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'*±-1850 Of

FRITS VAN DER KUIP

Surrnary:
In Van dec Filip (1986) I argued tbat Frisian-speaking autochtones fran
the heart of the Frisian countryside tend to app1y (Frisian) syllabifi
cationrules categorically. In this article I 'U give a review of the
literature in which syUabification may he expected te he noticed,
beginning in 1850. I 'U show hON it was treated, if at all. Finally,
deducible syllabificationrules will be canpared with tbose described in
Van der Kuip (1986). I 'U cane to the conclusion that syilabification,
caning fram the east, is sprea.ding more and rrore orex the whole Frisian
speaking area.

1. Ynlieding

Yn Van der Kuip (1986) ha ik konstatearre dat yn it Frysk
fan Fryskpraters bt Boarnsterhim it tapassen fan 'e sylla
bisearringsregels per generaasj e tanimt èn konsekwinter
wurdt en dat dat yn it Hollänsk fan dy Fryskpraters per
generaasje tebekrint. De regels lykje yn it Frysk in moai
ein hinne de kant fan kategoriale tapassing bt te gean.
No freegje ik rny öf oft der net in tiid west hat dat yn
i t Frysk de syllabisearringsregels net tapast waarden.
Saks is fansels slim benei te kommen. Men kin op twa
dingen öfgean dy't har beide tafallich oanbiede, op (faak
seIs oanrette) staveringssystemen fan skriuwers bt earder
tiid, en op fakliteratuer (grammatika's ensfh.)

Wat it earste punt oanbe1anget woe ik net mear as wize
op sokke wurden as ferlern en op it Midfryske selrne. Dy

*Dit artikel is in byrispinge fan it ündersyk Uitspraakveranderingen
in het Fries onder invloed van het Nederlands (nr. 300-165-009) dat
finansjeel stipe waard troch de Stichting Taalwetenschap dy' t subsidi
earre wurdt troch de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-wetenschappelijk
Onderzoek (ZWO).
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wurden kinne as oarspronklike foarm ferlerren en selven
hawwe en it soe w~ze kinne dat, doe't se opskreaun wurde
moasten yn in tiid dat der gjin offisjele Fryske stavering
wie, d ê rby fan de hearskjende ütspraak ütgongen t s , It
liket derop dat wy hj ir te krij en hawwe mei in aldere,
faaks no ymproduktive syllabisearring dy't as sadanich yn
it leksikon opnommen is, of wie (selme).

Yn dit artikel wol ik in oersjoch jaan fan literatuer
likernöch tusken 1850 en 1970 dêr't mooglik omtinken yn
jUn is oan it ferskynsel syllabisearring. Yn dy literatuer
giet it de iene kear oer Dit" Frysk, de oare kear oer in
streek- of lokaal dialekt. Fierder s moa t rekkene wurde
mei it Underskie 'preskriptyf - deskriptyf'~ Giet it om
in spraakkeunst, om in fonetyske beskriuwing of in dia
lektatlas? As it om in spraakkeunst giet, moat men jin
öffreegje yn hoefier at dy deskriptyf en yn hoefier at dy
preskr iptyf is. Yn paragraaf 2 sille dy aspekt en per
ti tel yn gr onologyske folchoarder orot inken kr ij e. Der
wurdt besjoen oft en hoe de syllabisearring behannele is.
De eventueel dè rn t; Of te 1 ieden syllabisearringsregels
sille yn paragraaf 3 ferlike wurde mei dy üt Van der Kuip
(1986).

2. Hiteratueroersjoch

Sytstra, 1854
Syllabisearring wurdt as sadanich net troch Sytstra behan
nel.e , Yn it haadstik Uitspraak konstatearret er lykwols
dat "( •.. ) in de gewone omgangspraak ( .. ~) bij ons ( .. ~)

de ~ in de deelswoordeindiging -en opgeslokt (wordt)" (s
39). Hy sjocht soks as roarkearre taalgebrOk: "De schrijf
taal behoort aan dergelijke afslijting niet te zeer toe
te geven; alleen in platten stijl en in versmaat mag men
vrijer zijn" (s. 39). It is net düdlik oft Sytstra it
hj ir hat oer histoaryske foarmen as ferlerren of oer
nijfryske as wosken, l~zen.

Colmjon, 1863
Colrnjon behannelet yn syn Fryske grammatika it ferskynsel
syllabisearring net; it is net üt te rneitsjen oft er wier
gj in syllabisearring koe of dat er bewust de ütspraak
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- [ @n] fo .arsk r iuwt:
"De ~ in de slepende eindlettergrepen der woorden is geheel gelijk
aan ae toonloze ~ in het Hollandscho Zij wordt gehoord in stipe

( 0 0 0 ) r mûsen (0 0 • ), bakker" (s 0 9)

Van Blom, 1889
Oer Van Blom syn Fryske spraakkeunst falt net folle rnear
te sizze n as oer dy fan Colmjon. Sels seit er:

.. ( ••• ) de ~ aan het einde van een woord en in de uitgangen~ el
en ~ (is) altijd tconl.cos, als de (u.), boartsje (0 •• ), latmen
(... ), handelje (.0.), wetter (u.)" (s. 14)

Feitsma, 1902
S.K. Feitsma is de earste dy't yn syn grammatika fan it
Frysk syl1abisearring behannelet èn foarskriuwt:

"In de wo:>rduitgangen -el, -en, -er wordt zij (= schwa, FvdK)
bijna niet gehoord, althans veel korter dan in 't Hollandsch, meer
als in 't Ulitsch. Zij is dan, als 't ware, slechts een brugj e au
den haar voorafgaanden medeklinker met den haar volgenden te ver
binden: bobbel, fisken, minder, spr. bbbb' 1, fisk' n, mind.' r " (s.l1)

Op side 6-19 en 59-86 jout Feitsma losse wurden as foar
bylden yn de folchoarder: wurd neffens stavering, wurd
neffens ötspraak en oersetting yn it Nederlansk. Syllabi
searring komt navenant al ti ten foar nei konsonanten en
wurdt notearre as .:.ll. Nei fokalen komt, sa' t i t 1 iket,
gjin syllabisearring foar, mar betink al dat Feitsma dêr
mar ien ~efal fan jout (leaên op s.65). De fraach is no:
koe Feitsrna gjin progressive assimilaasje nei labialen en
gutturalen (~, fisk~), hat er dêr net op Ofjage west
of is syn beskriuwing r e ëe L? Is dat Lè s t e wier, dan betsjut
dat dat om 1900 hinne yn it Frysk sa't Feitsma dat koe,
ien konsekwinte regel bestie:
@n ---) B/ konsonant (#)

Postma & De Clercq, 1904
aars as by Colmjon en Van Blom komt yn Postma en De Clercq
harren Fryske grammatika de atspraak fan de ütgong -en
hielendal net oan 'e oarder.

Kloosterman, 1907
Kloosterman behannelet yn syn fonetyske beskriuwing fan
it Mitselwierstersk syllabisearring net as sadanich, mar
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y n I e- foarbylden fan brekking en ferkoarting komt it
sydlings al oan Ie oarderi Kloosterman jout losse wurden
as foarbyldeni it is net dudlik oft syllabisearring kate
gor iaal of opsjoneel tapast wurdt. As syllabisearring
tapast wurdt, dan is dat ne i konsonanten en wurdt dat
notearre as B. Deselde fragen as by Feitsma (1902) kinne
op it aljemint brocht wurde. Omdat Kloosterman nei oare
ferskynsels sjocht as syllabisearring, liket it derop dat
er der net op Ofjage wie om oan eventuele syllabisear
ringsfarianten omtinken te jaan. Nirnme wy oan lykwols dat
syn beskriuwing reêel is, dan soe yn it Mitselwierstersk
Frysk om 1900 hinne ien konsekwinte regel bestien hawwe
dë r I t net dnd.l ik fan i s of t dy ka tegor iaal of opsj oneel is:
@n ---> B / konsonant (#)

Eijckman, 1907
Yn syn fonetyske beskriuwing fan it Groustersk-jout Eijck
man eksplisyt omtinken oan syllabisearring:

"Dans Ie par.Ler rapide !!.- fait souvent office de voyelle, p. e.
tu:z8 (... ), br~ ( ••• ), sw~ (••• ), SPWönB ( ••• )" (s.36)

Hy ponearret YmPlisyt dat yn stariger praat earder [@n]
utsprutsen wurde silo Dat sil faaks ek sa weze yn syn
materiaal dat foar it grutste part ut foarl~zen teksten
best iet. Yn dat materiaal ha ik allinne yn de taalkundige
omkrite '@n 'nei koronaal' syllabisearring fün (yn 80,8%
fan alle gefallen [8]). Yn de oare omkriten notearret
Eij c kma n konsekwint [@n]. Op s ide 40-41 steane wa t s intsj es
dy ' t öt in "spontaan" petear lykj e te kommen. ne r notearret
E ij ckman Len t.ear syllabisearr ing sünde r ass imilaasj e
(iePB hOde) en ten t.ear syllabisearring d~r't net by öt
te meitsjen is oft it om pro- of regressive assimilaasje
giet (eev~ vöt). Nettsjinsteande de meneuvelige opnimappa
ratuer öt dy dagen gean ik der fan öt dat er sekuer harke
hat. SpitigernOch hat er net folIe mear "spontaan" materi
aal.
ut Eijckman syn beskriuwing soene de nofolgjende regels
destyljearre wurde kinne:

{
@n } / (opsj oneel yn

@n ---> B koronaal # foarlêzen teksten)
Yn spontane taal dizze regels, dë r ' t net fan öt te mei tsj en
is oft se opsjoneel of kategoriaal binne:
@n ---> B / labiaal # h
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@n ---) f9 r labiaal __ # labiaal

Eijckman I' L913
Yn syn f~n~tyske beskriuwing fan it Hylper dialekt behan
nelet Eij ctman ek syllabisear ing:

"Men ",,:iràt vaak ~ in de zwakke lettergrepen, en!l. is veelal sylla
bisch na b S!t ~ (••• )" (s.114)

Op side lZ9-159 jout er de fonetyske transkripsje fan
foarlêzen teksten. Syllabisearring komt allinne foar nei
koronalen (~ 2., ~ EJ en is opsjoneel (yn likernOch 60%
fan alle gefallen [B])' Ne i labialen, gutturalen en fokalen
notearre t &ij ckman nea syllabisearring (ferlykj e ek Eij ck
man 1907 i ,
De opsjoneLe regel yn foarlêzen teksten is:

@n --->t@~} / koronaal __ #

Sipma, 1913
Sipma behannelet yn syn Fryske spraakkeunst sa syllabi
searring:

"'n1e ending -en , in careful pronunciation spoken~ is reduced:
1. Ta Er when the preceding sound is one of the labiodental or
linguodental oonsonants ~ YJ ~ S!t !!r b Er §., ~ ( ••• )

