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Frits va11 der Kuip (Fryske Akademy, Ljouwert)

1 In produkt fan de romantyk?

Yn 1826 ferskynde fan de hàn fan Paulus Comelis Scheltema in brosjuere
mei savvol sprekwurden en utdrukkingen as anekdoaten en skiednissen,
Fryslàn el1 de Friezen oanbelangjend. Paulus Scheltema, yn 1752 beme
as soan fan de siktaris fan FIjentsjer, wie foarbestimd om syn heit op te
folgjen~ I1lar nei de Latynske skoalle makke hy in wûndere draai en waard
er boer te DoaimTI ûnder Frjentsjer. Letter, yn de Frànske tiid, wie er ûnt
fanger fan de belestingen en skreau er oer lànboukundige Û11derwerpen.
En op syn àlde dei te Frjentsjer hàlde er him dwaande mei de Fryske taal
en skiednis (NNBW, I~ 2010-2011) en hie doe geregeld kontakt mei
de Frjentsjerter heechleararen E. Wassenbergh, J.W. de Crane en H.W.
Tydemandy't syn belangstelling foar it Frysk en Fryslàn mei him dielden
(Breuker 1990:25, Id. 1999:156-157). De brosjuere ut 1826 waard folge
troch in twaddenien yn 1831, besoarge troch de Ljouwerter boekhaImeler
Wopke Eekhoff. Beide brosjueres jouwe mar in lyts priuwke fan al it mate
riaal dat Scheltema yn de rin fan jierren sammele en yn ferskate hànskriften
delskreaun hie. Dêrûnder in hiel grut hànskrift mei nei eigen sizzen 12000
sprekwurden, utdrukkingen, anekdoaten en skiednissen.! Dat sammeljen
hàlde net allinne it utpluzjen fan histoaryske boamen yn (Scheltema 1826:
iv-v), mar ek it notearjen fan wat er sa a1dendei om him hinne hearde. Dat
docht bliken ut it foaropwurd by syn boek2 en, justjes better noch, ek ut it
foaropwurd fan syn grut hànskrift (974 Hs) :

'Van kind af tot de Vriesche taal en zeden gewoon, en daar by gries
geworden, had ik zedert lang de gewoonte om alle spreekwoorden,
die ik hoorde, in een zoo genaan1d dagboek aan te tekenen, niet
alleen van spreekwoorden, gezegden, maar ook van Vriesche anec
dotes, en geschiedenissen, hier bragt veel toe3 eene gemeenschap
pelijke verkering met den ouden Eerwaardigen Heer P Wigeri (..),
die ook vele Gezegden en spreekwoorden had aangenomen, en in
een dagboek opgeschreven. '

Ut dat sitaat kin ûnder oaren konkludearre wurde dat yn it 18de-ieuske
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Fryslán sprekwurden en utdrukkingen san1mele waarden. Petrus Wigeri,
teolooch en dûmny te Easthim, libbe fan 1710 oant 1800 (Ene.v.Fr.,
691, NNBW, IV, 1456-1457). Spitigen10ch is syn oantekenboek mei
sprekwurden en utdrukkingen neffens Scheltema weirekke.4

Net allinne Wigeri hie belangstelling foar Frysk taaleigen, yn 1774
ferskynde fan de hán fan de earder neamde E. Wassenbergh in bekom
lnentariearre edysje fan 57 Bunnania-sprekwurden dy't in ieu earder yn
de Bredaesche Almanac fan 1664 ferskynd wiene, en dêmei hawwe der
ek plannen west om in folsleine utjefte fan de Burmania-sprekwurden
te meitsjen (Van der Kuip 2003:92-93).

