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Fan hOs fit: oarst:alige b e r n Onderweis ne I Fryske
ferlyt:singsfoarmen

KBINE BOELENS

SLmnary: Witb the aid of toys we e1ieited sane plurals and diminutives
fran 783 schoolchildren in a Frisisan speaking rural area. These chil
eken fa il to apply breaking in sane of these forms where adults do use
it. ~'Je wanted to krlc::1N whether this is a delayed language acquisition, a
start ing of a language change in the carrnunity, or bath perhaps. A
rev ie.w of this investigation is to be found in The International Journal
of the Sociology of Language (1987), 64, 96-106.
In this art iele, as a byproduet, we focus on the Dutch-speaking ehildren
of our investigation, especially on their acquisition of the Frisian
dirninutives. All of then have Dutch as a hanelanguage and have been
living in these predaninantly Frisian-speaking villages for a shorter
or langer part of their lives. 'IWo thirds of than speak Frisian fluently,
but we were especially interested in the bybrid forms between Frisian
and Duteh they prcduced.
These fOTITiS may be dist inguished into four groups: Dutch radical word
with Frisian suffix, Frisian radieal with ïxrtcn suffix, Frisian radical
with a wrong Frisian suffix and last but not least a Frisian (or excep
tionally a ïxrtch) radical with two different suffix-rules applied in one
word, which were called "steapelfoarmen" ("staple-forms"). Sonetimes you
could "hear the childrens' rronitor work", The article closes with sane
didactical rernarks.

o. Oanrin
Yn 'e hjerst fan 1983 is de helte fan alle Dongeradielster
skoalbern frege nei har meartal en ferlytsingswurd fan de
Fryske wurden hier, stien, beam, tean, doar, noas, foet
en stoel. De fan hü s üt net-frysktaligen kamen d ë rby

gaur is mei foarmen fan ferlytsingswurden, dy ' t tusken
Ne d e r Lärrs k en Frysk yn s t e ane , Dy tuskenfoarrnen binne
Ûnder te bringen by fjouwer skiften: Nederlansk grûnwurd
mei in Frysk suffiks, in Frysk grûnwurd mei in Nederlansk
suff iks, ~oe_rgeneralisëlasjes binnen i t Frysk en dan noch
foarmen élyk;-~-~;-st~lt-Sk-ê"li, wenlik steapelfoarmen fan

Fryske suffiksen. Der is besocht om üt te finen hokker

~ brekking is hj ir oanjün sûnder fonetyske tekens te brüken,
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fariabelen oft dêr foaral yn meispylje, as dizze fan hOs
fit oarstalige bern dy't Onderweis binne nei it Frysk mei
dizze tuskenfoarmen kornme. De öfsluting is in didaktysk
kommentaar.

1. It Ondersyk
Seppy Krol en Saapke van der Meer ha my holpen by i t
Öffreegjen yn de tsien beuker- en legere skoallen yn
Eanj urn (nr. 11), Ingwierrum (10), Peazens (8), Nij ewier
(12), Nes (5), Ternaard (6) - dê r allinne de bysQndere
neutrale beukerskoalle en de iepenbiere legere skoalle -,
Brantgum (9), Boarnwirt (13) en Holwert (71 it iepenbier
en 72 it bysOnder Onderwiis). Dat wie de öfwoegen helte
fan alle beuker- en legere skoallen yn de eardere gemeenten
East- en Westdongeradiel. 2 It freegjen, dat gie aan de
hän fan gongber boartersguod. Om der wat yn te kommen
mochten de bern boartsje mei in autootsje dat iepen koe.
dan kaam it al rillegau op: "Ja, dat is de ..• " (koffer
klep, achterbak) en fia de moterkap bedarren we dan by de
doarren, dêr't it om begOn wie. By gruttere en Frysktalige
bern koe i t koarter om 'e hoeke: "Wat tinkste, wat is
dat?". "Ja, en no steane hjir twa •.. ". "En dan dit noch,
dat is in heel lyts .•. ". Ek by fan hOs tit net-frysktalige
bern is sa folle as it koe it Frysk as fiertaal oanhalden.

Allinne as jongere bern of nijynkommelingen it Frysk
net koene, is oergien op i t Nede r Läris k as fiertaal. Mar
datsoarte fan bern kaam net oan tuskenfoarmen ta. Dat de
net-frysktaligen dê r ' t it hj ir om gietwaarden Onderdompele
yn it Frysk. As de bern ien kear allinne wiene mei frjemd
yn "i t keammer k e " of sa, dan woene se wol prate. Men
krige hele ferhalen en dy wiene by fan hOs tit oarstaligen
ek wol yn it Frysk. By beukers foaral wie it wolris melken
om it wurd der tit te krijen, dêr't men no ienkear op aan
stjoerde. De jongste beukers hiene gauris sels noch gjin
apart f erlyts ingswurd en hj a r êden har der dan ti t me i
bygelyks "lytse stoel". Ek aldere net-frysktaligen, dy't
bygelyks tsjin stuoltsje oan skytskoarren, besochten it
op sa'n foet.

~i tank aan dr. H. Knol dy' t holpen hat au aan in ferantwurde
yndieling yn twaen te kenmen.
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2. De Nederlanske noarm
Foar de Nederlanske standert is öfgien op de AN8, s. 79
85. 5 By it formulearjen fan de regels haw ik oanstjoerd
op in skema, dat jin it fergelykjen mei de Fryske standert
mOglik makket. Dy Nederlanske standert brOkt it suffiks

Fan de 783 bern wiene 607 fan hOs ot frysktalich. De
strak oanhàlden eask dêrfoar wie dat de a.lden frysktalich
w~ze moasten en dat boppedat it Frysk ek de fiertaal wie.
De personeelsleden ha os oan dy ynformaasj e holpen. 3
Krekt sa hiene de fan hOs ot nederla.nsktalige bern alden
mei i t Ne der Läns k as earste fiertaal en moast i t Nede r Lä ns k
dêr thus ek de fiertaal wêze. Al de oare bern, dy't byge
lyks stedsfrysk, Kollumersk, AmeLansk, Grinslansk of
Bildsk praten of dêr't mar ien fan beide a.lden frysktalich
wie, dy hearre hjir ta de minggroep. Nederlansktaligen en
de minggroep tegearre, dy neam ik dan de oarstaligeno

Earst is de groep fan 94 nederlansktalige bern neigien
op syn tuskenfoarmen en doe de minggroep fan 82 bern. De
antwurden fan' e bern binne, wat it suffiks fan it ferlyt
singswurd oanbelanget, yn trijen yn te dielen: hja ha de
Nederlanske foarm (deurtje), of de Fryske (duarke) of hja
ha fan beiden wat (doartsje). It hat bliken dien, dat al
de tuskenfoarmen ut de minggroep - op twa nei - ek al
foarkamen by de nederlansktalige bern. Dy 94 nederlansk
taligen brOkten 82 kear in tuskenfoarm. Dêrneffens hiene
de 82 mingdtal igen sawa t 72 kear in tuskenfoarm ha moa t ten,
mar hj a karnen mei inoar mar 32 kear mei in tuskenfoarm,
dat is fiks minder as de helte fan wat men ferwachtsje
mocht. De nederlansktalige bern jouwe hjir de trend oan
en soks hoecht jin ek net iens sa slim te fernuverjen,
want de ferlytsingsfoarmen steane yn alle hj ir foarkommende
dialekten tichter bv de Fryske as by de Neder Länske noarm. 4

3De bestjoeren en de personelen wurde ek tige betanke foar al de
meiwurking foar en by it ündersyk en net it minst foar de ynbring by de
neipetearen.

4De gongbere Grinslanske foarmen aan de oare kant de LaUW'ers haw ik
fan David Hartsema, Grinslansk skrnscer, dy' t op it LaUW'erseach wennet.
Yn Inrierrum kamen dêr noch al ris in pear älden fan skoalbem wei.

Algemene Nederlandse Spraakkunst. GroningenjLeuven, 1984.
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-je mei de foarmfarianten -kje, ~, -tje en -etje om
ferlyts ingswurden Of te 1 ieden. De ANS ha t by dy haad
regel in 1 en jout d~r per fariant by oan, hokker grOnwur
den oft dit suffiks krije. Letter komt noch in regel 2
oer it gebrûk fan de suffiksen -ke (en farianten) en -ie.
Hj irûnder wurde dy regel s me i N(ede r Läns k ) 1 en 2 oantsj ut:
Nla -kj e by grûnwurden op - ing sûnder klam (de 9... fal t

wei yn de stavering), bygelyks koninkje. D~r

binne twa atsûnderingen op:
1: As ek i t oan - ing foarOfgeande wurdlid

gjin klam hat, dan wurdt de atgong -etje.
Fgl. soldèrinkje mei zolderingetje.

2: Persoansnammen op-ling krije -etje,
bygelyks leerlingetje.

Nl.b ~ by grûnwurden op in ~ foaröfgien fan in
sjwa, in spande fokaal 6, ie, oe, uu, in
twalûd enyof in E.- of ~. Foarbylden binne
bezempje, boompje, riempje, bloempje, kostuum
~, geheimpje, wormpje en palmpje.

Nlc -tj e by guon op in sjwa, in spande fokaal , ie,
oe, uu of in twalüd, bygelyks anekdotetje,
laatje, knietje, touwtje, truitje;
by guon op in sjwa, in spande fokaal , ie,
oe, uu of in twalûd + !!.., ~ E.- of ~. Bygelyks
wagentje, lepeltje, motortje, boontje, wiel
tje, boertje, duwtje.

Nl.d -etj e by guon mei in net-spande fokaal + @., !lJ !l9.,
~ of E.-. Bygelyks lammetj e, pennetj e, wangetj e,
balletje, karretje.

Nle -je by alle oare grûnwurden; dêr hat it ferIyt-
s ingswurd i t achterheaksel -j e, da t is te
s i z zen ne i J2.., ~, !:.-, Q., f., §..., ~, SI. 0 f c h .
Bygelyks hapje, ~, webje, katje, paadje,
mofje, stoofje, mesje, meesje, dakje, mugje,
lachje.

N2 -ke (en farianten) en -ie. Dy achterheaksels wurde

6De spande fokalen binne neffens de ANS s. 62 dy fan de wurden
~ keel, boem, deun; de net spande dy fan kam, mes, pil, hor, ~.
De fokalen fan piek, fuut, en boer foarmje In groep sûnder namne tusken
spand en net spand.
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regionaal brOkt. Yn de standert bliuwt it by
famkesnamrnen lykas Anneke en by affektyf of
literêr gebrOk, lykas yn een aardich meiske
en een kindeke klein.

