240
ruiken, aanst. dood 216
rugs 198; tegen - 238
ruskinklen 291
rust, geen, na d. dood 64, 213
rust gezocht door spoken 62
Ruwier 127
/den op gloeiend veulen 196
rijdende heks 158; - mannen
157 ; - naaister 161; tafoltjes 229
rijgpen, gouden 384
rk worden 118,198
rgmpjes 196, 203, 224, 231, 247,
341, 359, en zie liedjes.
Riperkerk 125
Rip 205
rijstebrij 173, 337, 93
Saxo 3
Saeckes, Michiel 66
Sake Wessels 169
Saksen benoemd 4
Saksers 68
Salmasius 356
Salverda 102
Samar 125
Sanen 10
Saracenen 30

Satan, zie duivel.
saxa, nimath ura 16
Saxen, Georg v. 56
Sayther, de 300
scalden 27
schaapje schudje 53
schaatsen 347
schaatsen van beenderen 290
schaatsen ophangen 350
schaatsrijden 103
schaatsrijden op dauw 83
schaatsmder verliest het hoofd
148
schaatsrijders tegengehouden 80
schaduw 238
schaduw, geen 156
schapen, verschijning van 85
schapendief 94, 81
scharenslijper weerprofeet
247
Scharl 40
schat begraven 161
schat, onderaardsche 42
East, verborgen 64,106
schat, wonder- 61
schaterlach v. spoken 149
scheepjesschellingen 206
scheermes over d. spijker hangen 410
Scheffer, Herman 149
scheidelsmeer 332
scheiding van ziel en lichaam
156
schekker 269
scheldnamen v. plaatsen 289
Schele pijp 161
schelmptukken 91
Scheltema, P. C. 48, 78, 113. 269
Schenkinsma 77
scheurbuik 256
schiere-aal 196
Schieringers 53
Schiermonnikoog 20, 188, 202,
222, 197
schieten bij bruiloft 214; - bij
oudejaar 338
Schildburgers 114
Schillaard benoemd 368
schimmelavond 337
schip 239, 244
schip betooverd 174 ; verhinderd to zeilen 81, 174 ;
- verlegd 150 , - 's nachts
verontrust 167 - vertuid
door den duivel 146 ; - vol
duivelen 61
schip zonder roer, riemen en
zeilen 10, 25
schipper 165, 199, 215, 221,
231, 234
schipper v. Makkum 190, 209
schipper-toovenaar 154
schippers, verschijningen a. 142
schippersknechten verhuren 167
Schlikker 109
schoen-opzetten 336
schoenen, krakende 267
schoengespen 382, 384
schoenmaker 174
schoenmaker-schoolmeester 86
schol, waarom plat ? 137
schommelliedjes 247
schoolbooken 99
schoolmeester 90, 103
schoolmeester v. Dunega 365;
- v. Koudum 206
schoorsteen 60,135, 274
schoorsteen, laars aan 177
schoorsteen openhouden 163
schoorsteen uitvliegen 155, zie
ook pannekoek.

