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Ynliedinjg

As wjerlûd fan it 7de Fryske Filologekongres forskynt nou Philologia
Frisica Aamo 1975. It hat der folIe fan dat it de kongreskom:misjes net barre
mei de lêzingen en neipetearen binnen koarte tiid nei it kongres ut to jaen;
ek nou -wer leit der frijhwat tiid tusken it kongres en de forskining fan it
forslachboek.
De he ar Arhammar hat twa sprekkerstiden folIe mei syn lêzing oer it
Helgolànsk. De kommisje is him dêr tige tankber foar, mei't er sa
it gat opfolle dat ûntstien wie trochdat Prof. Schmidt ut Marburg it in
wike foar it kongres êfwitte liet. It gefolch wie lykwols, dat it twadde
stik fan Arhammar syn lêzing foar in part mar heal ré wie en noch fierder
ûtwurke wurde moast. Boppedat hie de sprekker yn it neipetear tasein, dat
er dekri tyske lûden dy't er hearre litten hie, yn syn ûtwurking fan 'e lêzing
fierder forantwurdzje soe. Dizze en oare omstannichheden makken dat it
foar him nochal hwat tiid ferge, mear as dat de kommisje einliks wol woe.
Omdat i t der doe ek noch nei ûtseach, dat it einresultaet it ramt fan
Philologia Frisica fier to bûten gean soe, is yn ûnderling oerliz mei de hear
Arhammar bisletten, dat hy in gearfetting fan syn lêzing jaen soe, en dat
foar de publikaesje fan syn hiele stûdzje nei oare mooglikheden omsjoen
wurde soe. De tekst fan de earste lêzing dy't yn dit boekje opnommen is,
moast noch langer op wachte wurde.
It is spitich dat de publikaesje fan it wurk fan oare sprekkers op sa'n
manier opkeard wurdt. Nimmen is der mear fan oertsjûge dat sawol
kongresgongers as sprekkers rjocht ha op in sa gau mooglik forskinen fan it
kongresforslach as de kommisje. Dan kin ek foarkommen wurde dat in foarjefte as de lêzing fan de hear Van Buijtenen letter forskynt as it wurk dêr't
dy foarjefte diel fan ûtmakket,
Nettsjinsteande dat allegearre, leit Philologia Frisica Anno 1975 nou foar
jimme. De kongreskommisje winsket it in goede reis.

7

IT SAWNDE FRYSKE FILOLOGEKONGRES

ORGANISEARRE TROCH DE FRYSKE AKADEMY

Programma

Woansdei 22 oktober 1975
ALDFRYSK, RJOCHTSSKIEDNIS, LITERATUERKUNDE
(Aula Provinsiale Bibliotheek, Ljouwert)
9.30
9.45
10.30
11.15
12.00
13.00
14.30
15.30
16.00
17.30
18.30
21.00

Iepening fan it kongres troch de kongresfoarsitter.
H. D. MEIJERING, De tael fan de Ommelanner rjo ch tshánskriften.
Neipetear en kofjeskoft.
M. P. VAN BUIJTENEN, Staveren - Dendermonde: rechtshistorische achtergronden?
Neipetear.
Untfangst en kofjemie1 by de AGO-forsekeringen, troch de AGO oanbean.
F. DAM, Tuskentiidske balans.
Neipetear en théskoft.
Iepening fan de ûtstalling 'De twirjende tweintiger jierren' yn it
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum.
Untfangst troch it stedsbistjûr fan Ljouwert yn it stedhûs.
Káld buffet, oanbean troch it stedsbistjûr fan Ljouwert yn it kunstsin trum Prinsetûn,
Untfangst troch de fädden fan it Dr. H. Popta-gasthûs yn it Poptaslot to Marsum.
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Tongersdei 23 oktober 1975
DIALEKTKUNDE

(De Malle m ok, Sleat; 't Kalkoentje, Hynljippen)
9.45 J. DAAN, Dialektaal.
10.30 Neipetear en kofjeskoft.
11.15 N. ARHAMMAR, Die Sprache Helgolands und ihre Erforschung
(foarste part).
12.30 Kofjemie1, oanbean troch de C.C.F.
14.30 Wolkom troch it stedsbistjûr fan Hynljippen.
15.00 N. ÁRHAMMAR, Die Sprache Helgolands und ihre Erforschung
(twadde part).
15.45 Neipetear en théskoft,
16.00 Ynlieding troch F. STALLMANN oer Hynljippen, folge troch in
kuijer troch de stêd mei bisyk oan it bidriuw Oud Hindeloop er Kunst
CV en it museum De Hidde Nijland Stichting.
19.00 Jounsmie1, oanbean troch de Fryske Akademy, yn de Nynkepleats to
Piaem

Freed 24 oktober 1975
FOLKSKUNDE, LEKSIKOGRAFY

(Lammers van Buerenseal fan de Psy chiatryshe Ynrjo cliting to Frjentsjer)
9.15
9.30
10.15
11.00
12.00
12.30
13.30

Wolkom troch de direksje fan 'e P.l.
J. VAN DER KOOI, Folksforhalen as fortelstoffe.
Neipetear en kofjeskoft.
D.A. TAMMINGA, Aventûrenfan in wurdboekman.
Sluting fan it kongres troch de kongresfoarsitter.
Untfangst troch it stedsbistjûr fan Frjentsjer op it stedhûs.
Ofslutend miel yn de Bogt fan Guné, oanbean troch it stedsbistjûr
fan Frjentsjer.
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Prof Dr. W. J. Buma (Grins)
IEPENINGSWURD
Achte talnearders,
It komt foar in kongresfoarsitter op om yn 'e earste gearsit de bywêzigen
to bigroetsjen. Dat doch ik dan hjirby ut namme fan 'e Fryske Akademy,
dy't neffens goede wizánsje dizze wittenskipsdagen forsoarget. De tariedingskommisje hat eare fan har wurk hawn, hwant it tal dielnimmers is greater as
trije jier forlyn. Dat der sa'n flecht op 'e koai is, sille wy oan trije dingen
taskriuwe moatte. Yn 't foarste plak is it de foarstapnimmers slagge en stal in
pûrbêste wurklist gear mei ynliedingen op ûnderskate gebieten. Twad waerden de gearkomsten op oanstean fan guon ûnderwyslju forskoud nei de
hjerstfakánsje yn 'e lêste helte fan oktober. Trêd binne de omballingen by
dit kongres, ik bidoel de utsjes en ûntfangsten, in skoandere gelegenheit om
mei it eigen aerd fan Frysláns Sûdhoeke foar 't earst of farmijs yn 'e kunde
to kommen. It nijsgjirrige is diskear nammentlik dat njonken de fêste
plakken Ljouwert en Frjentsjer de stedtsjes Sleat en Hylpen, dy't suver sels
in monumint binne, ûs yn dit monumintejier herbergje sille. Fan dat oangeande bring ik hulde oan 'e saeklike direkteur fan 'e Akademy, de Hear
Keimpe Sikkema, dy't it saeklike en idéele sa treflik meiinoar forbynt en
gemeente bistjûrders, de fädden fan it Poptaslot, in forsekeringsmaetskippij
en Frysláns greatste molkforwurkjend bidriuw sa fier wit to krijen, dat se
aenst foar taellju yn 't spier sille.
It is my tige nei 't sin dat ik hjir de boargemaster fan Ljouwert, de Hear
Brandsma, en de wethálder, de Hear Ten Brug, forwolkomje mei. Wy stelle
it wakker op priis dat Josels as earste boarger fan Frysläns haedstêd yn ûs
formidden binne en wy tankje Jo en Jou wethálder foar Jimme bilangstelling. Wy witte dat de Akademy aloan op 'e stipe fan 'e gemeente
Ljouwert tidigje kin. Troch de meiwurking en help fan it pleatslike bistjûr
koe de Akademy yn 'e èfroune 25 jier de swetten jimmer wider ûtlizze en
dêr binne wy wiis mei.
Mei blidens sjogge wy hjir alle kearen weroan in ploechje dielnimmers
ut No ardfryslán, in kontrei, dêr't wy ûs op 'en nausten oan forboun fiele.
Wy hjir yn Westerlauwersk Fryslán folgje jimme krewearjen foar it biháld
fan it eigene net as bûtensteanders, mar as Friezen, as Ieaten fan 'e selde
grize, hege stamrne. Jimme taelstriid is swier, helte swierder as uzes, en wy
winskje jimme ta dat jimme de moed, de krêft en de faesje hawwe en hálde
sille om de ûntfrysking fan jimme lán op to kearen.
Ut namme fan 'e hiele gearkomste wol ik nou in bisûnder hertlik wurd fan
wolkom rjochtsje ta de iene sprekster en de seis sprekkers, dy't hjir hjoed,
moarn en oaremoarn op 'e tekst sille. Wy hawwe it 0 sa wurdearre dat de
ynlieders fuortendaliks tatynge jown hawwe, doe't se ûtnoege waerden om
foar ûs in lêzing to hálden. As ik by de oarspronklike rige sprekkers lans
gean, dan falt it my op, dat ûnder harren in Hollánske, in Brabander, in
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Grinslanner, in Dûtsker en in Sweed binne, dy't mei trije Friezen it wittenskipspart op 'e noed nimme sille. It docht ûs goed dat lju ut hast it hiele
Germaenske taelgebiet wei niget oan ûs ieuwenálde sprake en skiednis
hawwe. Soe der noch eat fan 'e álde rom fan ûs folk oerbleaun wêze, dêr't
nimmen minder as Tacitus fan sein hat, dat de namme fan 'e Friezen forneamd wie mank de Germanen? Yn alle gefallen binne wy tankber foar de
wittenskiplike bydragen om utens wei, dy't grif seadden oan 'e Fryske dyk
sette sille.
De opset fan dit kongres is oer 't generael gelyk oan dy fan it foarige yn
1972. Ek diskear krije wy foardrachten to hearren op alderhanne mêd en
komt der net ien algemien ûnderwerp oan 'e oarder, dêr't de sprekkers
allegearre oan boun binne. De Fryske Akademy soe ik oanriede wolle om
allyksa op it achtste kongres yn 1978 sa folIe mooglik forskaet to jaen.
Bitink en bihertigje de fersrigels ut Goethe syn "Faust":
'Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen,
Undjeder geht zufrieden aus dem Haus',
Us taelkundekongressen binne likefolIe heechtiden yn it Fryske wittenskipslibben. It wie in wiis bislût yn 1956 om mei dizze gearkomsten ut ein
to setten. Sokke gearflechten freegje it omtinken fan in bulte lju foar
Frysláns kultuer en hja litte sjen, hokker bitsjutting de stûdzje fan ûs tael,
skiednis en skriftekennisse hat, ek foar ûtlanners, Yn dit monumintejier is it
noch net ta eltsenien trochkrongen, dat wy net allinne älde histoaryske
bouwurken yn eare hálde en hoedzje moatte, mar noch hel te mear noed
hawwe to stean fan ûs sprake, om't dy it greatste, libbene tsjûgenis is fan ûs
forline, it mandegoed fan it Fryske folk, dêr't de tiden har merk op set
hawwe.
Mei it sa wêze, dat dizze dagen fortuten dwaen sille foar de wittenskip
en de ban tusken de Frysksinnigen bisterkje. Jimme foarsitter hopet, dat
Jim nei êfrin fan dit barren sizze sille: "Wy hiene dit net graech misse
wold, it hat ûs goed dien yn dit Fryske formidden to forkearen". Dat soe de
bêste hulde wêze foar de Fryske Akademy, dy't dit allegearre sa mei sin en
soarch taret hat, de Fryske Akademy, dy't - forjit it nea net - uzes
meiînoar is.
Dan haw ik noch trije meidielingen. De earste is dat MI. DI. K. de Vries,
de wittenskiplik direkteur fan 'e Akademy, de foarste kongresdei net meimeitsje kin, om't er mei oare keamerleden troch de Keninginne ûntfongen
wurdt. En de Keninginne mei men fansels net wachtsje litte. It twadde dat
ik Jimme trochdwaen moat, is dat Prof. Ludwig Erich Schmitt ut Marburg
ûs in wike foar it kongres to witten dien hat dat er bihindere wie. Der is
aldergeloks in ûtwei ut 'e swierrichheden foun, meidat lektor Arhammar
twakear foar it buordtsje komme sil en de sprekkerstiid fan Prof. Schmitt
derby kriget. Der binne dus net acht, mar sawn ynlieders. Nils Ärhammar,
dy't foar syn baes yn 'e bocht springt, hat rjocht op ûs bisûndere tank. It
tredde dat Jimme witte moatte is dat Douwe Tamminga de ûtstalling fan 'e
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middei yu it Frysk LetterkundichMuseum iepenje sil. Alle kongresgongers
kinne ly1..;:wols net tage1yk yn it Museumgebou, dat wy moatte dêr yn twa
ploegen tlinne. Oant safier de nedichste meidie1ingen, de oare komme wol
yn 'e rin fan dizze dagen.
Yn it bitrouwen dat Jimme fan Jim kant fleurich en ienriedich alle war
dwaen siJle om dit kongres slagje to litten, iepenje ik mei dizze hammerslach it sawade Fryske filologekongres.
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Dr. H. D. Meijen:ng (Abcoude)
DE TAEL FAN DE OMMELANNER R]OCHTSHANSKRIFTEN
(Utkomsten en problemen fan it YSF-projekt ommelanner hànskriften. In
bydrage ta de bistudearring fan de ûntfrysking fan Grinslàn)

1. De áldfryske literatuer bistiet foar in great part ut rjochtshànskriften. Wy
hawwe nou noch 16greatere hánskriften, ien ynkunabel, en dêmeist lytsere
fragminten (de oarkonden, de kroniken en de houlikstaspraken lit ik bûten
biskêging}. Wy witte dat der mear hánskriften west hawwe, mar hoe great it
tal dêrfan wie, is net ut to meitsjen. En dan hawwe wy it noch allinnich mar
oer dy hánskriften dy't yn it Aldfrysk skreaun binne. Mar de wichtichste
teksten ut de äldfryske hánskriften komme ek foar yn in nedersaksyske oersetting yn ien of mear biwurkingen ut Grinslàn. Dy ut it Aldfrysk oersetten
rjochtsteksten en in net minder great tal regionale Grinslanner teksten,
dêr't net in àldfrysk foarbyld fan oerlevere is, foarmjede ynhàld fan de
saneamde ommelanner hánskriften. Op it stuit binne der sa likernöch 200
hánskriften bikend, dy't wy ta dy groep rekkenje kinne. De measte binne yn
de 16de ieu ûntstien. Fan it äldste hánskrift, yn 1972 troch Gerbenzon yn
it Ryksarchyf yn Assen ûntdutsen, soe in part àlder as 1450 wêze kinne.
Ofgeande op de oerlevering fan op it stuit moatte wy sizze datde àldfrvske
literatuer syn greatste forsprieding hawn hat yn Grinslàn, yn it Nedersaksysk, yn de 16de ieu!
De hánskriften en de teksten kinne in goed byld jaen fan de rjochtsûntjowing yn Grinslán, mar ek foar de àldfryske filology binne se fan bilang.
Ut guon teksten binne nammentlik àldfryske foarbylden of to lieden, dy't
op harsels net mear bikend binne. Mar de hànskriften lizze forspraet oer
ûnderskate bibleteken en archiven, hja binne faek net of min biskreaun,
it tal manuskripten is great, en de ûnderlinge forhàlding is net dûdlik, Dat sil
ien fan de redenen wêze dat de ommelanner hánskriften to min achtslein
wurde. Dêr komt dan noch by dat de Grinslanner de ynhàld faeks to frysk
is, wylst de Fries in foarkar hat foar fryske teksten dy't ek yn it Frysk
skreaun binne. Ek net-fryske frisisten ûnderskatte trouwens wolris it bilang
fan de ommelanner hànskriften; forl. Sjölin 1969, s. 12, en Sjölin 1970,
b.g. s. 52. Om ut dy ûnbifredigjende sitewaesje to kommen is in jiermennich
lyn it YSF-projekt Ommelanner hànskriften opsetten.
2. Fansels kinne de ommelanner hánskriften net op deselde wize bihannele
wurde as de äldfryske rjochtshánskriften (in yngeande biskriuwing en ûtjefte
fan elk hànskrift): dêrfoar is it tal to great, dêrfoar is der ek to min forskil
tusken de ûnderskate redaksjes fan de teksten. Mar de sitewaesje fan op it
stuit is net idéael: ien dy't b.g. de Text des Rechtes bistudearje wol, moat
earst alle hánskriften trochnimme en de ûnderlinge forhàlding fan de yn dat
forbàn relevante teksten fêststelle, ear't er mei it eigentlike ûndersyk bigjinne
kin. Fan guon teksten binne it foarkommen en de filiaesje (foar in part)
utsocht: de Excepta legum (Gerbenzon 1956), it Rudolfsboek (Gerbcn14