2. Ta ~ after the bilabial consonants Et ~ !!!.. ( ••• )
3. Ta gafter the velar conSonants ~ l2t 9.. ( ••• ) (s, 36)

By punt 3 neamt er allinne de gutturale kontinuant Y> Op
side 26-27 behellet er de gutturale kontinuant ~ der ek
yn. Neffens Sipma komt syl1abisearring allinne foar yn
"careless speaking" (s. 26). It is my net rjocht dOdlik
aft ut it feit dat Sipma yn de fonetyske transkripsje fan
syn foarbyldteksten (s.94-133) nea syllabisearring notear
ret, Of1aat wurde kin dat er ymp1isyt de utspraak [@n]
foarskriuwt (ferlykje ek Fokkema 1948). Yn alle gefallen
foar it net fersoarge praat soe men der de folgjende
regels ot helje kinne:
@n ---) B/ koronaal __ (#)
@n ~--) 8 / labiale kontinuant (#)
@n ---) ~ / labiale net-kontinuant (#)
@n ---) Q / gutturaal (#)

Sytstra & Hof, 1925
Dizze Fryske spraakkeunst, in bewurking fan Van Blom
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(1889), faIt op troch in navenant wiidweidich omtinken
foar de ünderskate d i a Le kt.en , Sytstra en Hof e
syllabisearring mei progressive assimilaasje:

"'In woorden waarin op !!!.. de uitgang -en volgt (, •• ) assimileert
zich in veler mond deze uitgang bijna geheel met de!!!J zooöat de
spreker, hoewel hij het woord als uit twee lettergrepen bestaande
blijft voelen, in werkelijkheid weinig meer zegt dan de woordstam
met langer dan gewoonlijk aangehouden ~ Evernvel kant ook duidelij
ker uitspraak van den uitgang voor, en vaak bij dezelfde personen,
indien z ij iets langzamer of nadrukkelijker dan anders spreken.
Voorts treedt dit verschijnsel niet over het geheele taalgebied in
even sterke mate op." (s.59)
"Bij het zeggen van woorden waarin op de !l- de uitgang~
( .... ) heeft hetzelfde plaats als hierboven van !!l. voor -en
is. Ook overigens 'NOrdt in de uitgang en de !!.vaak zeer anvolkanen
gehoord (krabben, weagen, koeken, ..

Sytstra en Hof sille mei dat lêste de svllabisearr
rianten [~] en [g] bedoeie, want:

1D00erigens kant weglating van de slot-!lt zooals in Ho.llandsche
dialecten zoo veelvuldig plaats heeft, in het Friesch niet VOOL"

(s.60)
Lykas E ckman (1907) wize de auteurs op i t ünde r s k t e
tusken hastich en starich praten en boppedat op

. dialektferskillen, sünde r se lykwols te neamen. Dêrmei
rekken hä Ldend soe men ot Sytstra & Hof dizze
opstelle kinne:
@n ---) 8 I koronale nasaal (n) (i)
@n ---) 5 I labiale net-kontinuant (p,b,m) (i)
@n ---) y I gutturale net-kontinuant (k ) en kontinuant

<V) - (i)

Eijckman, 1925
Eijckman giet yn syn fonetyske beskriuwing fan it Skier
müntseagersk me i de sy1labisearr tige koart om 'e hoeke:

"De !l. d.s veelal syllabisch na ~ !!l !.t YJ ~ ( ••• ) (s.lOO)
Op side 110-124 jout er de fonetyske transkripsje fan
foarlêzen teksten. Syllabisearring komt foar nei koronalen
en nei de labiale kontinuant ~ en is opsjoneel (yn mear
as 50% fan alle gefallen [8]). Ien kear notearret Eijckman
a. nei in gutturale net-kontinuant (~J. Nei labialen,
gutturalen en fokalen notearret er trochstrings gj in
syllabisearring (ferlykje ek Eijckman 1907 en 19l3). ut
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de foar:lê~en teksten soene dus dizze opsjonele regels
hell e wuz de kinne:

@n ---) l ~} / koronaal __ *
@n ---) {@;1/ labiale kontinuant (v) __ *
Hof, 1933
Hof behannelet yn syn dialektatlas syllabisearring net;
it soe weze kinne dat er dat net docht omdat er it winliken
as in net-Frysk, as in Saksysk ferskynsel sjocht· (sj och
Hof 1948); sels jout er in praktysk argurnint:

"Het is mij trouwens gebleken, dat een dialectgeograaf zich niet
mag verleiden tot een meer dan ruwweg juiste transcriptie. Hij zou
anders bij schier elken vorm veel te veel bijzonderheden moeten
vermelden, en daardoor zijn werk roedeloos te uitgebreid, en zelfs,
vrees ik, ongenietbaar maken. Had ik b.v., waar ik den vorm kaml€Jl,
als p.p. van het vb. karm@, stel tegenc:wer den vorm katd, moeten
vermelden, dat velen dien zeggen als ~, ja zelfs als kan, en
waar dit geschiedt? Mij dtmkt, dat dit een te minitieuze werkwijze
zou geweest zijn". (s.li)

Fokkema, 1937
Yn Fokkema syn fonetyske beskriuwing fan it Ljouwerter_
stedsfrysk stiet oer syllabisearring te lêzen:

"De !!..als meervoudsuitgang bij de substantieven is ( ••• ) sonantisch
geworden. In de meervouden van woorden op ~ ~ en Et wordt de n w.:
~, banen, bl~, bloemen, kr~, pissebedden, rëlaP(9,~
skiPB, schepen, t.àl9, tobben. Beide verschijnselen zijn ook fr i. "
(s.135)

By dy passaazje ferwiist Fokkema yn in noat nei Sytstra &
Hof (1925:59). Yn it Ljouwertersk wurdt nei konsonanten
altiten syllabisearre (@n -~-) B). Nei labiale net-konti
nuanten wurdt syllabisearrernei progressive assirnilaasje
(@n ---) 5). Oare taalkundige ornkriten behannelet Fokkema
fierderop:

..( ••• ) na de ~ en eh ontstaat dikwijls een iJ: koek!) ( ••• ) de ~ en
!..van het enkelv. worden stanhebbend huuzn ( ••• ) duuvn" (s.149)

Nei labiale kontinuanten wurdt dus sünde r assimilaasj e
syllabisearre (@n ---) B). Nei gutturalen wurdt faak mei
progress Lv e assimi1aasj e sy11abisearre (@n ---) 'g ) 1 mar
fit Fokkerna syn wurden kin net Oflaat wurde dat dat a1titen
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yn it Ljouwertersk jildt. Koart gearfette yn regels kamt
it hjir allegearre op del:
@n ---) B / koronaal (#)
@n ---) ~ / labiale net-kontinuant (#)
@n ---) a I labiale kantinuant (v) (#)

@n --->t~}/gutturaal - (#)

Hof, 1948
Hof syn artikel giet oer dialektyske fariaasj e wat i t
ferskynsel syllabisearring oanbelanget. Hy hat it net oer
"tafalsassimilaasje (sandhi yn 'e sin)" mar oer de Rwurden
sa't we se apart, of oan 'e ein fan in sin en sadwaende
bOten ynfloed fan folgj ende wurden n t spr ekke " (s. 129) &

Syllabisearring omskriuwt er as it kaart öfbiten fan
wurden, it trochslokken fan de 1êste helte fan wurden
(s.128) en hy sjocht dat as in stigma fan benarnmen it
Grins1ansk. Yn it Frysk kaam it suver net foar:

"Dat wy al as hem (, me) dy dialektyske eigenaerdichheit sa
merkbieten, kin oars gj in reden hawn habbe, as dat se yn ns
tae1 net foarkaem, of dër teminsten sa fül net yn bearde" (s.129)

Syl1abisearring maat oan 'e ein fan de 1ge ieu ek al yn
it Frysk west ha. Fan himsels seit er dat er it net earder
murken hat omdat er öt in fermidden komt "dat der noch sa
goed as frij fan wie" (s.129). Hof sjocht foar it Frysk
yn prinsipe ien regel:

"De ötgong -en harket oer it hiele Fryske taelgebiet nei alle
konsonanten op !l. nei as in syllabyske !l. ( •.• ) Nei !!.- is de ütgong
meastal net mear as in soarte nasael IUd.. III (s.129)

mar (!):

"Nêst de ütspraek dêr ' t de !l. yn bewarre bliuwt, is der nei sanlike
konsonanten in oare Yn 't opkomen, De ütgong is dan ( •.• ) Nei de
labialen ~ en:e.: in syllabyske !!!- (•.• ) nei de labiale nasael!!!-: in
nasael IUd, dat jin taharket as in eat langer en mei forsterke IUd
oanhälden fan "e earste ~ ( ••. ) Nei de velaren 9.t eh en ~ in
syllabyske ~ ( .•. ) nei de velare nasael ~: in nasael lOd dat in
frjand ( •.• ) taharket as in forsterking fan 'e foargeande !29."

(s.129-DO)
Sok syllabisearj en neamt Hof in "oertwingsel üt "e Saksyske
oarden" (s.131). Hy jout in pear beheiningen oan dy't de
Saksyske ütspraek opkeare:
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1. taalk~ndige beheiningen:
"As de tltgong kant efter in rnearsyllabysk wurd hNeryn de vokael
fan 'e lêste syllabe neutrael is, bliuwt de !!.biwarre" (s.130)
"rmnen dy' t wend is on bygelyks skip'm (••• ) te sizzen, sil, as yn
'e sin op sokke wurden ien folget dy' t mei in vokael bigj int,
fakentiids wer mei .2!. otsprekke ( .... ) En der binne ek konsooanten,
dy' t in biJJald foar 'e .:E. WêZe kinne, as se der Yn "e sin aan
folgj e" (s .130)

As foarbylden jout Hof sunigen, estrikken,rhjerringen,
foroaringen, koaningen en gjin tinken oan, oan boppen
tag

2. styl:
mei in letterlike forwizing nei Sipma (1913,36) wiist
Hof op it feit dat yn "careful pronunciation H net sa
maklik syllabisearre wurdt.