schoorsteen, zingen onder 336
schoorsteenberooken 194
schoorsteenkleed 392; -mantel
392
schot en schelling 25
schotel leggen, ik last mij niet
in den 60
schotelbank 387
Schoterland 228
Schotland benoemd 7
schotse drie 284
Schottus 6
schragen-dans 202
schrandere boerendochter 71,
74
schranzer stokvisch 401
schreiende doode 130
Schreiershoek 168
schrift, heilige- zie bijbel.
schriftgeleerde venter 159
schrikkeljaar 270
schurit 253
Schurft, Maris 66
schuurbouw 190; - in een
nacht 137
schuurbrand 47
schuurdeuren beschilderd 405
Schwytz gosticht 10
schjjfschieten 170
scorbut 256
Segemon Meltes 338
Sem 30
Semme stamelaar 15
Sents-eg 272
Sexbierum 70
schibbolets 58, 60
Siardus, abt 131
Sibrand Vomelius 149
Sibrandus Leo 127
Sicco van Goslinga 76, 98
Sieds Rienks 89
Sikke Sjaardema 45, 63, 64
Simon, Blinds 61
Simon Flds 61
Simons, Menne 62
Sint Maarten 326
Sint Nicolaas 333
Sint Nicolaase, 2
Sint Pieter 387
Sint Steffenshoorn 166
Sint Thomasluiden 339
Sintele-zoon; zij; - zuster 337
Sion, klooster 39
Sion, de non van 51
Sionsberg 172
sipertse katten 152
Sipke Tadema 22
Sirtema van Grovestins 52
Sirtemastate 52
Sixtus v. Hemminga 149
Sjaardema 46, 53, 64
Sjaardemahuis 48
tgandoedelkan 280
Njees 271
sjerp is op 237
sjoelen 361
sjoeltafel 375
Sjoerd Bult 13
Sjoerd kuiper 179
Sjoerds, Foeke 86
Sjucksma 65
Sjuck van Burmania, 69, 77
Sjuck van Sternse 49
Sjukkeland 49
Sjuwke 115
skearsliper, swarte 275
Skerne Wbbe 52
skiere-iel 982
skierkert 265, 267
Skriemerige Obe 90
skiltelbank 176
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slaap 98 - der voeten 267
slaap opgenomen, door tooverij
in den 44
slaapgeest 199
slaapluisjes 199
slacbten 326
slachtoffers v. heksen 158,
159
slag v. e. spook 197
stager van Staveren 210
slagertje spelen 97
slake f".31
alakken lokken 249
slang 268; - met eon ring 34
alapen 244
slavernij der Friezen 20
sleepers op Ameland 156
sleutel 170
sleutel, gouden 146
sleutel v. drakenhol 37, 38
slautelproef 171
sleutelroest 267
sleutels a. d. buurman 405
slim schoolboek 99
stimuli) boerendochter 94
slingerslede 349
sloffermet 171
boleg van 62
Sloten 58;
slotgaten sluiten 163
sluier 385
sluiken 241
Stuit-in-de-hel 75
smeugeltje 402
smidsketting 232
smidtje 369
Sneek 53, 64, 72, 112, 120, 97
sneeker Busse 53
sneaker meer 157
sneeker zeilwedstrtjd 308
sneeuw water 247
sneins praten 189
snel gaan v. d. lijkstoet 420
anelle reizen 76, 190
snippen 248
snjeun 182
snoek snook 232
sokke brek 48
soldaat 42, 50, 58, 129
soldaat v. Ilerbaijum 177
soldatengalg 112
Sol-, mi-zingen 379
Sophie, harddraver 299
sopweggen 164
spaansche biechtstoel 371
Spaansche zee 209
spoiling 330
Spannum 194
spantouw 144
spatten 230
speelkaart, zie kaart.
speelrijmen 250, 262
spek 395
speklatten 321
spekloten 364
speld 170, 239
speldekussen 384, 385
spelden op kaas 222
spelden-koken 166
speldeprikken 164, 229
spelen, kinder- 226
spiegel 389, 236, *38, 242
spiegel bekleeden 410
Spiegel der liefde 187; - des
geheims 187
spiegel, zwartO 186,187
spin 241
spin en koorts 249
spinnen 245
spinnewiel 236
spinster-spook 120
spion 63

spoekgMen 242
spoeketaest 266
spokebloem 237
spoken 44, 68, 98, 120, 237, 60,
149, 200, 213, 214, 216
spoken gebonden 160
spoken, goeddoende 215 ; kws,addoende 211
spoken, waarzeggende 215
spoken op heuvels 214
spoken, op wagons gebannen
150,153
spoken v. h. Hoogezand 212
spokend paard 195
spokengobed om rust 62
spokenvrees 105,198
Spokepad 122
spokertj 44, 64, 122, 154, 100,
203, 209 ; - in koestal 61
spook, sprekend 205
spook bij de Sohele ptjp 161
spook in kerktoren 207
spook v. d. Langesloot 146; v. d. Tjonger 215 - van
Tusschendijken 154
spookberg 205
spookdier gereden, door 197
spookgestalte 62
spookhnis 59
spookkamer 63
epookschip 76
apookverschijning, 120, 60
spookvertelling 61
spookvertooning 99
spot-recepten 252
spotters weggevoerd 205
sprakeloosheid, tijdelijke 63
spreokwoorden 277
spreken over iemand 242
sprekende geest 214
sprekende spoken 45, 62, 64
sprekende visch 70, 134
sprenkvuur 260
springen op den rug 194
springen op schaatsen 103, 106,
108
springend spook 214
springhengst 98
springworteltje 181
sprinkhanen 268
sprong, vervaarlijke, 51
spruw 244
spliker d. voet 265
sp1s 394
spijskamer 392
Sta-pert 44
Edson, strijd beslechten door om
het 'angst to 24
ataivershaed 384
Stamelaar, Semme 15
stamvaders der Friezen 4, 5
stander 102
Standfries 64, 98
standjjzer 392
Stinfries 64
stappen, hoog 235
Stamm 4
Staveren 4, 21, 30, 31, 35, 37, 46,
423, 210
Stavo 4, 19
stook 382
steekbeule 230
steen, bed veranderd in 50; mensch en dier verand, in 40
steen, eerste 193
steen in de kerk to Staveron 30
Steen verplaatsing 30
steenen brooden 28, 29
steenen uilenborden 2, 137
steenenman 265
steenpuisten 260