Morfono~ogyske regels lykas hjirboppe, dy kinne wol ötsOn
derings ha. It materiaal fan de ANS wiist ek al op fersko
wingen, dy' t hj ir blykber geande binne. Ien dë r f an is i t
ütwreidzjen fan -etje op kosten fan ~ en -je. Yn ös
bernejierren doarmen der yn W.G. van de Hulst syn berne
boeken biggetjes om op weggetjes en tusken heggetjes. En
op • t heden riedt de blommehandel jin ek wakker oan:
RNeem vaker een bloemetje mee". As der klam lein wurdt op
i teen !~~~ven fan dingen, en soks is yn • e bernetaal
sfear gauris sa; dan bringt it gefoel it gebrOk fan -etje
mei. In~ is in lytse poppe. Mar in poppetje is - by
my teminsten - boartersguod. Fjirtich jier ferlyn hie yn
Hollan in haad fan de skoalle it op kreambesite oer "een
1 i è ièf kl e in poppetj e", mar dat fOnen wy doe heaLLoen
praat. Yn it Frysk kin~ in ferlytsingswurd wêze foar
in bern of foar boartersguod. Mar in~ is - al wer,
by my teminsten - gjin boartersguod. It leit dus gefoelich
mei de fer1ytsingswurden en it hoecht jin dan ek gjin nij
te dwaan, dat in nederlansktalich bern yn ös fraachpetear
op stoeletje kaam. Stoel is foar it gefoel in neutraal
wurd, lykas blgelyks dop of vlieg en m~n seit ek net fan
*doppetje of vliegetje. Doch kin stoeletje as berneboar
tersguod (en dat wie it hjir) gefoelslading opdien ha en
dan sil dizze oarstalige situaasje der ek sinent ta dien
ha om dizze bern (nrs. 71.111 en 11.3087) los te wea~jen
fan de strakke noarm fan N Lc , Mar yn dit artikel is
stoeletje net ta de tuskenfoarmen rekkene, it wurdt oan
murken as in Ontjouwing binnen it Ned e r Läns k , Fierdere
grinzen fan it begryp "tuskenfoarm" wurde hjirOnder oanjOn

7ne notaasje 71.111 jout aan dat dit bem yn Ho1wert op •e iepen
biere skoalle gie, fgl. paragraaf 1. It earste sifer nei de punt jout
de klasse aan, in 1 slacht op de jongste beukers, in 2 op de aldste en
dan is in 3 de earste klasse fan de legere skoalle en sa fierder cant
de sechsde klasse mei in 8. Dit bem is nr. 11 fan de jongste beukers,
en dat folchnOmer yn de klasse is oerncmnen fan it personeel, it giet
al meast weran op de achtemarrme fan de bem yn alafabetyske folchoarder.
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by paragraaf 4. Hjir earst de Fryske noarm.

FI -ke
FI -ke

-j e

~
-tj e

-tsje
-j e

Nld -etje

Nle

Nlb
Nle

3. De Fryske noarm
De Fryske noarm fan ferlytsingswurden seit, dat dy foarme
wurde troeh -ke, -tsje of -je ta te heakjen oan it grOn
wurd8 (F stiet foar Frysk):
FI -ke by guon nei in fokaal, in twalOd, ~ J2..., ~

L ~ of z-
by guon nei !J ~ ~ ~.

by guon ne i ~ eh, !!.9:. (!lS. wurdt dan yn • e
staver ing n k ) ,

In bern dat öt i t Ne de r Lê ns k wei ünderweis is nei i t
Frysk hat by de ferlytsingswurden noehal wat tükelteammen.
Hj iründer wurde se allegearre efkes oantsj ut en d ê rby
steane de aeh t öffrege haadwurden yn haadletter s öfpr inte:
Nla -kje F3 -(k)je nei !!.9:., bgl. koaninkje, tekenin

kj e, twal inkj e ,
nei ~ bgl. BEAMKE, wj irrnke.
nei fokaal of twalüd, bgl. kaike,
autoke.
nei :EJ bgl. parke, DUARKE, HJIRKE,
letterke.

F2 -tsj e nei !l. of !..r bql , weintsj e, lep
pel tsj e, STJINTSJE, TJENTSJE,
STUOLTSJE.

FI -ke nei ~ of :EJ bgl. larnke, k arke ,
F2 -tsje nei!l. of !..r b qL, pentsje, baltsje.
F3 -(k)je nei !lS., bgl. wankje.
FI -ke ne i 12-, ~, ~ of ~, bgl. aa12ke,

webke, kuifke, hfiske, NUASKE.
F2 -tsje nei ~ of 9...r bgl. katsje, 12aadsje,

FUOTSJE.
F3 -je nei ~ of eh, bgl. dakje, miehje.

Ek dizze morfonologyske regels binne net izerhurd. Yn it
Frysk liket -ke grOn te fer1iezen oan -tsj e. Under FI
f alLe bygelyks de grOnwurden do, triuw, buro en autoi.
Foar my lizze de f anä Ld s Fryskeigen ferlytsingswurden
doke en triuwke f ê s t, neffens de regel FI. It Frysk wurdboek

F2
F3

Boe Fryske noann is helle fit it yn 1985 ötkcmnen boek fan dr. P.M.
Tiersma, Frisian Referenee Gramnar, Dordrecht.
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1984 9 hat by buro: buroke, burootsje, mar by auto is it:
autootsjLe, autoke. Myn taalgebrük slöt dêrby oan, want in
skr iuwburoke en in skriuwburootsje binne my beide wol
eigen, mar by in lytse auto haw ik gjin twifel, dat is in
autotsj e. It nei i t Nede r Läns k ötskaaiende efterheaksel
-tsje wint it hjir en dat sil wol gearhingje mei de hege
wurdfrekwinsje fan de langer ünrnisbere auto.

Dizze inkelde oantekening by de Nederlanske en by de
Fryske regels foar de foarming fan ferlytsingswurden wol
allinne mar oanjaan, dat der ünwissens en ferskowing sit
yn elk fan de beide noarmen. It hele spanningsfjild tusken
dy nei besibbe talen, dêr't it bern yn omavensearje moat,
leveret mei syn -ke, -tsje en -etje in riker ferskaat op
as de noarmen oanjouwe. Der is allinne gjin oar ötgongs
punt foar in besprek fan de tuskenfoarmen.

/,é'"$'

4. De tuskenfoarmen: wat wurdt dêr ta ~êkkene?

In fan hüs öt oarstalich bern, dat,,,,,t'rysk prate wol, hat
kar öt trij e: i t kin i t Fryske €"i:s> brüke, i t Nederlanske
wurd foar kar nimrne of der tusken yn gean. Dy lêste foar
men, fleis noch fisk, dy wurde hjir tuskenfoarmen neamd.
Dy term hat in beheinder ynhald as it wurd ynterferinsje.
By ynterferinsjes tink ik oan wurden of eleminten öt jins
iene fiertaal, dy't tsjin it idioom fan jins oare fiertaal
yn geane, mar der likegoed ge:rë9ëî~wei .yn brükt wurde. In
Turkske gastarbeider yn Dötsklan sil fan need safolle fan
dy ynterferinsjes brüke, dat it suver in apart taaltsje
wurdt. As in rige fan syn maten deselde kar docht, dan
ürrts t Le t; der il1I11~Ilc::>.flUearstabilisearre tuskentaal •. nar
giet it hjir nel~om. Yn dit artikel is opnommen wat in
bern by de enkë t e foar op 'e tonge lei. Gauris wie i t
skoan te fernimrnen, dat it him net foldie wat er sein
hie. Dan rekke er oan it monitorje~lO en hy paste selskri
tyk ta by it sykjen om in gaadliker foarm.

Sa sei in jonge öt de fyfde klasse (9.709) earst fan
tjen en doe tean. It meartal wie flot tjennen. Mar doe
kaam it ferlytsingswurd yn fjouwer stadia:

9flYSk Wurdboek 1, Frysk-Nederlansk. LeeuwardenfLjouwert, 1984.
1 A. Hagen, Standaardtaal en dialektsprekende kinderen. Een studie

over monitoring van taalgebruik. Muiderberg 1980.
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Fr. tean + Ned. -tje } beide noch sün-
Fr. tean + Fr. -tsje der brekking

tjen + Ned. ~ (regel Nlb tapast nei

1. teantje
2. teantsje
3. tj enpj e

in ~:J-'=

'tjentsje' (net sein, wol in stapke yn it tinken)
'tjentsje' = by ferkearde deling: tjent + sje (F2)
'tjent + s + je' (werstrukturearring)

4. tjent + ê.- + -ke (neffens regel Fl)
By it begrinzjen fan de tuskenfoarmen foeI it wurd stoe
letje der al üt, omt dat by in yntern Nederlanske Ontjou
wing heart. Mar ek haarty, stjintsy, stientsy en stuoltsy
binne hjir net meiteld, omdat dy yn in dialekt thüshearre
bOten de beide standerts dêr't it hjir oer giet. By nei
freegjen kaam it ek üt, dat dizze bern weromfoelen op it
dialekt fan ien fan de alden. Wurden as foetsje en stoel
tsje binne ek net meirekkene, omt it hjir net giet om it
al of net foarkommen fan de brekking, mar om -t t suffiks.<7<·
En de beide suffiksen -(t)sje binne hjir neffens de Fryske
noarm op har plak. By stuoltje leit dat oars. Dat heart
wol ta de tuskenfoarmen (tf). Stültje is noarmatyf Neder
Läria k , It wurd neuske soe wenlik al ta de tf rekkene
wurde moatte, om't it in Nederlansk grünwurd is mei it
Fryske suff iks -keG Mar dy foarrn is by de fan hü s n t

Frysktal ige bern hj ir sa gewoan, dat ik i t hj ir ta de
~Ex~~e.koiner~~~~nje.Neusje is Nederlansk, noasje is in
tf, mar noaske en nuaske binne Fryske foarmen.

5. Oersicht fan de tuskenfoarmen
De 176 oarstalige bern ha 119 kear in tuskenfoam ynbrocht:

Ned. grünwurd en Fr. suffiks (-ke) 2 kear
Fr. grünwurd en Ned. suffiks (-je, -tje,

~ of -kje) 37 kear
":tt71:"'>Ll

a
P{-Fr . grünwurd (al of net me i de noarmative brekking) en

/ ~Ûf,e. in "',firkeard" Frysk suff iks (-tsj e of -ke) 63 kear:lef p (,t.:;J --
'Fr. b inkeldris Ned. grünwurd mei

steapelfoarmen (-ske of -tske) 17 kear
Dit is in earste, wat formalistyske, yndieling. Tenei
s ille, ü tgeand fan de moni torprosessen yn i t bern, de
seis foarmen op -kje net mear rekkene wurde ta it twadde
skift (Frysk grünwurd mei Ned. suffiks, sjuch Nla en ek
F3). Mar der wurdt fan ütgien, dat it bern hj ir achterinoar
twa Fryske regels (Fl en F3) tapast. It tal steapelfoarmen
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TABEL: oersicht fan de tuskenfoarmen
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87654321 -
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Byskrift: N = neffens de regels fan it Neder1ansk.i F = neffens dy fan it Fryski - = soe tsjin dy fan
beide talen ynqeanr in leech fakje = neffens my as tuskenfoann ek wol tinkber



sil dêrneffens tenei op 23 steld wurde. It soe nij sgj irrich
wêze om te witten oft dizze fjouwer skiften fan tuskenfoar
men, guon mei in Nederl~nsk grOnwurd, mei in Frysk grOn
wurd, mei in "ferkeard" Frysk suffiks en dy mei steapel
foarmen ek passe yn de fazen fan taalwinning by dizze
net-frysktalige b e r n , Dêr is yn dizze stüdzje in termometer
foar: de brekking. Giet i t oanlearen fan dizze ferlyts ings
skiften lyk op mei it oanlearen fan de brekking by dizze
selde groep fan bern?

Earst de beide tuskenfoarmen mei in Nederlansk q r ürrwurd ,
Hja komme foar by in bern üt de jongste beukergroep en by
in jonge üt de sechsde klasse, allebeide noch mar krekt
hjir en sadwaande yn it begjinstadium fan har Frysk. De
37-6=31 tuskenfoarmen mei in Frysk grOnwurd ha brekkings
skoares fan heech oant leech - teoretysk wie it minimum 0
en it maksimum 15 - mar de measten sitte d~r mei de brek
king tusken yn, yn de middenpartij. De 63 oergeneralisaas
jes ha by de brekking sawat like folIe lege, middel as
hege skoares. En dan noch de 23 steapelfoarmen: dy sitte
yn de middelgroepen fan de brekking en tsj in de hege
skoares oan. Om it ferban oan te jaan tusken it oanlearen
fan de ferlytsingssuffiksen en it oanlearen fan de brek
king, soe men dus op syn meast sizze kinne, dat de pear
tuskenfoarmen mei Nederlanske grQnwurden yn it earstoan
komme en de steapelfoarmen tsjin it l~stoan.