3. beheiningen neffens wenkrite en aldens:
"Yn myn jonge j ierren kaan Yn "e Gaestroar en hjoed de dei kant te
Grou yn it deistich petear dy ntspraek (B ynstee fan nei guttu
raal, FvdK) fan it apart of aan 'e ein fan in sin seine wurd noch
folIe foar, taninsten by de alderein" (s.131)

Nettsj insteande dy beheiningen neamt Hof i t Sak.sysk
syllabisearjen "al tige algemien" (s.130) .. Hy stiet
d ê r negatyf tsj inoer en hopet dat it o.nderwiis it
feroaringsproses opkeare kin, want der is mear gefaar:

By OS Fryske taelgrins lans krije de minsken de ntspraek mei I rn ek
hiem nei de labio-dentalen !. en ~ (••• ) Hj ir en dër slacht dat ek
al nei binnen, roe 'k 'WOl säzze, Ik hab it 0..0. heard fan in au
tochtone Dongeradielster. It is in jonge man dy't tige syn sttldzje
oer Ie tael gean lit, en hy seit mar plaenöt dat dy otspraek him
fan hüs en htem ot eigen is" (s.131)

Ut Hof syn artikel binne dizze regelsystemen te heljen.
Faar it algemiene Frysk:
@n ---) B / konsonant (i)
Dêrby yn it opkommen:
@n ---) B/ koronaal (i)
@n ---) B / labiale kontinuant (i)
@n ~--) ~ / labiale net-kontinuant (i)
@n ---) lJ / gutturaal (i)
yn it easten:
@n ---) B / koronaal (i)
@n ---) ~ / labiaal (i)
@n ---) ~ / gutturaal (i)
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( # )

Fokkema, 1948 (2e pro 1967)
De twadde printinge fan dizze Fryske spraakkeunst is op
it stik fan 'e syllabisearring gelyk oan 'e foarste. Oer
syllabisearring seit Fokkema:

RIn zwakbetoonde lettergrepen kunnen de b !!!.t !!t E.. en !:!9. het accent
van de lettergreep dragen: bearrmen [bj èrrm'] ( ••• ) hinnen [hInn']"

(s, 34)
RDe uitgang -en wordt ~ of !29. al naar dat er een lipklank of ach
terverhemelteklank voorafgaat: bearrmen wordt bearrm', rnakken wordt
rnakkO'" (s.35)

Ut de foarbylden dy ' t Fokkema j out, kin öflaat wurde dat,
as der syllabisearre wurdt, der progressive assimilaasje
is. Op side 94-114 steane fragminten proaza mei in fone
tyske transskripsje. Nei koronalen, labiale net-kontinuan
ten en gutturalen notearret Fokkema syllabisearring
(eventueel mei progressive assimilaasje). Nei koronale
kontinuanten, likwida en gutturalen notearret er ek wolris
net syllabisearring (@n). Nei labiale kontinuanten en
fokalen notearret er altyd @n. Oft er no (ymplisyt) foar
skriuwt of in beskriuwing jout fan wat mooglik is, is my
net rjocht dódlik (ferlykje Sipma (1913) dy't konsekwint
@n notearret). Fokkema syn regels lykje my sa te w~zen:

@n ---) B/ koronale net-kontinuant (#)

@n ---) { ~n} / koronale kontinuant, likwide
@n ---) & / labiale net-kontinuant (#)

@n ---) { ~n } / gutturaal (#)

Sipma, 1948-1949
Yn dizze Fryske spraakkeunst wurdt syllabisearr ing net
behannele.

Knop, 1954
Ek yn Knop syn fonetyske beskriuwing fan 'e Skylger dia
lekten wurdt syllabisearring as sadanich net behannele.
Knop notearret syllabisearring allinne nei guon koronalen
(!.r~) yn mulwurden yn it eastskylgersk (s.226,228). It
giet om wurden as stellen, iten, fretten, metten en fer
getten. Knop syn ynformaasje is te summier om der syllabi
searringsregels ot öf te lieden.
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( i)

( i)

B I koronaal __ (i)

~ I labiaal _ (i)

{~ } / gutturaal __ (i)

t@~} / (heal )fokaal __ (i)

i t westen:

{@~ I/ koronaal

[@~} / labiaal

{@~} / gutturaal __ (i)

t@~} / (heal)fokaal __ (i)

@n ---)

@n ---)
En foar

@n ---)

@n ---)

@n ---)

@n ---)

Boelens & v. d. Woude, 1955
Op grfin fan guon kaarten yn Boelens en Van der Woude
harren Frrske dialektatlas, en sinnen dë r ' t yn de tran
skripsje ek syllabisearring notearre is, kin men fit 'en
rüqeris gearfetsj e dat:
1. nei ]<oronalen syllabisearring (@n ---) B) foarkomt yn

it h ä el e Fryske taalgebiet (kr t , 7,28,30,36,38,78,81,
92, 1~3, 138, 163, 166, 173),

2. nei .Lab LaLeri syllabisearring mei progressive assimi
laasj e (@n ---) t9) foarkomt yn it hiele Fryske taalge
biet Ort. 84,162, sin 57),

3. yn it westen fan Fryslan ek wolris net syllabisearring
( @n) foarkomt nei koronalen en labialen (kr t , 38,81,162,
sin 57),

4. nei gutturalen en fokalen sawol syl1abisearring (@n
---> ~, resp.g) as net syllabisearring (@n) foarkomt

yn it hiele Fryske taalgebiet (krt. 94,95,160, sin 31).
Dêrtltwei. soene de folgj ende regels yn i teasten j ilde
moatte:
@n ---)
@n ---)

Cohen en dy, 1961 (Ie printinge 1959)
De auteur (s) behannelj e yn harren beskriuwing fan 'e
Fryske fonology syllabisearring net wiidweidich, se sjogge
it as in tltspraakfariant. Hoe en wat sizze se net:

"Woorden als [bj~], [stjlnB]' bEkB]' [~], [wIn.kb] hebben als
laatste syllabe een fanee.n, dat in dit geval syllabisch of sanan
tisch genoemd wordt. Deze woorden worden echter ook met [@] +

47



consonant gerealiseerd, waaruit volgt dat de sonant een variant is
van de groep /@/ + conscrent 11 (s 0124 )

Ut de foarbylden kin men Ofliede dat, as der syllabisearre
wurdt, der progressive assimilaasje iso De eventueel Of
te lieden regels binne yn alle gefallen opsjoneelo Ik ha
allinne foarbylden fOn mei de taalkundige omkrite '@n nei
net-kontinuante konsonant' :

@n ---> { @~} / koronale net-kontinuant (i)

@n ---> t@~} / labiale net-kontinuant (i)

@n ---> l@~} / gutturale net-kontinuant __ (#)

Fokkema, 1969
Oer syllabisearring hat Fokkema it yn syn
ske spraakkeunst net; foar de Ufonetiek" ferwiist er nei
Eijckman (1925), hy hat net sjoen nei "assimilatie", Uhet
weglaten van klanken ll

, "het invoegen van klanken" (SolI).
Yn de foarbyldtekst op SolS koe ik gjin notearr fan
syllabisearring fine. Nijsgj irrich binne al de wurden
gebeurn (=berne) en harsalm (=harsels). Ha wy d ë r te
krijen mei in ä Lde r e , f aaks no ymproduktive syllabisearring
en as sadanich yn it leksikon opnommen? In selde ferskynsel
ha wy yn i t Frysk yn wurden as f erlern, s toarn en i t
midfryske selme.

Boersma & Vod. Woude, 1972
Yn dizze Fryske spraakkeunst wurdt syllabisearing behannele
as in suver kategoriaal ferskynsel:

IIDe utgong -en by meartal en tiidwurden wurdt in hiel soad utsprut
sen as in sonantyske ~ Q. of !Bil (s, 89)

De auteurs jouwe allinne foarbylden mei de taalkundige
omkrite '@n nei net-kontinuant'. Dizze regels binne der
öt te heljen:

@n ---> {@~} / koronale net-kontinuant <'!.r!J!!. __ (#)

@n ---> l@~} / labiale net-kontinuant ~ l2t~ __ (#)

@n ---> t@~} / gutturale net-kontinuant ~ __ (#)
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3. Gearf cltins en konklázj es

De earst::e grammatika dë r ' t syllabisearr ing yn neamd èn
foarskreaun wurdt, is dy fan Feitsma (1902) Dy syn eigen
dialekt wie it waldfrysk dat syllabisearring faaks al yn
in earder stadium "him ta-eigene" hie as it klaaifrysk.
Foar h i.m wiist Sytstra (1854) al op syllabisearring yn
rnulwurden sUnder dat lykwols dádlik wurdt oft it om his
toaryske of nijfryske foarmen giet. Nei Feitsma wurdt
syllabisearring hast altiten yn de grammatika's neamd .. It
wurdt sj oen as in átspraakfariant en neffens guon auteurs
leit de aarsaak yn it net mei soarch of hastich praten.
Earst nei de stádzje fan Riemersma (1979) sjogge wy wer
in grammatika (Tiersma, 1985) dêr't syllabisearring as de
wenstige utspraak yn beskreaun wurdt.

Wat de fonetyske beskriuwingen oanbelanget moatte wy
dermei rekkenj e dat de eardere beskriuwingen net yn i t
foarste plak op syllabisearring rjochte wiene. Yn de
transkripsjes steane al syllabisearringsfarianten notearre,
mar men kin jin öffreegj e hoe sekuer oft dy notaasj es
binne.

Fierders kin men gjin otspraken dwaan oer syllabisear
ring mei regressive assimilaasje of nasalearring, omdat
de taalkundige omkr i te •efter - @n ' ( i t folgj ende wurd)
meastentiids bUten besköging litten is trochdat allinne
nei losse wurden sjoen waard.

As syllabisearring net neamd of sekuer notearre wurdt,
hoecht dat fansels gjin öfspegeling te wêzen fan de status
quo oangeande syllabisearring op dat stuit. De auteur fan
in spraakkeunst kin syllabisearring as markearre taalgebrük
(slop praat) sjen en soks net foarskriuwe wolie, soks it
neamen net wurdich achtsje.

It net notearjen fan beskate syllabisearringsfarianten
leit faaks oan it feit dat jo net mear observearje as dat
de teory dêr't jo mei wurkje, jo tastiet. En wurdt it jo
al tastien om syllabisearring te observearjen, dan ha jo
te krijen mei it probleem dat jo net mear hearre as wat
jo wend binne, of as wat jo ferwachtsje te hearren. As jo
in hiele dei in ban öfharkje en syllabisearringsfarianten
notearje en jo hawwe in ynformant op de ban dy't net in
soad syllabisearret, dan rinne jo de kans dat jo by dy
ynforrnant yn beskate gefallen earder syllabisearring
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CJl
o

TABEL: Ferliking fan de ntspraakfarfanten ot de fonetyske beskriuwings ensfh, mei dy
nt Van der Kuip (1986)

taalkund!ge 1907 1907 1913 1948 1955 1979 1986 1987
ankrite east mid west east west east west noardlik mid södeast

KOR. _#1 n n n
@n/n @n/n @n/n n n n @n/nKOR. _#2 n n n

LAB. 1 _#1
@n/n @n @njm

m m m
@njm/n m m/n mLAB. 1 _#2 m m m

LAB. 2 _#1
@njm njm/!) @njm/n m

@n/n @n @n m n m "'"
....,

LAB. 2 _#2 @ @jm/n m

GUr.l _#1
@n/n @n @n t]/n @nfO @n/y]

'] @n/y) DlJ VI
GUr.l _#2 9 @/'I) !J
GUI'.2 _#1

@n/n @n @n 9/n @n/!) @n/D
njm/!J @n/n !J!J @ ""GUI'.2 _#2 @/9 !J

FOK. _#1 njm/'f) @n/n n
_#2

@n @n @n ? ? @n/n @n/n @ @ @FOK.



hearre s;ille as yn deselde gefallen by in ynformant dy' t
in prott e syllabisearret. De beslissing fan de Ondersiker
bliuwt a rllitrêr, ek as er mei mear yn 'e mande is. Sa die
yn it projekt Utspraakferoarings ••• (v.d. Kuip 1986,
Feitsma et al. 1987) bliken dat, nettsj insteande in beskate
common sense, der dochs troch de twa observearders hiel
t i ten 0 P 'en nij ferskillende ötspraakfarianten heard
waarden. In oarsaak kin lizze yn it feit dat jo kollega
in (justjes) oare taaleftergrOn hat as jo.r Al mei al
kinne wy ~et mear as wize op trends, it nei ferhalding
öf- of tanimmen fan in ferskynsel.