Yn de literatuer is de belangstelling foar en it sammeljen fan spre
kwurden lang sjoen as in typysk ferskynsel fan de 16de en 17de en fan
de 19de ieu. Besjocht men de boamelist fan it Nederlánske sprekwur
deboek fan Harrebomée (1858-1870), dan liket dat byld wol aardieh te
striken: foar de 16de en 17de ieu hat Harrebomée 37 boamen, faar de
18de ieu sa'n tweintich en foar de 19de ieu mear as 120. Mar it is de
fraach oft der sprake is fan in echte ûnderbrekking yn de belangstelling
foar it sprekwurd. Neffens Mieder (1990:3-4) mei net fergetten wurde
dat de filosofyske kant fan de Ferljochting ek in populêr-wittenskiplike,
moralistyske en didaktyske kearside ynhálde dy't etyk en deugd leare
woe. En dêr koene, lykas earder yn it humanistyske ûnderwiis, hiel
goed sprekwurden by brokt wurde. Njonken Dutske sprekwurdesam
lingen wiist Mieder op it grutte tal preken dy't ut sprekwurden opboud
binne en op it foaral yn Frankryk populêre sjenre fan de proverbes dra
matiques, toanielstikken dy't op sprekwurden basearre binne.

Ut boppesteande sitaten fan Scheltema kin ek lêzen wurde dat er syn
belangstelling foar it Fryske taaleigen dielde mei in 18de-ieuske dûmny
(Wigeri stoaryn 1800) en dat er SÛ11t lange tiid oan it sammeljen wie. Lang
is uteraard in rekber begryp, mar it liket wol fêst te stean dat Scheltema
troch de omgong lnei Wigeri al foar 1800 belangstelling foar sprekwurden
hie. Dat nuansearret de opfetting fan Breuker (1999) as soe Scheltema
earst troch de ynfloed fan de 19de-ieuske taalgelearde Jacob Grinun lnei
sammeljen ut ein set wêze. Breuker set Scheltema yn it ramt fan de opkom
mende romantyk mei syn belangstelling foar skiednis en álde folkskultuer,
op himsels gjin rare gedachte sa't wy sjen sille.

Grutte inisjator yn dit stik fan saken wie Grünm. Van de Zijpe (1967)
giet wiidweidich op syn ynspanningen yn on1 alles wat oan liet en sêge
ûnder it hiele Dutske folk foarhannen wie, fan de teloargong te rêden
en te sammeljen. Yn 1811 pleatste Grimm yn de Algemeene Konst- en
Letter-bode in oprop om Nederlánske myten yn te stjoeren, dellein yn
álde hánskriften en drukken of noch mûnling by álde lju bekend yn
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folkslietell. Yn 1815 stjoerde er in rûnskriuwen nei in grut tal gelearden
om dy yn syn stribjen te beheljen. Dat dokumint wurdt wol sjoen as
de offisjele berte-akte fan de smdzje fan de folkskunde. Wat sammele
wurde moast, ferdielde Grimm ûnder yn seis skiften:

1 folkslieten en rymstikken, yn it foarste plak mei in
epyske ynhàld,

2 &êgen yn proazafoarm, benammen bememearkes
en dierefabels,

3 fleurige skelmstikken en grappen,
4. folksfeesten, spultsjes, seden en gebrûken,
5. byleauwe oan geasten, spoeken, heksen,
6. &prekwurden, ûtdrukkingen, ferlikingen, ferbiningen

fan wurden.
Der giene seis brieven nei Nederlàn ta. Want ta it Dûtske folk waar
den ek alle bewenners fan Nederlàn rekkene. Twa fan dy adressanten
binne goede bekenden fan Paulus Scheltema, de al earder neamde Frjen
tsjerter heechlearaar H.W. Tydeman dêr't er geregeld kontakt mei hie,
en syn jOllgere broer Jacobus Scheltema, publisist op histoarysk luêd.
Dat soe ek de ferklearring wêze kinne wêrom't yn de beide brosjueres
fan Paulus Scheltema in soad werom te finen is fan wat Grimm frege
om te sall1meljen. Ik neam in pear foarbylden.