Yn de tabel op s . 81 wurdt in oersicht j On fan alle
tuskenfoarmen. D~rby binne foar i t gemak de twa tuskenfoar
men fOtke en haarke ek mar by it suffiks -ke ynd Le Ld ,
Achter elke tf stiet hoe faak oft er yn i t korpus foarkomt.
De oantallen binne te lyts om mei persinten te wurkjen en
der moat foargoed by betocht wurde, dat dit net minder,
mar ek net mear is as wat de bern der by de enkête yn har
earste opstigings daliks ütsmiten ha. In hurde ferklearring
is dan ek net te jaan. Men kin besykje om yn de hOd fan
guon opfallende bern te krOpen en sa, mei de petearen mei
bern en Onderwizers noch yn I e holle of op papier, de
ynfloed fan guon fariabelen neigean op it b r üken fan
dizze ferlytsingssuffiksen.

6. Fariabelen
Twa fan de trije net-frysktaligen hiene by it petear gjin
tuskenfoarmen. By dy bern b inne twa 1 eeftydsgroepen te
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Ondersk j.eden. De earste is de groep fan beukers en fan
earste ~lassers, dy't noch net oan aktyf Frysk ta is. Dan
pleagje bar de tuskenfoarmen fansels ek noch net. De oare
groep binne de bern ut de middelklasse, mar foaral tit de
boppebov dy't har, wat alder wat better, oanpast ha oan
de taal fan de maten en sadwaande de tuskenfoarmen achter
har litten ha .. It hat der in heap fan, dat it mei de
leeftyd gearhingjend ferlet om ek mei de taal op de maten
yn te spyljen sterker is as de fariabele fan de koartere
of langere tiid, dat men as oarstalich bern hjir tahaldt.

Hj irboppe is utgien fan de tuskenfoarmen, dë r ' t de
oarstaligen mei oankamen. It kin ek oars: neigean, hoe't
it sit mei de ferdieling fan de oarstaligen dy't 911n
tuskenfoarmen brOkten yn it Ondersyk. En dan giet it oer
twa dingen, har 1eeftyd (rekkene neffens har klasse) en
har behearskjen fan de brekking.

Earst is der in tichte k1uster fan 30 jonge bern (beu
kers en inkelden ut de earste klasse) dy't noch helendal
gjin aktyf Frysk brOke en itselde jildt foar trije bern
ut de heechste klassen, dy1t hjir noch mar krekt kommen
binne te wenjen. Dan is der in groep fan 17 bern, foaral
ut de klassen 2 en 3, dy't de suffiksen yn Ie macht ha,
mar de brekking noch net. In gruttere groep fan 50 bern
ut de klassen 4 en foaral 5 en 6 hat mei de suffiksen gjin
probleem en de brekking komt nj onkelytsen ek wol. san
jongere bern (beukers en earste klasse) rinne der ut omt
hj a de suff iksen en de brekking beide al goed te pakken ha.

Dat binne dan 107 oarsta1igen dy' t gj in Lë st; hienen
fan tuskenfoarmen.. karnen yn

middelk1a~sen of de boppebou.
,..."""_~~co'.~",;;o.;',::j;,i"=-"",~\'Y.~=,,,;i~;,;;,~.l·i"""="S.~'1'",",,;'i,~"'-"'.-~k~,i.'WtiJ'.!<"","·"":U,,"",$';;,r';<l'Ëfl;.'_~'!IJ\O?;'"'~,;'''''''Jt'''''iii'i'C,:\~~;ti-j;iiWf.'l:Bi~"ffll'!t:~'a."ll#lWW'i!ig,~;~I!1'~

000·_ Ek noch wat oer oarstalige bern ut ien hnahê Ld Lnq,
HjirOnder in pear foarbylden dylt d~r karakteristyk foar
binne. Soks is nijsgjirrich omt dan de fariabelen ut it
fermidden fierhinne utskeakele binne.

Earst fjouwer bern ut in hushalding, dy1t hjir al seis
j ier wennet :
12.403, jonge, brekkingsskoare 05, tf: noasje
12.601, jonge, brekkingsskoare 06, gjin tf yn it Frysk
12.704, farnke, brekkingsskoare 06, gjin tf yn it Frysk
12.802, jonge, brekkingsskoare 10, gjin tf yn it Frysk
Ut in oar doarp in hushalding, dy1t hjirwei om utens
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ferhuze is mar hjir twa jier ferlyn weromkommen is:
9.503, famke, brekkingsskoare 07 mei doarkje, bjernpje,

hjirkjei dat bern sei ek fan noasen mei in [sJ,
in karakteristyk fan nederlansktalige bern. Hja
fielde har tekoarten seIs ek: wIk kan het niet
zo goed uitspreken".

9.709, jonge, brekkingsskoare 08 mei teantje, tjenpje,
tjentske.Ek ot oare uteringen wie te fernimrnen,
dat er tige Onwis wie. Hy is der in goed foarbyld
fan, dat it faker feroarjen fan fiertaal yn de
leeftyd fan acht-njoggen j ier gj in goed docht
oan it taalgebrOk.

9.807, jonge, brekkingsskoare 11 mei hiertsje as tf.
As tredde foarbyld in hoshalding, dy't hjir in jier is.
De fiertaal thos is Amelans.
71.115, famke, brekkingsskoare 00, allinne Nederlansk.
71.314, famke, brekkingsskoare 00, allinne ~ederlansk.

71.511, famke, brekkingsskoare 06, doartje, bearnpje,
hiertj e ,

Mar inkeldris bliuwt ienselde tuskenfoarm yn in hoshalding
yn gebrOk: 13.504, in jonge mei in brekkingsskoare fan 07
sei fan stuoltske, fjotske, teanke. Syn suske 13.806 hie
deselde brekkingsskoare, mar hie as tuskenfoarm allinne
mar stuoltske. Dat is seldsum gefal, ek yn ien hoshalding
wikselt trochstrings de tuskenfoarm, byge1yks fan stuolke
en stoelke (71.402, famke mei in skoare fan 06) nei
stuoltske (har suske, 71.602, mei in skoare fan 13). It
liket my ta, dat ek foar dit taalgebrOk de maten wichtiger
binne as de hoshalding.

It tal jonges en famkes üntrint inoar net folIe, dat
sekseferskil sil hjir net in soad ötmeitsje.

It iene bern is fansels taalgefoeliger as in oarenien
en sil dan ek gauwer wat oernirnme.

In famke mei in SUrinaamske mem (dy't ek al Frysk begOn te praten)
siet yn de fj irde klasse, hie in brekkingsskoare fan 12, mar sei fan
stuoltske. Har suske ot de twadde klasse mei in skoare fan 11 hie de
noarm stuoltsje. Mar der wiene op dyselde lytse skoalle wol twa fan
hüs nt, frysktalige famkes, beide mei in brekkingsskoare fan 14, yn
de twadde en yn de fj irde klasse, dy' t ek stuoltske seine!

Want it is typearjend foar de situaasje fan it Frysk, dat
ek 24 fan de 607 fan hOs ot frysktalige bern dochs tusken
foarmen brOkten. Yn alle skoallen fan de enk~te siet wol
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ien of mear e Yn de grutte skoalle fan Eanjum fjouwer,. mar
ek fjo~W~r yn de lytse skoalle fan Peazense Yn Brantgum
en Ternaard mei sa likernOch de helte oarstaligen hie ik
mear ferwachte, mar dêr halde it mei respe twa en ien op.
Ek yn oar materiaal komt ot dat de systeemskieding tusken
de beide talen dêr mar skerp is. It faIt op dat de 24
frysktaligen mei tuskenfoarmen navenant fiks faker -tsje
(doarts~, beamtsje, hiertsje) ha as de oarstaligen. Soe
de glans fan i t by ötstek fryske -ke der by har wat Ofgean?

GearIatsjend is by dizze taalwinningsfoarm de leeftyd
in wichtige fariabele, omt dêr de taalmacht fan de maten
mei gearhinget. De tiid fan hjir tahalden komt dêrneffens
op it twadde plano En der bliuwe altyd ferrassings,. omt
men de persoanlike fariabelen net wit:

In jonkje hie in hege skoare brekking (11), mar hy siet oanklaud mei
de suffiksen.. It kaam öt hy hie in skoft; spraakles ban au him oer syn
stenmerjen by stimleaze spiranten en ploffers hinne te helpen.

7. De acht wurden
Yn de tabel binne nochal wat hokj es I epen, Guon dêrfan
soene in foarm opsmite, dy't tsjin de noarmen fan beide
talen yngiet, bygelyks *teanjei yn dy hokjes stiet it
teken -. Mar c3 lit sjen dat it suffiks ~ in sterke
ynfloed hat by dizze nederlansktalige bern, dy ' t hj Lr
heaks op stiet .. Hokjes lyk as b2 ha de Nederlanske noarm
en dêr is in N yn tekene. Sa hat fS in F foar de Fryske
noarm. Yn de rigen a, b, c, en d is de ynfloed fan it
Nede r Länske suff iks -j e sterk. Oan de oantallen tuskenfoar
men yn rige e te sjen wurdt it suffiks -tsje as Woer~et

ting" fan it Nederlanske -tje ek gauris brOkt. Yn skoalle
hearre bern alle dagen weroan dat famkes bygelyks Pietje,
Hiltje of Jantje neamd wurde, mar dat wurdt as in gelegen
heidsnamme field foar pytsje, Hiltsje en Jantsje, dêr't
jo as bern mei boartsje. namme~ mei -ke, lyk as Klaske en
Sietske bliuwe yn skoalle Klaske en sytske , De grutte
attraksje yn it Frysk is it suffiks -ke yn de rigen f en
(minder) yn 9 en h .. ll ---

llJarich Hoekstra holp my aan de opnerking, dat dit -ke dizze bem
ek opfalle kin yn foar har gongbere haadwurden as molke, balke en foarke.
En de ~ stiet ek yn ferba as buorkje en iterativen as farkje.
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Elk fan de Nederlanske suffiksen~ (wormpje), -tje
(peertj e), -etj e (lammetj e) en -j e (~) ha t wol gef allen
dat de Fryske oersetting -ke hat. Sadwaande kin it bern
nakl ik oergeneral isearj e en besykj e om der al tyd öt te
kommen mei -ke. De l~ste konsonant fan it grOnwurd hat ek
syn ynfloed, dat is sa te sjen. Mar d~r is alles net mei
sein: tean en stien binne beide wurden, dy't yn it berne
libben faak foarkomme, mar tean hat hj ir foarmen, dy' t
stien net hat. Al kin soks by dit oantal fan 176 bern wol
tafal w~ze.

twain regelOntstien w~ze troch

fjotske

-(t)ske yn teanske, tjenske
tjentske, stjintske

yn stOltske, stuoltske

8. De steapelfoarmen
Steapelfoarmen kinne
kear ta te passen:

-ske yn fuotske en F2: -t + s(je)
Fl: s + -ke
F 2: - n +"' t ( sj e )
Fl: s + -ke
F2: -1 + ts(je)
Fl: s + -ke

De foarmen op -kje yn rigel d fan de tabel by noaskje,
doarkje, hierkje en hjirkje kinne ek steapelfoarmen neamd
wurde: Fl: -r of -s + -ke

F2: -k + -je
Steapelfoarmen kamen net foar yn Nes, Holwert (iepen

bier) en Eanjum. Dat hoecht him net te sitten yn in leger
persintaazje oarstaligen. Holwert (iepenbier) hat mei syn
31% oarstaligen gjin steapelfoarmen en Holwert (bysOnder)
hat mei 12% oarstaligen dochs fjouwer steapelfoarmen. D~r

stiet foar oer, dat Brantgum mei 46% oarstaligen fan alle
skoallen de measten hat: 8 fan de totale 23. De oare
skoallen ha elk fjouwer minder. Yn alle klassen komme wol
steapelfoarmen foar, de measten noch yn de middelklassen.
Oarstaligen mei steapelfoarmen helje by de brekkingskoares
fan 2 oant en mei 13, mar de measten helj e in middenskoare.
BOten de 23 fan de tabel om binne der ek noch in pear fan
hOs ot frysktaligen dy't steapelfoarmen brOke. De ienige
steapelfoarm, dy't wat faker foarkomt is stuoltske: fan
nj oggen kear tr ij e kear yn Brantgum yn ferskillende klassen
en hàshaldings, twa kear yn Boarnwert by in broer en in
suster , twa kear y n Holwert (bys , ) mei noch in kear
stOltske en noch twa kear yn Peazens. Yn Peazens seine in
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fryskta.lich famke ut de tredde en sa' n jonge ut de sechsde
klasse ek fan stuoltske.