zon 1961a), de Wilkerren fan de Opstalsbeam (Meijering 1974), de 17
kêsten (AJgra 1966). Ek oer it Syndrjocht is hwat mear bikend (Bary 1974),
en op de "\IUbinne wy oer de tekst Fan St. Augustinus gear.
Om alt east in earste oriëntaesje mooglik to meitsjen wurde fan alle hánskriften i-enfäldige ynháldsbiskriuwingen opsteld en publisearre (sj. foar in
earste publikaesje Gerbenzon en Meijering 1972 en 1977). Dat wurk is noch
net dien: binammen de hss, yn Ljouwert en yn it Ryks- en Gemeente-archyf
yn Grins binne noch mar foar in part biskreaun. Mar ek hwannear't dy
biskriuwirig dien is, bliuwt der foar de ûndersiker noch wol archyfwurk oer:
de teksten binne net yn alle hss. op deselde manier oantsjutten en fan elkoar
ûnderskaet; guon teksten komme yn it iene hs. apart foar, yn it oare as
ûnderdiel fan in greatere tekst (Van ploech roeffb.g.).
Hwa't niget ha soeom oan dy earste ynventarisaesje mei to dwaen, kin
him by it skriuwerskip fan de YSF opjaen.
3. Nei of neist it opstellen fan ienfáldige ynháldsbiskriuwingen binne der
mear mooglikheden ta bistudearring fan de hánskriften. In yngeande kodikologyske biskriuwing fan alle - mear as 200 - hánskriften is amper
mooglik (yn Gerbenzon 1956 binne in stikmennich hss. op dy manier
ûndersocht). Inkelde álde of yn oar opsicht wichtige hss. soene lykwols
yngeander biskreaun wurde moatte.
Hwannear't de biskriuwing al safolle problemen jowt, is in diplomatyske
edysje fan alle hss. hielendal ûnmooglik (en sels al soe dy al mooglik wêze:
hwat is dêr winliken it rendemint fan?). In krityske edysje per tekst soe
tinkber wêze, mar de foarbylden dy't wy dêrfan hawwe (Rudolfsboek en de
Wilkerren fan de Opstalsbeam), wiene sa biwurklik, dat de fraech opkomt
aft it rendabel is om op dy manier fan alle teksten in ûtjefte to meitsjen.
Wy soene faeks bigjinne kinne mei in oersjoch fan eardere edysjes fan
bipaelde teksten (op de manier fan de Zeer voorlopige lijst; Gerbenzon
1961, 1975), sadat by it biskriuwen forwizingen mooglik binne. Mei in
krityske edysje fan de teksten dy't noch net earder publisearre binne, soe
dan bigoun wurde kinne. In stinsele ófskrift fan ien as twa bitroubere hss.
soe faeks ek fortuten dwaen, en soe net al to biwurklik hoege to wêzen.
In ûndersyk nei de fraech hoe't de hánskriften ta stán kommen binne, is
nijsgjirrich, mar dy fraech is net maklik to biantwurdzjen. In earste ûndersyk nei skrift en scriptoria hat Gerbenzon dien (Gerbenzon 1950). Dêrmei
hinget de fraech gear, hwerom't de hss. kopie arre binne (en dan op sa'n
greate skael dat wy der nou noch safolle fan ha). Ha se juridysk .funksjonearre (earst yn 1601 wurdt foar Grinslán in nij lánrjocht ynfierd), of wie
harren hitsjutting doedestiids binammen idéologysk (de Ommelannen
biroppe har op harren fryskens yn de striid tsjin de stêd Grins)?
Yn it ramt fan de wurkgroep binne foar dyjingen dy't gjin niget oan it drege
biskriuwen fan de hss. ha, wol mooglikheden ta in ûndersyk nei de persoanen
dy't mei de manuskripten anneks binne (bisitters, gearstallers, kopiisten). It
sammeljen fan gegevens oer dy persoanen (plak, tiid, funksje, komèf, ensfh.)
kin ynformaesje jaen oer it formidden dêr't de hss. yn funksjonearre ha.
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4.len fan de mooglikheden ta bistudearring is in taelkundich ûndersyk fan
de ommelanner hánskriften. Hwat hjirûnder folget, hat in foarriedich
karakter, mei't it filologyske foarwurk noch net dien is. Wy sette dy taelkundige bistudearring yn it ramt fan in forskynsel, dat wy ûnder de namme
fan "ûntfrysking" kenne. Dizze binadering shit net oan op eardere stûdzjes
fan it forskynsel, mar slût de risseltaten dêrfan likemin ut. Yn dialekt-géografysk ramt is de ûntfrysking bistudearre û.o. troch Schmitt en Heeroma
(Schmitt 1942 en û.o, Heeroma 1961). In nammekundich-nammegéografyske binadering fine wy yn stûdzjes fan Huizinga, Naarding en okkerjiers
fan Heeroma yn 'e mande mei Miedema (Huizinga 1914, Naarding 1961 en
Heeroma en Miedema 1972). Mei in yn haedsaek anthropologyske stûdzje
oer äldere perioaden bisiket Nyèssen ek fan de taelkundige ûntfrysking yn
de lette midsieuwen in forklearring to jaen (Nyèssen 1927). Mei in stelling
by in - chemyske - dissertaesje wiist Van der Plaats op in hiel oare foarm
fan ûntfrysking, dy't oant nou ta noch net bistudearre is: de mentale ûntfrysking fan Grinslán. Hoe komt it dat de Grinslanners, dy't yn de lette
midsieuwen en yn de 16de en 17de ieu har noch Friezen neame, wylst se
it Frysk as skriuw- en sprektael opjown ha, yn de folgjende ieuwen net
allinnich dy namme falIe litte, mar har sels dûdlik tsjin de Friezen öfsette
(Van der Plaats 1974, stelling 3)? Op dat stik bistiet der in forskil mei
Eastfryslàn, dat ek nou noch himsels as frysk sjocht, wylst dè taelkundige
ûn tfrysking dêr grif net letter foeI.
It giet yn it folgjende om ûntfrysking op in tige biheind gebiet, t.w. dat
fan de rjochtshánskriften. Wy forlykje de Grinslanner ommelanner rjochtsmanuskripten mei de áldfryske codices. Om misbigryp foar to kommen: it
giet dus net om it Grinslánsk fan de 16de ieu, en likemin om it Aldfrysk.
Us objekt is de tige formalisearre skriuwtael fan dy hánskriften.
Foar sa'n forliking hawwe wy idéael materiael: yn beide gefallen giet it
om skriuwtael, en boppedat is it genre dêr't dy skriuwtael yn brûkt wurdt
gelyk, ja sels de teksten binne faek gelyk. It iennichste probleem jowt it
tiidsforskil: de jongere áldfryske codices binne yn de 15de ieu skreaun of
binne direkte kopyen fan 15de-ieuske hánskriften, wylst de ommelanner
hánskriften yn haedsaek 16de-ieusk binne. Mar op in tiidgenoat kaem de
tael fan de ommelanner hss. yn de 16de ieu al as álderwetsk oer, sadat ek
de swierrichheit fan it tiidsforskil faeks minder sterk jildt, as it op it earste
gesicht liket :
An dem slichten olden stijle der lant Rechten sal sich nemants stoeten, want
de wth dem ol den Friesschen tale also voertijdes ouergesett sint, doe noch
de duedessche spraicke oeck rauwer vnd vnhuirer gewest is Uohan Rengers
fan ten Post, sitearre by Gerbenzon 1961b ).
Op syn heechst fine wy to min differinsjaesje, hwant it giet foar in great part
om oersettingen. Dêrmei hinget de fraech gear oft it yn de beide groepen
hss., de áldfryske en de nedersaksyske ommelanner, wol om twa forskillende
talen giet. Dêrmei wol ik net sizze dat it Aldfrysk him mar sa'n lyts bytsje
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fan it Nedersaksysk ûnderskiedt, dat wy net fan aparte talen prate kinne,
mar wol dat de yn de hss. kon statearre forskilpunten mar op in biheind mêd
lizze en 1:ige oan de oerflakte bliuwe. De stelling soe to fordigenjen wêze dat
it yn de ûndersochte hss. om twa farianten fan ien tael giet. Mar dat is lykwols net mear as in kwesje fan terminology. Ek de forskillen tusken dy
farianten binne to biskriuwen, en sawol ut in eachpunt fan oansluting by
de tradysje as yn it ramt fan hwat wy fan it Frysk en it Nedersaksysk bûten
de ûndersochte hss. witte, is der gjin biswier tsjin om de iene fariant Aldfrysk
en de oare Nedersaksysk to neamen.
5. De forskillen binne foar in great part mei help fan substitûsjeregels to
biskriuwon, dy't yn guon gefallen altiten opgeane, mar meastentiids in
biheinde , statistyske wearde ha. Soms set it Nedersaksysk in trend fuort,
dy't yn it. Aldfrysk al to sjen is.
It is goed by de forliking forskillende nivo's to ûnderskieden:
De measte en dûdlikste substitûsjeregels fine wy op it mêd fan de grafematyk (en hwannear't wy ûs teksten ek yn sprutsen foarm hiene, op dat fan de
fonology).
Hwat de syngrafemen (de "konsonantgrafemen") oanbilanget konstatearje
wy b.g. dat hwannear't in áldfrysk wurd in th yn inisjale posysje hat, dy altiten mei in d korrespondearret (de th stiet yn de measte jonge áldfryske h ss.
ek al swak). In h yn inisjale posysje foar syngrafeem falt altiten wei. Mar yn
de measte gefallen komme de syngrafemen mei elkoar oerien.
Foar de autografemen (de "fokaelgrafemen") hawwe wy oan de VU in jier
as hwat lyn op in wurkkolleezje ris bisocht om substitûsjeregels op to stellen
yn de áldfryske en guon nedersaksyske redaksjes fan de tekst mei it forh ael
fan Karel en Redbad (de 13 "asega's"). Utgeande fan in grafeemynventaris
yn beide talen dy't 4 autografemen hat (a, e, i, 0», kamen wy ta de folgjende persintaezjes (tekstfrekwinsje):
In (a> in Unia (U) korrespondearret yn 45,35% fan de gefallen mei in (a>
yn in nedersaksyske redaksje (N); yn 20,35% mei in (e>, en yn 34,30% mei
in (0). By de forliking Jus 0) mei N wiene dy persintaezjes 58,09, 13,97,
resp. 27,94% .
By de trije oare autografemen yn de fryske redaksjes U en J kamen wy ta
dizze persintaezjes:

U-N J-N
(e)

<a>
<e)
(i)

(0)

41
43
2
14

33,33
44,68
2,84
19,15

U-N J-N
<i)

(e>
(i)
(0)

4041,67
55,37 56,67
4,62
1,67

U-N J-N
(0)

<a>
(i)
(0)

9,30 9,91
15,12 12,61
75,58 77,48

Op himsels kinne wy net in soad mei dy regels wurde. Wy soene mei help
dêrfan b.g. net in oersettingsprogramma foar in computer opstelIe kinne. Mar
hja jowe wol in bipaelde yndikaesje, en foar de áldfryske teksten hawwe wy
ek noch in middel om de "fryskens" fan de tael fan dy teksten of to mjitten:
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stiet op dat stik dûdlik tichter by de nedersaksyske redaksjes, as dat by U
it gefal is.
Op morfologysk nivo binne noch minder substitûsjcrcgels op to stellen: de
utgong -a yn fryske swakke substantiven en ynfinitiven korrespondearret
altiten mei -en yn de nedersaksyske foarmen (feitlik in morfografemyske
regel).
Yn in part. praet. korrespondearret meastentiids (jJ (= nul) + stam + suffiks mei ge- + stam + suffiks (yn inkelde ommelanner hss. ûntbrekt ge- lykwols konsekwint).
By de wurdfoarming sjogge wy dat b.g. it suffiks -ma oerienkomt mei
-inge (setma - settinge); ek it suffiks -(e)ne korrespondearret mei -inge
(leesne, lesene - lossinghe).
Leksikael is de substitûsje noch minder regelmjittich. Wy sjogge de folgjende min ofte mear regelmjittige substitûsjes: efter - nae; elkers - ander; iefta ofte; with - tegen(s); sella - vorcopen; ensfh.
Substitûsjes op syntaktysk nivo binne noch seldsumer. Krekt op dat stik
binne der amper forskillen. Wy scene op syn heechst tinke kinne oan in oar
gebrûk en in oare reksje fan guon preposysjes, of oan de forfanging fan in
optatyf yn it Aldfrysk troch in ynfinityf + helptiidwurd. Yn beide gefallen
hawwe wy lykwols mei ûntjowingen to krijen, dy't ek al yn it Aldfrysk
sichtber wurde.
It boppesteande jowt in oanwizing hwer't de fors killen tusken it ûndersochte Aldfrysk en Nedersaksysk lizze. Der binne - yn ûs hss. - lykwols
mear punten fan oerienkomst as punten fan forskil. De ommelanner oersetters ha har dûdlik by de äldfryske foarbylden oansletten, itsij mei opset
sin, itsij om't se gjin oare mooglikheden hiene.
6. Binammen mei juridyske ûtdrukkingen hiene de oersetters en kopiisten
problemen. By de bihanneling fan dy wurden yn de hánskriften kinne wy
rûchwei fjouwer kategoryen ûnderskiede:
a. Grafematysk net-yntegrearre lienwurden:
Aldfrysk: Thio alf te kest is ... - Nedersaksysk: De elfte keste is .
Dee elfte kyste is
.
tweer siden ('man-en-wiif') twe echte siden.
Wurden ut dizze kategory fine wy ek wol yn teksten, dêr't net in áldfrysk
foarbyld fan oerlevere is, b.g. kase (= áfr. kase 'striid') yn it Syndbrief fan
Loppersum.
b. Wurden dy't noch wol as lienwurden op to fetsjen binne, mar dy't grafematysk oanpast binne (hjir hat dus in substitûsjeregel wurke). In foarbyld:
hone foar áfr. hana 'bineidielde, kleijer'.
c. Wurden ut de beide foargeande kategoryen, dêr't in forklearring by stiet
(eksplisyt: dat is ... , of ymplisyt troch it yn oarsprong áldfryske wurd mei
de forklearring to forbinen troch off of ende, vnde):
denffrana, dat is den schulte (17 kêsten);
denfrana, dat ys de redye (idem, yn in oar hs.};
mit hoeren veer fachtum dat is verendeelen (Rudolfsboek);
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mede ges;elIen off gesinne (áfr. siana f. sith; Will. Ld. Opstalsbeam).
Yn guon. hss. fine wy lytse listen mei ditsoarte forklearringen. Ien dêrfan hat
Gerbenz-on publisearre (Gerbenzon 1961b). Inkelde foarbylden: kedden kyuen (sj. ûnder d.); keden - kundigen; keder - bode des lants; en ut in oar
hs. (LjoL1lVert PB, hs. 1351): frana - schulte; lauwa - hereditas. Gerbenzon
hat gelyl< as er seit dat de forklearringen ut dy listen ûs gjin nije ynformaesje
oer it Aldfrysk bisoargje. Hja jowe lykwols wol in aerdich byld derfan,
hwer't f-oar in Grinslanner yn de 16de ieu de problemen by it bigripen fan
àldfryske teksten of wurden leinen. In fraech is wol, oft it by wurden ut
dizze ka.t.egory om in inkeld taelkundige, of ek om in juridyske forklearring
giet.
d. Wurden dy't forkeard oersetten binne, hwat dus wiist op in net-bigripen
fan it Aldfrysk. Ta dy kategory hearre ek de wurden dy't forkeard skreaun
of hielendal weilitten binne. Ek dêrfoar sil de reden yn it net-bigripen fan de
bitreffende àldfryske wurden lizze:
Aldfrysk:
N edersaksysk:
haldere ('de oanklage partij')
oldere (Rudolfsboek) ;
nottredderen ('fortrapers
vrouwen oererachters
fan it nö t')
(Will. Ld. Opstalsbeam);
twene keddan fiuchtat (subst.;
twe kedden dat is datter twee luden
komt o erien mei nl. 'kudde';
kyuen (St.Aug. );
hjir 'partij yn in fete')
twee luden kedden, dat is datter twee
luden kijven to samen (idem; oar hs.);
twe kempenn vechtenn (idem;
oar hs.);
satha ('seadde')
sachkun dats soeden (Dykrj. fan Humsterlán);
mit stocke, iefta mit stupe
myt yenygen stocken (Rudolfsboek);
('giselroede')
myt enen stock (idem; oar hs.).
7. It boppesteande jowt dus ynformaesje oer de bikendheit fan it Aldfrysk yn
Crinslán yn de 16de ieu. Mar yndirekt kinne wy ek oanwizingen oer bipaelde
ynteme ûntjowingen yn it Aldfrysk krije. Yn de Kêsten fan Fivelgoa en it
Aldamt komme yn parallelle teksten foar ien wurd de farianten lanen,
thoenen en tanden foar. It is in werjefte fan áfr. tana 'teannen', in foarm dy't
wy yn in ommelanner hs. ek fine. Thoenen is de korrekte nedersaksyske
foarm, mar tanden soe it bêste to forklearjen wêze, as wy in kopiîst oannimme, dy't wist dat yn it Aldfrysk yn de skreaune forbining nd de d net
mear utsprutsen waerd, en dy't sadwaende ta de hyperkorrekte foarm kaem
(en dat dy ûntjowing yn de 15de ieu al op gong kaem, soene wy ut in inke1de
oare hyperkorrekte foarm yn de äldfryske hss, sels êfliede kin ne ).
Yn de ommelanner tekst Fan St. Augustinus, c.a. fine wy foar in bipae1de
passaezje yn de hss. de folgjende lêzingen:
a. OH heft he een dollich ratent een rimede;
b. off heft he een doch ruatendt ende runade;
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c. off he heft ene wonde ruykende off stynckende;
d. of heft hi een zeer riacande vnde lopende.
In áldfryske pendant is net mear bikend, mar dy sil der grif west ha. De alliteraesje yn a. en b., de lectiones difficiliores, sil wol net tafallich wêze. Wy
komme dan op riacande ende rinnande, yn oerienstimming mei de oersetting yn d. Mar by dy lêzing is it misbigryp yn c. en it ûnbigryp yn a. en b,
net to forklearjen. Wierskynliker soe dan wêze: riacande ende renande, dêr't
renande ut hrenande ûntstien is. De oersetting fan c. is dan korrekt. Dat jowt
ûs in oanwizing dat, doe't de alliterearjende formule opsteld waerd, de h al
net mear utsprutsen waerd. Ut gàns prekonsonantyske h's yn lette àldfryske
teksten kinne wy dy konklûzje ek wollûke, mar de ommelanner hss. jowe sa
in ekstra oanwizing. It tiidwurd hrena kinne wy ut àldfryske boamen allinnich yn de sin fan 'rûke' (tr.), net fan 'stjonke",
8. Mar it giet by eintsjebislût net om áldfryske, mar om nedersaksyske
teksten. Yn de wurdboeken en grammatika's fan it (Middel)nederlànsk en it
Middelnederdûtsk krijt de tael fan noardeastlik Nederlán amper omtinken
(sj. foar inkelde oanfollingen op de mnl, grammatika fan Van Loey: Leloux
1974). It Nedersaksysk fan de eastfryske rjochtsboamen ut de 15de ieu
wurdt trouwens yn de middelnederdûtske wurdboeken wol achtslein, nei alle
gedachten fanwegen it biskikber wêzen fan de ûtjeften fan v. Richthofen en
Borchling.
It is nuttich om it plak fan de tael fan ûs hánskriften tusken Middelnederlänsk en Middelnederdûtsk to bipalen. De westlike ynfloed sil noch net bot
sterk west hawwe, mar Grinslán lei wol yn it taelkundich krêftfjild fan Westfalen, en stie troch de ekonomyske relaesjes ûnder ynfloed fan de HanseskriuwtaeI. Hwat fine wy dêrfan werom? De fraech kin ek steld wurde, yn
hoefier't der praet wie fan ien of mear regionale Grinslanner skriuwtalen,
en oft guon of alle ommelanner hánskriften dêryn skreaun binne.
Inkelde kritearia om it taelkundich karakter fan de ommelanner hss. op
himsels en yn relaesje ta mooglike taelkundige ynfloeden fan bûten fêst to
lizzen, hawwe wy notearre per hánskrift en per tekst. Dy kritearia binne:
a. De konjunksje 'en' (frekwintste foarmen: ende, vnde).
b. Komt in prefiks 'ge-' foar? (meastentiids al; in inkel hs.lit it wei).
c. De ûtgong fan de praes.ind. 3 pl. fan it tiidwurd (meastentiids -en; In
inkelde kear -et).
d. De werjefte fan 'hwa' (frekwintste foarmen: we, wel, wie).
e. De werjefte fan 'dizze' (frekwintste foarmen: desse, dusse; in inkelde kear
disse ).
f. It adverbium 'wol' (frekwintste foarmen: wal, en wel as 'hwa' 1= wel).
g. De werjefte fan 'sels', '(de)selde' (frekwintste foarmen: selue, sulue, en in
inkelde kear solff, solue).
h. De werjefte fan 'freon' (frekwintste foarmen: vrund(en), vrend(e)).
i. It telwurd 'sawn' en syn öfliedingen (frekwintste foarmen: souen, seuen).
j. It rangtelwurd 'tredde' (frekwintste foarmen: darde, derde).
k. De werjefte fan 'gjin' (gene, nene, nyne, ghien).
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1. De werjefte fan '(hja) binne' (syn, sindt, sinnen).
m.Binne der yn de skreaune teksten spoaren fan in lûdûntjowing /0/ ta /a/?
(amper; ik haw foun: apenbaer, waenaehtieh).
n. Komt in relatyf partikel daer (áfr. ther, deer) foar? (daer komt yndied
faar yn o ersettingen ut it Aldfrysk; yn oare teksten haw ik dar foun yn it hs.
Grins UB~ PEJP 12. Normael is yn de ommelannerhss. it gebrûk fan it pronomen de, die, of fan die daer).
o. De werjefte fan 'ehs(enien)' (elek, euioelijck, ieweliek, yegeliek, ytlick,
malck, een yder).
p. Komt in apart refleksyf pronomen foar? (net altiten, mar as it foarkomt:

sick).
Mei help fan dizze kritearia is it winliken mooglik om - yn earsten per tekst
en per hánskrift - fêst to stellen, oftder in ducllike westlike ynfloed wie, om
ev. biynfloeding troch it Westfaelsk of de Hansetael oan to toanen en om it
eigen karakter fan ev. brûkte Grinslanner skriuwtalen to bipalen. In steurende faktor is dat it foar in part om oersettingen en altiten om kopyen giet.
Salang't wy noch net in dûdlik byld fan de ûnderlinge forhálding fan de hss.
en de teksten ha, is min ut to meitsjen, hokker foarm oan it foarbyld ta to
skriuwen is, en hokker ta it eigen systeem fan de oersetter en de kopiist
heart.
9. Mar wy kinne yn alle gefallen wol sizze dat de tael fan de ommelanner
hánskriften in eigen karakter hat, èn as Nederdûtsk, Eastnederlánsk, èn binammen yn de oersetten stikken - troch de áldfryske ynslach. Wy hawwe
giin direkte gegevens oer de sprutsen Grinslanner dialekten yn de 15de en
16de ieu, mar by forliking mei hjoeddeiske Grinslanner dialekten krije wy de
yndruk dat de tael fan de hss. gjin Grinslanner dialekt sûnder mear is. Hy
stiet eame op 'e helte, sawol yn forliking mei nederdûtske skriuwtalen (de
Hanse-tael b.g.), as yn forliking mei it Aldfrysk sa't wy dat kenne. De tael
lik et in kompromis-karakter to hawwen. Dat soe gearhingje kinne mei
foraaringen yn de gearstalling fan de bifolking op it plattelán. Huizinga
wiist binammen op ymmigraesje ut de stêd Grins en (fia de stêd) ut oare netfryske gebieten (Huizinga 1914), L.E. Schmitt leit de klam op de yndiking
en ûntginning fan de wetter- en feangebieten, dy't de álde gewesten fan
Grinslán yn eardere tiden skaetten (Schmitt 1942).
Ek foar dy foar in part net-fryske bifolkingsgroepen wie de ynháld fan de
hánskriften fan bilang. Wy wiisden al op de juridyske en idéologyske ymportänsje fan de manuskripten. Mar dat háldde al yn, dat de ynháld bigryplik
wêze moast. It liket oannimlik to wêzen, dat it Aldfrysk syn posysje as
juridyske skriuwtael yn Grinslán op syn lêst yn de earste helte fan de 15de
ieu forlem hat (Meijering 1973). Dêrom wie dy tael net mear gaedlik, net
foar de álde biwenners en al hielendal net foar de ymmigranten. De Hanseskriuwtael hie dy bigryplikens al hawn, mar waerd of yn de Ommelannen
noch net alhiel bihearske , of mei opset sin mijd, om't troch it brûken dêrfan,
binammen yn de oersettingen, de juridyske teksten to fier fan it Aldfrysk óf
to stean kamen. Boppedat sil yn guon gefallen in humanistysk stribjen nei
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de "àlde tael" meispile ha (dat lêste sjogge wy b.g. yn de tredde oersetting
fan it Rudolfsboek troch Edzart Rengers fan ten Post; forl. Gerbenzon
1961a). Al dy faktoaren sille ta it karakter fan de tael fan de ommelanner
hánskriften bydroegen ha, dat op ûs de yndruk fan in kompromis makket.
It wie in soarte fan Bokwert-Nedersaksysk l
Yn de lette 16de ieu forlieze de Hanse-tael en miskien ek oare greatere
regionale skriuwtalen harren bitsjutting. Boppedat wurdt dan de relaesje mei
it Aldfrysk faeks minder sterk field. Yn alle gefallen liket de tael fan de dan
kopiearre hss. en hielendal fan de dan foar it earst opstelde rjochtsteksten in
oar karakter to krijen, en komt er fierder fan de tael fan de áldere ornmelanner hss. of to stean.
In foarbyld: yn de áldere teksten korrespondearret mei it àldfryske hwa
meastentiids it wurd we (dat is yn oerienstimming mei twa substitûsjeregels: h foar syngrafeem falt ut, a wurdt e). Yn lettere kopyen komt wie op,
hwat op westlike ynfloed wiist, mar nimt ek de relative frekwinsje fan wel
ta, de foarm dy't nou noch oan de Grinslanner dialekten eigen is. Fansels
giet dat net altiten op; der binne ornmers gans steurende faktoaren: deiene
kopiist slût him folle tichter by syn foarbyld oan as de oare, en yn it gefal
fan de lêste fersy fan de Rudolfsboekoersetting seagen wy in humanistysk
stribjen mei tsjinsteld effekt. Mar de tendins liket oanwêzich to wêzen.
10. Der binne noch oare, foar in part filologysk bipaelde problemen. Oant
nou ta hawwe wy de hánskriften as ien gehiel bihannele, en op syn heechst
in ûnderskie makke tusken teksten dêr't in (westerlauwerske) áldfryske fersy
fan bistiet, en teksten dy't dy bining net ha. De measte teksten ut de earste
groep meije wy faeks noch as in ienheit bisjen: hja geane ommers op ien of
op syn heechst in pear àldfryske hss. werom. Mar dy ienheit is by de yn oarsprong nedersaksyske teksten net oanwêzich: hja binne ófkomstich ût forskillende gebieten en binne yn in perioade fan hast trije ieuwen konsipearre.
Wy moatte de ûntsteansskiednis fan de hánskriften en de teksten dus achtslaen. As op uterlike grounen biwiisber is dat in hánskrift in direkte kopy fan
in oar manuskript is, moatte wy dy wittenskip brûke. Dat de ûnderdielen
fan in konvolût apart bihannele wurde moatte, seit himsels. Mar Gerbenzon
hat ûndersteld, dat guon hánskriften "op bistelling" gearstald en kopie arre
waerden, en dat makket de saek noch minder ienfáldich.
By de hánskriften moatte wy rekkenje mei:
a. de tiid fan ûntstean;
b. it plak yn de hànskrifte-filiaesje ;
c. it karakter fan de kopy; fan ien of fan mear foarbylden oerskreaun; is it in
homogeen hánskrift, of giet it om in konvolût, of om in hs. dêr't letter
stikken yn byskreaun binne?
d. it gebiet, dêr't it manuskript nei alle gedachten foar omearre wie.
By de teksten giet it om:
a. de tiid fan ûntstean;
b. it plak yn de tekstfiliaesje;
c. de fraech oft de tekst letter noch "oangroeid" is;
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d. it gebiet dêr't de tekst foar omearre wie;
e. it "genre" (om hokker soarte fan rjocht giet it; b.g. wettersteatsrjocht, erfrjocht);
f. de "foarskiednis" fan de nedersaksyske tekst (b.n. oft in àldfryske paralleltekst bikend is). Dêrby kin de fraech steld wurde, oft wy by teksten
dêr't gjin áldfryske pendant fan bistiet, ek oannimme moatte dat sa'n tekst
nea bistien hat.
It äldfryske karakter komt it dûdlikst ta utering yn:
(hwat de hss. oanbilanget) hánskriften omearre foar it Westerkertier en
Hunsingoa;
hánskriften boppe yn de filiaesje (dat seit himsels);
álde hánskriften (mar it áldste bikende hs., dat ut Assen, liket kwa tael
aerdich modem to wêzen).
(hwat de teksten oanbilanget) teksten mei in áldfryske parallel;
álde teksten;
teksten boppe yn de tekstfiliaesje;
teksten dêr't in kopiist oer gear west hat mei in (humanistysk bipaelde?)
bilangstelling foar de áldfryske rjochtsliteratuer;
teksten mei erfrjocht.
11. Ien hánskrift springt der troch in utsprutsen áldfryske ynslach ut: it hs.
Grins DB, PEJP 12, en net allinnich om't der in tekst yn it Aldfrysk yn stiet:
it Syndrjocht fan Uskwert fan 1393. Under de oare, nedersaksyske teksten
Ialle op de Hunsinger Kerren fan 1252, de iennichste nedersaksyske redaksje
dêrfan, dy't wy oant nou ta kenne. Yn de ûtjefte fan fr. Simonides is to sjen,
hoe sterk dy ynslach is (Simonides 1938, s. 23 - 26). Yn de oare teksten, dy't
foar in part foar it Westerkertier omearre wiene, is dat net oars. Dy teksten
steane trouwens net boppe yn de tekstfiliaesje. Dêrom haw ik der even oer
tocht om it áldfryske karakter fan de tael fan dit hs. oan in kopiist ta to
skriuwen, dy't bisocht syn foarbyld op 'en nij to forfryskjen. Forl. de kopy
fan de Focka Ukana Wilkerren yn it hs. F (ûtjefte Sjölin 1970, s. 280 - 283,
en parallel mei oare, originele redaksjes Friedlaender 1878, s. 333 - 343, en
1881, s. 729 - 732), of it sabeare Aldfrysk fan it Oera Linda Bok, dêr't it
gebrûk fan àldfryske ûtgongen as -a en -um in middel wie om de tekst in
áldfrysk uterlik to jaen. It liket my lykwols dochs wierskynliker ta, dat hjir
in kopiist oan it wurk west hat, dy't (neist in oar nedersaksysk hs.?) in yn it
Aldfrysk stelde boame ta syn foldwaen hie. Ek v. Richthofen naem faeks
sa'n boame oan, hwannear't er skriuwÎ: oer ûndûdlike lêzingen yn hs. PEJP
12, dy't "dem des Friesischen unkundigen Schreiber zur Last fallen
(mägen)" (v. Richthofen 1840, s. 358, noat). Hwannear't ien hánskrift op
groun fan syn tael in plak yn de rige Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen fortsjinnet, dan soe it dit hánskrift wol wêze!
12. De fraech oft de ommelanner rjochtshànskriften yn it ramt fan de tae1
fan de áldfryske rjochtscodices wurdgéografysk sjoen in eigen karakter ha,
of yn de oersetten parten de foarmen fan harren nei alle gedachten wester23

lauwersk foarbyld oemimme, moat noch ûndersocht wurde. Mar mei help
fan de beide stûdzjes fan Munske soene wy faeks al wol in earste yndruk
krije kinne (Munske 1971, 1973).
De tae1 fan de eastfryske nederdûtske rjochtshánskriften, dêr't stûdzjes
fan Ahlsson (1964) en Hofmann (1970) oer bisteane, is net bihannele.
13. It foargeande wie noch mar in earste oanset ta fierdere bistudearring fan
de tae1 fan de ommelanner hánskriften. It hat noch in tige hypothetysk
karakter (de wurden 'faeks' en 'miskien' binne 0 sa frekwint yn it boppesteande stik).
Hwat it fierdere perspektyf oangiet:
a. De ynháldsbiskriuwing en de publikaesje fan de biskriuwingen giet yn alle
gefallen troch. Hwa't meiwurkje wol, kin him opjaen by it skriuwerskip fan
de Ynteruniversitaire Stûdzjerie Frysk, Vrije Universiteit, Faculteit der
Letteren, kr, l-OA-19, De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert.
b. Studinten Frysk en Middelnederdûtsk oan de VU sille bipae1de ûnderdie1en op wurkkolleezjes en yn skripsjes ûtwurkje.
De lêzing op dit kongres koe dus net mear wêze as in tuskentiidsk forslach.
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BYLAGE

Teksten by de lézing oer de tael fan de ommelanner rjoch tsluinskriften
1. Sawntjin kêsten, 11
1.1. Aldfryske tekst ut it hs. F (Das Fivelgoer Recht, hrsg. von Wybren Jan Buma und
Wilhelm Ebel, Göttingen 1972, s. 34):
Thio alfte kest is: frethe alle widum and alle wesum, walberum and vnewaxena
liudum (U: kindum), palmerum, rumfarum an riuchta karinerum, helga sindebodum
bi X liudmerkum; and tham twifalde bote, ther vrswern hebbat wich and wepen
thruch frethe an thruch nethe; and xxi schillinga tha frana.
1.2. Nedersaksyske tekst ut Chr. Schotanus, Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers, 1664, s. 109 (hs. ûnbikend):
Die elfte keste ys: Vrede allen weduwen end alle wesen welboeren / und alle urrwassen kynderen / palmerum .i. Roeme-vaers ende rechte Carine penitentiers Hilligen
Zeendt-boden by theyn luden-marken / ende den twyvolde boete / die versworenn
hevet wych und wapen / doer vrede ende genade enentwyntich schillingen den
ffrana / dat is / den schulte.
1.3. Nedersaksyske tekst ut Ljouwert P.B., hs. 1352, s. 11l:
Dee elfte kyste ys vrede allen weduen wezen wal gheboren ende ongewassen kynderen po meren ende rome yaeres ende recht karene penyten tyers hyllygen zendtboden by tyn luyde marcke ende hem twe voelde boete de versuoren heuet wyck
ende papen dar vrede ende ware genade by xxi schyllyngen den frana dat ys de redye.
2. Ut it Rudolfsboek (Rudolfsboekmateriael, Grins 1961):
2.1. Aldfryske tekst ut it hs. J (Rudolfsboekmateriael, s. 13f.):
hweer soe tweer siden toe gader sittende sint, ende nene kynden ne habbeth, ief hit
alsoe faIt, the leyder bi des fiandis sponste, dat hiara aider oerem an moerd sl ait,
mit stocke, iefta mit stupe, iefte mit ene scherpe wepene, ende hia dere deda bisecka
wille, zoe scellath hia se sikria mit hiara haed papa ende twam fria foghedum, ende
mit hiara fiouwer fachtum, ende twa ende sauwentich orkundem binna hiara kenne.
2.2. Nedersaksyske RW-tekst ut hs. Ljouwert P.B., 1352 (Rudolfsboek, s. 95):
Soe waer twe echte luyden tho samen syttende synt ende woenende synt ende gene
kynderen voeden off dat alsoe ghevalt by des duyuels (oare hss.: viandes) tho
hardynge dee eene den anderen vermorde off doet sloge myt yenygen stocken off
myt ander yenygen scharpen waepen ende see der myssedaet versaken wijllen soe
sullen see dat verseekeren myt horen hoevet prester ende ij ver (oare hss.: myt twe
vrie) vocheden ende myt hoer vryer vrendelen (oare hss. veer verrendelen) ende myt
tue entsoeuntych tuygen bynnen hoeren ghesclachte.
2.3. Twadde Nedersaksyske biwurking ut Grins, RA, Omm. Arch. 61 (Rudolfsbo ekmateriael, s. 128f.):
Soe wa er twe luede (oar hs. twe toe samen) in echtescoep waenachtich sint ende
ghyne kynder toe saemen hebben (oar hs. telen) off dat all soe valt beyde (oar hs.
leyder) by des vyandes becoringhe dat die ene den anderen moerdet off doet slacht
myt enen stock off anderhande wapen ende die recht schuldige dusser saeken offte
mysdade myssaeken (oar hs. versaeken) wyl soe sael hie hem sekeren myt sinen houet
prestere (oar hs.: dat ys myt syne persoene) ende myt twe vrye vogeden Ende myt
twe vnde tsouentich orkunden bynnen horen slachte.
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2.4. Tredde Nedersaksyske biwurking (kopy ut it lánrjocht fan Edzart Rengers
(1498-1580), dy't by syn biwurking de tekst fan de ynkunabel D brûkt hat; Rudolfsboekmateriael, s. 143; it hánskrift is Grins RA, HA Farmsum 939): So w aer twe
echte siden to samen sittende sint, ende gene kinder hebben: offtet dan also gefaIt
bij des viandes sponst dat is tohardinge, vnde de ene den ander vermoerdede mit
stock off mit stomp, off mit enigen scherpen wapen, Ende se den misdaet versaicken
wil, so solen se dat verseeekeren mit horen hoeuet priester vnde mit twee vrie vogeden vnd mit hoeren veer fachtum dat is verendeelen, vnde mit twe vntsouentig tuigen
binnen horen kennisse.
3.

Fan St. Augustinus, c.a.