Ta it tredde skift, de skelmstikken en grappen, kin it ferhaal rekkene
wurde fan de lànhearre dy't by ien fan syn boeren te gast is en ûnder it
iten in stik bûter yn de brij fynt. As hy it demt fisket om it op te iten, seit
de boer droechwei: 'Dat hab ick eack al riz ynne muwle han/ lanherre!'
(Scheltema 1826:40-41). Ek guon sei-sprekwurden dêr't Scheltema in
grappige anekdoate oan ferbûn hat, soene ta dat skift rekkene wurde
kinne. Ta it fjirde skift, de folksfeesten, spultsjes, seden en gebrûken,
hearre ûnder oaren de beskriuwing fan it sintemartenrinnen, en it ûnt
stean dêrfan (Id. 1831 :48-49). It meastepart yn de brosjueres falt lyk
wols ûnder it seisde skift, dat fan de sprekwurden en ûtdrukkingen dy't
troch Scheltelua ryklik fan kommentaar foarsjoen binne.

It mei dûdlik wêze dat de ynhàld fan beide brosjueres aardich yn it
programma fan Grimm past. Dat jildt ek foar de wize dêr 't Scheltema
syn materiaal op presintearret. Yn de foaropwurden fan syn grut hàns
krift en syn earste brosjuere5 seit er yn de geast fan Grimm dat it syn
doel is om de Fryske kultuer foar de teloargong te rêden (974 Hs): '(..)
om dat de Vriesche, oude, en zelf nog de Vriesche Landtaalniet zoude
verloren gaan' en (Scheltema 1826:vii-viii): '( ..) de verzamelaar (heeft)
geen ander oogmerk, dan OlU ook iets van zijnen kant te luogen bijdra
gen tot de herleving van de oude Vriesche taal, zeden en gebruiken.'
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2 In produkt fan de fantasy?

Paulus Schelterna wie by syn libben al bekend as samler fan sprekwur
den en utdrukkingen, mar miskien wie er noch wol bekender fanwe
gen syn bynamme Paulus Liger en de publikaasje fan it Achlumer
terskrjocht, in dudlik oanwiisbere mystifikaasje. Dat terskrjocht is in
wet op it koalsiedterskjen dy't sûnt 1559 yn Achlum bestean soe, dy't
troch Paulus yn sabeare-Aldfrysk opskreaun is yn de tiid dat er boer te
Doaium wie en troch syn broer Jacobus publisearre is yn syn Geschied
en letterkundig Mengelwerk fan 1823. Fuort by it ferskinen al bestie de
nedige skepsis, ek omdat Paulus ûnder tiidgenoaten de bynamlne fan
Liger hie (Breuker 1982:30-32, Postma 1938-1939, NNBW, IV, 2010).
Dat wittende besjocht men al dy tûzenen sprekwurden, utdrukkingen en
beskriuwingen fan it Frysk-eigene mei in skalker each as dat men faaks
nonnaai dwaan soe. Mei rjocht komt dan de fraach nei foaren oft men
al dat byinoar skreaune materiaal net ferslnite moat as ûnbetrouber, oft
net al dy Fryske teksten fan Schelterna optinksels binne lykas Breuker
(1982:32) tinkt: 'Ik leau neat fan al dy sechjes, ferhalen en figueren
(... ) as se net ut oare boanlen bekend binne of oannimlik makke wurde
kinne. Der hat in grut ferlet west fan ditsoarte stof yn de tiid fan de
opkommende Romantyk, doe't it fryske folk syn eigen skiednis hawwe
moast, en dêr hawwe de Scheltema's yn fersjoen.'

Neffens eigen sizzen helle Schelterna syn materiaal ut in grut tal 16de
, 17de- en 18de-ieuske histoaryske boamen. Yn it foaropwurd neamt er
ûnder oaren Ocko Scharlensis, Suffridus Petrus, Winsemius, Schotanus,
Gabbema, Foeke Sjoerds (Schelterna 1826:iv-v), skiedskriuwers dy't it
mei it finen fan de wierheid, alteast neffens hjoeddeiske mjitstêven, net
altyd like krekt namen (Waterbolk 1952). En as Schelterna by de behanne
ling fan de yndividuele gefallen meastentiids fersommet om syn boanlen te
neamen, dan wurdt alles wol hiel ûnkontrolearber. Datselde jildt trouwens
ek foar de eigen waanlÎm1ning dêr't er him op beropt (Scheltema 1826:vii).
En dochs wol it my net oan dat alles in produkt fan de fantasy fan ien man
is. Tolftûzen sprekwurden ensfh. (se binne noch net neiteld), dat is wol in
hiel soad! Eins soe men se stik foar stik neigean moarte en sjen oft dat wat
Schelterna opjout ek yn oare boamen ut syn tiid of earder foarkomt. Lit us
ris in pear gefallen besjen.