Gea]Çfatsj end: Steapelfoarmen komme ferspraat foar,
heel Lrnkel d ek by frysktaligen, nei -s of -r (-kj e) en
ne i -n (-ske en -tske). Mear is der ut dit ünder sy k wei
net oer te sizzen-:-n-

9. Didaktysk kommentaar
As i t Y n i t beuker- en leger Onderwiis om i t oanlearen fan
Fryske ferlytsingsfoarmen giet, dan ha twa fan de trij e
net-frysktaligen d~r gjin swierrichheden mei. De fan hOs
ut nederl~nsktaligenha hjir in achterst~n by de mingdta
lige bern ut hush~ldings d~r't in dialekt of it Frysk mei
fiertaal us ..

By de beukers en ek yn de earste klasse fan de legere
skoalle hat it fan hOs ut nederlansktalige bern almeast
noch gjin tuskenfoarmen, omt it bern yn it algemien dan
noch net oan aktyf Frysk ta Ls , De skoalle sil dêr op
ynspylje moatte troch sokken passyf Frysk oan te bieden;
harkjen nei Frysk en, as it d~r technysk oan ta is, ek it
Lëz en dêrfan helpe i t bern om goed mei de noarm yn 'e
kund e te kommen..

No i t tredde part fan de nederlansktaligen dat wol
tuskenfoarmen brOkt. Dy bern sitte yn alle klassen, mar
fierwei it meast yn de middelklassen. D~r leit blykber de
gefoelige, faaks better sein, de kwetsbere leeftyd foar de
tuskenfoarmen .. It is bekend, dat op 'e legere skoalle it
Frysk der yn de middelklassen i t minste foar we i komt.
Foar dizze groep fan nederlansktalige bern is dat. net
geunstich. Dy ha - en dat leit foar de mingdtaligen ek sa
- krekt yn dy jierren baat by wissens yn de taalnoarm en
by kansen om dy noarm seIs ta te passen ..

In hele rige fan fariabelen hat ynfloed han op it al
of net foarkornmen fan de tuskenfoarmen by de ferlytsings
wurden , Fansels spilet mei i t tal j ierren, dat in -bern
hjir yn it Fryske taalgebiet wennet, mar dat waacht net

14:ra besint fan it taalkundige part tige tank aan drs. J. Hoekstra
en drs, P. Breuker foar i t lêZen fan en i t praten oer dit artikel. By

i t gearstallen dêrfan is gj in gebrOk mear makke fan de Lëste syn artikel
yn I t Beaken (1982), s, 85-95 ..
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it swierste. Fan bern, dy't hjir krekt delsetten karnen,
mei gjin noarmatyf taalgebrOk ferwachte wurde. Mar it wie
opfallend, dat heel wat bern ot de middelklassen en foaral
ot de boppebou har flot oansletten ha by it taalgebrOk
fan de maten; flotter as jongere bern. By it neigean fan
bern ot ien hoshalding kaam soks dodlik ot. Ek it feit,
dat ien selde tuskenfoarm mar komselden by mear bern ot
ien hOshalding foarkaam, mar wol yn itselde skoallefermid
den, wiist der op dat de taal fan de maten gewicht hat.
En d~rmei ek de leeftyd dat dy omgong essinsjeel is yn it
libben fan de bern. Myn ünderfining by it oanlearen fan
de brekking slot dêrby oan. Yn de boppebou foaral gebrOk
meitsje fan dy taalrnacht, dat is winskiik.

Wat de learstof oanbelanget, leit by de ferlytsingswur
den i t oangr ipingspunt by haadwurden, dy ' t yn i t Neder Läns k
en it Frysk gelyk binne. Der wiene yn it materiaal hast
gj in tuskenfoarmen fan in Neder Läns k haadwurd- en in Frysk
suffiks. lt oanlearen sil dêr goed by oanslute mei wurden
ot Fl (sjuch paragraaf 3), lyk as aapke, meske, slofke.
Foar de oarstaligen heart it suffiks -ke sa dodlik by it
Frysk, dat it fan dy yn beide talen gelikense haadwurden
mar in lyts stapke is nei haadwurden mei in bytsj e ferskil.
Dat j ildt earst foar bygelyks ferske, earke, parke en
doarke en neitiid ek foar haadwurden op -m, lyk as bearnke
en wj irmke (r ige c yn de tabel), al moatte dy mear ornt inken
ha.

lt slimste binne foar dizze bern de Fryske ferlytsings
wurden op -tsj e (paragraaf 3, F2). Rige e yn de tabel
jout foarbylden, dat it Nederlanske -tje sljuchtwei fer
fongen wurdt troch -tsje. lt sil net maklik wêze foar de
bern om har te wennen oan F2 dat -tsje beslist moat yn it
Frysk nei -1, -n, -t en -d, mar dat it op oare plakken
dan ek net mei. As dêr systematysk omtinken oan jOn wurdt,
sil dat alle bern yn 'e middelklassen en de boppebou - ek
de frysktaligen - helpe om steapelfoarmen foar te kommen. 1 3

l3yn de Pcmpeblêden (1984), s, 280-281 ha ik besocht cm in boartlike

IllÜglikheid foar sa' n systanatyske aanpak te jaan, Men soe wol graach
ris witte wolle, oft it yn de praktyk sa kin.
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Oer de behanneling fan affiJtsen en affiksoiden yn 11e
Mnwurdboeken Frysk-NederlaDsk (1984) en Hederl8nsk-Frysk
(1985)

WILLEM VISSER

o. Ynliedend
Yn dizze bydrage wol ik besjen hoe't yn 'e nijste twa
hanwurdboeken de affiksen en affiksoiden behannele binne.
om dat goed dwaan tê kinnen, sil mear yn it algemien wat
oer twatalige wurdboeken sein wurde, oer de ferhalding
folkstaal - kultuertaal en it plak fan it Frysk datoangean
de. De fraach öft affiksen en affiksoiden wol yn in han
wurdboek opnommen wurde moatte, krijt ek omtinken. Dêrnei
wurdt in (net folsleine) list jOn fan affiksen en affik
soiden, ferdield yn produktyf, Onproduktyf en 'spesifyk
Frysk'. Mei in pear evaluearjende parten wurdt besletten.

1. Twatalige wurdboeken
Idealiter bestienen der tusken twa talen A en B fjouwer
soarten algemiene twatalige wurdboeken. Utgeande fan A-B
in produksje- en in begrypwUrdboekl en ötgeande fan B-A
allyksa in produksj e- en in begrypwurdboek. A-B is öt
taal A wei besjoen in 'hinebersetzendes' wurdboek en öt
taal B wei is it 'herObersetzend'. By B-A is dat ötsoarte
rj oc h t.oa r som, In produksj ewurdboek A-B hat as doel om
minsken mei in kompetinsj e fan taal A te helpen by i t
produsearj en fan teksten yn taal B f wylst in begrypwurdboek
A-B as doel hat om minsken mei in kompetinsje fan taal B
te helpen by it begripen fan teksten yn taal A. In begryp
wurdboek moat in wiidweidige makrostruktuer hawwe, in
produksjewurdboek folIe mear in wiidweidige mikrostruktuer.
It Onderskie tusken produksje- en begrypwurdboek moat ek
ta u tering komme yn "e behanneling fan (On)produktive
affiksen en affiksoiden.

Dy 'ideale' twatalige tastan liket my inkel opgean te

lrn produksjewurdboek wurdt ek wol in~ wurdboek nearnd, in
begrypmrdboek ek wol in~ wurdboek,
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kinnen foar talen dy' t der beide oanspraak op meitsj e
kinne dat it kultuertalen binne. Under in kultuertaal kin
begrepen wurde: in taal dy't yn alle sitewaasjes en alle
domeinen fan i t libben brük t wurde kin. It begryp 'kul tuer
taal' kinne wy it bêste operasjonal e as in punt op
in glydzjende s kaaL, tusken oan "e iene ein it suvere
dialekt en oan 'e oare ein de suvere kultuertaal@ Men soe
dan s Lzz e kinne dat it Nede r Länsk minder in
kultuertaal is as it _

It wichtichste skaaimerk fan in tichter by it dialekt
steande taal liket my te wêzen dat dy f r ä.L münf.Lriq en
minder op skrift brOkt wurdt@ Wat tichter by it dialekt,
wat minder at dat lêste sa wêze sil. Foar in twatalich
wurdboek liket my dat fan grut belang ta, omdat wurdboeken
yn it miene btgeane fan benammen de skreaune taale 2 Dy
skreaune taal is by wurdboeken fan in kultuertaal yn 'e
regel i t ünmarkear r e gefal; typyske foarmen o.t '~·e sprutsene
taal wurde apart (as restriktyf) markearre, mei in label
tsj e byqeLyks ,

By d ialektwurdboeken yn i t Nederlanske taalgebiet
sjocht men dat der yn 'e regel fan it dialekt3 nei it
Nederlansk wurke wurdt, mar net oarsom. Sa'n dialektwurd
boek soe dan yn begjinsel noch as in begryp- of in produk
sjewurdboek besjoen wurde kinne. Yn 'e praktyk liket my
da t lykswols amper effektuearre te wurden, In dialekt
st iet al tyd yn relaasj e ta in oare , "mea r omf iemj ende'
taal. DialektbrOkers hawwe yn 'e regel dy 'mear omfiemjen
de' taal ek yn 'e macht, op skrift likegoed as mOnling,
allinnich al omdat dy yn it Onderrjoèht foarkomt as fak
en, wa t op syn minst like wichtich is, fungearret as
fiertaal. It sil foar in dialektbrOker yn Nederlan dêrom
ek net nedich wêze en sykje help by in dialekt-Nederlansk
wurdboek om in tekst yn it Nederlansk te produsearjen. In
soksoartich wurdboek liket earder in wittenskiplik (taal
deskriptyf), statusferheegj end of 'konservearj end' doel
te hawwenj dat lêste wannear't (amateur)dialektwurdboek-

2.Faak binne se basearre op in korpus skreaune taal, al of net
oanfolle mei opjeften fan ntlnling taalgebrOk.

3I t materiaal moat dan apart samnele wurde, mei ynterviews bygelyks,
of ot "e seldsune skriftlike teksten helle wurde,
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skriuwers har dialekt, dat yn it neigean is, foar de
neiteam fêstlizze en bewarje wolie.