steenschaaf 373
steentjes 393
steentjesteller 197
stem uit de lucht 36; - nit
de put 22; - uit het water
160; - van de galg 113
stemhuisje 273
Stephanus, Sint 165, 245
ster, kerst- 165
sterfhuis 407 ; -kamer 410
Sterke Jodzert 11
sterke tabak 129
Sterns4, Suck van 49
sterrekundigen 87
sterven 241
sterresnuitsel 173
sterven voorspeld 52
sterven, niet kunnen komen
tot 236, 264
ster verschieten 266
Stiens 69, 121, 122, 141, 128
233
Stinkhoek 203
stinzen to Harlingen 128
stip 395
stippanne 216
stoeldraai 240
stoeltjeklok 388
Stoffel 31
stomheid als straf 66
stomme, niet sprekende, verschijningen 21*
stoof 390, 241
stoopen, gouden 46
stooter 95
stopnaald als kloet 156
stoppenballo 239
storm, behoedmidel tegen 31
straatmaker gedood 97
strampel 168
stratenliedje 253
stroo als bewts 196; - als
vaartuig 234
stroo in de lucht we en 267
Stroobos 153, 234, 269
stroohalm trekken 133
stroohoed 382
strooien voor de braid _207
stroopvat, het ingezakte 63
struners 198
strtinjagen 198, 35E
Studentengrap 100
stuipen 242, 261
Stuiver, Laatste 366
stilf- en zwaar maken 74
stijfkoppen 98
Suameer 125, 156
Suawoude 83
suikerstrooien 268
Suitburga 34
silkerbakken 265
silpe en stilt 396
Earhuisterveensterheide 206
swannebiom 237
Swey 9
swikken 181
Swinden, J. H. v. 90
Switer 9
Swob Sjaardema 53
Swobs lauwe 53
Tabak 402; sterke --129
tabakspijp 241, zie ook pijp.
Tadema 20, 22
tafel schoonvegen 270
tafelborden 394, 897
tafelkleed, doursneden 41
tafeltje dek je 52
tafeltjes, rijdende 229
Tako Hermana 16
Tamfane 31
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tanden 238
tandkrijgen 262; -pompen 236;
-An 254; -wisselen 202
tarwe in bloed veranderd 142
to hove brengen 419
Tecklenburgers 9
Teetium 354
tegels 388
tegen den- wind zeilen 79
tegengeschenken 924
Tegenwoordige staat 118
tekkendragers 387
telescoop 89
telrijmen 249
Ter Poorte 60
tering 143, 267
terpen 4
Terschellirm 46,117
tersklaow 2-64
Terzool 107,195
testament maken 243
Tonne 127
Teuns 126
Tewes en Mewed 100
Thabor, P. van 65, 56, 58, 62
thee 402; steeltje in - 240
theegoed 390
theekast 390
theewater 246
Thomas Thomasz, 67
Thomasluiden 339
Thumarentum 134
Tiara v. Workum 149
tien 10
tien duivelen 101
tiende man moet vertrekken 9
Tietjerksteradeel 125, 341, 417
tik-liedje 249
tik-en-honk-boartsjen 229
tipelen 227
tippen 171
Tiara 126
Titenburg 9
Titlum 354
Titus 19
Tjaard Jongama 54, 65
Tjadgrim 24$
Tja1127
Tjalhuizutn 126
Tjerk Hiddee '70
Tjeukemeer 115
Tjirkennest 419
tjispelen 419
Tjonger 215
TjiIke 116
Tjummarum 42
Tjummer toren 291, 379
toekomst zien 186, 188, 238
toelle 171
Tolhuis, Lioddeloos 153
tollen 234
tondel 403
tondeldoos, wonder- 42
tong, afgesneden 8
tongen, draken- 38
tongriemsnijden 262
toovenuarster, zie tooveres.
toovenarij 78 17, 276
tooverboek 7),176
tooveres 73, 32 en zie heks.
tooveres ontdekken 170
tooveres verbranden 174
tooverflesch 25
tooverfluitje 78
tooverformulier 188
tooverheks 40, 151
Tooverhekse, ,Anke Tanke •240
tooverkringen 195
tooverkruiden 162, 169, 172
tooverkunst leeren 151
tooverkunst, behoedm, tegen 31