Brittenkruwdl jaget di tongel" ta di door uwt (Schelterna 1826:26).
Dat sprekwurd wurdt troch Breuker (1982:32) nei foaren helle as ien
fan de optinksels fan Paulus Scheltema. Dêrta sitearret er mei ynstim
ming in anonime resinsint ut 1828: 'De Referent heeft eenige Vriesche
Geleerden, al hetgene hier nopens het Brittenkruid gezegd wordt,
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hoorel-'- oQtkennen: zij verzekeren ons, dat zoodanige plant en zulk een
spreek--w~ord in Vriesland niet bekend zijn.' En dêrrnei is Paulus foar
fantast ûllt1akke. Dat is lykwols wat koart troch de bocht. Brittekrûd hat
wol deeglik bekend west. Efter yn de Schotanus-atlas (ed. 1718) stiet
op in kaart fan it àlde Fryslàn in öfbylding mei dêrby skreaun: 'Briette
Kroed / Veteribus Frisiis' , 'Unde Plinii / Herba Britannica', 'Hodie
Belgice /Water Patich', 'sive Botanicis / Hydrolapathum' . Brittekrûd is
dus in àlde beneaming fan in plant dy't troch Plinius 'herba Brittanica ~

neamd vvaard en dy't wy hjoed de dei hantsjeriis, yn it Nederlànsk
waterzz,lring, nemne (WFT 3, 223 s.v. brittekrûd). It sprekwurd moat
by guon ek bekend west hawwe, of leaver sein, de meidieling dat it
brittekrûd de tonger ta de doar ut jaget, want neffens de hjoeddeiske
opfettingis it gjin sprekwurd. De meidieling is fan byleauwich aard, te
witten: brittekrûd wurket as in tongerlieder. Neffens Scheltema soe dat
byleauwe fan de Romeinske tiid öf oant yn de 18de ieu bestien hawwe.
Hy nealn( gjin boamen, mar it liket derop dat er him hjir basearre hat
op FoekeSjoerds (1765:344-346). Dy seit dat de Friezen dat byleauwe
hiene en dat dat al troch Plinius opmurken is. Dat skriuwt er yn 1765
yn de doetiid, wat ynhàlde kin dat dat byleauwe dan net mear bestean
soe. Schelterna foeget dêr dan ut eigen waamimming oan ta: 'Nog in de
achttiende eeuw vond de schrijver van dit bijgeloof overblijfselen, en
hier en daar van die planten aan de balken hangen' (Schelterna 1826:
27). Mooglik is dat al in optinkse1 fan himsels, mar de folgjende opmer
king fan Schelterna oangeande de etymology fan brittekrûd komt wer
folslein mei Foeke Sjoerds oerien (s. 27): 'Aan de wortels van dezelve
bevinden zich zwarte plompen, gelijkende naar turfbritten. '

In aar gefal is de utdrukking Dat binne bockens mey saót mei de be
tsjutting: 'Iemand onder verbloemde benamingen ernstige waarheden
zeggen'(Scheltema 1826:40). Dat komt moai oerien mei de betsjutting
fan skrobbearring of snutslach dy't it Fryske en Nederlànske bokken of
bokking al sûnt de 18de ieu hawwe (Taaldatabank Midfrysk, WFT 3, 89
s.v. bokking, WNT, III,i, 273-274). Neat gjin optinksels! Op 'en heech
sten kin men sizze dat de tafoeging mey saót mooglik by Schelterna seIs
wei komt, omdat hy better net te witten de earste is by wa't dat sa op
skrift stiet.