As wy de beskriuwingen fan eilan- en stedfrysk büten
beskOging litte, dan kinne wy foar it Frysk de folgjende
wbeskriuwingsweagen R Onderskiede:
1. om 1910 hinne komme beskriuwingenfan in noardeastlik

dialekt (Kloosterman: Mitselwier), in sintraai dialekt
(Eijcknlan: Grou )en in westlik dialekt (Id.: Hy1pen);
syllabisearring komt fra1 foar nei koronalen en is
opsjoneel; de regel soe dizze wêze kinne: @n ---)

{~n} / koronaal __ :11=; yn it noardeasten (grinzgjend
oan it saksysk taalgebiet, sj. byg. W. de Vries (1895)
oer it dialekt fan Noardhorn) komt syllabisearring ek
yn oare taalkundige omkriten foar;

2. om 1950 hinne komme dialektgeografyske beskriuwings
(Hof, Boelens & v.d. Woude); syllabisearring komt yn
i t westen minder en yn minder taalkundige omkr i ten
foar as yn i teasten; yn i teasten komt i t "op syn
Saksysk R syllabisearjen (mei progressive assimilaasje)
mear foar as yn it westen.

3. in tredde beskriuwingsweach komt om 1980 hinne (sj. de
TABEL en v.d. Kuip 1986). It giet om suver op syl1a
bisearring rjochte beskriuwingen fan in oan it noard
eastlik Frysk grinzgjend dialekt (Riemersma: Ferwert),
in sintraal dialekt (v v d , Kuip: Boarnster'him) en in
södeastlik dialekt (Dyk: om It Hearrenfean h t nne ) ,
Ynformanten öt it sintrale dialektgebiet sy11abisearje
per-generaasj e mear en rjochtsj e har per generaasj e
mear op it eastlike dialekt. Wat troch Hof yn 1948 as
in mooglike trend konstatearre waard, liket him troch
te setten (sj. figuer 1).

De fraach by einbeslöt wannear't syllabisearring ynsette,
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is slim in antwurd op te jaan. Dêrfoar krijt men te min
ynforrnaasje fan grammatika's en fonetyske beskriuwings.

Fig. la: syllab. nei koronaal

west (00 ~~ ~: ~80 )
mW + +
east + + +

Fig. Lee syllabe nei gutturaal

Fig. Th: Syllab. nei labiaal

westI1800 19~0 ~:O ~80 ~

mW + +
east + + +

Fig. ld: syllab. nei (heal )fokaal

1800 1910 1950 1980 1800 1910 1950 1980

west
mid
east

+
+ +

west
mid
east +

+

+
+
+

+: syll.regel yn mear as 85% fan alle gefallen tapast,
+~ syll. regel yn minder as 85% en mear as 15% fan alle gefallen tapast,

: syll.regel yn minder as 15% fan alle gefallen tapast.
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Oer it ynfoegjen fan t/d tusken s/z en r

JARICH HOEKSTRA

Ien fan' e ferskynsels dy' t de oergong fan it Yndojeropeesk
nei it Germaansk markearje, is it ynfoegjen fan in !:... yn
oarspronklike sr-kloften oan it begj in fan in wurdlid
(Strei tberg 1896, 147-148). Bekende foarbylden binne de
wurden stream en suster:

(1 ) *nijfr. stream < aldfr. stram < iergerm. strauma-
< yndoj er. *srou-mo-~n 'e woartel * sreu
, streame' )
nijfr. suster < aldfr. suster, swester < ierqerm.
* . * '*swestr- < yndoj er. slJe-sor (mei de stam s1Je-
dy't ek yn sweager sit en yn it feraldere Hynljip
per eftersuslingen 'neven of niften yn 'e twadde
graad' )

In foarbyld dat ik nea tsjinkommen bin yn 'e grammatika's,
is nijfr. bjuster 'nuver, raar; tige; kwyt' (aldfr. bius
terlick), holl. bijster, deensk bister 'brimstich', leech
d ü t s k b ü s t.e r , De etymologyske wurdboeken beskOgje dat
wurd as in eigenskipswurd dat Oflaat is fan in tiidwurd
*bis- 'wyld omdrave' (nijfr. biizje, ä.Ldheechdu t sk bison
'bauje (fan kij)', midholl. bisen 'wyld omrinne, ornswal
kje', aldsweedsk bisa 'rinne', deensk bisse "ün r ê s t i c h
drave'). Oer it twadde part fan it wurd, it efterheaksel,
sprekke se har net ot. It leit lykwols yn 'e reden dat wy

*d~r te krijen ha mei itselde er-suffiks « -ra-) dat him
ek oppenearret yn wurden lykas wekker (by weitsje - wekke-
wekke), lekker (ferl. holl. lekken 'slikje' ), bitter (by

bite), lotter (fan in tiidwurd dat 'waskje, spieIe' be
tsjut), diger (by dije), skrander (ferl. midholl. ver
schr inden 'fan droechte s p L i te', aldheechdötsk ser intan
'barste' ). Tusken de ~ fan' e tiidwurdstamme en de ~ fan
it suffiks soe dan in ~ ynfoege w~ze.

Yn 'e Slavyske talen ha sr-kloften har op 'e selde
menier OntjCln as yn it Germaansk. Dat docht Onder oaren
bliken oan wurden dy't fan 'e Yndojeropeeske waartel
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*sreu- 'streame' öflaat binne, bgl. ä Ld t s j e r ks La'vy s k
struj a ~ str eam', ostrov'a 'e f I än I (russysk 6strov I idem' )
en poals k strumien 'streamke' (Pokorny 1959(1003). Fer lYk~e
fierders Hdtsj erkslavysk sestra 'suster '. Leskien (1969 ,
61) nearnt foar i t ä Ld t s j erkslavysk boppedat foarbylden
fan i t ynfoegj en fan in ~ yn oarspronklike ~-kloften,

nt.L, miËzdra "s ê f t e bast' en it frjemde wurd izdrail'''i)
'Israel' .

Fono~ogysk is in Ontjouwing fan srjzr nei strjzdr moai
natuerl:L k. De konsonant en .ê..-, ~ en ~ lizze deun byinoar.
Se binne alletrije koronaal (de tonge komt tsjin 'e tosken
of it foarste stik fan it hurde ferwulf oan), kontinuant
(de mOleholte wurdt net folslein Ofsletten) en net-lateraal
(de lucht Ontkomt net aan wjerskanten de tonge lykas by
de ~). Troch dy trije skaaimerken meiinoar Onderskiede de
~ de ~ en de ~ har fan alle oare konsonantene De ~ fer
skilt fan 'e EJ mei' t er net-sonorant is en stimleas,
wyLs t de ~ inkeld troch syn ne t e sonor ant-ewêz en fan · e ~

öfwykt. It ynfoegjen fan ~~ yn srjzr-kloften hat in
foech dissimilative funksjei de twa koronale kontinuanten
wurde skaat troch in koronale net-kontinuant dy't him wat
syn stim oanbelanget jout nei syn lofter buorman.

Yn it Frysk binne der by de tiid lans troch it lienen
fan wurden en troch de wurking fan beskate fonologyske
regels nije sr- en zr-klaften kommen oan it begjin fan in
wurdlide Hoewol't sokke kloften yn gans gefallen gewoan
stean b.Lruwe , f e r L, Sri. Lanka, Israel, se tz r i s , iizren,
der liket dochs ek in aanstriid west te hawwen om se te
mijen. Men fynt narnrnentlik yn it Frysk wurden dêr't yn in
oarspronklike srjsr- of zrjzr-kloft in ~ of in ~ ynfoege
is, süride r da t i t dè rby giet om miengermaanske gefallen
lykas yn (1). Yn (2) jou ik in listke fan sokke wurden: l

( 2 )a • srj§..ö > strj~

ast(e)rearje; ast(e)ransje nj. asserearjei asse-

lyansels wol ik net suggerearj e dat de Y~ynfoeging yn al dy

wurden ek yn it Frysk sels syn beslach krige bat. Guon fan "e foarbylden,
bygelyks astrant (0011. astrant), kinne mei Y~ en al Ontliend w~ze aan
oanbuorjende talen d~r't it ferskynsel likegoed foarkaarn.
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ransje (fransk assurer; assurance)
~ < *~ (buorskip op Skylge)
pystrik nj. ~ (ferl. holle pezerik, pees)
obstrewearj e nj , observearj e (obser- > obsre- >
obstre-)
sisterje, systerje < *sis(s)erje? (f erL, grinslansk
sistern, fr. si(i)z(j)e, holle sissen)
perfester nj. perfesser
boster nj. bosser (Oflaat fan it tiidwurd bosse,
bosj e)
kous ter < kous (j ) er (ütspraak fan Heechdötske
Joaden foar hebrieusk kosheir)
snösterich (by holle snoesteren, snuysteren • snob
je', Ldü , snusseln, eas t f r , anüs t ern, de. snuse
'snuffelje ')
plöster (by holle pluisteren, pluizen)

b , zr/~ > zdr/~ (> ~%)2

swèdrik <*sweezdrik <*sweezrik (holl. zwezerik)
Stienzder (Waling Dykstra, De silveren rinkelbel
(1856), passim)
wiizder nj. wizer
iizder [i::zdÖ) ; [idÖ) (Dongeradielen) nj , izer
(skiermOntseagersk yzder)
özders [ydösl (Dongeradielen) nj. uzes (ferl. ek
skiermOntseagersk udens)
is er [IdÖl

Stroop (1979) ferliket oan Ie han fan twa dialektenkêten
öt 1879/1895 en öt 1979 de ötspraak fan it wurd 'izer ' yn
it Nederlanske taa1gebiet. Hy komt dêrby ek op foarmen
mei in ynfoege ~. Der binne twa kriten fan ~-ynfoeging te
anderskieden:: ien yn it södwesten (Seelan) en ien yn it
easten/noardeasten (hjir en dêr yn Ie Leechsaksyske dia
lekten en yn it noarden fan Fryslan). Fynt men yn 1879/1895
noch moai wat ~-foarmen yn 'e noard1ike he1te fan Fryslan,

2rn apart gefal is i t wurd boesgroentsje (öt *boez(e )roentsje;
bezroen yn it dialekt fan Westsky1ge (Van Wichen-SCOO1 1986». Men hie
\.oe( s )droentsje ferwachte, marde~is, folksetyIrologysk faaks, ta 9..wurden.
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yn 1979 steane der noch mar twa op I e kaart.
Ik li t de dialektologyske kant fan 'e saak hj ir fierders

gewurde. Stroop wiist lykwols ek op it nei alle gedachten
fakul ta 1: ive karakter fan ~-ynfoegingi ~-ynfoeging wie
(is?) foar 't neist in opsjonele stylbeskate regel. Dat
selde j i ldt moaiwis ek foar !:.:-ynfoeging. Yn guon (monomor
fematysk e of rnorfologysk Ontrochsichtige) wurden hat de
~~ him lykwols sette kinnen. De ~ waard, nei' t de ~ f~st

wurden wie, folslein assimilearre oan 'e ~. Ferlykje foar
datselde ferskynsel de utspraak [buduk] foar bOsdoek en
it wurd hynder ut alder hynzder (ut hynst-dier).