II.

toovermiddelen 75, 234, 253
tooverpoeder 168
tooverpop 160,164
tooverrijs 40
toovervaart v. e. schip 156
tooverij 120, 60, 132, 160,
238, 257
toovert zien 241
tooverzalf 155
toppen 284
tor 198
torenmeters 291
torens, twee to Wirdum 292
torentje 384
tormijn 261
Toutenburg 98
touwtjespringen 246
traalboter 173
trae Open 210
trappen op brood 238
treffen en veilen 861
trekschipper v. Sneek 142
trekvaart v. Dokkum n. Leeuwarden 114
trewinkel 267
tried troch de nille 243
troch-itene mage 275
troffel, zilveren 193
Trojanen 122
trouw, friesche 12, 77
trouw zweren a. .d. duivel 182
trouwbelofte, schending van 74
trouwen 204, 339, 385, 266,
267
trouwen met eene prinses, 31,
34, 40, 44, 50, 51, 58, 76
trouwkistjes 204
trouwpenning 185
Teewilden 126
Tr nwouden 105, 126
tsjernpaed 195
tsjinst 176
tsjoenen 118, 170
tsjoenster 150, 151, 168,
en zie heks.
Tsjynzerburen 273
turelnur 141
turf, vallende 239
turf afzouten, met 336
turf in krentebrood 220
turfvuur 124
Tusschendjjken 164
twaalf 59, 78, 87
twee 416, 35, 63, 169
twee advocaten 148
twee hoofden tegen elkaar opstaande 55
tweejaren betooverd 169
twee klokken 406
tweebak 401
tweegevecht 18, 40, 43, 44
tweegevecht v. brooders 141
tweehoofdig kind 65
tweelingen 244, 256
twist 239 ; om Bolsward 54
Ubbo 7 ; - in Westfalen 8
Ubiers 7
Udolph Haron 13
uieschijfjes weervoorspellend
248
uil 242
uileborden 2, 264, 235
Uileborden, Steenen 137
Uilke Annes 203
uisdrip 194
uit maiden gaan 196
uitblazen van vlam 78
uitdragen v.h. lijk 408
uiteritike familie 411
Uitgong 47

uithangbord 358
uitnoodiging v.d.,preekstoel t.
begrafenis 415
uitrooken v. wieg 162
uitvanhuizers 353
uitwerping v, duivel 75
Uitwijken 101
uitzet 205
ure is gekomen, de 158
Ureterp 416
Utrecht 8, 109, 112, 119
Vaandel, roode 80
vaartgravers 121, 126
vaderbloed 262
Val-pert 44
Valk, herberg de 164
Valkje, doopsgez. kerk 98
vallende ziekte 237, 263
„van" 217
varen door de lucht 154; in melkmouden 156
varende schippers 145
varkens 172; - in stroo veranderd 81
varkenslachten 826
varkensziekte 264
vasten 66
vastenavond 169
vechten of zuipen 69
vechtersbazen 849
vechterii 288
vee 11, 248
vee bekijk en 209, 369
vee, kloppend m. poot 246
veefokker0 261
veeg zijn 242, 244
veelgeloovende koningsdochter
50
veenbrand 115
Veenwouden 66
veer 216
veergeld 32
veertien 37
veertig 244
veeten 195, 288
veezlekte, tegen 235
Vegelin 102, 268
Velstra, Tjeerd .299
Venasdon 98
vensterblinden 889
vensterelag 194
verandering van mensch in
dier 17
verbod van Sint-Nicolaas-bakken 833
verborgen schat 106
verbrand door d. duivel 189
verbranding 160, 164, 169
verbranding v. betooverd goed
172
verdrinken 236, 244; - tot
offer 26
verdrinken van kinderen 195
verdwjjnen, geheimzinnig 193
vergiftiging, poging tot 94
verhuring van bouwland 169
verjaarsgeschenken 223
verkoop a.d. duivel 138, 139,
181, 182
verkooping, publieke 273
verledene zaken 238
verlies 239
verloting 173; - van eetwaren
184
vermaak der slachterjj 327
vermanen, doode 201
vermoeide vaartgravers 121
vernoemd worden 243
verplaatsing der ziel 187,185
Verritus 12
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irerschting 52, 21*