3.1. Aldfryske tekst ut it hs. F (ed. Buma/Ebel, s. 138):
Hwersa twene keddan fiuchtat and ther en frowe tohlape and hio then ther alsa fir
onfuchten werth, thet hio en mord to mormum brengeth binna dey ende nacht, sa ne
mey ma thes mordis nene withe biada.
3.2. Nedersaksyske tekst ut hs. Grins VB, 279, f. 171v:
Waer soe twe kedden dat is datter twee luden kyuen ende daer ene vrouwe toe lopet
vnde se also veer angeuochten worde dat sie ene moert to manne brenget bynnen
dach ende nacht so en machmen des mordes vander boert nyne wythe of onschul t beden
3.3-5. Farianten ut oare hss.:
3.3. Grins VB, hs. 279, f. 217r:
Waer soe twe kedden dat is twe lu de kyuen (... ) Soe en machmen des moerdes van
der boerte ghene wichte of onschult beden.
3.4. Ljouwert PB, hs. 292, s. 133:
Waar datter twee luden kedden, dat is datter twee luden kijven to samen (... ) so en
mach men des moorders van der boort gheen unschult beeden.
3.5. Grins VB, hs. PEJP 20, f. 67v:
waer twe kempenn vechtenn (... ) So machmen des mordes generleye vnschult doenn.

4.

Fan St. Augustinus, c.a.

4.1. Ljouwert PB, hs. 291, f. IOIv:
Off heft he een dollich rat ent een rimede (... )
4.2. Den Haech KB, hs. 78FI7, f. 43v:
off heft he een doch ruatendt ende runade (... )
4.3. Ljouwert PB, hs. 182, f. lOr:
off he heft ene wonde ruykende off stynckende (... )
4.4. Assen, RA, gjin signatuer, s. 66:
of heft hi een zeer riacande vnde lopende (... )
4.5. Dizze kêst komt ek foar yn it Hunsinger Oerrjocht, 20 (Rh.Rq., s. 350):
of hie hevet ene wonde rukende ende stynckende (... )
5.

Wilkerren fan de Opstalsbeam, 5:

5.1. Aldfryske tekst ut hs. V (H.D. Meijering, De Willekeuren van de Opstalsboom,
Groningen 1974, s. 32):
Die fyfte is. so wha an prester mit wald fucht, dy scel to bote ja x merk ende da
riuchteren hiare fellingha (de lêste twa wurden net yn de oare hss.) also fula. Hwa so
an leka fucht mit wald, dy scel beta mit fyff merkurn, ende da riuchterum also fule.
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5.2. Nedersaksyske tekst ut hs. Grins RA. Omm. Arch. 61 (ibidem):
Die viffte saeke is Soe wel enen papen myt gewelde vanget die sal hem boeten myt
x ma-rck vnde den rechter ock all so vole Soe wie enen leyen vanget myt welde die
sal heI11beteren myt v marck vnde den rechter so vole.

6.

Wilkerren fan Fivelgoa

6.1. Grines DB, hs. PEJP 12 (öfpr. Rh.Rq., 287, 9ff.):
Al dar ornme is de scrift to dele leghet (oare hss.: dat is wt gedaen) dere wonden,
want summelike lude to nyere woennethede scrivath hondert scillingen omme zeene
vorwordene, dar (Rh.: dat) men heet lemethe, (... )
6.2. Assen, RA, gjin signatuer, s. 93:
Aldaer vm is de scrifte to delghet dat is wt ghedaen dere wonden wante summelike
lude to ene nyere woente scriue hundert schilliinge vm ene lemethe
7.

Syndrjochtfan Fivelgoa, 1406, 4 en 5 (Rh.Rq., s. 309f.):
End ghene prouesten sullen rechten toe den zeende, eersy hebben borge geset,
nemande tho vorunrechten bouen den zeentbreuen.
Voert meer soe mach elck eghenarffachtich mann gheuen in sinen lesten einde tho
der kercken behoeff, een olde marck end niet meer; het weer sake dat des mans
arffgenamen wolden daer bet by doen mit hoeren wille, end den papen voer hoer
was, van enen arffachtich man twe olde schilden dat heele iaer vmme, end niet
meer.

8.

Buorbrief fan Appingedam, 1327, 2 en 19 (Crins RA(?), hs. in-quarto 27; êfprinte
by R.P. Cleveringa Pzn., Ontwikkelingslijnen van het rechtsbestel der stad Appingedam. Groningen 1927, s. 194 en 197):
Item sie sullen rechten van schaeden die gescheen onder haer bueren van runderen
unde andere beesten ende soe we huesen off kameren hefft tho verhueren die sije
thoe dat hie sije truwe luede verhuere unde erbaerlicken lueden want deden die
lueden enyth (1. enych) quaet daer sullen sye voor antworden van rechte ende
ghewonte des landes.
Item wondet yemant enen buer mijt enen messe als hie den besereghen syne boet
ghegeven hefft nae lantrechte, soe sal hie den rechteren gheven sess schyllinghe thoe
pene ende sess schyllinghe den voegheden.

9.

Syndbrief fan Loppersum, 1424, 10 (Rh.Rq., s. 313; net bikend ut hokker hs.):
Soe wel des hilligen dages vechtet, of trouwe in breket, of eyn man wondet, ende
openbaer betert den ghenen den hie misdaen heft, ende daer voer gewroeget wort,
de sal den provest gheven voer synen ban voer de meere kase II schillinge, ende voer
de mynre kaese enen schillinck.

10.

Hunsinger kerren, 1252,18:

10.1. Aldfryske tekst ut hs. H2 (Das Hunsingoer Recht, hrsg. Wybren Jan Buma und
Wilhelm Ebel, Göttingen 1969, s. 122):
Tha redgeuan ne moten vmbe nenes redgeua kere ni vmbe nenne dom ni vmbe
nenra honda thing, ther him to dage kume jeftha to redskipe here, nene meyde
nime ni nena monne fon hiara haluum nima ne lete ur twene fiarderan biares. And
thet se alle dernlendenge on thene monda brenge, ther se ur fiuwer fiarderan
biares. And hu hia thet aldus, sat bescriuen is, halde vmbe tha meyda, alle tha
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presteran on Hunesgena londe, alsa ofta sa se bijechta and lara due, alle tha, ther se
ieue, and alle tha, ther thet bodeskip atwiska driue, mitha redgeua te bonne due.
And hocne redgeua sa ma beclagie, sa reker se wither twiskette jeftha vndgunge
mith tuelef et hum thera sibbesta liua, jeftha thi clagere leyne thene forma sunder
witherstride.
10.2. Nedersaksyske tekst ut hs. Grins DB, PEJP 12 (D. Simonides, Die Hunsigoer Küren
vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448, Assen 1938,
s.24f):
De redgian endernotem omme nenes redgiene kere noch om nenen / doem noch om
neenrehande dyng dar em to claghe kome jofte / to redscip hore nemen meyde
noch nenen man ore weghene nemen laten / ouer twe verendel beers Ende dat se
alle dem leadenge an dene munde / brengen moghen der se ouer veer Verendel
beers Ende holden dyt neet soet / bescreuen is omme de meyde Alle de preesteren
an honseghe lande also / vake so se buetta ende letha doe alle den der de meyda
gheue ende / alle de der dat boescap atwisken driue mytten redgiaen to banne doe /
Ende wat redgia soemen beclaghet so gheuet se wt der twyscatte jofte / ontgae myt
twaelff eeden dere sibbeste liue iofte de claghere lochene ten / eersten sonder weder
stride /
11.

Dykrjocht

1l.1. Dykrjocht fan Humsterlán, 10 (ut hs. Grins DB, PEJP 12, ófprinte yn Rh.Rq.
s.365):
Weso deleth en grafet an anders sachkun dats soeden, de gheve twe pond to boete
en twe to frethe; ne gheve neen sachke dats soeden, hyt ense by der ervene wylle en
redgiane, by dren schillingen en ene halve marck to frethe.
11.2. Dykrjocht yn hs. Ljouwert PB, 1352, s. 146 (neijere lokalisearring fan de tekst net
mooglik; yn it hs. steane stikken ut Fivelgoa, Hunsingoa en it Westerkertier) :
Item soe wel dellet ende graft in een ander mans vack soeden dat ijs ij punt tho
boete ende ij pont tho vrede nemant neme soden tensy by den rumen ende dee
redye by dren schyllyngen een halue marck tho vreede

12.

Sylrjocht fan Winsum (Ljouwert PB, hs. 1352, s. 118f.):
Item soe wel den rechter off synen zydt off synen bode de den rechter sendet tho
den warue doet sloge in den warue tusschen twyer sunnen opganek dat sal dat
manne ghelt wesen LXXX olde marck engels ende XX olde marck den schepper tho
broke.

13.

Erfrjochtfan Fredeuuild, 1396 en 1403,6:

13.1. Grins DB, hs. PEJP 12 (öfprinte yn Rh.Rq., s. 382; Richthofen hat de opskriften
fan de kêsten ut in oar hs.):
Alle flet ende alle bodeliefte, der byteyen synt, ende van den heerde framedat zend,
an de sibbeste hant to werane der van heertstede wt sproten syn: ende dat synt de
fletiefte, dar men eenre vrowen gyft, endese desse betuicht ende danne sterft, ende
kynder abeste leweth (oare hss.: agterlaat).
13.2. Ljouwert PB, hs. 1352, s. 93f.:
Alle boedel gauen de betogen synt ende van den herde vremdet synt dee sullen
weder vp den heertstede aruen dar se van wth sproten synt an de sybbeste hant tho
vaeren ende tho aruen dat synt boedel gauen de men enre vrouwen ghyft ende see
bethut ende dan staruet ende kynder achter laet.
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14.

Forboun fan Stêd en Ommelannen, 1482 (Ljouwert PB, hs. 1352, s, 1b):
Item wanner die lande ende stadt reysen wyllen den ouerhoryge ende ouerweldygen
toe berychten bynnen landes, soe mogen dye landen ende die Stadt kesen wth wat
lande dat se wyllen, ghesellen in de Stadt toe lyggen in een ersame harbarge, ende
daer nyet wt tho scheyden er die reyse ghedan is ende die ghesellen daer guet voer
wesen dar or houelynck ende mente den landen ende der Stadt trwue sullen wesen,
ende hoger en sullen sye nyet bezwart wesen, ende vanner die decken offte rechter
niet rychten en wyllen ofte onrecht doen, die mach syn sake beropen in die Stadt
toe Groningen bynnen tyn dagen synne beropynge wth der Stadt to halen ende we
des nyet doet, den sal syn dage nyet ghehort wezen (... )
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NEIPETEAR
Ds. F. Boonstra wol graech hwat freegje nei oanlieding fan it wurd keddan, kedden ut 'e oanhalen 3.1-3.5, dat bitsjutte: partijen yn in fete, mar
dat, lykas de ynlieder sei, blykber forkeard fors tien is, hwant der is fan
makke kyven. Nou stiet lykwols yn 3.5.: "waer twe kempenn vechtenn", dus
dêr is kedden sa't it liket wól goed forstien. Meije wy dêrût dan êflie de dat
3.5. in jonger hánskrift is? En hoe is dat wurd kempen etymologysk to forklearjen?
Dr. Meijering kin net sizze oftit in jonger hánskrift is. Hwat der bard is,
is dat de oersetter to krijen hie mei in him net dûdlik wurd, hwant ek
kempen is net in krekte oersetting fan kedden. Kedde is in hiele partij (yn
safier komt it dus ek oerien mei Nederlánsk kudde), wylst it by kempen om
twa persoanen giet, kampfjochters. De oersetter hie swierrichheden mei
kedde(n), hie wol yn 'e rekken dat it hwat to krijen hie mei in partijgonger
yn in konflikt, mar hat faeks ek tocht dat der yn syn boarne in flater makke
wie. Hy foun in oplossing yn it wurd kempen dat lykas kedde ek mei ke
bigjint.
Fierders binne Ds. Boonstra yn it hjoeddeiske Grinslánsk twa dingen
opfallen. Yn it foarste plak it weilitten fan 'e lidwurden. Komt dat ek al yn
dizze Ommelanner kêsten foar? Of it brûken fan in oar lidwurd as it Frysk?
Yn it twadde plak: ien fan 'e ûtdrukkings dy't it Grinslánsk fan i t Frysk
oerhälden hat, is it wurd mank yn: mank mensen (forlykje Frysk middenmank, mank de minskens, Fine wy dat ek yn dy hánskriften?
Dr. Meijering hat gjin foarbylden foun fan it weilitten fan it lidwurd of it
brûken fan in oar. Likemin fan it wurd mank, al kin it fansels bêst wêze dat
it foarkomt. Hwannear't wy de skaeimerken fan it hjoeddeiske Grinslánsk
op in rige sette soene, dan soene wy de measte dêrfan net yn dizze hánskriften weromfine. Hwat der b.g. wól yn to finen is, is it wurd wel foar hwa,
immen, dêr't men jin nammers noch fan êffreegje kin: wie dat nou Grinslánsk of in Westfaelske skriuwtaelfoarm? Foar 't neist wol it earste. Yndied
is it sa dat jo yn it hjoeddeiske Grinslanner dialekt gans wurden,
ûtdrukkingen en syntaktyske forskynsels fine dêr't oerienkomsten fan binne
yn it Frysk; dy gearhing is folIe dûdliker as tusken it Frysk en oare Nederlánske dialekten. Mar einliks slute sokke fragen oan op dialektgeografyske
ûndersikingen fan b.g, Heeroma en dat soarte fan ûndersy k hawwe wy net
yn ûs projekt bihelle.
ru. lic. habzl N. Arhammar: Wir haben wohl alle den Eindruck bekommen, daB sich dieses Projekt in sehr guten wissenschaftlichen Händen befindet. An einer Stelle sind Sie auf die Erklärung der Tatsache eingegangen, daB
einige altfriesische Worte übemommen, andere regelrecht übersetzt worden
sind, und Sie haben (was ich sehr überzeugend und sehr gut fand) versucht,
eine globale, sag mal sprachexteme, gesellschaftlich funktionelle Erklärung
zu finden. Ich möchte jetzt fragen, ob Sie auch versucht haben, sprachimmanente, sagen wir mal semantische und andere Erklärungen zu finden.
So1che Erklärungen sind meist viel unsicherer als die von Ihnen gegebene.
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Dr. Meijering: Sie denken also an eine Bearbeitung, bei der man das
semantische System des Altfriesischen aufstellt und dasselbe beim Niedersächsischen macht, und dann versucht vorauszusagen, wo sich die Interferenzen befinden werden? Wenn Sie daran denken, so muB ich Ihnen
antworten, daB ich das bis jetzt noch nicht gem acht habe.
Prof. Dr. W.]. Buma freget oft it wurd dolch foar woune neffens Munske
allinne mar yn Westerlauwerske hánskriften foarkomt. It is him nammentlik ek wol ut Easterlauwerske boamen bikend, binammen ut Riustringen.
Dr. Meiiering: Munske seit allinne dat it in áld wurd is, dat letter eastlik
fan 'e Lauwers fordwoun is en forfongen troch it wurd wonde, wunde.
Fierders wol Prof. Buma graech witte oft de ynlieder ek op gefallen
kommen is, dat dy platdutske (midde1nederlánske, leechdutske) hánskriften hwat bydrage kinne ta it forklearjen fan áldfryske teksten, binammen
op 'e slimme plakken. J owe se bytiden - de plakken sille wol se1dsum
wêze - ck in bettere tekst, om't se mis kien op in áldere boame tobekgeane? Is dy mooglikheit der, of moat dat utsletten achte wurde?
Dr. Meijering is fan bitinken dat dy mooglikheit der wol is. Yn alle gefallen kinne wy dy Nedersaksyske teksten brûke yn gefallen dêr't wy by de
forklearring fan áldfryske wurden of utdrukkingen ûnwis binne. In foarbyld: earne yn de 17 Kêsten stiet fan in man: ,Jef hi sunt wither kume
to londe' '. Dat sunt hat Sjölin oerset - en jo hawwe dat mei Prof. Ebe1 ek
dien - mei: "gesund " , soun. Dat is mooglik. Mar yn de Nedersaksyske
teksten stiet rounom "daerna". It kin dus wêze dat de oersetter it wurd
sunt (dat yndied bidoeld wie as soun) forkeard bigrepen hat, mar men soe
jin ek foarstelle kinne dat sunt dêr yndied yn de bitsjutting dêrnei brûkt
is: tink mar oan it hjoeddeiske westerlauwerske sûnt, "sedert". Yn sa'n
gefal soe ik dus, op groun fan myn Nedersaksyske lêzing oan de bitsjutting
sûnt "letter" de foarkar jaen.
Prof. Buma leaut dat men dochs wol tige hoeden wêze moat mei dy
leechdûtske hánskriften by de forklearring fan áldfryske teksten. In oare
fraech: hoe lang duorret dat YSF-projekt Ommelanner hánskriften sa likernoch? En hokker hánskriften wurde der yn bihelle?
Dr. Meijerz·ng: Doe't wy bigounen, tochten wy mei sa'n 50 oant 75 hánskriften klear to wêzen. Nou binne der al mear biskreaun en 50 oant 60
op stinse1 brocht. It eachweid is lykwols ek rommer wurden: as wynou it
register dêr't de hánskriften, fynplakken en bibliotheken yn neamd wurde
ris trochnimme, komme wy nei alle gedachten wol op in 200. Ik tink dat it
aantal wol sa'n 250 wurdt: bûten de Ommelannen kinne yn archiven ek
noch wol ris hánskriften lizze. Wy sille wol it earst klear wêze mei in register, dat sa opset wurdt dat men yn in eachopslach sjen kin hwer't b.g, de
17 Kêsten yn de Ommelanner hánskriften to finen binne. Dat register sil
tink noch wol in jier as acht duorje. Hwat de opnommen en op to nimmen
hánskriften oanbilanget: dy't ut de Grinslanner Ommelannen ófkomstich
binne, wurde der yn bihelle. It fynplak op dit stuit docht der net ta, wol
dus it plak fan komê] (forlykje de Codex Parisiensis, dy't yn de rige
Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen opnommen is, mar yn Parys leit).
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De eastfryske Nedersaksyske hánskriften (dy't trouwens gáns better troch
Borchling bis tude arre binne) wurde der dus net yn bihelle.
Prof. Buma: Is it ek it doel om ien hánskrift, b.g. it bêste, to biwurkjen
en ut to jaen?
Dr. Mezjering hat dêr yndied wol ris oer tocht. De swierrichheit is lykwols
dat net ien fan alle hánskriften folslein is en alle foarkommende teksten
bifettet. Dat bitsjut dat jo of mear as ien hánskrift nimme moatte óf oergean
moatte ta in krityske biwurking per tekst (lykas Gerbenzon dat mei in
ploech studinten doedestiids yn Utrecht dien hat mei it Rudolfsboek en
sa't ik it sels bisocht ha mei de Opstalsbeamkêsten), mar dan binne jo wol
in skoftsje oan 't wurk ear't jo mei ien tekst klear binne.
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Dr. M.P. van Buijtenen (Utrecht)
STAVEREN - DENDERMONDE:
RECHTSHISTORISCHE ACHTERGRONDEN?