Mei dat lêste wurd komme wy op in nijsgjirrich gefal.
Njonken hynder en hynzder is narnmentlik yn it Frysk ek in
foarm hynzer bekend. Vromans (1979) fynt yn 'e al neamde
d i.a Lek t e nkê t e fan 1879 hynser foar Burgum, hinzer foar
Drachten en hOnzer (= hiinzer?), hinzer foar Wolvegea. Yn
e e enkë t;e fan 1979 binne dy foarmen wei en is hynder
derfoar yn 't plak kommen.

De foarm hynzer moat wol Ontstien wêze ut hynzder, mar
de fraach is hoe? Folsleine regressive assimilaasje fan ~

oan ~ is in frij gewoan ferskynsel, mar it omkearde,
folsleine progressive assimilaasj e fan ~ oan ~ lei t net
bot yn 'e reden. Ik soe d~rom de neikommende ferklearring
östelle wolIe: mei' t 9:-ynfoeging nei alle gedachten in
fariabele regel wie en ien wurd alneffens praatstyl reali
searre wurde koe me i of sünde r ~ begfinen de Ij u yn i t
wurd hyn~er, dat wol op in wurd mei ynfoege ~ like, mar
feitliks in oarspronklike ~ hie, dy ~ ek wei te litten of
yn te foegjen lykas by wurden mei orizinele ~-ynfoeging.

Wurdlidden binne opboud neffens in sonoriteitshierargy,
d , v , s. dat begj inkloften in opgeande sonori teit ha en
einkloften in Ofgeanden, wylst de kearn fan it wurdlid,
de fokaal, in top fan sonoriteit foarmet. Einkloften
binne sadwaande gauris it omkearde fan begj inkloften
(slak -hals ensfh. ). Foar in begj inkloft sr- oer f erwachtet
men in einkloft -rs. Hoewol't de measte rs-kloften histoa-- -
r y s k troch E...-deleesj e ta ~ wurden binne (ferl. hars,
farsk, kers), fynt men rs-kloften yn lienwurden (mars) en
yn Ofliedingen fan in grfinwurd op E... mei in efterheaksel
dat begjint mei ~ (bgl. (wat) swiers, spikers, oers). Yn
dat lêste gefal kin de E... oars likegoed noch weifalIe, mar
dat is net ferplichte.
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Der binne no in pear gefallen dy' t wize op !I~-ynfoeging

yn in rsjz-kloft. Dêrby moat de ~ dan letter oan 'e ~~

assimilearre wêze:

(3)a ..

b ..

rubets, ruberts-, ribertsbeamke (foar de Ribes
san~uineum Pursh.; sj. Franke & v.d. Ploeg 1955,
49)
koerts (holI .. koers)
siperts, siferts nj. sipers, sifers
stoerts(k) (fan stoer)
stoertsk (holl. stuurs)
ba(r)tsk (bt barsk, holle bars, db .. barsch)4
mjirtsk (holl. miers, mierzoet)
wurdze (nj. wjirze, wjisse, wjirre, holle wiers;
sjoch Heeroma 1960)
gnjirdzje (besibbe oan knarse, knerse, ferl. ek
kniersbien foar krasbien) ~

It liket derop dat der yn it Frysk in swakke tendinsje
west hat (is?) om sr-jzr-, rs- en rz-kloften tefoaren te
kommen troch der in .É:. of ~ yn te foegjen. Men soe dy
tendinsje sa formalisearje kinne:

(4 ) jl ----> tjd /

ei

A
sjz r %

3yn ribesjrubes moat, earst in Onetyrnalogyske ~ slOpt Wêze: *ri
bersjrubers. Qnt de ~ yn wurden lykas spikers weifalle kin of stean
bliuwt, kin betizing Ontstean en wurdt de ~walris ynfoege foar in ~

dêr ' t er nea stien bat. oare foarbylden fan dat ferskynsel binne jongers
foar jrnges (yn alder nijfrysk en midfrysk), sinters(k) foar sintes, en
faaks ek mders njrnken uzes.

4Ferlykje J.J. Hof yn syn "Aanvullingen op het Friesch Woordenboek
(1900-1911)" (hs. FA, 1957»: "batisk, adj. Welke uitspraak? [b-:)tsk]?
Dan heb ik het nooit gehoord. Wordt echter de uitspraak [batsk] bedoeld,
dan ken ik het woord wel, maar zou ik bartsk schrijven. Die ~ tussen ~
en ~ kant in 't Fries meer voor: koerts, koers; stortsk, stuivers;
stürtsk stuurs; mj irtsk, miers".
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% tsjut oan dat de I regel' ek
fan syn strukturele beskriuwing,
s r en z__r, mar ek r__s en

(cf st iet foar syllabe;
wurket OP i t spegelbyld
d.w.s. rset allinnich op
r__z )

Fansels is ~~-ynfoeging in marzinaal ferskynsel yn it
Frysk. Dochs kin men troch i t bestudearj en fan sokke
tendinsj es wer wat in folsleiner byld krije fan hoe' t it
Frysk h~rn wat lüdstruktuer oanbelanget üntjün hat en in
ferk1earring jaan foar ferskynse1s dy't oars frijwat
riedse1ich bleaun wiene lykas it weifa11en fan 'e d yn
hynzer en de aparte ~~ yn wurden lykas koerts en wurdze.
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BES PRE K

De vyn en de sekken: resint wu.rk op it Rêd fan de Aldfryske
leksikoqrafy..

ROLF BREMMER

(Nei oanlieding fan: Gerhard Köbler, Verzeichnis der rnJersetzungsglei
chungen der alteren altenglischen Glossare.. Verzeichnis der ~set
z\IDgsgleichmgen frOher friesischer Quellen. Arbeiten zur Rechts- und
Sprachwissenscbaft 2/3 (Göttingen, Verlag Distler, 1974, ISBN 3-88430
020-2); Gerhard KObler, Altfries1sch-neuhochdeutsches lID neuhocbdeut
sches-altfriesisches wörterbuch. Arbeiten zur Rechts- und Sprachwissen
schaft 22 (Giessen, Arbeiten zur Rechts- und Sprachwissenschaft Verlag,
1983, ISBN 3-88430-041-5); F.. Iblthausen, Altfriesisches Wörterbuch..
Zweite, verbesserte Auflage von Dietrich Ebfman (Heidelberg, Winter,
1985, ISBN 3-533-03641-3).

"Het toekanstige Oudfriesche Woordenboek zal zeker moeten bevatten een
volledigen inventaris van het woord- en vormenrnateriaal der verschil
lende dialecten, een nauwkeurige zifting en anschrijving der beteeke
nissen, niet enkele of vele, maar alle (!) vindplaatsen, de parallellen
uit Oudengelsch, Oudsaksisch en OUdnoorsch, de persoons- en aardrijks
kundige namen, een afzcoderlijke opgaaf der woorden gerangschikt naar
de afzcoderlijke klankverschijnselen (ongeveer als in sweet's Old English
Terts), enz ..".. Sjedêr Piter Sipna syn (1927:230-31) fisioen fan in grut
Aldfrysk wurdboek, no sechstich j ier lyne Hy besefte lykwols dat soks
"in lange" noch net skreaun wurde koe, ani t earst de beamen op 'e nij
ö.tjOn wurde moasten. 00rt.a hie er syn OUdfriesche Taal- en Rechtsbronnen
(=OIR) op priemnen set en soe er de earste fjouwer dielen fan de (ophal
den?) 'blauwe rige' foor syn rekken nirrme..

Goed fj irtich j ier letter jout Dietrich Ebfmann (1970) in oersjoch
fan de Aldfryske leksikografy en kundiget syn plarmen aan au in folslein
feroare en bywurke edysje fan Iblthausen syn Altfriesisches WOrterbuch
ö.t 1925 te besoargjene Bast tagelyk makket Bo Sjölin (1972-73) de balans
op fan de foarderingen mei it 'Grutte Aldfryske WurdlxJek' dêr't op it
Frysk Ynstitó.t te Grins oan wurke wurdt e SOnttiid is der oer de aven
saasje fan it Grinzer projekt neat mear publisearre, dat it liket derop
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dat pièce d~ resist.ance fan de Aldfrisistyk net it ontinken krijt dat
it - sOndermis yn yntemasjonaal perspektyf - fertsjinnet. Wa't no in
oersjoch tlaWe wol oer de wurdboeken, -listen en glossaria dy' t op it
Aldfryske ~ foarbannen binne, kin terjochte by Claes (1984) en Brarmer
(1984 ). Der!cin Meij ering (1986), in edysj e fan in Ryksargy-rns mei wurd
list noch aan taheakke wurde, Wat neffens rny noch te winskjen is op dit
stuit is in (foarriedige) bibliografy fan Aldfryske (wurd- )stödzjes
lykas't cameron et al. (1983) foar it Aldingelsk makke hawwe, want it
sU wol j :ierren duorje ear ' t de Bilbliografie van de Nederlandse Taal
en Letterl<UIlde (inkl. Frysk) ofsletten is (ferl. Bremner 1981).

Lykwols is der neist mism::>edigens oer i t mei koarten ferskinen fan
in grut A1dfrysk wurdboek route foar moedigens. sa kaam - in bytsje
ternOk, en strder dat de BNIL of Claes (1984) it fern::mnen hawwe - yn
ien ban t.eçearre mei Aldingelsk, in Latynsk - Aldfrysk wurdboekj e üt
fan de ban fan de Dfitske rjochtshistoarikus Gerhard Ke:bler (1974). De

efterlizzende gedachte by dy nuvere aanpak wie dizze: de äl.dst.e folks
talige wurden binne meastentiids glossen op Latynske teksten. At men 00

besjocht boel t beskate Latynske wurden glassearre binne, kin bgl. neigien
wurde wat i t semantysk herik fan in wurd is.

Ofsjoen fan de fragmintarysk oerlevere Psalmglassen, binne der gjin
ynterlineêre Aldfryske glossen of Latynsk - Aldfryske glossaria 1ykas' t
'WY dy kinne ut Angelsaksysk Ingelan. Wal karme der yn de Latynske redak
sjes fan guon rjochtsteksten Fryske wurden foar , itsij cm it Latyn te
ferdtltsen, itsij cm' t de oersetter gj in Latynske wjergader fine koe
foar in FrYsk wurd, Yn syn foaropsurd suggerearret GK dat de aldste
teksten, Lykas de Karren en Algemiene Boetetaksen, tebek geane op in
Latynsk oriZjineel, of alteast besibbe binne aan soksoarte redaksjes.
It docht bliken dat er gj in kunde bat aan Algra (1966) dy' t oertsjOg
jend sjen litten hat dat de Latynske redaksjes nt, it Frysk oerset binne.
Ik leau lykwols net dat dat feit de wearde fan GK syn wurdlist beynfloe
det.