In tredde gefal is Bjigten komtfenjigten (Scheltema 1826:25). Dat
wurdt yn de foann fan in sprekwurd presintearre, mar is tinkt my earder
in opmerking fan etymologysk aard. Scheltelna skriuwt derby: 'Het
woord biegten heeft zijnen oorsprong van het oude Vriesche jigta, het
welk bekennen beteekent' (Scheltelna 1826:25). Dy kelmis kin er by
gelyks helle hawwe ut Hoeufft (1812:202). Neffens Hoeufft is biechten
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ûntstien ut be-jichten of be-gichten en dat bringt er ûnder oaren yn fer
bàn mei itAldfryskejechta (= bekenne). Dy etymology wurdt trouwens
hjoed de dei noch altyd as jildich ferklearre (Philippa, Debrabandere en
Quak 2003:304).

Men kin ek in soad gefallen fine yn Schelterna syn gruthànskrift (974
Hs). Slacht men samar in side iepen, dan docht bliken dat op syn minst
de helte fan it materiaal oerienkomt lnei wat yn eardere of eigentiidske
Nederlànske samlingen stiet. Bygelyks yn it earste part steane op side
6, 7 fyftjin sprekwurden en utdrukkingen dêr 't yn alle gefallen acht fan
àldere wjergaders hawwe. It giet om AltydBaas boppe Baas (Cox 2000:
404, Harrebomée 1858:25 s.v. baas), Al te goed iz ijen oar sijn Geck
(Cox 2000:164, Harrebomée 1858:104 s.v. buurman), Alle Backen en
brouwtenfalIe neat lijck uwt (Cox 2000:403, Harrebomée 1858:28 s.v.
baksel), Al dwaende leert men (Cox 2000:595, Harrebomée 1870: 17 s.v.
doen), Alle bijtjes helpe, seij de man, in hij pisse ijn e see (Cox 2000:
713-714, Harrebomée 1858:26 s.v. baat), Alleforáaring iz ninforbet
tering (Cox 2000:695-696, Harrebomée 1861 :369 s.v. verandering),
Allemans Frjeuns, allemans geck (Cox 2000:164, Harrebomée 1858:
213 s.v. gek), Al it hout iz nin Timmerhout (Cox 2000:391, Harrebomée
1858:335 s.v. hout).

Ut in pear foarbylden dêr't by neigien wurde kin dat wat by
Schelterna stiet, oerienkomt mei wat yn syn tiid bekend wie, mei
fansels ek wer net de konkluzje lutsen wurde dat alle materiaal fan
Schelterna betrouber is. Nim bygelyks it sechje Al het Willem hjiet komt
raar oon it eyn (Scheltelna 1826:6). Neffens Schelterna hat it sechje
syn oarsprong yn de heitelànske skiednis. Hy knopet it fêst oan it his
toaryske feit fan de ferdrinking fan de Fryske steedhàlder Willem Friso
yn 1711 en neamt fierders in hiele rige Hollànske greven en Hollànske
en Fryske steedhàlders mei de namme Willem, dy't raar oan harren ein
kommen binne. Dy histoaryske feiten sille wol wier wêze, mar oft it
in besteand sechje west hat, is slim nei te gean. Men soe hawwe wolle
dat it yn mear boamen foarkaam. It Nederlànske sprekwurdeboek fan
Harrebomée (1858: 179) hat it wol, mar jout as boameferwizing allinne
Schelterna seIs op. En nei alle gedachten hat Dykstra (1896:380) it foar
syn sprekwurdesamling ek by Schelterna wei.