*

Wie voor de middeleeuwen zegt Staveren , bedoelt - is hij volkskundige
,,'t vrouwtje van Staveren", Bij wie meer kerkhistorisch is "angehaucht" zal
de associatie aan S. Odulphus naar boven komen. Maar waaraan moet je in
Friesland denken wanneer je voor diezelfde periode Dendermonde krijgt
voorgeschoteld? Zo een vluchtige blik op de kaartjes het intussen al niet
geleerd heeft, het antwoord luidt: óók S. Odulphus, al leest die moderne
topografische kaart ter plaatse vlak onder het Scheldebeloop "St. Onolfspolder". Ieder die het tergend gemis aan ordentelijk bronnenmateriaal
voor de vroeg-middeleeuwse geschiedenis van Friesland kent, zal begrijpen
dat wij het meest van de ons toegemeten tijd zullen hebben te verdoen met
het trekken van een stippellijn tussen Staveren en Dendermonde. De rechtshistorische achtergronden - mochten zij er zijn - komen dan pas tegen het
einde heel even om de hoek kijken. De keuze van de term stippellijn toont
al voldoende aan, dat er met hypothesen geopereerd gaat worden. Het
vraagteken achter de gekozen titel wees trouwens reeds in diezelfde richting.
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* In meer uitgebreide vorm is deze studie verschenen onder de titel: "Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland" . Kon.
Ned. Akad. van Wetensch., Verh. Afd. Letterk., N.R. deel 94. Amsterdam 1977. (Red.).
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Meer dan vijftien jaar geleden minstens, vatte ik het plan op om de
bestuurlijke indeling in de middeleeuwen (welke ik voor Oostergo in De
Leppa had nagegaan en voor Westergo in een studie over het dekanaat Bolsward en Grandivorurn nader had omlijnd) ook voor het graafschap Stavero
nader te verkennen. Hoeveel meer haken en ogen Stavero oplevert, zal de
excursie naar Dendermonde ongetwijfeld aantonen. Nochtans is het nog
maar een onderdeel van het vraagstuk ten principale. Het moge de philologen - wier onderzoekerspad ook niet over rozen pleegt te gaan - wat troost
bieden om te zien welke tochten de historicus moet ondernemen en tot
welke "harsenskrabberijen" hij wordt veroordeeld om b.v. een stille getuige
als de kerken- en kapellenlijst van Staveren uit 1132, voorzichtig iets te ontwringen. Zonder omwegen gaat dit niet.
Alvorens op pad te gaan, moge ik eerst een methodische kwestie aan de orde
stellen. Als hulpwetenschap (eigenlijk meer nog als ultimum remedium in
bijna hopeloze gevallen) zien wij Duitse historici met name voor de vroege
middeleeuwen naar de Patrozinienforschung grijpen. Merkwaardig is dat
Mathias Zender, en in zijn spoor bij ons Kok, fervente beoefenaars van dit
spel met heiligennamen, de stelling betrekt, dat iedere historicus dit vak
tegenwoordig wel onder de knie heeft. Een andere vergissing bij deze auteur
is m.i. dat hij zich resultaten belooft wanneer "die ganze Heiligenhimmel"
eenmaal in kaart zal zijn gebracht. Ik geloof dat men al in de handen mag
knijpen, wanneer men via een enkele - bij voorkeur vreemdsoortige heilige over een poolster of Grote Beer beschikt, waarop met meer of minder
succes bij heldere hemel een beetje genavigeerd kan worden. Met Jan, Piet en
Klaas, ook al verlatiniseer je ze en met sanctus ervoor, kom je in de Patrozinienforschung dan ook geen stap verder.
De Oostenrijker Fichtenau, overigens een overtuigd adept van deze discipline, denkt er heel anders over dan Zender. Hij weet dat er vanwege de
wondere wereld van hybridische heiligenverhalen in de kring der mediaevisten een behoorlijke dosis aversie en scepsis tegen dit soort operaties
bestaat.
Voor Nederland, waar sinds de Hervorming de hele "santenkraam" minus
Sinterklaas over boord ging, gelukt het zelden op die golflengte een dragelijk
geluid tot klinken te brengen. Toch zouden de beoefenaren van de mediaevistiek zich tweemaal moeten bedenken (gelet op het doordrenkt zijn van het
hele middeleeuwse leven met de neerslag van die heiligencultus), vóór zij die
wereld zonder meer links laten liggen. Toegegeven: er behoort een zeker
orgaan toe.
Hömberg, die er in Duitsland zulke fraaie resultaten mee boekte, stelde
als conditie dat men over "schöpferische Phantasie" diende te beschikken.
Men versta dit vooral niet verkeerd. Er ligt geen andere bedoeling aan ten
grondslag dan een rechtvaardiging te zijn van het zich willen "inleven" "indenken" - in een middeleeuws levensmilieu, waarvan wij verre staan.
Om direct te kunnen overtuigen zou een "lentetij der middeleeuwen" van
de hand van een Huizinga voorhanden behoren te zijn, waarin de "joyeuse
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entrée " vverd beschreven van allerlei buiten.inissige" heiligen. Buiten"nissig"
in de let.terlijke zin. Een vaak bizarre geschiedenis over het binnenhalen,
goedschil<s of kwaadschiks, van heiligenrelieken: een soort door religie
geinspire enle goldrush - met dezelfde koortsverschijnselen - van de kant
van de juist gechristianiseerde Germanen naar zuidelijke regionen bij tientallen en nog eens tientallen ondernomen. Als de relieken eenmaal veroverd
zijn, drukken de heiligen waaraan ze toebehoren, hun naam op de abdij of de
stad waa.r ze berusten als een handelsmerk, zoals 4711 bij Keulen hoort en
een bepaalde likeur nog aan de Chartreuse gebonden is. Wie b.v. Lambertus
zegt, zegt Luik; wie Vitus zegt, spreekt direct of indirect over Corvey aan de
Wezer of Corbie aan de Somne. Terecht mocht Kruitwagen, erkend meester
in deze materie van wat hij de heiligengeografie noemde, vaststellen "dat de
weg, die de vereering van een bepaalden heilige gevolgd heeft, meestal
beslissend is voor het vaststellen van handelsrelaties". Bij naarstig speuren
lukt het soms om weer terug te keren tot het zeer vroege tijdstip "when the
saints go marching in". Wel blijft het hanteren van patrocinia uiterste
omzichtigheid eisen. Doch welke wetenschappelijke discipline eist dit niet?
Want de collega-historicus die in 2075, op grond van duidelijk in Madrid te
localiseren foto's uit 1968, waarop zes Nederlandse autobussen staan, zou
concluderen tot een grote bloei van het Nederlands "Klassiek Verbond",
wijl alle inzittenden van Ajax-vlaggen waren voorzien, dwaalt evenzeer.
Deze vergelijking is minder gewild dan zij misschien lijkt voor wie niet
bekend is met de excessen en de supportersgeest rond locale heiligen van
de middeleeuwen. Hauck, die in zijn Kerkgeschiedenis van Duitsland uitvoerig de talrijke reliekentranslaties behandelt, hanteert daarbij zonder
meer de term "Lokalpatriotismus im Heiligendienst " , waartegen Alcuin
in zijn tijd al waarschuwde, terwijl toen de echte rage op dit gebied nog
moest beginnen. Nà Karel de Grote pas ligt dan de grootste bedrijvigheid;
vooral na de onderwerping van de Saksen is dáár dan het hek van de dam.
Men onderschatte daarbij niet de invloed welke uitging van het procesrecht
i.c. de godsoordelen en de onschuldseed, af te leggen op de relieken der
heiligen.
Intussen is het een duidelijke zaak, dat op het punt, of liever gezegd op
het tijdstip, dat wij via middeleeuwse teksten iets gewaar worden van wat
er gaande is, een aantal instituties, ook kerken, al een hele geschiedenis
achter de rug hebben. De aanzetten - ook voor Friesland - liggen rond
het einde van de 8 e en in de roerige g e eeuw, de periode waarin het Christendom via de Franken en gerugsteund door Angelsaksische missionarissen
penetreert. In dit franco-christianiserings- of christiano-frankiseringsproces
als men wil, onderkennen wij momenteel vrij goed omlijnd twee aanvalsspitsen. De meest geprononceerde verduidelijkt de stoot, lopend ter weerszijde van de tegenwoordige oostgrens van ons land. Deze is verbonden
aan namen van grote (deels) rijksabdijen als Fulda, Corvey, Lorseh, Werden,
Prüm en Echternaeh. Aan het hoofd ervan staan aan de rijksvorst geparenteerde of minstens hem verknochte leiders; van deze abdijen uit worden
steunpunten in de wingewesten opgebouwd. De namen van die steunpunten
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kan men, zij het partieel, terugvinden in de goederenlijsten, welke het "Fembesitz " aangeven o.a. in Drente, Friesland en Groningen, bezit dat veel later
van het oosten en zuiden uit, aldaar nog wordt geëxploiteerd.
Vooral door bestudering aan Duitse kant kennen wij vrij nauwkeurig het
netwerk van "MissionszeIlen", daartoe systematisch opgebouwd, tot reconstructie waarvan met name de Patrozinienforschung niet weinig bijdroeg.
Voor Nederland heeft Slicher van Bath aan Drentse zijde, maar sinds kort
eveneens Blok in zijn studies over de Franken (en verder zeer recent over
Echternachs invloed in Holwerd en op Ameland) baanbrekend werk verricht.
Veel minder bekend dan de oostelijke, is de speerpunt op het noorden gericht
van meer westelijk gelegen bolwerken uit. Representatief hiervoor zijn namen
als die van de abdij St. Riquier bij Abbeville in N. Frankrijk, St. Amand op
de Franse grens in Henegouwen en Sint Bertijn in Nijvel in België.
In Friesland zijn de eindpunten van de oostelijke linie herkenbaar, waar
bij Leeuwarden en in Stiens o.a, St. Vitus van Corvey opereert, en Prüm
rond Franeker met Tjum en Schingen, waar Blok b.v. geen weet van heeft.
Maar Dokkum, waar oost- en westlinie als het ware de tangbeweging sluiten,
spreekt wel héél duidelijk. Fulda is er vanwege Bonifatius vertegenwoordigd,
maar ook St. Amand uit Henegouwen, dat bovendien bij Staveren verschijnt
met grondbezit. Wij moeten daarom de kapellenlijst van 1132 van Staveren
als een soort palimpsest beschouwen om achter die 24 plaatsnamen sec iets
te ontwaren. Gezien de ligging van de meeste plaatsen op de lijst voorkomend, t.w. in Frieslands zuidwesthoek en grosso modo in de kop van
Overijssel schieten onmiskenbaar Dronrijp en Schingen er al direkt uit. Omdat
Schingen midden 13 e eeuw door de abt van Prüm aan Bloemkamp onder
Bolsward werd overgedaan, meende ik Prüm in de Eifel in de gaten te
moeten houden. Dit te meer omdat ik mocht veronderstellen dat Oosterzee
bij Lemmer, in 1132 aan Staveren toevallend, eens bezit van Prüm kan zijn
geweest: Prüm, dat volgens eigen zeggen, rijk bezit eenmaal in Friesland had.
Postma zocht echter indertijd tevergeefs in Oosterzee naar een klooster.
Ik heb intussen geleerd dat, als in Friesland ergens onvindbare kloosters
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verschijrsen, er meestal goederenbezit is van buitenlandse abdijen. Oosterzee's kerkpatroon is niet Martinus, wat ik vroeger al bestreed, maar S.
Chry san1:hus. Dit wijst regelrecht naar Prüm-Münstereifel, Abt Markward
van Prü01 verrichtte in 844 een reliekentranslatie van Rome naar Prüm van
de martelaren Chrysanthus en Daria. Ditzelfde jaar verhuisden zij naar het
door Prü n gestichte Novum Monasterium ofwel Münstereifel. Nog vindt men
ze daar in de crypte van de kerk.
Vermeldenswaard is misschien, dat abt Markward deze relieken gedurende
enkele dagen onderbracht in de frankisch nationale kerk van S. Salvator bij
de Mons Vaticanus. Daar vlakbij lag reeds in die dagen de Fries nationale
kerk van S. Michaël en S. Magnus. Kort na 848 moeten de Friezen de in
Apulië verkregen relieken van Magnus uit Rome naar Harlingen hebben
overgebracht. Dit feit bewijst in ieder geval dat de Friezen ook op eigen
"manneboet" relieken wisten te verwerven, en daarvoor geen vreemde
abdijen nodig hadden, wat gezien hun handelsactiviteiten in die periode
niet zo verwonderlijk is. Conclusie is ook, dat Prüm voor mijn onderzoek een
doodlopende weg was. Als een Interpol-rechercheur stond ik weer in Dronrijp en met lege handen.
Maar Dronrijp had behalve haar afhankelijkheid van Staveren nog iets
typisch: een patrocinium, dat uitzonderlijk en uniek is in Noord-Nederland.
Wie iets van Dronrijp in de middeleeuwen weet, kent S. Salvius als kerkpatroon. Voor zover mij bekend heeft over diens aanwezigheid nooit iemand
zich het hoofd gebroken. De naam is even vreemd als nietszeggend. Het werd
er niet beter op toen bij de klokkenvordering tijdens de laatste oorlog het
opschrift uit 1493 te voorschijn kwam, luidende: "Salve pater Salvi /
Ripenses non sine calvi / In te sint salvi / qui te collandant quasi balbi".
(Gegroet, vader Salvius, sta niet toe dat de Rypsters bedrogen uitkomen,
ja, mogen zij behouden blijven, die U al stamelend vereren). Ik herinner mij
dat DI. Heerma van Voss, de toenmalige rijksarchivaris in Friesland - zijn
naam zij geprezen in de poort -, die met grote acribie alle klokken indertijd beschreef, mij om opheldering vroeg. Er was geen materiaal aanwezig
voor verder onderzoek. Mijn bescheid reikte niet verder dan dat "calvibalbi" wel niet op rijmdwang zou berusten, zodat die Salvius wel eens iets
met genezing van spraakstoornissen te maken kon hebben. Tenslotte had
practisch ieder zichzelf respecterend heilige in de middeleeuwen zijn medisch
specialisme, hetgeen ook toen al behoorlijk baten placht op te leveren.
Bij het onderzoek naar Staverens lijst kwam de intrigerende Salvius weer
in mijn gezichtsveld. Het ongeluk mi wilde, dat Frankrijk in de 7e eeuw
drie heiligen van die naam opleverde. Derhalve een quiz: wie van de drie?
Twee Salvii kan ik elimineren. Schotanus leverde een laat 16 e -eeuws
testament, waarin grietman Glins Dronrijps patroon noemt en mededeelt:
"Idus Martii, Salvii Episcopi. Hic (= Dronrijp) agitur festum translationis de
civitate Ambianensi ad oppidum Monstrolum, ubi corpus ejus quiescit".
Vast stond nu wel, dat het ging om bisschop Salvius van Amiens, gestorven in 613, stichter van de abdij Montreuil sur Mer. Prompt leverde zijn
vita obligaat het bericht van de genezing van een doofstom jongetje, even
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obligaat zelf later monnik en heilige: S. Ingand. In een visitatiereis heet het:
"Vimmacum . .. ubi quidam puerulus suae oblatus est praesentiae, qui est
surdus officioque carebat loquelae ... "
Rijst dan levensgroot de vraag: hoe loopt de lijn Dronrijp - Staveren Montreuil? Ik meende daarom S. Odulphus zelf maar eens aan de tand te
moeten voelen. Met Jan Romein kunnen wij van oordeel blijven, dat diens
vita - twee eeuwen na zijn dood opgesteld - ons redelijk in de kou laat
staan. Zoon van een frankisch edelman, Bodgis, geboren in het Brabantse
Oirschot, priester van het bisdom Luik, die zijn oorspronkelijke kloosteraspiraties had opgegeven voor zielzorg onder de zijnen, door bisschop Frederik naar Utrecht gehaald, vanwaaruit (met succes) anti-trinitarische ketterijen
in Staveren bestreden heten te zijn.
De achterliggende vragen blijven dan open: waarom die wisseling van bisdom; wat zijn 's mans verdere achtergronden behalve die adellijke afkomst?
Al gauw ben je geneigd te denken aan het zeer oude klooster van St. Truiden
in de Belgische Haspengouw, dat in het Meierij van Brabant missioneerde
tot aan de grote rivieren aan de Hollandse kant. Maar evenals Prüm / Münstereifel blijkt St. Truiden in een slop te voeren. De nexus moet anders liggen.
De ruime cultus van Odulphus in het Utrechtse is (vooral wanneer ik bij een
volgende gelegenheid saillante gegevens over hem kan melden) begrijpelijk.
Echter blijkt hij, al vroeg in de 11 e eeuw, ook patroon van de collegiale
kerk van Loon (= Borgloon) bij het Belgische Hasselt te zijn. Reeds in 1027
bestaat er bij de kerk van Loon een "familia sancti Odulphi", een groep
vrijgewijden of wastinsigen, die zich onder wereldlijke bescherming dezer
kerk stellen. Hoewel er zeer nieuwe studies bestaan zowel over het graafschap Loon (van Baerten) als over de collegiale kerk ter plaatse (van Bernaerds), bleven deze auteurs mij desgevraagd het antwoord schuldig op de
vraag waar S. Odulphus vandaan was gehaald. De vonk wilde echter overspringen toen ik Salvius in het vizier bleef houden. Uit een omvangrijk
werk "Les corps saints de Montreuil" bleek, dat de abdij van St. Riquier
oftewel Centuia bij Abbeville in Noord-Frankrijk relieken van Salvius van
Montreuil aanwerft of opnieuw in bezit krijgt na de Noormannenaanvallen
in 866-867. Deze abdij is vooral dankzij Karel de Grote uitgegroeid tot
een machtige instelling, de kunsthistorici bekend vanwege haar imposante
kerk, de laatlatinisten vanwege de carmina Centulensia in. de editie van
Traube der Poetae Latini medii aevi: het centrum van Karolingische renaissance, met wiens bewoners Alcuin correspondeert en dat zeker militair
bedoeld was als bolwerk tegen de Noormannen.
Degene die hier de Salvius-relieken weet te verkrijgen, is de "custos"
(aedituus - januarius), de "deurwaarder" van de abdij. Om de belangrijkheid van deze functie te onderlijnen, breng ik Willibrords "custos"-titel
in herinnering. Centula's custos blijkt niet alleen de edelsmid te zijn van de
kostbare reliekschrijnen van St. Richarius, de ab dijpatro on, en van Salvius
enz., maar ook de latinist die de inscriptie metrisch vorm gaf. Het Chronicon Centulense spreekt van hem als van een venerabilis monachus en zijn
naam is ... Od ulfus !!!
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die, ook in de ge eeuw; te Parijs ter markt kwamen, voeren via Quentovic
aan de Kanaalkust, waar zij hun schepen over de dam moesten trekken.
De afstand Quentovic - Centula bedroeg slechts 15 mijl.
Mocht de aldus uitgevoerde constructie steekhoudend blijken, dan maakt
ze met Luik op de achtergrond misschien tevens doorzichtig waarom
Menaldums kerk - de buur van Dronrijp - aan S. Lambertus is gewijd,
en geldt voor Friesland dezelfde vraag die een Belg stelde voor Holland:
"La Hollande sait-elle ce qu'elle doit au pays de Liège?".
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Lichtelijk verbouwereerd stond ik wel, toen mij na al die omzwervingen
in Utrechts rijksarchief een oorkonde van 1306 in handen kwam, waarin
de priester Johannes van Dendermonde relieken aan Oudmunster vraagt
voor de "basilica sancti Odulphi iuxta Tenremondam ". Ik spaar U het
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pas- en meetwerk dat nodig bleek om Odulphus' verschijnen - nu in het
bisdom Kamerijk - aannemelijk te maken. Voor de methodiek ben ik
daarom in het voorafgaande op parallelle gevallen wat dieper ingegaan. Ik
beperk mij nu tot de vragen: wanneer en waarom een Odulphuskapel aan de
dijkvoet van de Schelde?