Wat kin der no mei GK (1974) dien wurde? Derfan o.tgeande dat de
Lêzer kennis bat fan i t Latyn, kin er bgl. Ondersykj e bokker wurden oft
yn it Aldfrysk brOkt wurde on in frarmeske mei aan te tsjutten. Hy fynt
dan dat plella net foarkant yn de list. (Puer allinnich as kind of beID,
dus net neier beskaat neffens geslacht. Itselde j ildt foar filius: nea
sunu, allinnich bern en kind, wylst fUia as dochter jOn wurdt). Foar

virgo bat GK famna en mageden fün, en ferwiist nei Kar lS. No bat GK
foar it gearstallen fan syn list allinnich Von Richtrofen (1840 a)
brukt, As men Hoekstra (1940) syn synoptyske edysje fan de 8aWntsien
Karren riepl.achtet, dan docht bliken dat virgo foarkant in de frase
viduam et virginam. ut Ibekstra syn oersjoch blykt fierders dat H~1
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bat farria, ty'J FaIma, Rl megitba, D mageden en U meidan. Weranlt GK
bgl. D foor kar ncmnen bat is hielendal net dtrllik. By fa:nina fynt men
famna en wit plus in ferwizing nei matrcna.. By matrcna fynt men freMa
en wit, mar gjin ferwizing nei fanina .. Likemin treft men Onder fames:
~ in ferwizing aan nei esuries: hungher, dat de krtIsferwizings
hienen wol better kind.

In stiktwa stekproeven makken my dOdlik dat GK syn teksten net
folslein brOkt hat, In pear fcarbylden.. utsein it troch GK jOne
wapeldepinge i ..v; sul:mersio, is der ek noch, mei in aar efterheaksel,
wapeldepene (~ 11 2, Wenden); exiliun:: I in exil.iun uel uter Lcodes"
(Hl TV 47, 3e LR) .. Behalven nnfolsleins mei GK ek in biskate ynkonse

kwinsje ferwiten wurde by de seleksje fan syn teksten.. It gcng him
benanmen on de aldere teksten.. Unbenutte bleauwen bgl.. de parafrases op
de Tsien Geboaden (Rl' BB ca. 1300), de Bisskppssoen (Latynske orizji
nee! 1276, Fryske oersetting Q..o .. yn ~ VIII, ES ca .. 1450) .. Fierders
binne der noch fersprate glossen te finen, lykas in mare rubro lande
rada se I (Hl IX 15, BB ca. 1300); duas tabu] as lapideas Dthet sprekth
te thiothe lItwa stenena tefla11' (Rl 11 7).

Fan in oor karakter is de frage ~an' t GK him op Ven Richtbofen
(1840 a) basearre bat.. It andert is nei alle gedachten maklikens, want
it wol my net rjocht aan dat dizze rjochtshistoarikUs net op 'e hichte
wie fan resinter wurk, lykas Hoekstra (1940) of Nauta (1941). It is yn
ien wurd maleur fcar GK dat Gysseling (1980) de Psalmfragninten famij s
tltjQn bat en mei frijwat care lêZingen kant as Gallèe in 1888, waans
edysje GK fa:nsels brOkt bat.

Gearfetsjend bin ik fan betinken dat it idee fan sa'.n Latynsk-Ald
fryske wurdlist tige nuttich is .. It is GK syn fertsjinste dat er aan
dat idee stal jOn bat.. Syn list befettet likernOch 750 lemnata.. It is
sOnder mis de muoite wurdich en doch it wurk op "e nij, mei dizze list
as tltgcngspunt. Wa' t ferlet bat fan in maai beheind skripsj eonderwerp
kin hj ir in set dwaan..

KeJbler (1983) is in skoander foarbyld fan leksikografyske recycling.
It is yn it fcarste plak in kanflaasje fan Ven Richtenhofen (1840b) en
Holtbausen (1925), d.we a, de bestarmen fan dy twa wurken bat er gearfoege
ta ien wurdboek. Eins kant it derop del dat it op in snoade w1ze de
stän fan saken fan 1925 werjout.. Sa' t bliken docht tlt syn foarcporo.rd
wie GK him bE.wust dat Von R.. 'sowahl quellermassig als auch sprachwis
sensc.haftlich nur (1) auf dan Stande seiner Zeit' is. Krekt als j ildt
dat net foor FHI GK syn beswier tsjin F.H (1925) is benenmen dy syn
Onoersichtlikens, want de lemnata binne dër net str1ngint neffens it
abie oardere, mar neffens wurdstam. On syn boek sa te sizzen 'au! dan
stande unserer Zeit' te bringen bat GK allinich Ahlsscn (1960) ferarbeide
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en ek HofIn;an!l syn twa (!) ferbetterings tIt 19709 mein:mnen, nU. fernjëre
'ferline j ier' en hrre 'fan't jier'. wat't tinkt dat de edysjes fan nei
1925, dy' t. by de rüs te finen binne yn de Literaturh..inNeise Cpp. VII
X), mei.rlarifl1€n binne kant ferkeard tit. (wat is eins it doel fan dy ase
lekte en oet rieplachte boek.elist? NB Von Richthofen (1840 b) sil men
cm 'e nocrrt; sykje.) .Alboewol' t er it nearne seit, maat GK in kClTlpUter
brOkt hawWe foar dit wurdboek. Wie it dan sa'n nuoite en tikje bgl. it
glossarium. tlt carrpbell syn edysje fan Thet Freske Riirn yn yn it be~?
Of siet de lineep him yn it feit dat campbel.1 Ingelsk skriuwt? En j ildt
itselde foar de Frysk- en Nederlartsktalige glossaria? GK hie mei ien
klap by de tiid Wêze kind, mar bat dy kans mist, en hy ferantwurdet hirn
net foar de l~er oer wat dat oangiet. Ik tink dat hastigens in rolle
spile bat, rrei dêrby faaks in skoatsje scl.tsme > in evel dat de frisis
tyk wol f'aker dwêrssitten bat. As GK na ien of twa j ier wachte hie, hie
er Hofmann syn korrizjearre ferzje fan FE (1925) brüke kind. It wol my
net oan dat GK net op "e hichte wie fan DH syn plannen. Hy betanket DH
in syn foaropvurd de dato 30-12-1982, wylst DH sines febreNaris 1983
deitekenet. Dit binne neffens my dus de fOnenintele tekoarten fan it
boek: de ynforrnaasje is slim datearre en it bestän Onnedich beheind.

Ien en aar wol net sizze dat GK syn wurk alhiel ta weismiten keard
is. In foarttgong op FE is de stringint alfabetyske oardering fan de
Lenrata, Bq;pedat binne yn dy oardering ek FE syn Berichtigungen und
Nachtrage en Addenda ferarbeide. De lem:nata begjinne mei in standerdi
searre (neffens bakker standert?) stavering. OOmei kinne staveringsfa
rianten folgje. Ek in dtrllike ferbettering is it neamen fan karpJsita
Onder in simpleks. sa neamt FE bql., njoggen kanposita mei -land tsj in
GK sechstj in; FE njoggen mei -larnethe tsj in GK alve ; FE twa mei -lan
'lean' tsjin GK fjouwer. OIDtreklik fyn ik dat GK safalle rrooglik oanjoot
Ot bakker morfemen oft in wurd opocod is, bgl. koste-lik-hed. sa wurdt
ek dtrllik makke bakker tiidwurden aft denaminatyf binne of net, bgL
kuma ' karroe', mar kreft-a ' sterkje", Hielendal konsekwint en sünder
flaters hart seks oars net. sa is der in lerrma -ertieren-hed mei in
ferwizing nei @, as soe -ertieren- in morfeem Wêze! Qp fest-el-aiund
folget festel-dei, hoewol' t cm itselde -el- bymorfeern giet (fglo Reker
1985, Hoekstra 1987).

Hoe folslein is GK (1983) na? Neffens syn eigen rOzing befettet syn
wurdboek sa'.n 75% fan de Aldfryske wurdfoarried. Dat liket my wat opti
mtstysk ta, alteast at wy tItgeane fan wurden mei it boppenearnde -el
morfeem. Yn GK (1983) fün ik de neifolgjende njoggen: bedeldei,
festelaiund, festeldei, fireldei, pendeldei, proveljer, skrieljer,
stikkelbende, (lês stukelbend, sjoch FH/DH 104,14), wirkeldei. aan dat
rychje kin tafoege wurden (yn net-standerdisearre stavering) : ca:rmel-
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duer, jowelbreef (at it fan jeva Ijaan l kant, en net fan evel, fglo
FH/DH 22, 4), scedelbreef, snwtteldoeck, weselkiIrl, en ytelmes.. Boks
liket earder yn de rjochting fan 33% te wizen as fan 25% ..

Wannear't in Wlfd in~ is, wurdt soks oanjOn troch in ferhege
ientsje (bgl .. 9!:!!§. "qrau' ), in goed ding, want it jout de broker in
wink dat der eat te rëden weze kin, De status fan~ is fansels
Ontliend aan Von Richthofen (1840b ), dat hielendal betrouber is dy
ynformaasje net mear..

GK bat de 1iteratuerferwizing, dy' t FR wol gauris joech by in Leama,
wellitten.. Itselde j ildt foor de etylrologyske fingerwizingen dy EH
safolle rnooglik joech.. Allinnich at de wurden fan net-Germaansk karOf
binne, wurdt seks derby set, sans sünder achtslaan fan in tuskentaal.,
sa kant, neffens ny, Them "Izer" net streekrjocht üt it Keltysk, likemin
at ketter en martir streekrjocht tJ.t it Gryksk yn it Frysk teJ.ane karmen
binne, Bytiden jout GK oen, oft in wurd in 1ienoersetting is (ferlo syn
oUis op s .. xl-xli) .. Ik be1:wifelje 1ykwols of sund.naker 'Heilan' in
calque is fan L salvaror .. It Fryske wurd giet earder tebekop de tradysje
fan Kristus as dokter as op dy fan rëder ..

It twadde diel is in NijheechdO.tsk - Aldfrysk wurdboek, feitliken
in handich byprodukt fan de kanputer.. Ebar de taalkundige benamnen fan
belang as in gongnakker by wurdfj ildsttJ.àzjes, Foor de taalsosjolooch in
bytsj e "Qnth1eatsjend el wat Voo R, PH en GK har foaroardielen oanbe
langet: Onder bgl .. Geschlechtsteil treffe jo allinnich it spesifyk
froulik 1ichemsdiel oan, wylst under SCham bliken docht dat allinnich
froulju har skarnje rroatte foor har geslachtsdiel .. Mannen bime klear
dernOch de skamte al foarby!