2. De ferhalding Frysk-Nederlansk
De neikommende stan fan saken mei bekend achte wurde. It
Frysk is net yn deselde graad kultuertaal as it Nederlansk
en net yn deselde graad dialekt as bygelyks it Sieusk. It
kin yn minder domeinen brOkt wurde as it earste, mar hat
dochs in hiele lange en moai grutte skriftlike tradysje.

ferskilt it taalkundich sjoen aardich fan it
dêr&t it gjin dialekt fan is. It is dan ek as twadde

rykstaal fan Nederlan erkend.
Meidat it Frysk yn it ocht altyd in hiel lyts

plak han hat - earst sOnt 1980 is der in wol tige mylde
foarm fan ferplichting yn it basisOnderrjocht - binne de
measte fryskpraters parsjeel analfabeet yn Ie eigen taal.
In moai grut part derfan kin it Frysk lêze, in frij lyts
part kin it skriuwe. Troch O.o. it Onderrjocht, mei it
Neder Länak as fiertaal, troch de ynfloed fan 'e media,
dêr't it Frysk 0 sa swak stiet, troch de tanimmende fer
skriftliking fan it (iepenbiere) libben en trochdat it
ekonomyske swiertepunt yn Ie ranestêd leit, hat elke
frysktalige it Nederlansk op syn minst passyf yn Ie macht.
Yn Ie praktyk fan al den dei funksjonearret i t Frysk
foaral as sprutsene taal.

Dy sitewaasje hat gefolgen foar 'de twatalige wurdboeken
tusken i t Frysk en i t Nederlansk" In Fr. - Ned , wurdboek
sil troch in frysktalige net b rükt, wurde hoege by it
produsearjen fan Nederlanske teksten. In nederlansktalige
sil it brOke as in begrypwurdboek, wylst in frysktaiige
der tagelyk ynformaasje yn fine wol dy't winliks yn in
Frysk ferklearjend wurdboek th~s heart, bygelyks betsjut
ting en stavering" Sa'n wurdboek is der lykswols op it
stuit spitigernOch (noch) net•.

In Ned.-Fr. wurdboek sil troch frysktaligen net brOkt
wurde hoege by it begripen fan in Nederlanske tekst, mar
folIe mear as help by it produsearjen fan in Frysken-ien.
Troch it minimale Onderrjocht yn it Frysk hawwe likegoed
de native speakers it Nederlansk op skrift better yn Ie
macht as i t Frysk. Troch in nederlansktal ige s il sa' n
wurdboek benammen as in produksjewurdboek brOkt wurde. In
frysktalige sil der boppedat de noarm foar syn Frysk yn
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fine wolIe. Der wurdt ommers meastentiids sa redenearre:
it stiet yn it wurdboek, dat dan is it 'goed' of 'geef'
Frysk. Yn it saneamde 'standertfrysk' sit noch wol moai
wat romte foar dialektyske fariaasje, mar it is neffens
my langer al in noasje dy't foar de frysktaligen hieltyd
reêler wurdt of is.

Wy kinne in Fr. -Ned. wurdboek karakter isearj e as in
begrypwurdboek, in Ned.-Fr. wurdboek as in produksjewurd
boek, beide ta in hichte foar likegoed frysk- as neder
lansktaligen.

3. Hearre affiksen;affiksoiden yn in hanwurdboek th~s?

Yn 'e nije b änwu r dboeken Fr.-Ned. (1984) en Ned .. -Fr ..
(1985) binne ek affiksen en affiksoiden as aparte yngongen
opnommen. De fraach is oft dy dêr wol yn thtishearre. Hat
de sljochtwei brOker fan in wurdboek, de net-taalkundige,
dêr feitliks wol ferlet fan? Dy sil yn 't foarste plak om
wurden en net om affiksen sykje .. Dizze fragen sit in rnear
teoretyske en in mear praktyske kant oan.

At yn in wittenskiplik wurdboek as it WFT affiksen
behannele wurde, dan moatte se ek yn "e hänwurdboeken
opnommen wurde. Der is neffens my nammentlik gjin prinsi
p i e e L ferskil tusken dy twa, inkel in praktysken-ien,
beskaat troch it slach brüke r dat jo dermei betsj inje
wolIe. Foar in beskaat slach brOker soe it yndie wolris
net nedich wêze kinne en nim affiksen op. Orndat de Fryske
hanwurdboeken fanditoangeande gjin eksplisite beheiningen
oanjouwe, mar foar in 'breed publyk' ornearre binne, mei
men it opnimmen fan affiksen needsaaklik achtsje. Hoe't
dat dien wurdt, is in saak fan leksikografyske strategy:
der kin foar keazen wurde om se as yngong op te nimmen,
mar se kinne ek yn in grammatikaal kompindium behannele
wurde (of by de yngong kin dêrnei ferwiisd wurde ) , De
nije hanwurdboeken hawwe net sa'n kompindium ..

Yn in wurdboek wurdt t:J.tsoarte de besteande wurdskat
fan in taal sa goed mooglik ferantwurde, of better sein:
dat part derfan dat it wurdboek eksplisyt ferantwurdzje
wol .. In goede ferantwurding fan 'e affiksen is tige fan
belang, omdat op sa'n wize ta in hichte it besteanbere,
troch 'rule governed creativity' Of te lieden, part fan
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Ie wurdskat wer te jaan is. 4 My tinkt alteast dat in goed
wurdboek dêr al in smeet op dwaan moast.

Der is ek noch in wol tige triviale reden om i t opnimmen
fan affiksen yn Ie beide lêste hanwurdboeken nei te gean.
Yn dy wurdboeken is der foar keazen om affiksen as aparte
yngongen op te nimmen, sOnder (praktyske of teoretyske)
ferantwurding dat makket. Dan mei men ek neigean oft dat
wol konsekwint en konsistint dien is, omdat konsekwintens
en konsistintens de betrouberens en brOkberens fan in
wurdboek ötmeitsje.

4. watfoar affiksenjaffiksoiden moatte wêr en wêrom
Yn it begrypwurdboek Fr.-Ned. mei men it opnimrnen fan Ie
produktive en nnproduktive affiksen en affiksoiden fer
wachtsje, dêrby ynbegrepen de 'spesifyk Fryske ' dêr't net
in Nederlansk ekwivalint yn Ie foarm fan in affiks of
affiksoide foar bestiet.

Yn it produksjewurdboek Ned.-Fr. mei men it opnimmen
fan Ie produktive Nederlanske affiksen en affiksoiden
ferwachtsj e, wylst de I spesifyk Fryske I lichtwol yn Ie
mikrostruktuer ferantwurde wurde moatte. 5

Ik gean der dêrby fan öt dat it min ofte mear dodlik
is wat de produktiven en Onproduktiven binne. It opnimrnen
fan Onproduktive affiksen en affiksoiden hat in begryp
funksje - der kinne gjin nije Ofliedingen mear mei makke
wurde - en hearre dêrom inkel yn Fr.-Ned. thös.

5. de listen fan affiksen en affiksoiden
Yn it lêste hanwurdboek Fr.-Ned. haw ik neigongen wat~oar

affiksen en affiksoiden oft behannele binne en tagelyk
wat foar ferlykberen yn Ned.-Fr. Dat kin, omdat it Neder
lansk en it Frysk wat wurdfoarming oangiet gans faninoar
hawwe. Dy affiksen en affiksoiden haw ik ferdield yn
produktyf, Onproduktyf en I spesifyk Frysk I; dat lêste
skift soe seIs ek wer te ferdielen wêze yn produktyf en
ünp r o du kt y f , Dy kwal if ikaasj es stuolkj e op myn eigen

4FtJar in produsje- en in begrypwurdboek leit dat net gelyk, sjoch
fierderop.

~im bygelyks it Fryske suffiks -ernöch; dat soe yn Ned.-Fr. by
~ en te behannele wurde känne,
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oardielen, in oar soe lichtwol ta in wat oare yndieling
kommen wfèze. Ik haw net stribbe nei folsleinens, mar mttinkt, ik haw de measte syngroane gefallen hj ir wol.
Boppedat haw ik my beheind ta de 'Germaanske' gefallen en
de affikssystematyk yn it 'frjemde" part fan "e wurdskat
net besjoen. Foar de Fryske gefallen is gjin ünderskie
makke tusken deadjektivyske, deferbale en denominale,
omdat it my inkel om it al of net opnimmen te rfèden wie.
Likemin haw ik de wize fan behanneljen fan 'e al opnomrnen
affiksen en affiksoiden yngeand besjoen, wat letter fansels
al dien wurde moatte soe. In inkel yllustratyf foarbyld
moat genOch wfèze foar aard en funksj e fan i t oanbelangj ende
affiks of affiksoide. Ik haw ek, mear as dat ik wiermeit
sje kin, oannommen dat de Fryske en ferlykbere Nederlanske
affiksen en affiksoiden deselde falinsje hawwe. So.nder
mis binne der faak ferskillen, al binne dy moogl ik ek
noeh sa subtyl; ik haw dfèr lykwols fan abstrahearre en bin
derfan fitgongen dat bygelyks Frysk -ieh en Nederlansk ~
"gelyk" binne.

Ik jou no in alfabetysk oardere oersjoeh. In * foar in
foarm jout oan dat dy yn it oanbelangjende wurdboek net
foarkomt.

A. de produktive affiksen/affiksoiden7

Fr.-Ned. Ned. -Fr.
-aehtich/-eftieh *-achtiga ~

(grien-grieneftich)
b alder-/aller- b aller-

(lfèst-allerlêst)
c *be- c *be-

(dykje-bedykje)
*-baard *-ber d

6I t suffiks -te (yn bygelyks beamte) beskOgje ik as syngroan Onpro
duktyf, ordat; i t noch wol as in suffiks wercm te kennen is, oars as
bygel,ks -el (yn bygelyks~) en -t (yn bygelyks skrift en ~).

Yn Fr.-Ned. binne Of- (hiel wat öfkeatser Ofbjinne), aD- (~ielei

anfreegj ei anneame i ansmite), ta- (tastappe), t.roch- (trochrinne; troch
lmippe) opna:rmen net liker as gong it on in affiksyngong (~ynbygelyks
~elje net). ondat sokke wurden los fan it oare foarkcmne kinne, kin
men se better bywurd of partikel neame. Dêran ha.w ik se hj ir net opna:rmen.
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ont-

on-

over-

1n-

'* ,mannet] es-

'*-schap

'*-persoons

'*-boerI-man

*-lij k

*_in

*-1g

'* .-1ng

*ge-

'*ver-

* i'-er r/se-

'*-er1g/-derig

'*-eren

x

t

~

s

v

:L

w

r

*~ -loos

o

k

i

m

n

E..