versch pig aan Radboud 23
verschWngen aan visschers
142, 167
verschtning na den dood 133,

131, 132, 214

verapieder 53
verstandige koningsdochter 48
vervloeking 98
verwensching 45
verzamelplaatsen in dorpen 174
verzinken v. begraven schat 153
verzinkend spooksel 205
Vetkoopers 52
vetter dan vet 72, 74
gloeiveulen, gevild 196 ;
end 196; - spokend 122,

volksbegrippen 147
volksgeneesmiddelen 224
volkataal 189
volkevertellingen 3
volkszangers 27
Vomelius 149
Vondel 87
voorbehoedmiddelen 419, 172,

230, 232

Vrouwezand 46, 235
Vrouwgaast 7
vrouwtje dat houten duit vond

2, 140

vrouwtje van Staveren 46
vrucht, afgevallen 269
vrijdag 189, 247, 262, 263;
ongelukkige - 211, 234
vrilen 196
vier 240
vr ers, drie 102
vrNerskamertje 287
vrgerswraak 99
vrgert 189, 117, 125, 143,

voorbeschikking 243
voorbruiloft 205
voordanser 74
voordoek 884
voorgang bij begrafenis 408
voorgespens 216
242
voorloop 226
vrijheden aan de Friezen gev66rnamen 217
schonken 31
voorschekker 268
195, 196, 197
vrijmetselaar 181
voorschoot 383, 885
veulen van den boom 71
vuur 152
voorapelde twist om Bolsward
veulen, wit 217
vuur, haard- 240 ; hekseVichardus 184
54
160,104 ; spattend - 239
voorspellend gezicht 216
Vidofnir 162
vuurblazende os 132
voorspellende dieren 229
vier 61
vuurbrand in bosch 40, 41
voorspelling 19, 21, 30, 48, 51,
Vierhuis 227
vuren
beaten 168
52, 55, 69, 128, 159, 186,
Vikingen 35
vurige draak 19
vinden, eon gulden 119
188
vurige put 19
voorspelling v. d. duivel 73
vinger 171
vurige vlam 62
voorspook 65, 88, 160, 216,
vingerknappen 242; - opstevuurkom 159
217,
225,
226
ken 237
vuurpot, heksen- 160
voorteeken 19, 21, 47, 158, 169,
vingerring zien, door 170
vuurproef voor bruid en brui412, 189, 199, 224, 238
vingers, zwerende 179
degom 206
vooruitzien 150, 225
vingerwUzend 241
vuurslag 403
voorvlechter 386
visch 238, 241, 269
vuurslag, wonder- 42
vorken 395, 397
vischjes lokken 249
vuurspuwende draak 38
Vortigern 1 3
viachnet als kleed 69,72, 75
vuurvlammen Roods Klif 19
vos 11, 51
visioen 51, 159
vig 133, 64
vos, knaap veranderd in 18
visioen v. abt Wido 39
viAf deuntjes dansen 213, 285
Voama 101
visioen in de lucht 40
vijftien 21
vraag nook naar dingen die u
visite 322
Vijfval 59
niet aangaan 65
viasohen, sprekende 70
vrees v. spoken 198
visschen, wonderdoende 35
waarheen, gij kind des doods 52
vriend to Buis; - in Luis 418
visschers 234
waarzegster 78, 183
vrienden bjj begrafenis 417
Visser 103
wachenzie 25
vlag 262, 270, 294
vriendschap versteken 239
wacht hail 16
vriezen 245
vlag door, onder de 317
Wadden 199
Vroonen 7
vlaggebier 214
waerelds loop 389
Vroongeest 7
vlam, vurige 19, 62
wagon, gloeiende 202; - o n vrouw 35
vlas-offer 172
zichtbare 202
vrouw-beluiden 406
vleermuizen 198
wagenberijden 194
vrouw, de opgesloten 66
vieesch 394
wagentje, geheimzinnig 202
vrouw, domheid der 82
vleesch, heelzaam 267
wagentje, hekse- 161
vrouw, gevatheid der 71, 74,
vlegels 268
wagenwielen smeren 238
86
vliedt! vliedt! 37
Walberich 11
vrouw herleefd 193
vlieg 128, 198,239
198,
wain, roods 35