It wurdboekpart wurdt foarOfgien troch in tige sumniere ynlieding
ta de Aldfryske taalwittenskipe It gefaar fan kondinsaasje, nU .. ünbe
gryplikens, Ontkant GK net altiten aane As foarbyld scene jo de behanne
ling fan de koarte lOden ninme kinne (s .. xvii -xviii) .. OOrby 5Walket GK
hinne en wer tusken in skets fan de Ontjouw:ing fan Gennaansk nei Ald
frysk en in rek.onstruksje fan Aldfrysk nei Gerrnaansk, sjoch bgl e 2.
(want dy wie der net yn i t Gerrnaansk).. In bekend fenaneen lykas de
AnglO-Fryske palatalisaasje fan ~ - az..! ~wurdt net ienris nearnd en
kin ek net Oflaat wurden öt de presentearre foarbylden.. Wêran wol bIed
< *bladam, mar fara <*faran? Fierders is riucht net foartkarmen tJ.t
*riht, mar öt *reht.. Neffens GK bliuwt .!:!. 'in der Regel behal.ten' .. wat
dy regel IlO krekt is, seit er net .. ~an bgl .. wol hund, mar net *wulf
(ynstee fan wolf)? De lêzer rroat sokke dingen sels mar fitsykje .. Wy'lst
GK oan de iene kant te koart is, is er oan de oere kant te wiid'weidiche

Sa wurde by de persoanlike foarnarrseurden braaf alle twatalsfoarmen mei
stjerkes foarsjoen, m.. o e w.. dy binne net oerleveree On koart te krianen,
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as yntr~e ta it Aldfrysk is dizze Kurze E:i.:nfttlmmg amper gaadlik.
De lêZer moat al in behoarlike kennis fan de histoaryske grarrrnatika fan
in oare c;errnaanske taal hawwe, at er it befetsje wol.

'Kin nije wyn yn älde sekken dien wurde?' Dy frage sil Dietrich
Hbfmann (I1H) sOnder mis faak troch de holle spile hawwe, doe' t er in
aanpaste ferzje fan Ferdinand Holtbausen (FR) syn Altfriesisches Wörter
buch aan i t tarieden wie. Al yn de sechstiger jierren hie er dat heiker
wei op h:im narmen en in earste ferslach joech er op it Filologekongres
yn 1969. (It is bast falske beskiedenens dat DH dêr net op wiist) .. m
is net in :Eull-tirne frisist, en by in oare gelegenheid hat er ris skreaun
dat gans -wurk yn de frisistyk mei de lofterhan dien wurde maat, neist
it deistige wurk .. sadwaande seit er yn it foaropwurd (s.. xxi.t ) dat er
cant de k kcmnen is mei de folsleine kontrOle fan de teksten sels .. Ik
tink dat ik tige optimistysk bin wannear ' t ik ornearje dat wy noch wol
tsien j ier wachtsj e moatte ear ' t wy in echt nij Aldfrysk :ha.rivurdboek
tAaWWe sil~e. Wat wy DO hawwe is in fotografyske werprintinge fan de
edysje Ot ].925, fan korreksjes en noaten.. Lit my fuortendaliks
sizze wat de aanpaste edysje net biedt, en Wêr't DH ek mei klam op
wiist. Alderwichtichst is faaks dat it boek net oanfolle is mei de
wurdfoarrLed dy' t nei 1925 Ontsletten is. Gans oarkonden, de Codex
Furmerius, de Baseler BC.:::\üïkstaspraken, se binne al.Ieqearr'e net ekser
pearre en opnrnmen yn dizze Otjefte. Wol wurdt regaad makke yn de wurden
dy't neffens F.H echt wiene, mar dy't IlO as spoekwurd jilde. Foor de
letter ~ bime dat abba 'Abt', appelgrë 'apfelgrau' en asteron 'ostern",
OOrnei korrizjearet DH foor de ~ in dozyn spoekstaveringen, dêr ' t guon
fan üntstien wiene troch FR syn staveringsnormalisaasje.. As lêste prest
searret er de betsjuttingen fan wurden Wêr' t er soks kin.. '!\Va foarbylden:
FR jout ar n, 'Abre', DH seit: nur PI. ära "Ernte, Feldertrag' .. FR:
ar~ fMV.. 'arbeiten lassen', DH: *arbêdia, arbeidia fMV. "sten an
strengen; arbertenr arbeiten Lassen", sa binne der faak tsien of rnear
feroarings de side, it meast noch "WOl (ah ironyl) yn FR syn Berichtigun=
gen und .NachtrAge e De ferbetterings binne as Erganzungsliste koart;
gea.rbrocht op 37 siden efteryn it boek.. Dat der by al dy ferbetterings
dochs noch rante is foar in pear opnerkings hoecht de Lëzer -sjoen de
arnfang fan i t wurk- gj in nij te dwaan en "WOl ik mei de neifolgj ende,
frij arbät.rër keazen ponten sjen litte.

-aan lava 2 .. 'Hinterlasse.nschaftj Erbrecht' heakket DH ta: 'LpL'
Yndie is dat wurd meastal in plurale tantun, mar inkeldris ek in iental
(F TiJ 133). Der binne mear pluralia tanta, dy' t net sa oanjOn binne
troch DH, bql., skanda f ,pl., ' skaIrdielen' (~yt12) , dure f , pl., 'daar'
(~3 ). Faaks soe i t in goed ding Wêze, at der by briäst I baarst' sein
wurdt dat it meartal ek '(manlike) baarst' Wêze kin, en net needsaakli-
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kerwize ", (froulike) boarsten' betsjut (bql., Fokkana, E
2

111 208).
- Ien .fan de pluspunten fan de oanpaste edysj e is dat mI de 'etyrrolo

gyske' oersettings fan FR jamk fersmyt.; bgl .. unkera FR 'unkehren', mI
'lJDdrehen,. ..... ' '; ofdêla FR 'abteilen',. DH 'absondem' ...... i unneld.ia EH

'vermelden', DH 'preisgeben, 8 .... I .. Dy korreksjes scene noch stringinter
trochfierd wurde kinne.. Nim bgle sokk 'Boeke' .. Men soe lichtwol. tinke
kinne dat Os sok. ek al by de midsieuske Friezen yn "e swang wie.. It
Middelnederlandsch Woordenboek seit lykwols mei klam s ..v; socke: I het
'WOOrd heeft niet de betekenis van ndl, ' sokI, d .. i. I een korte kous',
maar van 'mil,. lage schoen (van wol, vilt of linnen) I .. Deselde betsjut
ting fynt men ek foar it Ald- en Middelingelsk en it Middelleechdutsk..
Hoe maklik oft jo de spreng meitsje fan 'sok' nei 'haas' docht bliken
fit Bma-:Ebel, H XII 63,. dy' t socca mei 'StrtiIpfe' oersette.. Aanst wurde
se noch 'panties '1 By nera 2.. SViNe ' nähren I moat ek I retten' kcmne,
benam:nen yn de karbinaasje Iif nera, ferl .. Alding e feorh nerian 'save
<ne's 1ife' ..

-It wie net FR syn wizansje cm fynplakken te jaan farfdewurden dy't
er qnaam.. sadwaande is DH mear as ienris op wurden staat dy' t er neame
te plak bringe koe.. Dy wurden binne IlO oanjOn mei in fraachteken yn de
kantline, d ..w.. s .. de status fan dy wur"den is Onilis.. It giet hjir on san
230 gefallen, mear as de helte yn de Berichtigungen und Nachtrt\ge1 In
welde kear wie it my mooglik (leau ik) cm klearrichheid te krijen..
Slot-slêk 'in soarte fan slacht kin men fine yn in (weiwurden?) Jeversk
hanskrift, de Iêste kear OtjOn troch FR sels (1936) .. Skil-nisse 'Men
struatian' (s, 147) is sOnder mis de oormalisaasje fan sc1lnisse (E:3),
troch Fokkema (1958) oertsjQgjend ta stilnisse emendearre.. Skalkwerk is
Van Helten syn emenda.asje foar hs .. scaluere, sj .. SjOlin (1961) .. Foar

bäch. 'ZWeig', sj .. SjOlin (1970:182) ..
-FR hie de (neffens my) goede wenst cm de Lemata safolle mooglik

fan in etymologyske hantrekken te foarsjen.. De lêZer noat der on tinke
dat DH dy ynfonnaasj e net revtseerre hat.. Hooplik bliUllt de etymologyske
kcn'p:nint bewarre yn it nije wurdboek..

-Wat DH Os al tasert, enwër" t er Os ek sa Ot en troch in priuwke
fan jout, is mear syntaktyske ynformaasje.. Dat sil it definitive wurdboek
Ottille hoppe it nivo fan wurdlist, en dan sil men mei ien eaclcpslach
sjen kinne oft in tiidwurd bgl .. refieksyf is of Onpersoanlik, oft it de
gen e r dat. of akk, regearret, ensafuort.hinne..

Jierrenlang bat it Altfriesisches ~rterbuchtrtferkoft west .. Dat der
na in aanpaste ferzje foarhannen is, is oot derft wy professor Hofmann

en de Otjouwer tankber foor W@Ze moatte.. Hoe kin it fak Aldfrysk goed
bedreaun wurde at de earste helpniddels Ontbrekke? Lit Os -dêrcm hocpje
dat it DH -sa njonkelytsen ien fan de nestors fan de frisistyk- jOn
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wurdt cm taak fan it skriuwen fan in nij Aldfrysk harseurdooek ta in
ein te

r,

):: Das Hunsingoer Recht.. Altfries1sche Rechts-

):~~~~~~~~~~~~
Torcnto..

) :: WA of Frisian Dictianaries m, UsF.. _

Wurk 33: 1-24..
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A.
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H..
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Friese 'Woorden' g Us Wurk 34: 88-98.
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Fierders- haw ik noch de neifolgjende tekstedysjes brOkt:
\2 = J. Hoekstra, De Eerste en a:LWeede Hunsinger Cbdex, arR IV.. ' s-
Gravenhage.

Rl = W.J. Buma, De Eerste Riustringer Cbdex, arR XI. 's-Gravenhage.
Ez = K. Fokke:na, De Tweede Fmsinger Codex, om VII. 's-Gravenbage.
E3 = K. Fokkema, De Derde Fmsinger Codex, om X. 's-Gravenhage..
F = SjOlin (1970), sjoch hoppe.
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OP r'J:' MED

A.. Feitsma: GEschiedenis en karakter
van de Friese nom. Yh: J. de
Rooij (ed. U Variatie en oom in
de standaaJ.'"dtaal (Puhlikaties van
het P.J. Meertens-instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en Naam
kmde van de :KNPW; dl. 7). Amsterdam
(1987), P ..J.. Meertensinstituut,
s .. 57-70

Feitsma giet earst cant en mei de
1ge ieu net hoe' t de 'elitêre'
noarm yn it Frysk funksjonearre en
him Ontj On bat en dan i tselde foar
de 'noarm :fan 'e sprutsene taal'.
Dy noarmen baWwe fan it wer oplibjen
fan it Frysk as skreaune taal yn
"e santj inde ieu Of neistinoar
bestien.