1

h

~

. * ..:L -erWl] s

v

i

o

w

k

f

e

h

1

(bo.g{e )-bOgber)
-ea:cje
( dujpe-dupear j e )

*-ens/-heid f. -heid
(gr~en-grienens; grienich-grienichheid)

'*9... -er/-der 9.. -er/-aar
(rinn(e)-rinner/rinder)
-er ij/-der ij
(rekken(je)-rekken{d)erij)
-erich/-derich
(go.l(e)-gOl{d)erich)

i -erwize
(boartsjend-boartsjenderwize)
fer-
(plantsje-ferplantsje)
ge-
(tsier{e)-getsier)

m -ich
( gr ien-gr ienich)

*!l. -ing
(oanbied(e)-oanbieding)
-inne
(bear-bearinne)

E.. yn-
(droech-yndroech)

s, -leas/-loas
(wurk-wurkleas)

r -lik
(boarger-boargerlik)

s -man
(skyl-skileman)

!. mants j e
(knyn-mantsjeknyn)

u oer-
(myld-oermyld)
on-/o.n
(aardich-ünaardich)
ont-/Ont
(slute-o.ntslute)

~ -persoans
(twa-twapersoans)

'* k':L -s lp
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(foarsitter-foarsitterskip)
*z -ster z -ster

(skriuw(e)- skriuwster)
aa *door-aa troch-

(kald-trochkald)
bb *wan-bb *wan-

(ferhalding-wanferhalding)
*cc -wei cc -wegj-erwijs

(bedaard-bedaardwei)
dd *her-dd wer-

(beneame-werbeneame)
ee wyfke- ee wijf jes-

(knyn-wyfkeknyn)

Be de ünproduktive affiksenjaffiksoiden
*a aarts- (ingel-aartsingel)

-*b -dom (hartoch-hartochdom)
; *-{e)ling (tsjuster-tsjusterling; stom-stommeling)
-*d -en (goud-gouden)
; *-ernij (raz{e)-razernij)
-*f -ert (sIÜch-slügert)
~ -es{se) (lêzer-Iêzeres{se»
~ -handej-hanne (allerhanne)
i -lei (tred-tredderlei)
i *-liks (jier-jierliks)
~ *-nis (tsjuster-tsjusternis)
I -s (lekken-Iekkens)
; *-s (jier-jiers)
-*n -sel (win{e)-wynsel)
-*o -suro (ien-iensuro)
-*
~ -sk (grut-grutsk)
~ *-st (beting(je)-betingst)

*r -te (beam-beamte)
-*
~ -t(m)e (stil-stilt(m)e)

Ce de 'spesifyk Fryske' affiksenjaffiksoiden
*a -ark (foet-fuotark)

-*b -baas (Skelte-Skeltebaas)
-*c -boel (drek-drekboel)
-*d -brot (drek-drekbrot)
-*
~ -enich (dize-dizenich)
~ -ernOchj-dernOch (grut-grutternOchi fier-
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fierdernOch)
9... -;t:ol (arner-ammerfol )

*~ -gtlod (rnich-rniggeguod)
1. -}:îeal (fj irde-fj irdeheal )
:L -peale (fj irde-fj irdeheale)
~ *-~chheid (Onfolslein-Onfolsleinichheid)
.!.. -raann Lcn (kear- ( in) kearmannich)
!!!.. -rnuoä (Anne-Annemuoi)
!!. -oan (langer-Iangeroan)
2.. -OIll (Gysbert-Gysbertom)
E.. -resom (fiif-fiifresom)
SI.. -ris (twa-twaris)
E... -ske (rnaster-rnasterske)
s -sma (ferfelend-ferfelendsma)
-*
~ -spul (griente-grientespul)
u te- (brekke-tebrekke)

6. evaluaasje fan Ie listen
It faIt op dat yn Fr.-Ned. de produktive affiksen en
affiksoiden ridlik goed ferantwurde binne, de ünproduk t.Lven
min en de Ispesifyk Frysken l wer wat better. Yn Ned.-Fr.
is it skraabjen om Ie kant.

It is needsaaklik dat de produktive affiksen en affik
soiden likegoed yn in begryp- as yn in produksjewurdboek
ferantwurde wurde. Yn Fr.-Ned. komme wat dat oangiet in
pear Onbegryplike fersommen foar: be-, -ber, -ing, -skip
en wan-. It Fryske affiks be- hat guon funksjes dy't it
Nederlanske be- net of minder frekwint hat, dat i t opn Lmmen
dêrfan hie kontrastyf besjoen tige fan belang west. Yn
Ned.-Fr. is gewoanwei te min opnomrnen dat in brOker by it
produsearj en fan Nede r Länske teksten op dit mëd holpen
wurde kin.

Faak lykje de Nederlanske en Fryske affiksen wol opin
oar. Bytiden hat it Frysk twa farianten, bygelyks fûar~

achtig likegoed -eftich as -achtich, sünder dat der fan
funksj eferskil praat wurde kin, mear fan stylferskil. 8

Bytiden binne der lykswols farianten, bygelyks foar -heid

~ soe it ferskil yn dit getal ek aars beneame kinne: skriuwtaal
vs. sprutsene taal of geef Frysk vs. min(der) Frysk.

97



likegoed -ens, -heid as -ichheid, dat de ünderskate Fryske
affiksen op fonologyske grünen ferskillende typen grnnwurd
selektearj e en dat der boppedat funksj eferski1 9 i s • Yn
sa'n gefal is opnimmen op kontrastive grünen fan fitaal
belang en kin in brüker der op sa'n foet neat mei wurde ..
De produksj ewearde fan Ned .. -Fr.. wurdt d~rtroch gans in
ein minder ..

It opnimmen fan ymproduktive affiksen en affiksoiden
hat in begrypfunksje en is dêrom te ferwachtsjen yn Fr .. 
Ned.. Op dat punt lykswols liket it raar, mei alwer ünbe
gryplike omisjes lykas: -ert, -sel, -s (adverbiaal), -st,
-te, -t(m)e .. Sokke gefallen lykje my foar in brüker tige
ynformatyf wêze te kinnen ..

De 'spesifyk Fryske' affiksen en affiksoiden binne wer
wat better fertsj intwurdige.. It opnimmen dêrfan liket
needsaaklik te wêzen, omdat in nederlansktalige dêrfoar
alhiel gjin berop dwaan kin op synjhar kompetinsje, wat
yn it gefal fan (ün)produktive affiksen en affiksoiden by
morfologysk te ferlykj en talen as i t Frysk en i t Nederlansk
wol in bytsje liket te kinnen .. Yn Ned .. -Fr .. hienen sokke
affiksen en affiksoiden earne yn Ie mikrostruktuer behan
nele wurde moatten (sjoch noat 5) .. Oft soks dien is, haw
ik net ne t qonqen r ik haw i t idee dat dat likemin konsekwint
dien is ..

7 .. Hoe koe it safier komme?
De fraach komt op, hoert it mooglik is dat de affiksen en
affiksoiden op savn wize behannele wurde koenen .. De nei
folgjende punten lykje my dat ta in hichte ferklearje te
kinnen, wat lykswols gjin üntskuldiging ynhalde kin noch
mei:
a) f oar de earste kear waarden yn Fr .. -Ned.. en Ned .. -Fr ..

aff iksen en affiksoiden (büne morfemen) yn in Frysk
wurdboek behannele .. En it is fansels altyd makliker om
in foargonger te ferbetterjen as om seIs fuortynienen
hiel goed te begjinnen;

b) Fr .. -Ned .. is gearstald op basis fan it kaarte-apparaat
foar it WFT; it kin bêst sa wêze dat de behanneling fan

9Ik doel derop dat~ net-telbere nanina makket en - ( ich)heid
telbere..
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Ie b"OIle morfemen yn dat apparaat dy yn Fr.-Ned. beyn
floeoe hat, en dat wylst i t WFT in wat oar slach wurd
boek is;

c) oan Ie bestudearring fan Ie Fryske morfology is i t
measte noch net dien i all innich al in goed morfologysk
hanboek soe in leksikograaf tige behelpsum wêze kinne
op it ~êd fan it behanneljen fan Ie bOne morfemen;

d ) tlt eigen Onderfining wit ik dat der foar it skr1uwen
fan Fr.-Ned. likegoed as Ned.-Fr. amper tiid en romte
foar Leks i.koqrafyake refleksj e foarsjoen wie. Wannear I t
net yn It foar neitocht wurdt oer it Onderskie tusken
in produksje- en in begrypwurdboek en it plak fan bOne
morfemen dêryn, dan is oan Iünt.spoar ingen I lykas yn
dizze wurdboeken faaks net te Ontkommen.

Punt d) liket my it wichtichste fan Ie fjouwer te wêzen.

8. In ttstel
Yn in wurdboek soe idealiter fan elk affiks/affiksoide
oanjOn wurde moatte:
a) oan watfoar kategory fan wurden oft it him fêstmakket;
b) ta watfoar kategory oft it seIs heart, derfan ttgeande

dat 1t affiks it haad fan Ie Oflieding isl O;

c ) de eventuele fonologyske, morfologyske enyof semantyske
easken dy't it opleit oan it wurd dêr't it him oan
fêstmakket;

d ) de betsjuttingsbydrage dy't it leveret oan it wurd
dë r I t i t diel fan ntmakket; i dy moat sa dizenich en
algemien mooglik beskreaun wurde, dat sa min mooglik
ynterpretaasjes ttsletten wurdei

e) mooglike bysOnderhedene
Yn in twatalich wurdboek giet it derom om foar in affiks/
affiksoide yn taal A in ekwivalint te finen yn taal B.
dan makket it ferskil oft men mei in produksje- of mei in
begrypwurdboek te krijen hat.

Yn in begrypwurdboek sil de ynformaasjewearde fan it
opnimmen fan in bOn morfeem foarop stean. It giet derom
dat men oan Ie han fan Ie affiksyngong in wurd, dêr't men
it idee fan hat dat it affigearre is, analysearje kin nei

lC\oar in prefiks j ildt dat net, dêrfoar is de kategory fan it
wurddër ' t it h:l.m aan fêstmakket tagelyk de kategory fan Ie hiele Oflieding.
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foarm en betsj utting, wannear I t dat wurd net in aparte
yngong tltmakket.. Orndat men der fan tltgean mei dat de
Onregelmjittige foarmen, likegoed neffens de foarm as de
betsjutting, allegearre apart opnommen binne, hat it alle
kans dat men inkel en allinnich regelmjittige foarmen oan
Ie hän fan Ie affiksyngong analysearj e moatte s 11.. It
liket my dêrom sa te wêzen dat foaral punt d) ferantwurde
wurde moat, at men derfan utgean wol dat in twatalich
begrypwurdboek yn 't foarste plak as in 'semantic problem
solver' beskOge wurde moat ..

Yn in produksjewurdboek, dat as in 'lexical generating
device' tsjinst dwaan moat, sil de produksjewearde fan it
opnimmen fan in bOn morfeem foarop stean.. It giet derom
dat men oan 'e han fan Ie affiksyngong foar in affigearre
wurd yn taal A ta in ekwivalint affigearre wurd yn taal B
komme kin .. It kin fansels altyd sa wêze dat fan in trans
parant Oflaat wurd yn taal A yn taal Bin"" net-Oflaat
ekwivalint bestiet, in gefal dêr't in affiksyngong net yn
foarsj en k Ln , Ik sjoch net hoe u t in wurdboek soks oan
kin, oars as troch dat transparant Oflate wurd op te
nimmen. Yn it gefal fan in produksjewurdboek mei men der
allyksa fan tltgean dat de Onregelmjittige foarmen apart
ferantwurde wurde, omdat men oan u e hän fan u e affiksyngong
allinnich de regelmjittige foarmen, nei foarm en betsjut
ting, meitsje kinne sil .. It liket my sa te wêzen dat yn
in produksjewurdboek de punten a) oant en mei e) ferant
wurde wurde moatte. Yn ferban mei c) sil men yn it gefal
fan in A-B produksj ewurdboek dan lichtwol faak in B-A
begrypwurdboek derby krije moatte, omdat de ynforrnaasje
oer bygelyks klam en üt.spraak om praktyske reden yn Ie
regel net yn beide wurdboeken opnommen wurdt, dat dan
moat der in berop dien wurde op 'e bidireksjonaliteit.