S. Onolfspolder (= S. Odulphuspolder). De kapel van S. Odulphus aan de dijkvoet is met
een cirkel aangegeven.

In 1306 luidt het, dat vanouds die kapel er was. Dit klopt, want in 1224
blijkt er al sprake van in cultuur gebrachte gronden "in palude sancti
Odulphi". Sint Odulphus-broek wordt in de 13-14 e eeuw 65 maal en de
Odulphus-dijk zes maal vermeld. Op straks aan te geven gronden meen ik
tot vóór 1115 minstens te moeten teruggaan.
Het "waarom" voert ons naar de politieke geschiedenis van de 1Oe eeuw.
De Schelde speelt een rol in de rijkspolitiek van die dagen. Wie de Schelde
en de zijlopen van Durme, Dender en Rupel beheerst met enkele militaire
sterkten, heeft het in Vlaanderen en Brabant voor het zeggen. OUo n is er
alles aan gelegen om zijn grafelijke leenmannen in die contreien beter aan
zich te binden en bevoorrecht uitzonderlijk twee Gentse kloosters om Gent
weer te binden en (ik citeer Niermeyer nu) "Vlaanderen tot een steunpunt
van het Duitse rijk te maken . . . . . en dusdoende aan de invloed van de
Franse koning, welke zich alsdan in Vlaanderen krachtig deed gevoelen,
paal en perk te stellen".
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De Belg Lindemans schat, dat het land van Dendermonde aus einem Guss
is gevormd en aan de Gentse kasteleins in handen gegeven werd, mede ook
tegen de aanvallen der Noormannen in de dagen van de Ottonen. De opmars
uit Gent langs de Schelde wordt echter voorbij Dendermonde gestuit door
Baasrode. Baceroth in Brabant was immers in 821 door Lodewijk de Vrome
al geschonken aan de machtige abdij van St. Amand, ook wel Elnone of
Pevele genaamd, in Henegouwen, nu in Noord-Frankrijk. Hier in de buurt
nu ligt een ongecultiveerd veengebied, dat een zwakke stee vormt in de
Scheldedefensie. Moeras zou men het kunnen noemen, als men de woordenboekdefinitie ervoor: "broek zonder behoorlijke afwatering", geoorloofd
acht. Welnu, op dit goederencomplex Baceroth ontstaan vier parochies; en
ik zet naast elkaar

Dendermonde
St. Odulphusbroek
St. Amandus-Baasrode
St. Gertrudis - Baasrode
St. Maria - Baasrode
St. Ursmarus - Baasrode

Staveren
St. Odulphusklooster
St. Amandus: goederen in Staveren
St. Gertrudis patrones in WorkumHindeloopen, buren van Staveren
St. Mariakerk Staveren
vervalt

Graag wil ik dan als te algemeen de Maria's wegschrappen, maar durf wel
voorlopig een stippellijn invullen op grond van het feit dat patrocinia niet
uit de lucht gevallen komen. Maar er is meer.
Is Odulphus van Staveren uit, door monniken van St. Amand inclusief
ontginners uit Frieslands zuidwesthoek geëxporteerd, dan moet dit m.i.
vóór 1115 zijn gebeurd. In ieder geval treffen wij in de stad Dendermonde
later in de middeleeuwen nog een Vriesenbrug aan. Daar de namen van
vreemdelingen nogal eens willen beklijven - men denke aan de Longobarden, specialisten in zijdewaren en bankzaken - zou hierin tevens een
kleine vingerwijzing kunnen schuilen.
Het jaar 1115 lijkt een eindtermijn. Immers toen heeft de abdij haar
bezittingen in Staveren en Dokkum aan de kant gedaan. Zoeken wij naar
verdere aanknopingspunten en nadere dateringsgegevens, dan vallen enkele
merkwaardige coïncidenties op. S. Odulphusbroek met langstrokige percelen is in dit oude land beslist een afwijkend patroon. Je mag het niet
precies gelijk stellen met het systeem van de door Van der Linden aan het
licht gebrachte cape, maar het staat er ook weer niet zo ver van af. De cope
als vorm van openlegging - de naam inpoldering zegt teveel, daar het alleen
gaat om ontwatering van veengebieden (dijken en sluizen zijn er dan nog niet
mee annex) -, die cope is volgens Van der Lindens theorie een machtig
middel gebleken, waarmee de eerste Hollandse graven de Hollandse en
Utrechtse laagvlakten in exploitatie namen. Het is zelfs een exportartikel
geworden dat de kolonisten tot diep in de oostelijke gebieden buiten onze
grenzen een reputatie bezorgde.
Laten wij de kritiek tegen de juridische achtergronden van de visie van
Van der Linden van Belgische zijde geuit buiten beschouwing, onaangevoch43

ten is deze wat de herkomst ervan aangaat. Duidelijk wijst hij Vlaanderen
als bakermat aan. Diederik II en zijn zoon Arnulf hebben - ook volgens de
onderzoekingen van Koch - in de tweede helft der 10e eeuw een rol
gespeeld in de Ottoonse politiek en Gent neemt daarbij een niet te miskennen plaats in. De wat schimmige Hollandse graven beginnen dáár hun
carrière. Diederik II, schoonzoon van graaf Arnulf van Vlaanderen, zit als
graaf ergens tussen Rijsel en Vlaanderen in 969. In zijn leenverhoudingen
pendelt hij tussen de Franse koning en de Ottoonse machthebbers. Zijn
zoon Arnulf wordt niet zonder grond als Gendensis aangeduid.
Die cope moet Diederik II in zijn Vlaamse periode al hebben leren kennen,
als adel en abdijen er daar op hun manier reeds mee opereren voor het
openleggen van veengebieden. Langs een rivier, langs een gegraven wetering,
dan wel langs een dijk, die als werkbasis, als "ruggegraat" der ontginning
fungeert, worden ontginningseenheden - "hoeven" - uitgemeten van een
bepaalde, gelijke breedte. Door het graven van onderling parallelle sloten,
ongeveer loodrecht op genoemde "ruggegraat", verkrijgt dan het gebied
zijn afwatering in perceelscheidingen. Ieder der kolonisten neemt vervolgens met zijn gezin een aldus naar breedte gemarkeerd perceel, een eigen
"hoeve" afzonderlijk in ontginning. Naarmate nu de kolonist van zijn "recht
van opstrek" gebruik maakt groeit de hoeve in de diepte. Terecht wijst
Van der Linden erop, dat die ontginningsmethode niet het enige is, waar
op het gebied van de rechtsinstellingen Vlaanderen voor de jonge Hollandse
graven model stond. Leidens burggraafschap zo min als baljuwschap zijn
er vreemd aan. Moeilijk zal zijn uit te maken of de Friezen in Vlaanderen
zijn aangetrokken als goede leerlingen van de Vlaamse school of dat zij
- à la de moderne baggeraars van Sliedrecht - school maakten.
Maar verder over coïncidentie gesproken: met die Vlaamse invloed bevinden wij ons niet alleen in Van der Lindens gezelschap, maar sinds kort
ook in dat van Ehbrecht uit Münster. Deze gaat er in zijn dissertatie van
uit, dat de graaf van Hamaland, Wichman, via schenkingen in 970 aan Elten
van allodiale goederen, gelegen in Hunsingo, Fivelgo, Marne en Midagten,
de openlegging van dit gebied in de Ottoonse periode aanvatte. Ook Wichman komt uit dezelfde Vlaamse hoek, als schoonzoon van Arnulf van
Vlaanderen, en zwager van Diederik II van Holland.
Het zou te ver voeren om deze nieuwe inzichten in te voegen in het geheel
van de rijkspolitiek. Het is bovendien onnodig daar Petri dit reeds ondernam
in een boeiend relaas, waarin het aandeel van Vlamingen, Hollanders en
Friezen ten aanzien van het grootscheepse phaenomeen: de in cultuurbrenging met daaraan vastzittende rechtshistorische vraagstukken, wordt
nagegaan. De titel van diens uitgebreide studie is te dien aanzien al sprekend
genoeg: "Entstehung und Verbreitung der niederländischen Marschenkolonisation in Europa (mit Ausnahme der Ostsiedlung)".
Twee punten moet ik, wil ik verwarring voorkomen, aanstippen. Goed en
wel, zal men zeggen: met Diederik II en Arnulf van Gent ben je wel bij de
Hollandse graven, maar niet terug in Staveren. Dat kan echter meevallen.
Gelet op wat Van der Linden, Koch en Ehbrecht en anderen uit de Gentse
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hoek aan nieuwe gezichtspunten naar voren brachten, trof mij bijzonder
een laat bericht bij David Lindanus, de 17 e-eeuwse geschiedschrijver van
Dendermonde, dat hij zegt uit Gentse familiearchieven te kennen. Let wel,
dat deze man niet beïnvloed is door latere theorieën over de aanspraken
der Brunonen op Westerlauwers Friesland. Terwijl de Hollandse geschiedschrijving, welke ook enige eeuwen achter de gebeurtenissen aan loopt,
Arnulf in 993 laat sneuvelen tegen de Westfriezen bij Winkel (hetgeen Blok
ook al een anomalie acht), schrijft Lindanus over Diederik II: "Filium
reliquit Amulphum cui Gandavium cognomen Sigebertus tribuit; eumque
a Frisionibus interemptum refert". Hij citeert dus Sigebert van Gembloers
die Arnulf tegen de Friezen laat sneuvelen. En Lindanus vervolgt: "Id
accidisse dum Staveram ab illis repetit, avitam urbem (cui adhuc Gandaviae
gentis insignia) familiae archiva habent". Het geviel dus in een strijd wegens
aanspraken op Staveren, een voorvaderlijke stad, hetgeen zou blijken uit
familiearchieven in Gent. Hoe hachelijk de zaak ook is - teveel is er immers
geschreven over de onmogelijkheid, dat via Amulfs dochter Gertrudis de
aanspraken der Brunonen (te beginnen met Liudolf, waarmede zij gehuwd
zou zijn) op Westerlauwers Friesland zouden stammen - buiten kijf is wel,
dat de latere Hollandse aanspraken op echte of praetense rechten werden
teruggevoerd, vermoedelijk Brunoonse.
Tweede en laatste punt: mag je nu aan zo'n enkele, blote vermelding
van goederenbezit in Staveren en Dokkum van St. Amand zoveel invloed
toekennen? Met opzet heb ik getracht te doen aanvoelen hoeveel macht men
achter die kloosters, exponenten van rijkspolitiek, moet denken. 't Zijn,
wat sterk geformuleerd, de multi-nationals van die dagen, welke water- en
landwegen, rivierovergangen beheersen en goeddeels de agrarische structuur
met alles wat drum und dran was, in handen hadden. Toevalligerwijze zijn
wij over St. Amand vrij goed ingelicht over het economisch reilen en zeilen
door Platelle's fundamentele "Le temporel de l'abbaye de St. Amand".
En dan nog wordt maar een tip van de sluier gelicht. Vooral met het verdwijnen in bepaalde regionen van abdijbezit - dit geldt voor alle - ging
bewijsmateriaal te loor. Om dit te onderlijnen één heel sterk argument.
Niemand heeft er tot nu toe rekening mee gehouden, dat tussen 866-870
de Utrechtse bisschopszetel werd ingenomen door abt Alfrid van St. Amand
in Pevele, een bekend familielid van Karel de Kale. Wat dit heeft te
betekenen voor de lijnen lopend van Henegouwen, Baasrode, Staveren Dokkum zij aan ieders invoelingsvermogen overgelaten. Ik eindig hier, maar
merk op, dat deze gedrongen mededeling slechts de zuidelijke lijn van mijn
onderzoek betrof. Er is ook nog een oostelijke en westelijke, zodat ook hier
de helft dus nog niet is aangezegd.
Mijn terughoudendheid kan ik misschien het best vatten in de formulering
van de oude bard en geleerde DI. O. Postma uit diens "Fan wjerklank en bisinnen". 't Heet ook nog: "Fan de iene boame":
Ik bring gjin monumint;
ik haw, in lytse jeft,
in mannich rigels stoaid.
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NEIPETEAR
Prof Dr. H. Ti], Miedema sprekt syn wurdearring en respekt ut foar de
perspektiven dy't de ynlieder iepene en sjen litten hat. Hy komt mei in lytse
frage, dy't mear taelkundich rjochte is. It sil dyjingen dy't Gysbert Japicx
lêzen ha, bikend wêze dat Sjolle-Kreamer en Tetke inoar krigen "to Sint
Eal, by Wijn in Bjear". Dy Sint-Eal wurdt lyksteld mei Sint-Odulph.us . Mar
hoe is dan taelkundich it forbán tusken Odulf en Eal? Men soe ûnderstelle
kinne dat Eal weromgiet op in áldfryske foarm Adolf, Adulf of soksoarte
foarmen, mar dan komt men wer foar de frage: hat der ien of oare hitizing
west of substitûsje fan de foarm Odulf yn de frysk-Iykjende foarm Adolfi
De lêste foarm liket wol heechdûtsk, mar soe ek wol áldfrysk wêze kinne,
hwant der binne lyksoartige substitûsjes fan 0 troch a b.g. yn plaknammen
yn Hollán: koog - kaag en yn de namme fan 'e Fryske kening dy't yn Hollánske en latynske boamen Radbod hjit, mar yn áldfryske Redbad. Sa is der
ek in biskop fan Utert dy't faek Odelbald, mar ek wol Adelbold neamd
wurdt. Is de ynlieder yn syn boarnen miskien nêst Odulphus ek de foarm
Adulphus of sokssahwat tsjinkommen? Dan soene wy ntl. in tusk.en- of
foarfoarm ha fan it midfryske Sint-Eal,
Dr. Van Buijtenen meent een dergelijke vorm wel eens gezien te hebben,
maar heeft er, als werkend op een ander terrein, verder niet op gelet. Ook
moet die vorm ergens voorkomen bij Kl. Sierksma. Of men er ver mee
komt? U wilt hem dan natuurlijk naar het Fries toehalen, maar ik kan U
zeggen dat Uw collega Maartje Draak, toen ik haar over deze zaken sprak,
hem tot een Kelt wilde maken: iedereen probeert altijd naar zichzelf toe
te trekken. Maar misschien is er ook langs deze weg nog iets te bereiken.
Overigens, de mensen weten weinig van en werken weinig met patrocinia.
Zo voert N.E. Algra in zijn proefschrift "Ein" een meneer Salmus op (uit
Dronrijpse bron nog wel), wat Saloius moet zijn. Dat hij dat niet weet als
mediaevist kan ik hem vergeven, maar als Fries had de kennis dat de schoonvader van Gysbert ]apicx ook Salues, Saloius heette, hem tot beter weten
moeten stemmen. Het hangt allemaal van kleinigheden af.
Prof Mr. P. Gerbenzon is diep onder de indruk van de omvang en het
briljante van dit onderzoek, waarvoor hij de grootste bewondering heeft
en waarin het weer is zoals we bij Van Buijtenen gewend zijn: meer dan
95% nieuwe dingen en zo'n 5% dingen die men vaag meent elders wel eens
gezien te hebben. Wat in dit geheel treft, is een toch wel erg vroege Friese
ontwatering, kolonisatie, cope (0 f hoe men dat noemen wil) in dat gebied
aan de Schelde. De Hollandse en andere copen zijn toch overwegend wat
later. Hoe zit dat dan met dat Scheldegebied in het geheel van die ontwikkeling? Moeten we de Hollandse en Utrechtse copen dan vroeger stellen
of is hier a.h.w, een overspringen van de Friezen, eerst naar de Schelde en
dan pas, later, naar dat tussengebied? Een tweede zaak: wanneer de Friezen
uiterlijk 1115 (dus eigenlijk liever in de 11de dan in de 12de eeuw) al zo'n
naam hebben op het gebied van ontwatering, moeten we dan ook de dijkbouw in Friesland en de Friese "waterstaat en -huishouding" niet vroeger
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stellen dan we gewend zijn te doen?
Dr. Van Buijtenen: U raakt wel een fundamentele vraag aangaande de dingen die wij (niet alleen ik, maar ook Ehbrecht) aan de orde hebben gesteld.
De bezwaren die tegen Ehbrecht al worden ingebracht, zijn van dezelfde
aard als die welke ook tegen mij zullen worden aangevoerd, nl. dat het te
vroeg zou zijn. Ik geloof dat dit op een misverstand berust, want men moet
in ieder geval niet beginnen met woorden als dijken en dijkbouw; we hebben
een laagveengebied, dat later ingeklonken is en dat hoeft niet samen te gaan
met dijkbouw. Ook mij verrast dat vroege, maar dat verrast ook Ehbrecht en
over dit punt juist zal de discussie gaan. Ik had niet meer tot mijn beschikking dan die dooie Sint-Odulphusnaam; ik blijf erbij tot er nadere bewijzen
(nu zijn het allemaal hypothesen) op tafel komen. Als ik verband wil zien
met St. Amand heb ik het gevoel dat ik vóór 1115 moet zijn, want dan
doet die abdij de bezittingen in Staveren en Dokkum aan de kant. Anderzijds
(en mede daarom ben ik niet zo mistroostig over de uitslag van de discussie)
stemt Petri in zijn grote overzicht in met Ehbrecht zowel als met Van der
Linden, dat dit toch een zeer vroege zaak moet zijn, die men rond 1000
moet laten beginnen (zonder meteen aan zijlvestenijen of leppa's te denken).
En dan is er nog de vraag: wat was er eerder, de kip of het ei, ofwel: hebben
die van St. Amand het van of (wat, als men Petri leest, ook heel goed het
geval kan zijn) aan de Friezen geleerd? Wat wij wèllater moeten stellen is de
strookverkaveling die wij op het kaartje zien en die ook in de Friese Zuidwesthoek wel aanwezig is. Dat hele proces dat zich heeft afgespeeld moeten
we niet onderschatten. Die abdijen hebben hier meer gedaan dan eens per
jaar allerlei produkten halen; ze zijn hier geinfiltreerd en hebben allerlei tot
stand gebracht. De vraag is maar: is Holland, is Dirk II de Urheber (hij heeft
het wèl bij de Vlamingen geleerd) of kenden ze hier die waterwerken al?
Daar weet ik geen antwoord op. Zoals ik zei: leverworst zonder of met
maar een heel klein beetje lever, een hypothese, zij het dat die nog (in tegenstelling tot wat archeologen ons te geloven voorhouden) een rationele
grondslag heeft. Wil men erachter komen, dan moet men wel met dit soort
hypothesen werken en dan moet de kritiek niet naderhand zeggen: ,,'t Is
een mooi verhaal, maar 't is niet bewezen". Een historicus bewijst niets;
ik geef hoogstens een hypothese en volgens Bernheim hebben we die hypothese te aanvaarden die de grootste moeilijkheden oplost. Maar ik geef toe:
dat vroege tijdstip is een essentieel punt in deze. Er zal meer materiaal
voor de dag moeten komen.
Ph. Breuker: Een kenmerk van het copestelsel is, dat er tegelijk hoeven
worden gevestigd. Nu kan ik op deze kaart geen hoeven vinden; het lijkt dus
op een jonger deel van oudere nederzettingen als Pachtgoed en Schriek.
Zijn er hoeven in dit gebied?
Dr. Van Buzjtenen: Ik weet het niet; Van der Linden zou dat nog verder
bekijken. De grote rechtshistorische vraag is natuurlijk (maar vergeet niet
dat Dendermondes historische stadsarchief in de Eerste Wereldoorlog is
vernietigd) of daar lage tijnsen zijn van één of een half denier; dat zou op
copezaken kunnen wijzen. Misschien heb ik wat verwarring gewekt: het
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hoeft geen cope te zijn; het is strokenverkaveling en ik heb alleen op de cope
gewezen omdat die volgens Van der Linden ( wat iedereen tegenwoordig
ook onderschrijft) van Vlaamse origine zou zijn. Het kan dus best zijn (maar
nader onderzoek moet dat uitmaken) dat dit een jongere formatie is en ik
houd daar ook wel rekening mee. In het boek waar ik mee bezig ben, heb
ik ook gezegd: het kan ook wel een locator zijn die hier bij Lammenbroek
en omgeving met een ploeg lieden rondtrekt, zo'n soort baggeraar van
Sliedrecht, maar het zou wel een hele toevalstreffer zijn, als dat het geval
zou blijken. Wil ik trachten iets te bereiken met de gegevens waarover ik
beschik, dan zeg ik: 1224 is de eerste bronvermelding en als ik daar een
nexus mag leggen dan moet die vóór 1115 zijn, want dan zijn de St. Amanders hier weg (Dat terugtrekken van St. Vitus van Corvey en het terugtrekken van Prüm, onder invloed van de Gregoriaanse ideeën, is trouwens
een heel aparte zaak). Het kan dus best later zijn; ik kom niet verder dan
dat patroeinium St. Amand, het jaartal dat St. Amand zich terugtrekt.
Dr. H. Oldenhof is, doe't er him mei Dronryp dwaende háldde, tsjin de
troch de ynlieder neamde Salvius oan roun, al docht dat yn it boek oer
Menameradiel gjin bliken, omt de redakteur dêrfan it stik oer de patrocinia
skrast hat. De fraech is nou: yn de ynlieding is in bipaelde translatiedatum
neamd. Komt dy ut de Rypster tsjerkekalinder by Schotanus?
Dr. Van Buijtenen: Dat heb ik niet gecontroleerd. Wel kan ik zeggen
dat ik er zeer benieuwd naar was en dat ik daar met Coens (van de Bollandisten) jaren geleden contact over heb gehad, maar volgens hem kwam
dat nergens voor.
Dr. F. Paulsen möchte gem wissen, ob ein zeit1icher Zusammenhang
festzustellen ist zwischen diesen kirchlichen Aktivitäten und den Flutkatastrophen. Wenn es so wäre, dann wäre das Interesse dieser kirchlichen
Einheiten vielleicht ein kirchliches Interesse und nicht nur ein wirtschaftliches und politisches gewesen.
Dr. Van Buzjtenen: Das ist möglich, aber ich halte das für keinen sicheren
Ausgangspunkt. Ich meine, daB die Abteien nicht schon so früh in karolingischen und postkarolingischen Zei ten anläBlich von Katastrophen
gearbeitet haben. Für spätere J ahrhunderte ist das gesichert, aber für eine
so frühe Zeit habe ich keinen einzigen AnIaB zu einer solchen Annahme.
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F. Dam (Feanwálden)