vrouw, onhandelbare 122
jongen veranderd in
W
r
waalmpbau
vrouw, oude, als goede raad1fi
44
ontoegeknoopt
o
128
geefster 60 i - als heks 76;
vliegen 239
wang, gloeiende 240
- beloonende 77, 78 ;
Vliegende Hollander 76, 209
wanton 388
217 i - als vuur-alspok
vlieger oplaten 248
wapen van Ameland 117 ; wachteres 40-42
vlierboom 118, 238, 258
van Franker 48 ; - van
vrouw verdwijnt 193
Friesland 5, 234; - van
vloer, zilveren 114
vrouw, Witte 52
vlotbier 402
Groote Pier 57; - van
38
vrouw als drakenbewaarster
Roorda 43 ; van Wonsora
vocht atorten 242
118
vrouw in de volksvertelling, 2
voddemand 201
wadpeeenlelpl
vrouw in duivel vermomd 193
reuk 54
voet, grooto 22
vrouw met blauwe mouwen
voet, zie rechter en linker.
Warga 127
voeten vegen 194
265
warmmaalloopers 395
vrouw op den lijkwagen 411
voet schroeien 160
warmebroodjesdood 121
voetstappen, geheimzinnige
vrouw van Rodger 49
warmer in mbn hart 49
vrouwen achter bet lijk 411, 419
Warns 40, 337, 174
223
voetstappen van moordenaars
Vrouwe Parochie, Lieve 126
Wartena 112 148, 300
vrouwen redden Leeuwarden 47
Wassenaar, San van 52
232 181, 237 ; doode - vrouwen
sullen Friesland vet,
vogel 141,
wat klinkt meer dan metaal
derven 55
49 ; zwarte - 243; - ge72, 74
vrouwenbedrog 86
water als Spiegel der toekomst
heimzinnige 79, 203
Vrouwenbuurt 88, 233
vogel als vreesaanjager 65
188
vrouwenlist 138, 115
water gedreven, in bet 202
elgedaante 172
vrouwenopstand 10
lio 79
voggelgekras
water geworpen in het 206
volkplanting 37
vrouwenrok 385
water in wijn 268
vrouwenroof 215
volkplantingen der Friezen 4, 6,
water over den rug 237
7, 8, IS, IS, 18, 18
vrouwenwraak 117
waterduivels 198, 234
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waterkom bij Halepaden 213
waterkijkerij 162,166
Waterland 307, 342
waterlelie 237
waterpatig 234
watervloed 112
waterzucht 21) 1
Watse, Groote d9
weakkewich 164
wederdoopers 66
wederverandering door tooverij
79
weduwe op de kist 218
wee-roepen 67, 84,159
weèrlammetjes 248
Weernesse
weèrteekens 244

Weerts-eg 272
weerwolf 229

weg Piet 370
weg v. d. hemel naar de aarde 50
weggedreven landen 112
weigering aan heksen 169
weldoen, zelfs aan een Fries 37
Welsrijp 160
wenschen 126, 134
wereld, de andere 6
wereld wil vergaan 2, 138
werken des duivels 189
werkeE en- bidden 65
werkgeesten 226
Westerbierum 40
Westdongeradeel 197
Westfriesland bevolkt 7
wetten 5
Weyer, Jan 98
Wiardastate 77
wichsop 164
Widekind 26
Wido 52
Wido van Klaarkamp 39
wieg 236
wiegbrood 164
wiegezang zonder einde 130
Wiel, de 116
wielde de wrilld 78
Wierd, Groote 56
Wiersma 78
Wierum 127
Wieuwerd 129
wiggewiken 215
wilde dieren, verschijning van
85
wilde horloge 229
wilde lantaarn 229
Wildpad 159
Willebrord 23, 31
Willem I 90
Willem de tweed° roomschkoning 45
Willem de vierde 41
Willem graaf v. Holland 127
Willem van Oostervant 41
Wiltenburg 8
wind 263
wind als persooii 200
windeieren 159
windgedruisch 199
windsels verbranden 260
wittdstreep 249
Winkel 8
Winkler, Johan 131
winter 245
winters, open 342
winter zonder ijs 352
winterhanden en -voeten 260,