Mei a) oant en mei e) komme wy op it mêd fan Ie ynfor
maasje dy't ta it leksikon yn taalkundige sin liket te
hearren .. Der wurdt fan tltgongen dat soksoartige ynforrnaasj e
heart ta de kompetinsje fan in taalbrüker, dy't er brOkt
by it meitsjen (en begripen) fan produktive Ofliedingen.
It liket my in saak fan leksikografyske strategy te wêzen
om dy ynformaasje op in foar de brOker sa aardich mooglike
wize te represintearjen .. Lit my besykje om in pear foar
bylden ta jaan fan hoe't ik rny yntinke koe dat de bOne

100



morfemeo yn Ned.-Fr. en Fr.-Ned. behannele wienen. l l

Fr .-Ned '" ::
-ens, aff.; [x-ens]N; betsjuttingsbydrage: it X-w~zenI2
-heid, aff.; [X-heid]N; betsjuttingsbydrage: a)it X-

w~zen, b)in beskaat gehiel fan wat X is
-iehbeid, aff.; [X-iehheid]N; betsjuttingsbydrage:

a)it X-w~zen, b)in beskaat gehiel fan wat X
is

Ned. -rr .. ::
-heid, aff.; !- -ens (~: [X + ens], X = eigenskipswurd;

!?.:: foarmet in net-telber haadwurd; 2..:
basis besteande fit ien syllabe of öt
mear syllaben mei de klam op te l~ste;

~: it X-w~zen)

II -heid (~: [X + heid], X = eigenskipswurd;
foarmet in yn prinsipe telber haadwurd;
~: basis fan leafst mear as ien syllabe
sOnder de klam op Ie l~ste; ~: l)it X
w~zen, 2)in beskaat gehiel fan wat X is)

III -ichheid (~:: [X + iehheid], X = eigen
skipswurd; !?.:: foarmet in yn prinsipe
telber haadwurd; ~:: basis besteande öt
ien syllabe of öt mear syllaben mei de
klam op 'e l~ste; ~:: l)it X-w~zen, 2)in
beskaat gehiel fan wat X is)

Fr.-Ned.
-ing, aff.; [X-ing]N; betsjuttingsbydrage:: l)de hanne

ling fan it X-en, 2)it risseltaat fan it X-en. 12

Ned.-Fr.

llrk doch hjir alles yn it Frysk; yn "e werklikheid sil it foor it
herik fan "e wurdboeken nei alle gedachten praktysker ~e en doch
alles ~ it Neder1ansk.

I arrlat ik it Fr.-Ned. as in begrypvurdboek beskOgje, in "serantdc
problem solver ' r kin hjir de fariabele 'X' brOkt wurde; yn it produksje
wurdboek Ned.-Fr. maat X fiksearre wurde foar in beskate kategoriale
wearde,
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-ing, aff ... : -ing (~: [X + ing], X = tiidwurd; ~:

foarmet in yn prinsipe telber haadwurd; ~:

basis besteande ~t in hannelingstiidwurd; ~:

l)de hanneling fan it X-en, 2)it risseltaat
fan i t X-en; ~: yn i t Frysk wurdt yn it
gefal fan betsjutting 1) alfolie in nominale
ynfinityf brükt)

It sil klearrichheid hawwe dat soks noch tige behoffene
en ferbettere wurde moat. Boppedat moat de morfology fan
it Frysk noch folIe better ündersocht wurde, wolle wy
better doel krije oer de krekte restriksjes op affigear
ring. Wat hj irboppe stiet, is net mear as in tItstel.
Dochs liket it my al it soarte ynformaasje te w~zen dat
yn twatalige begryp- en produksjewurdboeken te finen w~ze

moat, at de brüker der wat oan hawwe sil.
Hj irboppe haw ik gj in ünderdiel foar it o.nderskie

produktyf-o.nproduktyf makke .. Dat liket my ek net winsklik
ta, omdat i t slach wurdboek beskiedend wêze moat foar
watfoar soarte affiksen oft behannele wurde .. Yn in begryp
wurdboek mei men produktive en ünproduktive ferwachtsje,
yn in produksj ewurdboek inkel produktive.. Ynformaasj e
datoangeande by de affiksyngong apart wurdt d~rmei redun
dant.. Dat slacht dan op it o.nmarkearre gefal, by aparte
gefallen kin altyd wat neiers oanjün wurde ..

Yn Fr .. -Ned .. wurde de al opnommen affiksen en affiksoiden
wakker üngelyk behanneLe , Bytiden in frij wiidweidige
beskriuwing fan De subkategorisaasje en de semantyk, mei
in pear foarbylden; bytiden in wol tige behindige oantsjut
ting fan i t slach aff iks, mei wat foarbylden sünde r fierder
kommintaar.. It faIt op dat by de foarbylden transparante
en net-transparante gefallen trochinoar steane .. Alhoewol't
it my foar in brüker it maklikst taliket dat de oanbeane
ynformaasje sa unifoarm, systematysk en konsistint mooglik
represintearre wurdt, hie it my dochs leaver west dat der
yn Fr .. -Ned .. mear affiksen en affiksoiden behannele wieneni
by in begrypwurdboek as ditte yn dit stadium fan De Fryske
(meartalige) Le ks Lkoqrafy is it feit fan it opnimmen
(noch) wichtiger as it hoe dêrfan, liket my ta ..

Yn Ned,,-Fr .. wurdt fan in Nederlansk affiks of affiksoide
net mear j fin as in Frysk ekwivalint .. Foar in produksj ewurd
boek is it sa dtIdlik as wat dat dat te min is.. Yn dit
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gefal is it neffens my net fan belang oft der gans of in
pear opnommen binne; de struktuer fan ie yngong is hjir
nammentLik fan krusiaal belang. Leaver in pear en dy goed
as in saad en dy minder goed.

9. Besltl t
Binne de wurdboeken Fr.-Ned. en Ned.-Fr. om ie reden dyit
hjirfoar neamd binne no ünbrOkber? Dat wie neffens my al
te stoef sein. Wannear't wy derfan fitgeane dat brOkberens
hieltyd fierder optimalisearre wurde kin, dan kinne wy al
sizze dat de brOkberens folIe grutter w~ze kinnen (en
moatten) hie e

Yn Fr.-Ned .. en Ned .. -Fr. wurde foar it earst yn in
Frysk wurdboek bOne morfemen as yngong opnommen. Der is
dus yn alle gefallen in begjin .. It komt der no op oan om
foar in better en systematysker fuortsetting te soargjen.
D~r is leksikologyske refleksj e in ünm i sber betingst tag
Faar 't praktyske (leks ikografyske) besluten nommen wurde
kinne, moatte wy fis earst in abstracto Offreegje watfoar
slach wurdboek oft wy meitsje wolle en foar wa en wat de
gefolgen dêrfan binne foar ü ;o , it behanneljen fan affiksen
en affiksoiden. Ik hoopje dat de takomstige Fryske leksi
kografen dat ek fan betinken w~ze sille en dat har de
romte foar dy refleksje ek wier gund wurde silo

Nieuwegein,
ein oktober 1987

Baarnen:
Fr. -Ned.: Frysk Wuràboek. frysk-nederJ.ansk. Etmwurdboek fan 'e Fryske

taal gearstald troch J.W. Zantena. A.J. Osinga Uitgeverij,
LeeuwardenjLjouwert, 1984.

Ned.-Fr.: Frysk Wurdboek. nederlansk-frysk. Etmwurdboek fan 'e Fryske
taal gearstald troch ~q.. Visser. A.J .. Osinga Uitgeverij, Leeu

wardenjLjouwert, 1985..
WFr : Wurdboek fan de Fryske TaaljWoordenboek der Friese Taal..
G.v.d.l"!eer: 'De achterheaksels EI."tS en BEID Yn it Frysk'. Yn: Us Wurk 35

(1986), 108-130. (dit artikel haw ik brükt by s, 13) ..
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BES PRE K

Wurdllst foar lt offlsjele ferkear I, 6tjtm t.rocn it
Taalburo fan Ie Fryske AkadeJIY.. Ljouwert (1986)" Prils:
f7,SO ..

Jo en ik sille it net alle dagen feminme, mar it skynt dat it Frysk yn
'e amtnerij wol mear brükt wurdt as west nat, Dat noat dan dien wurde
troch minaken dêr't men net fan oanninme mei dat se alle dagen mei dat
Frysk anpiele of dat se allegearre in MJ-h-diplana ha.. On sokken in
stik ark yn bannen te j aan, is boppenearrrle wurdlist tltkarmen mei faktaal
op it rrêd fan it offisjele ferkear .. It is it doel dat mei help fan it
ienfaldich tltfierde boekje fan in goed 50 siden in amtner op grOn fan
in Ibllansk wurd in gaadlike Fryske wjergader fine kin.

Der soe tsj in sa' n opset ynbrocht wurde kinne dat it tige nuver is
cm de stipejouwing fia in care taal te dwaan, rnmers de brüker kin
allinnich tagong ta in goed Frysk wurd krije fia it Hollanske ek.wivalint.
Op himsels kin ik my sa' n beswier wol yntinke, mar ik leau dat in list
mei Nederlanske yngongen al de meast praktyske wei is. De mmsken dy't
it ark brüke rroatte, binne na ienris allegearre twatalich, sterker noch,
it wurk dat se der mei dwaan moatte, sille se alrneast al earder dien ha
yn it Hollansk, de hiele wurkanjouwing is Hbllansk, en dan sitte de
HoJ.J.anske frazen j in au sa mar te sizzen al foar yn 'e kop. Hoe faak
kant it net foar dat Fryskskriuwers it oersetwurdboek Ibllansk-Frysk
ynsjogge au it ris op syn moaifrysk stzze te kinnen? It grutste rnanko
fan Ie Lëste ferzje dêrfan (fan 1985) is nei myn betinken dan ek dat
der temin ferskaat aan aardich Frysk jOn wurdt..

It foarwurd giet op dy prinsipiêle kwestje oars net yn en lit it by:
aDizze "Wurdlist foar it offisjeel ferkear" rit is te boopjen dat it
taalburo mei syn wurden wat minder rO.ch anspringt as mei syn eigen
titels, s .d.. ] is bedoeld as help faar minsken dy' t yn it offisjeel
ferkear it Frysk brüke wolle en der mei it wurdboek net rjocht tltkcmne.
Neist wurden dylt net yn it Frysk Wurdboek 1984 [dat sil 1985 Wêze
rroatte, it jier fan titjefte fan it nederlansk-fryske part, it is te
hoopj en dat i t taalburo mei syn wurden wat minder rOch anspringt as mei
syn j iertallen, s .. d .. ] steane, binne ek faakbrOkte fêste titdrukkings op
ncmnen ani t dy by it oersetten faak swierrichheden jouwe"" It kin aan
rnyn ynterpretaasj efermogen lizze, mar ik kin hj ir net aars tlt lêze as dat
de keeper faar syn trije ryksdaalders wurden en titdrukkings weran krijt
dy' t er noch net yn syn wurdboek stean hie.

En dat liket dochs wol wat femeukeratyL Ik haw in tafallige side
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(nr. 26) öer op neisjoen, en fan "e 24 Lenma's kinne jo 13 streekrjocht
yn it wur~k weranfine. OOroerhirme karme noch twa dy't net in eigen
yngong yn it wurdboek bawwe, mar dy' t dêr wol sünder problemen tlt des
tillearre 'WlJt"de kinne, Sa joot it wurdboek kortparkeren net, mar ko;tPar
keerder - '~oartparkearder I stiet der wol yn, en fit kudde - I keppel' rroat
dochs ek "",ol de gearstalling I keppeldier' te heljen Wêze. Fansels, de
"'Wurdlist1't jout wolris wat mear (sa bat it wurdboek by knelptmt gjin
otdrukking mei "oast,") en ienkear ris hiel wat aars (foar kunsblezel
wol de "VilUIdlist" ynstee fan 'keunsttrie(d) , 'keunstrizel i ha) , mar
fakernOch "Wl.lrdt itselde jOn as yn it wurdboek, en hie yn "e oare gefallen
de taalbrtaker him mei it wurdboek ek noch skoan rëde kind. Mei dizze
krityk wo1 ik aars net sizze dat i t net in goed ding Wêze soe dat de
offisjele ferkearfchheden fit it wurdboek net in plakje fine rrochten yn
dizze "WuJedlist"» krekt oarscm, alles stiet na moai byelkoar, mar i t
liket my al sa ta dat it foarwurd in ferkearde foarstelling fan saken
joute

Yn it fierdere fan dit besprek wee ik yngean op 'e kwaliteit fan
"e eersettings en op "e kwestj e hokker wurden oft yn i t boekj e in plak
krige ba. It is sa wol te sjen dat it mëd fan it offisje1e ferkear in
wide anfierning krige bat. Dat maatregel en malafide dêr yn thiLs hearre,
wol rny fuortendaliks wol aan, en luncbpakket faltroiskien yn in tiid
fan min fergoede tsj instreizen ek noch wol te ferdigenj en, mar wat
hawwe bygelyks in uitgetreden trap, aangeschreven cirkel of sels lexi
oa:netrie ( I) mei amtnerstaal te krijen?