It komt der yn it koart op del dat de gegevens dy't Schelterna
oandroegen hat, troch syn wize fan presintearjen net altyd kontrolear
ber binne, mar dat betsjut net automatysk dat se like faak ûnbetrouber
wêze soene. Kin men nammentlik in boame trasearje dy't er mooglik
brûkt hat, dan blykt alteast ut de earder besprutsen foarbylden dat er
- nettsjinsteande dat er hjir en dêr wolris wat ferdraaid of derby fanta-
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searre llal-, oanslût by de stän fan kennis fan syn tiid. En as er taaleigen
opteke:nehat dat net yn skriftlike boamen werom te finen is, dat faaks
allinne yn de folksmûle bestie, hoe wol men dan eins de eask fan kont
rolearber~eid stelle?

Oaot IlO ta is te folIe redenearre ût de persoan wei, in ûnderstelde
grutte =fantast. Mar men kin, sa't in pear priuwkes hjirboppe al sjen lie
ten, ek ndenearje ût it materiaal wei, en dan sjogge wy in fantastysk
rike samllng Frysk taaleigen en alderhanne oare aardichheden, Fryslän
en de Fliezen oanbelangjend. Yn alle gefallen hawwe de sprekwur
den en uldrukkingen wol wearde, al wie it allinne mar fanwegen de
datearring fan in wurd of betsjutting, ek as se mooglik troch Scheltema
betocht binne. Alle sprekwurden en ûtdrukkingen op de wräld binne
trouwe11S ienris troch ien yntrodusearre, of ienris skriftlik fêstlein en
troch mallnichfäldich gebrûk gongbel' ûnder it folk wurden (Röhrich &
Mieder (1977:26).6 In soad fan wat Scheltema optekene hat, is lykwols
net gongbel' ûnder it folk wurden, is net diel wurden fan in orale trady
sje. Of hat dat faaks wol west, mar is wel' yn it ferjittelboek rekke. En
no lizze de ferskate hänskriften fan Scheltema ûnder it argyfstof, kreas
opburgen yn it Tresoar te Ljouwert. Allinne fan it grutte hänskrift mei
de 12000items is begjin 20ste ieu in blomlêzing besoarge troch de sjoer
nalist en folksskriuwer Jacob Hepkema. Datselde hänskrift is ek brûkt
foar it WFT, mar lang net alles dêrût is yn it WFT opnommen.

Sa witte wy net mear fan it bestean fan de ûtdrukking Hijfaart foor
it Kantoor fen di Heren Verneuken en Compagnie (Hs. 974, 1e part, s.
563). As betsjutting jout Scheltema: 'Hy wordt van zijne Heeren en
Meesters bedrogen.' Of de fariant ft iz aan it Kantoor fen di Heren
Forneucken in Compagnie (Hs. 974, 4e part, s.1152). Dat betsjut: 'Hy
wordt van alle kanten bedrogen, en misleid.' Unbekend idioom, in re
laasje fan de Nederlänske firma List en bedrog en tagelyk ek in oanfol
ling op it WFT (5, 231 s.v.ferneuke). Dat hat it net opnommen en jout
foar it tiidwurd ferneuke 1872 as earste datearring. Ta fergelyk, yn it
WNT (XX,i, 1583) is it äldste fynplak fan verneuken fan 1795.

Wat oant no ta ek net yn printe foarm yn it Frysk bestiet, is it sechje
Der en Aodlanderfen jonge seyt di Biltjerfen Hayth (Hs. 974, 1ste part,
s. 232). Dêr skriuwt Scheltema by: 'Taal en Uitspraak zyn in Vriesland
zeer verschillend byzonder in de betekenis der woorden, zomtyds zoo
dat de een den anderen niet verstaan kan. Zo noemt by Voorbeeld een
Oude Vries een man van Jaren een Jonge byzonder Familiair, en een
Bilkert, die aan den Noordkant van Friesland wonen, en van Noord
Holland afkomstig zyn noemt zyn Vriend Haijth.' In aardige taalobser
vaasje en ek wel' in oanfolling op it WFT (1, 68 s.v. áldlanner). Foar
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áldlanner jout it WFT nammentlik in sitaat ut 1922, wylst it wurd al in
ieu langer bestiet.