TUSKENTIIDSKE BALANS
(De fryske skriuwerij yn de jierren '20)
Minhear de foarsitter, dames en hearen,
As wy fan 'e middei de ûntjowing fan blêd en boek yn de jierren '20 yn
Fryslán neigeane, dan bart soks mei sin. Yn it bisef nammentlik dat de
beam dêr't wy hjoeddedei yn en om en ûnder forkeare yn de jierren '20
biwoartele is. Dat sil ut myn lêzing hoopje ik foldwaende bliken dwaen.
I

It seit himsels, dat men in oersjoch ut 'en rûgen fan hwat de jierren '20 aan
boek en blêd opsmiten ha, bigjinne moat mei De Holder, it moaiste blêd
dat wy ea hawn hawwe, hwat uterlike forsoarging oanbilanget. Mar ek om
oare reden is it fan bilang, sa't wy sjen sille.
De Holder - it is in wurd dat sûnt jier en dei yn ûs mûle in djûre klank
hat. Oan it beestje fan dy namme kin it net lizze, hwant dat assosiearje wy
ornaris mei sokssahwat as in holderkeet of, slimmer noch, in holdersnêst.
En as ik De Holder in wurd mei in djûre klank neam dan slacht dat - om
gjin misforstàn to krijen - ek net op réaksjes dy't ûntstean kinne as men
bygelyks de prizen neigiet yn de jongste katalogi fan in fomeamd Ljouwerter antikwariaet. Wy hawwe nammentlik de Holder-namme leard to
assosiearjen mei it bêste en it moaiste hwat "blêd en boek" yn de tweintiger
jierren yn Fryslán opsmiten hawwe. De Holder is in namme dy't, yn de
literaire sfear, foar myn gefoel daliks yn bylden fortaeld wurdt. Bylden fan
typografyske pronkstikken, hwant dat wiene de êflevcringen fande fjouwer
jiergongen fan De Holder, literair moanneskrift ûnder bistjûr fan J.H. Brouwer en R.P. Sybesma, hast stik foar stik. Dy bylden steane ûs op it netflues
printe sûnt wy se foar de earste kear en sûnt hieltyd wèr biwûndere hawwe.
It binne de hout- en linoleumfiken fan Evert Caspers en binammen Johannes
Mulders net allinne, it is de hiele foarmjowing nammers dy't De Holder ta
hwat unyks makke hat.
Der is yn de Fryske letterkunde fan de jierren '20 eins mar in krom
oanwiisber dat jin de tsjoen, de rook, de smaek fan de "roaring twenties"
fiele, taeste en/of rûke lito Yn guon fersen fan Brouwer, Schurer, Sybesma en
frjemdernóch ek Postma sit it der wol tsjinoan, yn guon sketsen fan B.
Tuinstra ek, mar frijhwat printen dy't Mulders binammen oan De Holder
bydroegen hat, hawwe it, nei myn smaek, wol hielendal, en yn Caspers
syn typografysk bistek fan dy hiele Holder komt it ek ta utering.
Miskien leit mei dêryn de forklearring fan it feit, dat de oars sa ynbannige dichter Obe Postma - de meast tiidsgefoelige fan allegearre, tink ik
wolris - sa'n 30 jier letter, tobek tinkend oan it koarte Holdertiidrek fan
1926-1929, suver noch ut 'e skroeven wie en ûtrêp: ,,0, dy rike fjouwerjier!" ...
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Mei de Holder hat de Fryske letterkunde, hwat artistike presintaesje o anbilanget, wol foargoed yn it tempo fan de tiid meirinne wold. Der moat
daliks bysein wurde dat de beide samlers mei sin har kar op dizze graficus
- Caspers -, op dizze printer/ûtjower - Kamminga fan Dokkum - en op dy
oare greate kunstner - Mulders - falle litten hawwe.
Caspers, de skilder-tekcncr-graficus, en Kamminga, de printer-ûtjower, ha
mei De Holder pioniere en eksperimintearre. Hja ha der lykwols gjin geheim
fan makke dat hja soks diene ûnder ynfloed fan in great - yn dit gefal
Hollánsk - foarbyld. Sa net, hja ha dy ynfloed, sa't oan to toanen falt,
selsstannich forarbeide. Har foarbyld en ûtgongspunt wie de typografyske
styl, sa't dy ûntstien en ûntwikkele is troch tadwaen fan de architekt H.Th.
Wijdeveld en tapast waerd yn it periodyk "Wendingen", "maandblad voor
bouwen en sieren". Wijdeveld syn typografyske opfettingen waerden as
forrassend nij en ûngewoan ûndergien. Typearjend dêryn is - sjoch mar
nei De Holder - it 6 fwikend , hwat fjouwerkantich formaet fan blêd- en
setspegel en boppe-al it suver hwat oerdreaune omamintale, "forsierende"
karakter. "Een decorateur in optima forma" hat de kunstkritikus Dooijes
him neamd, en mei rjocht, mar ek immen dy't gauris de lêsberens fan syn
printwurk ûndergeskikt makke oan it dekoratyf effekt fan syn oerdiedich
boartsjen mei letters en linen.
It is krekt hwat dat lêste oanbilanget, dat Caspers en Kamminga toand
hawwe fan op- en ynhálden to witten: de Wijdeveldse mjitte is by harren
kostlik bleaun en ik leau dat wy hjir rêstich de typearring "ynbannich"
brûke meije, as komplemint dizz'kear. De ûtris fan De Holder kombinearret
op seldsume wize feestlike kleurigens mei ynbannige tsjinstberens.
De Holder bigoun yn 1926 to forskinen. Hy woe it vakuüm opfolje, dat
ûntstien wie omdat syn foargonger, Frisia, "tiidskrift for taelkinst", it ein
1925 sitte litten hie. Brouwer en Sybesma kamen net mei in program of
mei in bigjinselforklearring yn it earste nûmer, en fierdersoan likemin.
Hja sille, nei in dekade dy't stiif stien hie fan sokke forklearringen en doe't
de iene bigjinselbrief de oare jage, fan datoangeande ek wol hwat allergysk
west ha. Mar hwat De Holder yn har eagen wêze en wurde moast sprieken
hja wol, hoeden en saeklik tagelyk, ut yn in prospektus. De Holder, sa
lêze wy dêryn om to bigjinnen, is in algemien literair blêd, "det frij stiet
fen de Fryske organisaesjes". It wol fierders "it bêste gearje op skriftekindich gebiet, sûnder it populair-wittenskiplike alhiel ut to sluten; it
stribbet nei fundearre krityk; en scil jeme romte êfstcan oan de ûnthjittende
jongerein. Ek hwet de typografyske forsoarging oanbilanget wirdt nei it
bêste socht. Ek wirdt (dit rigeltsje hinget der stilistysk hwat bryk by, krekt
as hat immen harren dat op it lêste stuit noch ynskund, FD) ût en troch in
muzykbylage jown".
Men kin fêststelle dat yn elk gefal dy beide lêste "programpunten" neikomd waerden. Dat De Holder "frij stie fen de Fryske organisaesjes" koe
ally ksa mei in wurd fan wierheit sein wurde. Der wie gjin bining mei de
Jongfryske Mienskip, it Selskip 1844, it Kristlik Frysk Selskip noch mei de
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jonge Upstalbeam en likernin mei in nije klub as de Fryske Bibleteek - doe
nammers noch net felle mear as in mantelorganisaesje fan de Mienskip , en
dan eard er in pelleryntsje as in mantel ... De Helder, hat de redaksje grif
bidoeld, stiet frij fan alles en alleman èn iepen foar elkenien. Dat dat frijplak
as sadanich, sa't wy sjen sille, net mear brûkt waerd koe de redaksje fansels
ek net fo ar.
Mar dêr aenst noch wol efkes oer. Hjir kin fêststeld wurde, dat de rrieidoggersrounte moai biheind bleaun is en dêrneffens ek it réalisearjen fan de
winsk orn yndied it "bêste to gearjen". It stribjen nei fundearre krityk - ek
ien fan de niisneamde punten ommers - is har yn safier slagge, dat De
Holder yn alle fjouwer jiergongen greatgean koe op de meiwurking fan E.B.
Folkertsma, dy't him dêr in essayistysk monumint boude, en tagelyk syn
posysje foar syn opponint Kalma oer konsolidearre en bisterke.
Op ien punt móast De Holder it wol sitte litte, omdat "de ûnthjitteride
jongerein" it nou ienris dûdlik sitte liet. Of oars sein: omdat dy jongerein
der net wie op in dea-inkelde ûtsûndering nei lykas in André Scholten.
Mar wy moatte werom nei dat "frij stean", dêr't de Holdermannen fan
praetten, Wolnou, lykas in lyts fearnsieu letter by de oprjochting fan De
Tsjeme proklamearre waerd, sa waerd ek troch de oprjochting fan De Rolder
ymplisyt wol foargoed "de bining forbrutsen" - om de fomeamde slogan
fan Fedde Schurer yn 1946 ek mar ris to antedatearjen. De bining nammentlik mei de man - wy ha him niis al efkes neamd en sille him noch gauris
neame, fan 'e middei - dy't sûnt mear as tsien jier lieding jown hie oan it
literaire libben yn Frvslàn: Douwe Kalma. Kalma is troch de Holdermannen
biwust bûten spul set. Immen as Jelle Brouwer, dy't dat better as hwa dan
ek witte koe, is der ek roun foar utkomd: Kalma moast en soe bûten de
lieding fan De Holder keard wurde.
Wol hiene hja Kalma frege as meiwurker. Mar dy woe it nije blêd fan De
Upstalbeam ûtgean litte èn sels in redaksjesit ha. Oars woed er net meidwaen. Ik sitearje hjir letterlik ut it ynstruktive en wiidweidige fraechpetear
dat M.K. Scholten yn it Krystnûmer 1929 fan it wykblêd "Sljucht en
Rjucht" publisearre hat en dêr't de Holderkwestje wiidweidich yn op 't
aljemint kaem. It lit oan dûdlikens neat to winskjen as wy in antwurd sykje
op de fraech, oft en hwerom't de maten fan '15 en '20 it Kalmabiwáld al sa
njonkenlytsen gram woam wiene en dêrom sûnder him De Holder oprjochten doe't de kans him foardie. Brouwer jowt, yn datselde fraechpetcar, al
wer in hoeden mar likegoed dûdlik antwurd: " ... der moast fennijs soune
yngeande krityk komme. Fortsjinste fen "De Holder" sit allinne dêr al yn,
dat er dy brocht hat". Ja, Douwe Kalma hie him as tydskriftlieder ek wol
foargoed fan syn lytse, eigenikkige kant sjen litten. De Holdermannen
woene dêr wolris èf. Hja wiene oertsjûge, liket my ta, dat Kalma foar har
doel ek om syn persoanlike eigenskippen langer frijhwat in stan-yn-te-wei
wie. De algemiene krityk op Kalma, dy't yn dizze jierren hurd oanwint,
rjochtet har as ik it goed sjoch binammen op it punt dêr't er yndied it
swakst en it kwetsberst wie: syn persoanlikheit. By alle wurdearring foar
hwat Kalma koe en woe krigen gans minsken skjin har nocht fan hwat er
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bytiden die ... De oprjochting fan De Rolder hat, wol ik mar sizze, yn feite
in ein makke oan it Kalmabiwáld, oan in frijhwat autokratysk biwälrl, om
Kalma syn eigen karakteristyk to brûken, As saeklik en idéeel lieder yn
literaire en literair-organisatoaryske oangelegenheden rekke er syn ienmansleije foargoed kwyt. Lykas er dy yn biwegingsformidden troch syn
Kalmaleontysk hálden en dragen ek mear en mear slûpe litte maast. De
generaesje dy't fuort nei De Holder opkomt sjocht dan ek net mear Kalma
as "jeugdhelt" en - op in hiel inkelde ûtsûndering nei - èk net Lord Lister,
mar folIe earder in figuer as Fedde Schurer, yn it literaire, en E.E. Folkertsma, yn it flak fan de biwegingsideology. Oaren moatte mar, yn it spoar
fan Sjoerd Leiker, ûtmeitsje yn hoefier't Kalma krekt dy charismatyske
diminsje miste dy't dan faeks al-of-net of min-of-mear aan dy oare beide
"lieders" taskreaun wurde kin. Mar genoch ynearsten oer Kalma, al is er
fansels, salang't men om to bigjinnen net oer in goede biografy b iskikt,
noch lang net fan ûs of en binne wy it likernin fan him.
De Holder dus woe dûdlik front meitsje tsjin, of alteast èfstán nimme fan
Douwe Kalma, syn lieding en ynfloed. Dat front - de ûnsympathike term
mei my forjown wurde, mar wy hawwe it optlêst oer in tiid dat Fryske
literatoaren tagelyk ek "striders" wiene en wêze woene - wie gjin twamanssaek. Der wiene foar en achter de skermen fiks hwat meistanners en
twa fan har dy't, achter dy skermen, èn finansieel èn organisatoarysk èn
propagandistysk Brouwer en Sybesma fûleindich bystien hawwe om it
blêd fan de groun to krijen moatte hjir grif neamd wurde. It wiene jonge
kollegae fan Sybesma, J acob Jansen, de eigentlike inisiatyfnimmer, en Oene
W. Mulder dy't op dat punt har tige fortsjinstlik makke hawwe (tusken
heakjes: Jansen en Mulder har literaire bydragen oan de jonge Holder hálde,
hwat literaire fortsjinsten oanbilanget, net oer. Lykas de kritisi ut it Kalmakamp ek daliks publyklik fêststeld hawwe.)
Sjogge wy it hear fan de fjouwer Holderjierren hwat de ynháld oanbilanget
oer, dan kinne der in mennich dingen neamd wurde.
Foarst: it tal meiwurkers (Caspers, Mulders en de ynsidinteel meiwurkjende grafici Couperus en Van der Woude net meiteld) is oan de biheinde
kant bleaun: 33. De basis - in fêste rounte dy't geregeld kopij leverje koe hat ek neat to breed west. Oan alle fjouwer jiergongen ha mar seis minsken
meidien. It binne de beide samlers en fierders E.B. Folkertsma, Obe Postma,
B. Tuinstra en G.A. Wumkes. Oan trije fan de fjouwer jiergongen ha meiwurke: R. Brolsma, S.D. de Jong, K. Fokkema en J. Haantjes. De beide
samlers ha har der dan ek omraek byjaen moatten. Hwat ek de bidoeling
west hat. Ien fan de ûtgongspunten foar it opsetten fan De Holder hie
nammentlik ek west, skriuwers oan to poenen dy't de lêste jierren it swijen
der ta dien hiene. De wichtichste fan har wie R.P. Sybesma. De ynháld
fan De Rolder ûntlient har literaire wearde, njonken it essayistysk wurk
fan Folkertsma, dan ek binammen oan it great tal bydragen fan R.P.S.
Syn prachtige novelle "Boerke Thae ", oer ytlike afleveringen ûtsmard en
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noch net dien krigen, moat dêrby yn it foarste plak neamd wurde. Brolsma,
Sibe Douwes de Jong (tige produktyf, mar ûnder syn produksje wie blykber neat dat duorje koe) en Obe Postma hawwe gans wurk foar De Holder
êfstean wold, mar meibiskiedend foar it Holder-gesicht is dat dochs amper.
Hwat wol de oandacht fortsjinnet en De Holder reliëf jown hat is it feit,
dat it de samlers - Brouwer binammen, mei men oannimme - slagge en