De logika fan op:ll.mmen is ek wolris net hielenèal dtldlik, en dan
doel ik foaral op "e semantysk trochsichtige gearstallings. Mei it doel
en it publyk fan it boekje fOOI eagen hie it neffens my it ferstannichste
west en lit dy dingen mar hielenàal wei (sjoch ek myn riddenearring
hj irboppe by kuddedier), want na steane registratiekosten, registratie
mmner en registratierecht der wol by en bygelyks registratiebureau,
registratieleges, registratierroeilijkheid, registratieproblean, ~
stratiearobtenaar, registratietypnachine en registratieoudehoer net.
Trouwens, at we it dochs oer effisjinsje ha, at jo aanhouden oersette
mei "oanhäl.de", Wêran nimne jo dan fêste ferbinings~i as een agenda
p..mt aanhouden, een kavel aanhouden en personeel aanhouden mei hieltyd
"oanhälde' yn Ie oersetting dërnjonken yn ue goedichheid noch op?

Wat ek moai is, is in wurd as rijksaccam.tantdienst (rioolwater
zuiveringsinstallatie krekt derboppe is inBelde noch langer foarbyld).
Wêran wurdt saun folslein trochsichtich wurd mei in folslein trochsich
tige oersetting as Iryksakkountanttsj Inst.' eins op:laaIll? Ik kin mar ien
reden betinke, en dat is cm twa yngongen route fit te sparj en, want noch
rijk noch aCCOillltant noch dienst binne opnaam, en dat binne allegearre
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stik foor stik ek noch wol amtlike wurdenl At jo dan dochs aan 'e gong
binne, meitsje der dan rijksaccountantsdienstragx:>rtevaluatie fan, want
rag;x::>rt en evaluatie hawwe ek gj in yngong krige.. "Mar d:y wur'den steane
allegearre kreas yn i t Frysk 'Wurdboek (1985) 11'1, sille de gearstalders
fan Ie "'Wurdlist 1'1 rappe.. "Mar dêr steane rijksaCCOlmtant, accountants
dienst, dienstrapport en rapportevaluatie ek net ynt ", bring ik dër dan
wer tsj in yn..

Dan wat oer de Fryske oersettings fan "e Hollanske lemna' s, oftewel
hoe rüch giet it Taalburo mei syn wurden cm? Ik jouw yn It foar fuor
tendaliks ta dat ik ek lang net altiten wat betters witte soe, mar
dochs mei leau "k wol sein wurde dat de "'Wurdlist1'1 noch net oeral de
ideale oersetting fün bate Noch it minst slim is dat by d:y oersettings
dy' t sanantysk wol korrekt binne, mar dêr l t dochs in part fan "e krCldi
gens fan 'e Hollanske titdrukking ferlem gong is.. At jo dus leeuwe(aanl
deel (dat tusken heakjes ek wer kreas Yn i t wurdboek stiet) oersette
mei 'fierwei it grutste part' dan giet der dochs wat fan "e rook en Ie
smaak ferlern..

Wat sl1nmer is, en neffens myn yndruk ek faker foarkant, binne
oersettings dy't minder spesifyk binne as it hollanske wurd.. sa hoecht
IOffalferwurking' bygelyks net altyd op eatp?Stering "fit te draaten. Of

nim ris in typysk offisjeel ferkearswurd as driestuiversranan, dat
geeffolksfrysk oerset wrdt mei IflutrananI, mar dat dochs net hielendal
itselde is .. Fansels, it is te ferdigenjen dat eltse driestuiversranan
in flutrcman is, mar oarsan? De Fryske literatuer tilt nei myn oardiel
op fan Ie flutranans, wylst jo de driestuiversranans der roei in laII'pke
sykje maatte..

Sokke gefallen binne ferfelend, want de brüker dy,t de "Wurdlistl'l
net hiel kritysk hantearret, kin mei help derfan dingen opskriuwe dy't
er hlelendal net bedoeld bat" Dat kin ek by dy oersettings dêr't de
"Wurdlist 1'1 darwel de planke krekt even mtsroatt., sa is neffens my de
door ons aangehangen gedachte net hielendal itselde as 'it idee dêrlt
wy fan tltgeanel, andat foar myn gefoel by de Hollanske formulearring de
uterder it ek wier lens Wêze maat roei syn gedachte, wylst dat yn de
Fryske formulearring roei it idee net perfoarst hoecht..

Mei de eenbolden roarm, loswel te anskriuwen as goedfrysk mar
fleksibel, hie Ik net de aldermeaste muoite, al kaam it inkeldris foor
dat der foar itselde j Ud in justjes gevere, of ek Fryskere foarrn jOn
wurde kind hie .. Wêran bygelyks yngtee fan reinigingsmiddel - Ireini
gingsmiddel' net Iskj im1ak(kers }roiddel I, of noch better : Iskj Irmakkere
guod'? Yn it Frysk ha jo armers ek 'Ofwaskersguod', 'wriuwersguod' en
'droechskj irdersguod' ..

Nei myn betinken is de WWurdlist" dus noch net perfekt .. No is dy
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hege steat: Illinsklikerwiis miskien ek nea te berikken. M3.r besykj en is
it neiste rjocht, en it ferbetterjen fan wurdboeken en wurdlisten soe
idealiter in pennanint trochgeand proses ~e moatte. By de "Wurdlist"
ha se dat sels, Ofgeand op it foarwurd, ek wol sa yn "e holle, en dêr
wordt aan 'e brOkers sels frege cm oantek.enings te meitsjen en de fol
kwattele eksllrplaren wer by it Taalburo yn te leverjen; dërnet kin de
iverige oantek.ender wer in. skj in boek.j e meikrij e. It is te hoopj en dat
it yndied sa wurket, mar it systeem docht wol bot in berop op it gefoel
foar langet~angenby de minsken: in list mei oanfollings en fer
betterings yn "e rnarzje is no ienris mear wurdich as ien sürder,

Dat bringt my noch by in steurend fersan fan it boekje: it is
folslein 'Ondtldlik wa' t de eventueel teloarstelde brüker him lulk op
rneitsje kin. De titelside jout dêroer gjin inkelde oarwizfnq.. Der is al
in Rienk. de Haan dy't it foarwurd Ondertek.enet, mar hy docht dat "foar
it Taalburo fan de Fryske Akademy", dat der skine mear lju mei anneks te
Wêzen. Eefkes earder is yndied praat fan in "karkcmnisje fan i t Taalbu
ro", mar wa' t dat binne, wurde wy net gewaar. Benaud cm op "e kop te
krij en? Of falske beskiedenens?

Wy sille it mar op it l~te balde, en Wêran ek net? Want der steane
by it seksje goede en aardige fynsten yn it boekje, dêr't by opfalt dat
yn dy gefallen dat de "Wurdlist" wat Of doart te wiken fan 'e Hall.anske
formulearr ing i t Frysk meastentiids wol sa ge.woan bylket as de stêdhtls
taal yn it foarbyld. Foarbylden yn it sjenre binne bygelyks 'net botte
praatsk' foar onnededeelzaam, 'riarplicht' foar aanlijngebod en lbetelle
ferlof' foar verlof met behoud van loon. Dat i t spitigernOch ek wolris
krek.t de care kant otgiet, bewiist bygelyks eerherstel, dêr' t it Frysk
sa 't liket neat betters bat as 'rehabilitaasje'. wat fierders oer de
hiele liny wurdearre wurde noac, is, dat de gearstallers writen dien ha
au mei alternative oersettings foar it ljocht te kannen. sa Ls der
tan1nsten nochris wat te kiezen, jo kirme jo wurdkar ris fariearje of
gaadliker by de antekst oanpasse,

In goed en linich brOken fan it Frysk, dër kin ek in net-amtner
dizze "Wurdlist ll grif wol cm wurdearje. Sterker noch, cm my mei er
meidraaie Yn •e rees on •e Obe Postmapriis.

Siebren Dyk
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o p I T M E D

c. Hoppenbrouwers e.o. (otj. ):
Proeven van Taalwetenschap. Gro
ningen (1986) [= TABU 16, 2 ]

I Proeven van Taalwetenschap' is in
spesjaal nOmer fan it tydskrift
TABU, ütjün by gelegenheid fan it
emeritaat fan prof A. Sassen. De
baldel befettet 39 artikels ferdield
oer fiif öfdielingen: 'categoriale
Grarrmatica en Banantiek', 'Gavern
ment en Binding', 'Fcn::>logie' ,
I Morfologie', Taaldescriptie' r

Taal en Regio'. It boek kin aan
rikka:nendearre wurde aan elkenien
mei in alganiene niget aan taal
kunde. Dat it yn dizze ruoryk op
i t alj emint bracht wurdt, kant
au I t der twa artikels yn steane
dy' t ek mear spesifyk foor de
frisistyk fan belang ~e kinne.

Henk Bloemboff besjucht yn syn
artikel 'Rimpels door •reenfels' ,
gefallen fan i t nasalearjen fan in
!!!... foa r !.- yn i t oertsjongersk,
ferlykj e Fryske foarbylden lykas
konfoor, kanter, ronfel.

Hiel nij sgj irrich is fierders it
artikel fan Ineke SChuurman en
Annet Wier inga oer ' Syntactische
nrnen-incoq::oratie bij infinitieven
en deelwoorden' yn i t Gr tnsl.änsk.
(De earstnearrde skriuwster bat yn
Linguistics in the Netherlands
1987 (Dordrecht, Fbris) op s, 187

194 noch in artikel oer i tselde
Onderwerp). It giet oer it fer
skynse1 dat in haadwurd (in foarwerp
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of bepaling) Onder beskate anstan-
nichheden ynl.rve wurdt by syn
tiidwurd en dër ien wurd mei
foarmet, ferlykje rroeke zat te
eerabbels schillen en Jaan zat te
boukj e lezen. Itselde fencmeen
oppenearret him ek yn i t Frysk
(j irpelskile, boekjel~e). Der

binne lykwols yn it earste aankan
men ynteressante ferskillen mei
i t Grinslansk. It soe in goed
ding ~e, at i t ferskynsel fan
ncmenynkorporaasj e .foar i t Frysk
ekris ntsocht waard.

(jb)

Co-frisica IA en IE(1986 ): OUd
friese kronieken uit bet hand

schrift Leeuwarden RA Schw. 3992,
uitgegeven door R.D. Meijering

Co-Frisica is in nij e frisistyske
rige, in mienskiplik. ündem:inrnen
fan 'e Stüdzjerjocbtingen Frysk
aan "e V. U. en oan •e U. v •A. en
it Fach Friesische Pbilologie fan
I eChristian-Albrechts-Universitat
yn Kiel. De rige set ntem mei in
earste nOmer dat bestiet ot twa
nänske dielen en dat in t.ekstnt
j efte befettet fan in stikrnannich
Aldfryske kronykjes nt, inhanskrift
fan i t Ryksargyf yn LjotMert.
Meijering bat se otjOn en foarsjoen
fan in koarte Ynlieding en in
glossarium.
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