263

winterhelden 103
winters, koude 350
wippen van honden 317
wirch 121

Wirdum 292, 154
*is- en sterrekundigen 87
wisseldaalder 182
wit 169
wit geplaveid wagenpad 46
wit, dansen geheel in het 189
wit paard spokend 195
wit veulen 217
Witgeest, Simon 176
witgekropte duif 370
witkoppen 216
Witmarsum 62, 63
witsnoer 385
witte doek op lijkkleed 419
witte gedaante 102
witte geest 212
witte juffer 126, 214
witte kleeding 189, 271
witte lever 232
witte spoken 201
witte verschijning 225
witte verschijning na d. dood

214

witte vrouw 52
witte wijven 215
witttebrood 164, 269
wittebrood, kapjes van 222,

242

wittebroodsweken 215
wivedei 216
Wodan 13, 33
wohey 65
wolf 230
wolf, wonder- 36
wolf en schaap 364
Wolfram 22
wollendraad als kenteeken 44
Wolsum 64
Wommels 44, 106
wonden, open 259
wonder 50, 51, 63; - to Leeuwarden 142
wonderboek 17
wonderdadige genezingen 131
wonderdoend kruis 38
wonderdokter 162, 176,178
wonderen bij dood Bonifacius 28
wonderen to Mariengaard 131
wonderflesch ter herleving 41
wonderkinderen 244
wonderkistje 35
Wonderkracht v. h. roode vaandel 30
wonderolie 41
wonderpaardje 31
wondersabel 37
wonderflesch 134
Wons 89, 103
Wonseradeel 118
woorden in klokluiden gehoord
11.3, 340
Workum 422, 233
workumer schipper 143
worm in kies 150, 255
wormen, tegen 262
w‘irmval 373
wormverschrikker 276
wortelen 394
woudreis 242, 265
Woudsend 419
woudstreek 415
woutermannetjes 229
Wouterswoude 20, 213
wraak des hemels 141
wraak wegens moord op Bonifacius 29
wratten 237, 259
wrigge, wylde 198
Wur4evaart 121
Wybe Sjoerds Sirtema v. Grovestins 52

Wybe, Skerne 52
wbf, oud 198
waken voor geladen. wagons 102
wvkkoningen 36
wylde wrigge 198
win 6; - in gif veranderd. 28
wlinkelder, de knaap i. d. 70
wvnruit 419
Wyns 125
Wytgaard 120
Wyts Jongama 55
Wytse Forts 98, 99
Wytse Foppes Dongjuma 88
witte 215
wijwater, kracht van 16
Ygdrasil 162
Ylst 122
Ymtesz., Klaas 98
Yntje Jans 83
Ynzes, Kornelis 106
ijs 161
ijsbluffers 350
IJsbrechtum 126
ijsclubs 344
ijsherbergen 343
lisspel 228, 243, 360, 363
msvermaak 342
ijzeren kroon 30
ijzeren man 42
Zaaien v. groenten 238
zandmannetje 265
zak, er over in den 361
zak vol gokheid 80
zakmes 895, 414
zandlooper op schuurdeur 4/5
zangers 27
zaterdag 247
zaterdagavondpret 366
zee dansen, op de 372
zee .zetten, over de 236
zeedijkon 4
zeejongens 202
Zeelanden, zeven 5 25
zeeman tot vrijor 187
zeemannen 40
zeemansgeloof 203
zeemeerminnen 40
zeemenschen 44)
zeeridders 41
zeeroof 117, 209
zeevaarder 76
zeevaart 70
zeevogels 247
zeewijf 41, 199
zegenen ter onttoovering 174
zeilen 307
zeilen tegen den wind 79
zeilend schip belemmerd 81,174
zelfmoord 72. 1 84, 419
zendelingen 68
zes 35, 45, 240
zestien 61
zetten 237
zeug (met) naar den beer gaan349
zeven 5, 281, 2S, 45, 127,