Dy foarbylden litte sjen dat it ûntsluten fan de hànskriften fan
Schelterna in grutte oanwinst wêze kin foar de beskriuwing fan it
18de- en begjin-19de-ieuske Frysk. It wurdt tiid dat al dat taalmateriaal
bestudearre wurdt, sûnder a priori acht te slaan op de reputaasje fan de
persoan Schelterna. It materiaalliicht net.

Noaten

Hànskriften fan Scheltema mei sprekwurdesamlingen (titelbeskriuwing neffens

biblioteekkatalogus):

Ses en vijftig oude Vhesche spreekwoorden uit het Breda sAlmanak van 1664,

uitgegeeven doorJ H Hoellft en vergeleken bij die ons elders in de Vriesche taal zijn

voorgekomen, en overgezet in de Nederlandsche taal (Tresoar Ljouwert, 215 Hs).

Jen toezind tua Aodde Friesche SprecÁ'Wirden uwt de seck schoadde foor Mastir

Japick Hendrik Hoeu.fft, to taensfan synre oanstalt op e aodde Freescke tahle, zo

masterlick bischrjeuon, troag ien Friesche Boer oan himjoun ijn 1816 (Tresoar

Ljouwert, 216 Hs) [oan Schelterna taskreaun].

Friesche woorden, zegswijzen, spreuken, enz., meest gebruikelijk bij de Friesche

boeren in de landbouw (Tresoar Ljouwert, yn: 217 Hs).

Friesche spreekwoorden (Tresoar Ljouwert, 218 Hs).

Verzameling van een aantal spreekwoorden van kerk en school, naar de spreeÁ711a

nieren van dien tijd en in het Nederduitsch overgezet (Tresoar Ljouwert, 219 Hs).

Twaalfduizend Vriesche Spreekwoorden, gezegden, anecdotes, oudheden en

geschiedenissen van de eerste bekende tijden af(Tresoar Ljouwert, 974 Hs).

(Schelterna 1826:vii): 'Van kinds afbij de Vriesche taal, zeden en gebruiken opge

bragt, en daarbij grijs geworden, heeft de verzamelaar gelegenheid gehad, dezelve

van nabij en in vele bijzonderheden gade te slaan. Hij volgde reeds sedert eene

reeks van jaren het voorbeeld van den eerwaardigen P. Wigeri, door, voor eigene

liefhebberij, aanteekening te houden van alle zoodanige oud-Vriesche spreek

woorden, gezegden, anekdoten, gebeurtenissen, als hem in het gemeene leven

voorkwamen, en hem niet geheel onbelangrijk toeschenen. '

Lês: hier droeg veel aan bij (WNT, XVII,i, 404).

Yn it foaropwurd fan it hànskrift (974 Hs) skriuwt Scheltema: '(..) welk dagboek

helaas schijnt verloren gegaan te zijn (..)' en fierderop: '( ..) verloren gaan, zoo als

gebeurd is met de dagboeken van mijnen Vriend P Wigeri, van welker aantekenin

gen in dit mijn werk nog velen voorkomen.'

It foaropwurd fan de twadde brosjuere ut 1831 is skreaun troch de besoarger W.

Eekhoff.
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Röh:rieh en Mieder (1977:26): 'Der Urheber eines jeden Sprichwortes ist immer

ein fI1dividuum, das irgendwann, irgendwo und irgendwie einen Gedanken kurz

und 1Jiindig zum Ausdmck bringt, der wegen seines allgemeingültigen Gehalts von

anderen Sprachteilnehmem aufgegriffen und akzepziert wird. Wie beim Märchen

oder \101kslied, deren Wortlaut durch ständiges Weitergeben und Wiederholen

verä:Duert wird, wird auch die sprichwörtliche Forrnuliemng so lange umge

wandelt, bis sie als Sprichwort mundgerecht ist (.. ) Neben dieser mündlichen

Quelle spielt die literarische Herkunft der Sprichwörter eine groBe Rolle. Viele

Sprichwörter waren zuerst Sentenzen oder geflügelte Worte von Dichtem, die

dann uurch haüfigen Gebrauch volkslaüfig, d.h. sprichwörtlich, geworden sind.'
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