Yn 'e earste helte fan 'e 20e ieu
is der tusken de Jongfriezen en
ien as Jan Jelles Hof wakker skreaun
en wreaun oer de 'goede' ferhalding
fan skreaune en sprutsene taal, en
foaral oer de fraach oft der nei
in 'standertfrysk' stribbe wurde
maat en hoe' t dat der dan ötsj en
maat. Feitsma kant ta de konklözj e
dat der aan it begjin fan ns ieu
trij e mooglikheden wienen: In
'gekuiste' elitêre noann+ purismen,
in sprutsen falkstaal + purismen
en in sprutsen falkstaal, trije
rrooglikheden dy' t ötsoarte net yn
har suvere foann foarkrnrne, arrlat
se tige oaninoar besibbe binne.

Ofsletten wurdt mei in oersjoch
fan 'e problernatyk fan hjoeddedei:
dat i t Frysk aan 'e iene kant in
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linich ynstrunint Wêze rnoat, wal
it funksjonearje kinne, en dat it
aan •e oare kant net fierder
ferhollaTIskj e mei, at it in eigen
aard balde stï., De posysje fan it
Frysk, tusken fol.ks- en kultuertaal
yn, jout rrooglikheden foor in
eigen soarte fan roarm, mar de
oennacht fan it Hallansk is in
oanhaldende bedriging an dêrta te
konren.

Yn dizze bondel steane fierders
noch bydragen oer it Ingelsk,
Fransk, Dötsk, Servokroatysk,
Yndonesysk en Surinaarnsk, de
standert yn Nederlan en Flaanderen
en oer fariaasje ennoann en 'e
standertötspraak en -wurdskat (yn
Nederlan).

De lêZingen binne yn septimber
1981 holden, mar koenen an Onder
skate reden net earder ötjOnwurde.

(wv)

De Panpeblêden 58 (1987 ), no... 6,
8 en 10

D.A.. Tamninga hat aan elk fan
dizze trije nïmers in taalstikje
bydroegen, respektyflik oer it
efterheaksel -sel, it bywurd
lykwols en it helptiièMurd sille.

Yh ' It bysOndere efterheaksel
'-sel" besprekt er foanning en
gebrOk fan Ofliedingen mei it
efterheaksel -sel lykas wynsel,
slypsel, geannj uksel en sa mear.

It aarde stik giet oer de fraach



I Is ' 1ykWo1s' in boekewurd?",
Tamninga jout earst de Onderskate
foannen fan dat bywurd (lykwol,
lykwols, 1ykswo1, lykswols) - by
de aldere foarrnen mist men aars de
nuveraardige foarm lokkel - en
behannelet dan de betsjuttingskant.
Yn 'e betsjutting fan Hollansk
'echter' is lykwols faaks wat in
boekewurd, mar dat is i tuterstee
net yn "e betsjutting 'dochs,
likegoed' •

Hiel nijsgjirrich is it tredde
stikje, 'Lit it net by sillen
bliuwe', dêr ' t Tam:ninga foarm en
funksj e fan i t helptiidtmrd sille
yn besjucht. It Fryske sille, lit
Tamninga sjen, bat in stikrnannich
gebrOksmooglikheden dy' t it Bol.Iän
ske zullen net bat, in ding dat
noch wolris yngeander Ondersocht
wurde koe.

(jh)

Us Wurk 36 (1987), jette 1-2

Geart van der Meer leveret yn
Wurdfolchoarder nei 'dat' en de
, en' + ymperatyfsin ..inkelde dis
kusjebydraqen", Hy giet yn op guon
publikaasjes fan Gerrnen de Haan op
i t rnêd fan "e Fryske syntaksf.s, It
foarste part: giet oer sinnen fan
it slaeh' it wie juster rroai waar,
dat wy hawwe mar in dei frij narmen'
en kant jin as wakker oerstallich
aan nei Jarich Hoekstra syn resinsj e
fan "e bondel mei De Haan syn oanbe
langjend stik yn It Beak.en 47
(1985), 48-51. Ald nijs m.o.w, It
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aarde part giet oer de '~ + yrnpe
ratyf' en bat nei jins smaak wat
rnear an by te setten; it wiist in
pear minder sterke steeên yn De

Haan syn analyze aan. It ferskil
yn teoretyske opfettingen tusken
Van der Meer en De Haan, en de
ferskillen yn aanpak dy' t dêr
etter wei karrne, lykje yn •e Lëste
alinea fan it stik goed ot te
komen,

Volkert F. Valtings leveret yn
Zu altfries. 'wond/Wand', nord
fries. '-wun' 'Parzelle im Acker
land' , in narrmekundige bydrage
dy' t j in oer alle boegen as deeglik
en hecht oankont;

Yn Relative markers in Old East
Frisian giet A. Bar fierder oer
relative bys:i.nnen yn it Al.df'rysk,
It stik bat wat opset en 1"J.twurking
aangiet in soad fan it artikel
Relative markers in Old Frisian ot
"e foarige jette fan Us Wurk, cant
yn "e ynliedende sirmen fan para
graaf 1 tag It doel dat Bar sei te
hawwen, nt.l , an deretter te konren
oft der ek in tiid west bat dat de
bynvurdfoanners :!:.-en dat neistinoar
foark.arnen by it betreklik foarnam
wurd, femirnt men yn dit stik neat
rnear fan. It giet all in oersjoch
fan 'e soorten betreklike bysinnen
yn i t Aldeastfrysk i de soarten
wurden dy't sokke sinnen ynl.Ieder
de funksj e dy' t dy yn 'e betreklike
bysin hawwe; de soarten wurden of
wurdkloft.en dy' t as antesedint
foarkarrne en deelesj eferskynsels
yn koOrdinearre sinnen. J:VIei in
gearfetting fan ' e wiehtichste
fitkansten en in tabel mei persin-



taazj es wu:rdt Ofsletten.
Deselde Por giet yn A vexed

question in Clld Bast Frisian rela
tive claUGes nei wat de funksj e
fan 'e wur-den ther, thi of thet yn
L1'1 betrekl tie bysin is, wannear ' t
dy mei-i.nOar brOkt wurde, Lykas
yrn •Althet ther hi thenne fuchten
heth an dolge ••• ' en •thenna
ielde hi alle 1 iudem te thonke.
thi ther halgath'. Is yn I e Lëste
sin bgl. thi in betreklik foamarn
wurd en ther in bywurd fan plak of
is thi i t werhel.Le Ond.erwerp hi en
ther it betreklike foamarrwurd?
Der wurdt in oersjoch fan 'e
kornbinaasj es al thet ther (en
fariante skriuwwizen), dêr ' t neffens
Bar fjouwer struktueren aan jOn
wurde kinne.. Hy lit sjen dat yn 'e
teksten fan Rl., R2 en B de analyze
Onbeskaat foa.rnarrwurd + betreklik
foarnanwurd + bywurd aan te nimren

yn 'e care Aldeastfryske teksten
Onbeskaat foa.rnarrwurd + oaJ.'!Nizend

foa.rnarrwurd + betreklik partikeL
0ebele Vries, as Lëste, bat in

koarte bydrage oer Aldfryske yn=
skriuwingen yn it boargerboek fan
Snits (1517 ). Dy binne fan 'e ban
fan Hero Abba zin en wurde yn in
bylage tltjOn. Syn opfolger die
soks yn i t Hollfulsk en bat dërmet
in wikseling fan skrnwtaal. troch
fierd.

(wv)

.Martha van Wichen-SChol: Woddenboek
fan et Westers. Ljouwert (1986 ),
Fryske Akadany.

11

By de Fryske Akademy is na nei it
SkiermDntseagersk, it Aasters en
it Hynlj ippersk ek in wurdboekje
fan i t Westers tltkarmen, de taal
fan it doarp West op Skylge. De

opset en oanklaaiing fan it boekje,
dat namers as foarriedich aan
kundige wurdt, is frijwat eamel
tsjes. It boekje jout in kea.le
wurdlist Hollansk-Westers en
oarscm, Alle taalkundige aan
tsjuttingen (wurdsoarte, bOging
enafh,. ) misse. Nettsj insteande
dat sille (histoarysk ) taalkundigen
en dialektologen har gading wol
fine kinne yn dfzze ötjefte.
(Sjuch foar in besprek fan i t
'Woddenboek', Frysk DeiblM 14-3
1987. )

(jh)

Nordfriesisches Jahrbuch 1986.
BraistjBredstedt, Nordfriisk
Instituut

Twa narrmekundige bydragen moatte
hjir even neamd. wurde. Wolfgang
Laur hat krityk op eardere artikels
fan Sjöl,in en Nyberg oer de ei
Länsnemre FOhr. En Volkert F.
Faltings skriuwtoer RNJrdfriesisch
)berig(, )barig<, )beerch< usw.
)Bodenerhebun.g< als Flurnamenele
ment R. Folie Lèsberder as dy

artikels binne twa fOle reaksjes,
ien fan Ulf T:i.nmerrnan op Hans

Kuhn oer de narnne Paye en ien fan
Gertrud Reinhardt op in besprek
fan deselde Timnerrnan.



O:mkundiging: Feriening fan Ald
germanisten

sant kaart bestiet der in Feriening
fan Aldgermanisten mei as doel: i t
yn stän balden en befoarderj en fan
,e Onderlinge kontakten fan dyj ingen
dy't nt; har berop wei of aars
niget ha aan I e talen, literatuer,
skiednis en kultuer fan I e Ger
maanske folken fan I e äl.dst.e tiden
aan 'e ein fan 'e midsieuwen ta;
de feriening wol fierders it On-

dersyk op dat rnêd fuortsterkj e. It
doel is dat de feriening gere
geldwei in nij sbrief ferskine lit
mei alderhanne ynforrnaasj e oer
Aldgermanistyske warberens . Leden
betelje f25,= yntreejild en fier
ders f25,= j iers (studinten en lju
sOnder wurk f15,=). Wa' t ham/bar
oanjaan wol of ferlet hat fanmear
ynljachtingen kin terjuchte by:
drs R. Brenmer, Fakgroep Ingelsk,
Ryksuniversiteit Leien, Postbus
9515, 2300 RA Leien.

***********************************************************************

Oprop: Squibnber TFT

De redaksj e fan TFT is fan doel en meitsj e fan it aarde nOrner fan 'e
kcmnende j iergong (1988) in squibnOrner. Dat wy wolle hj irby alf~st alle
lezers fan TFr oproppe au yn alle gefallen fosr 1 apr:U 1988 in squib
op te stjoeren nei it skriuwerskip.

Foar wa't it noch net wist: in squib is in kaart stikje - perfaarst
net langer as 5 siden A4 - dër ' t in problean(ke) yn op it aljanint
bracht wurdt dat aant na ta net ergere wie, of dêr ' t in tentative oplos
sing yn otsteld wurdt foor in tilde, nea goed ütitene kwestje. S:Iuibs
jouwe dus gj in kant en kleare analyzes; it binne earder prikeljende
oansetten ta fierder en yngeander ündersyk,

En faar wa't de Ingelske term' squib ' net lije mei: nei analogy fan
it Bol.Länske wurd spierinkje, dat, at it ns net mist, betocht is troch
A. sassen, scene W'j yn it Frysk prate kinne oer in tj illing. Wy hoopje
dan dat der in protte tj illinkjes o.tstjoerd wurde sille en ..• dat it
by einsluten likefolle einfügels apsrnite silo

***********************************************************************
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