151, 152, 155,193 200,
229, 230, 247, 241

zeven centen verstrijken 367
zeven krachtige woorden spre •
ken 150
zeven Zeelanden 5, 25
ziek kind 160,168
zieke koningsdochter 57
;token, hopelooze 264
ziekte 69
ziekte, vallende 237
ziekte ale straf 133
ziekte door boozen geest gezonden 176
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ziel, rampzalip 39
ziel op reis 156
zielmissen 40
zielverkoopen a. d. duivel 127,
128,130
zielverpanden a. d. duivel, 138,
139, 161,189
zilveren bal verkaatsen 806
zilveren vloer 114
zingen 209, 911, 866, 879
zingen bij het opstaan 238
zingen, uit zeeopkomend 231
zode op hout geworpen 26
zoen aannemen, in den 271
zoet, waarom houden mennisten
van 63
zoeteklauw 254
zoetekoeketers 400
zoetemelksche kaas 145
zolderstappen 367
zon 47, 247
zon achter bank 246
zondaar, bekeerde 195
zondag 236, 237, 247
zondagsgeboorte 256
zondagsleven in open lucht 174
zondagspraten 189
zondagsrust 206

zonder kousebanden 128
zonder Ajs 352
zondoek 384
zonnen, vier 47
zoons, zeven 229
zorgen, Hans zonder 68
zout 152; — tot onttoovering
172
zouten, of 886
zoutwaterputten 21, 22
Zuiderzee 21, 44
zuigeling, betooverde 276
zuipen 89
zuivelbereiding betooverd 195
Zurig 170, 177
zusters, twee 98
zwaan 203
zwaan, heer veranderd in 18
zwaar- en stijfmaken 74
zwaard van Groote Pier 69
zwaarder wore n v. last 197
zwaluw 262, 234, 240, 241,
243, 247
zwaaltje voorbode 268
zwanenrecht 264
zwangere vrouwen 215, 236,
244
zwart 230

zwarte druk 189
zwarte duivel 90, 128
zwarte geest 212
zwarte bond 202
zwarte hoop 56
zwarte kat 150, 15*
zwarte kunst 176
zwarte leider 236
zwarte spiegel 186 187
zwarte spoken 201
zwarte wolf 230
Zwarteweg 159, 231
zweep, gouden 297
zweeten 171
zweren 263
zweren bij h. heilige kruis 14
zwerende vingers 179
Zwichum 217
Zwitserland, Friezen naar 8
zwilgen 124
zw3in dat niet wil 140
zwunen wroeten hebben geleerd, hoe de 135
zildzilver 384
to Staveren 232
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„Uit Friesland's Volksleven” verscheen voor het eerst in de jaren
negentig van de vorige eeuw. Het is nog steeds het enige grote verzamelwerk over de Friese volkskunde. Er is in vastgelegd hoe het
yolk leefde, welke begrippen het had, welke sprookjes er in Friesland verteld werden, welke sagen, welke mythen, welke legenden,
welke historische anekdotes. Men vindt erin, welke sporten en
spelen de Friezen beoefenden, wat hun gebruiken waren bij geboorte, bruiloft, begrafen is, bij kalenderfeesten; hoe hun ijsvermaak was,
hoe ze het einde van de hooitijd en van de oogst vierden; wat hun
gezelschaps- en kinderspelen, hun kinder- en volksrijmpjes, hun
raadsels, hun spreekwoorden en gezegden waren. „Uit Friesland's
Volksleven" is dan ook een onuitputtelijke bron voor leder die
belangstelling voor de volkseigenheden heeft.
Waling Dykstra, de schrijver van dit standaardwerk, werd op 14
augustus 1821 te Lieve-Vrouwen-Parochie geboren en overfeed op
15 januari 1914 te Holwerd. Toen hij dit werk in 1895 afsloot, was
hij de populairste volksschrijver. Hij was een der beste waarnemers
van het volksleven en had daar al heel veel over geschre"en. Voor
dit grote standaardwerk heeft hij echter ook alles benut wat anderen vastgelegd hadden.
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Dia omslag: Paul Vogt

Uit Friesland's volksleven van vroeger en later