forbyn oan har blêd de nammen fan jonge filologen dy't, noch min of mear
bûten de Fryske sfear steande en operearjend yn in formidden dat Kalma
net rikke koe, moai fêst oan it blêd to forbinen. Op Brouwer syn perscanlik
konto moat foar 't neist ek skreaun wurde dat er syn stalke Bauke Tuinstra
ta nije kréativiteit wist to bringen, hwant dat hie ek ien fan de mannen west
dy't langer mar min sykhelje kind hiene yn it Kalma-klimaet. Om sa'n ien
as dr. G. A. Wumkes oer de Holderstreek to heljen wie fansels gjin kunst.
Dyse1den dy't fansiden stean bleauwen fortsjinje ûs omtinken ek. Goede
bikenden ut de eardere en lettere Frisia-tiid ûntbrekke opfallend. Simke
Kloosterman bygelyks, hwat gjin niget jowt, mar - en dat is wol hwat
apart - ek ien as Fedde Schurer jowt him der net by, Schurer moat foar
De Holder oer in wifeljende - ik siz net: twifeleftige - hálding oannomd
hawwe; ambivalinsje soe men it neame kinne. Al yntiids wurdt, fan redaksjewegen, syn oansteand meidwaen oankundige. Mar it is al 1927 ear't er lang
om let it fers "De Lietsjesjonger" dêryn publisearret, syn earste en tagelyk
syn iennige bydrage. Yn 1926 en de folgjende Holderjierren publisearret
er mei fan syn moaiste fersen ut dy tiid sawol yn It Heitelan as yn it (wer
opstiene) Frisia en ek yn Yn ûs eigen Tael, it moanneblêd fan it Kristlik
Frysk Selskip. Miskien datearret syn êfgriis fan literair wurk dat publisearre
wurde moast "tusken VS-pipermunt en breukbannen" ut dy tiid dat er
biwust en ut eigen frije wil It Heitelán as publikaesjemooglikheit foar kar
nimme woe boppe De Holder . .. Opfallender wurdt dat mijen fan De
Holder noch as men sjocht dat sels it populaire, siz mar platte wykblêd
Sljucht en Rjucht yn dy jierren sa it ien en oar ut 'e Lemmer taskikt kriget
en alhiel gjin spytbokkings.
It sil grif net Schurer syn tsjinsin yn de Holdermannen west ha (Brouwer
en Sybesma har wurk hat er tige wurdearre), mar folIe earder syn tankbere
oanhinklikheit foar Douwe Kalma oer dy't him net sa Holder-eftich makke
hat. Fjirtich jier letter, by it skriuwen fan syn memoires, hat Schurer nochris
dûdlik ûtkomme litten dat it earst en meast Kalma west hat, dy't him foargoed it each iepene hat foar de mooglikheit fan in eigen Fryske literaire
kunst. Kalma wie foar him de man dy't de álde, foar folksdeuntsjes noch
goedernoch achte fioele fan 't lewant krigen hie om der as in Paganini de
skienste meldijen oan to ûnttsjoenen. En dat is er foar Schurer, hoe't hja
fierders elkoar ek ûntgroeije soene, altyd bleaun - dizze earste leafde is
eins nea stoam.
In twadde faktor yn it schisma Holder-Kalma (foar him dus grif in holdersnêst) kin west hawwe dat er yn de jonge organisaesje fan de Upstalbeam in
needsaeklik ienheitsstribjen bigroete hwat er troch in dochs wer getrennt
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marschieren fan de Holderlju ûnderwrotten achte. Yn it politike groeiden
Kalma en Schurer krekt yn dizze snuorje ek nei elkoar ta. As soasialistyskpasifistysk oansleine CDU-ers fan de earste ûre, nammentlik. Dat sil de
bining tusken beide mannen bisterke hawwe: yn 1929 stiene hja to gearre
boppeoan de Fryske list foar de Keamerforkiezingen. In neijer ûndersyk
fan de brievesamlingen kin oangeande sokke subtile Iorháldingen faeks ek
oer de Holdertiid de klearrichheit jaen dy't men dochs wol ha woe. Ik bin
dan ek tige bliid dat Brouwer ut 'e earste hán meikoarten syn oantinkens
datoangeande yn boekfoarm publisearje sil (tusken heakjes: yn . . . Lyts
Frisia!).*
Foar literatuer-histoarici en om my ek foar psychologen is fierders faeks
relevant, dat Schurer yn de Holdersaek dy oare sibbe freon fan sines, E.B.
Folkertsma, yn dit stadium fan syn bistean as publy k persoan perfoarst
nèt folgje koe en woe.
Ik bin hjir min of mear wiidweidich op yngien, omdat krekt fan Fedde
Schurer, de rojale Schurer, syn net-meidwaen oan De Holder yntrigearret.
H y wie ommers de Fryske dichter dy't ûnder de jongerein (doe't De Holder oprjochte waerd wied er noch mar 27 en dat wie dóe noch jong ... ) it
measte to sizzen hie. In dichter ek, dy't krekt yn dy snuorje dochs ek
dwaende wie him biwust of ûnbiwust dûdlik en mei sukses to ûntwinen oan
de Jongfryske pathetyk fan syn earste Fersen. Op dàt punt song er him los
fan de Kalma-ynfloed. Schurer syn meidwaen soe, vnháldlik, winst foar De
Holder bitsjut hawwe. En as de stikken justjes oars op it boerd stien hiene,
hie syn meiwurking faeks ek programmatysk oan De Holder hwat mear
ynhouten jaen kind en hwa wit hie dat foar it blêd ek noch in justjes langer
libben bitsjut. It hat sa net wêze mocht.
Wy geane noch efkes de Holderkream byláns en stelle fierders fêst, dat de
list fan meiwurkers eins gjin forrassingen opsmyt. Wisse, de Frysk skriuwende R. Klodie is in frjemde, hwant servyske ein yn it bit, mar dy hie syn
kunsten ek al yn Sljucht en Rjucht fortoand en mear as in kuriositeit is it
amper. De yn de lêste jiergong nijwoune meiwurker Theun de Vries soarget
dan, by it skieden fan de merk, noch foar in pikante ûtsmiter yn de foarm
fan syn oersettingen fan Heym en Trakl - to ynsidinteellykwols om in eigen
kleur to jaen aan it Holderpalet.
Der hat - ik herhelje it, omdat it hjir giet om de greatste dichter dy't wy
hawn hawwe - ien west, dy't De Holder heech sette boppe alles hwat foar
en nei oan literaire tydskriften yn Fryslán forskynd is. It is de al neamde
Obe Postma, dy't ek konstatearre hat dat "dy rike fjouwer jier" al of net
tafallich gearfoelen mei hwat er foar syn eigen dichters kip ek syn rykste en
bêste rite ach te. En hwa sil ûthálde dat der fan dy "skiene" Holder biwust
of ûnbiwust gjin ynspirearjende ynfloed ûtgien is op dizze dichter dy't,
*) Undertusken forskynd as "Ta de skiednis fan De Holder (1926-1929)", Lyts Frisia
1976 1-3. (Red.).
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op syn wize, dochs ek en binammen in estheet wie? In kanttekening dy't
miskien ek neijer omtinken wurdich is: P. (hy foel yn De Holder mei syn
nam de plume nammers net ut 'e toan, hwant dêr waerd suver alles mei
inisialcn ûndertekene) hat fóar it jier 1931 nea in fers fan syn hán bydroegen
oan in t rochKalma (mei)redigearre blêd, Hat der hwat fan in äld sear sitten?
Postma hat wol wurdearring foar de literator Kalma hawn, Hy hat him yn
dy kwaliteit karakterisearre as "in knap persoan" en yn it Postma-jargon
moat dat wol de heechste lof bitsjutte. Mar hy hat it him wol tige kwe a-öf
nommerr dat hy, Kalma, de foreare njoggentjinde-ieuwers, de Halbertsma's
foarop, sa forwijd hie. Der is hwat to fielen en to taesten fan in öfstán
hálden. En dat kin ek wol mei fan ynfloed west ha op Postma syn Holderenthousiasme.
Hat, sa kin men noch freegje, de Holderredaksje (twa man sterk mar en dan
noch sa ûngelyk fan aerd en bistean) sels ek toloarsteld west oer de fortuten
fan hwat hja as trochbraek en forbreding bidoeld hiene? Brouwer hat yn it
niisneamde fraechpetear planut bikend, dat de Fryske dichtkunst yn "in
malèze" siet en dat der har gjin talinten ûnder de jongerein opponearren.
Dat wie gjin feit dêr't De Holder hwat oan foroarje koe. De generaesje fan
de talintfolle tritigers hie de trijekwartbroek noch oan. Tamminga hat fan
syn bûsjild noch krekt in abonnemint op 'e lêste jiergong nimme kind mar
wie oan skriuwen noch net ta. Jehannes Doedes de Jong, Ype Poortinga,
G.N. Visser soene har ek pas yn it kommend decennium ûntjaen. It yn 1927
ek wer forskinend Frisia hie fansels mei deselde malaise to krijen, mar dêr
kaem in talint as D.H. Kiestra mear en mear oan bod. Kiestra hie it yn 't
earstoan ek by De Holder bisocht, mar hat fan fierdere meiwurking op
Kalma syn oanstean êfsjoen ...
It wie fansels to healwiis, dat Frisia en De Holder njonkenelkoar bistiene.
Kalma woe op in fusy oan - en hwa sil him ûngelyk jaen? It formidden fan
De Fryske Bibleteek mei immen as M.K. Scholten foarop stie der ek op oan.
It hat Schurer west, dy't as parlemintair (syn sterkste kant net, sizze de
kenners ... ) mei de wite flagge nei de oare kant gie, mar orndóch. De Holder
hie noch in 250 abonnés en wie yn ûs moderne eagen noch gjin minimumlijerke, mar Brouwer en Sybesma ha faeks op folIe méar tidige. Hoe dan ek,
der rn oast hieltyd mear jild by. En dat draeide dan, bihalve foar Karnminga
(dy't dochs al de "twadde kleur" foar syn rekken naem) en de beide samlers
mei har stille fennoaten op. Der is yn 1928 noch praet fan in waerboarchfûns
dat der komme m oat, mar ein 192·9 is it lykwols ynienen hou. Sûnder
sanen 0 f manen, abrupt, diele de samlers mei dat De Holder ophálde sil.
It wol jin eins net oan, dat allinne de finansiële lêsten oarsaek west ha.
Der komt jin ût de lêste jiergong ek sokssahwat as redaksjewurgens tomjitte.
Brouwer sil mei syn nij skriuwerskip fan de yn 1928 oprjochte Provinsiale
Underwiisried ek wol wer mear boun west hawwe. Mar alles ynskewie1end
moat men ek fêststelle dat de Holdermannen, hwat hja ek diene of net diene,
woene of net woene, ta ien ding noch net ré wiene: in redaksioneel oparbeidzjen mei Kalma. Typearjend foar de forskouwingen yn de (machts-)
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forháldingen is de ûntjowing fierdersoan, as hja, de iene (Sybesma) hwat
earder as de oare (Brouwer) har lykwols yn de jierren '30 wer njonken
Kalma yn it Frisia-span weagje.
En Kamminga? Hy moat by alle foldwaning oer syn krewearjen mei De
Holder dochs ek wol efkes rommer sykhelle hawwe doe't er net elke moanne
mear hálden en kearen hie om oan de winsken fan Caspers c.s. - mei wille,
dêr net fan - to foldwaen. Ik haw him, sa hat Caspers letter forteld , wol
houtfiken tastjûrd sa bryk as in hispel. Materiael dêr't ik fan tocht dat in
printer der skjin forlegen mei wêze moast. Mar Kamminga klage nea, hy
makke printtechnysk it ûnmooglike mooglik. Sèls hied er foar 't forstán
hwat der bidoeld waerd as Caspers, by in houtfyk fan sines, opjoech dat de
twadde kleur dizze reis "in smoarge tei-waerkleur" wêze moast - fierders
net. As men yn De Holder de biwuste print opsiket dan ftnt men dy kleur,
eksakt.
De Holder-ein hat grif ek wol to meitsjen hawn mei in oare malaise as
dêr't Brouwer fan repte: de delgeande tiid dy't as de krisisjierren ûs skiednis
yngean soe. Oan binammen ien faktor: it êfskodzjen fan it Kalma-jo k, ha
wy De Holder to tankjen hawn. Oan in kompleks fan faktoaren ha wy De
Holder wer forlem. Oan in kompleks fan faktoaren, dêr't ik ek in mennich
fan oantsjut ha, is it to tankjen dat dyselde Holder ûs yn sa'n libben oantinken bliuwt.
II

Doe't De Holder ophold bleau der - aldergeloks, moatte wy ek sizze noch in literair tydskrift oer. Dat wie it al neamde Frisia, yn 1917 u teinset
ûnder lieding fan Douwe Kalma as orgaen fan de J ongfryske Mienskip. De
ûntjowing fan Frisia rint sûnt dy tiid wol sagoed as parallel mei "wei en
wurk" fan Douwe Kalma. As moanneblêd, "wijd oan de frije utering en de
ûnbihindere ûntjowing fen de Fryske geast" telt it as meiwurkers fansels ek
Mienskipsleden fan de earste ûre en healûre. Der kinne de nammen neamd
wurde fan sokken as E.B. Folkertsma, M.S.E. Visser en A.M. Wybenga ut it
konfessionele kamp, mar ek dy fan Piter Sipma en Sjouke de Zee en noch in
rigele mear.
Organisatoaryske, ideologyske en fansels ek persoanlike skelen binne der
oarsaek fan dat der frijhwat forrin to konstatearjen falt. De respektive
jiergongen fan it jonge blêd jowe dêr biwiis en bliken fan. En binarnmen
ek fan it feit dat de praktyske wjerslach fan Kalma syn boadskip oangeande
de godlike ynspiraesje fan kunst en kunstnerskip frijhwat komt af to Fallen.
Al hiel gau fortoant Frisia de skaeimerken fan it ienmansblêd. Der moat
daliks bysein wurde dat dy iene man ek hiel hwat koe. Frisia 1919 bringt
yn earste versy syn drama "Kening Aldgillis" yn afleveringen ûnder de
enthousiaste lêzers. Ek as kritikus, as essayist, as polémist binammen en
fansels as geastlik liedsman fan syn keppel opponearret er him yn "syn"
blêd. Fansels docht er dat ek as dichter; en by need ek as skriuwer fan
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forheljend proaza leit de jonge Kalmaperiodyk tsjûgenis of fan syn bjusterbaerlik alles-kinnen en alles-wollen.
De ûtdaging wurdt namsto greater as Frisia yn 1920 de stap set nei forskining as wykblêd. In stap ut need, soe men it neame kinne, as men dêrûnder dan ek mar Kalma syn persoanlike need, syn sucht nei allinne-b aeswêzen, forstiet. Yn 1919 wie ûnder lieding fan de fallen Mienskipsingel
Piter Sipma it algemien Frysk wykblêd It Heitelan stifte. Dat barde mei
meiwurking - of yn elk gefal om it mei in modem hollánsk wurd better
oan to tsjutten: mei "gedogen" fan de Mienskip, dy't sokssahwat as in
kollektyf abonnemint naem. Mei yngong fan 1920 lykwols sei dyselde
(mar yntusken net hielendal mear deselde) Mienskip oan It, Heitelan de
hulde al wer op. Om fleurich en wol mei in eigen wykblêd to kommen, it
eigenste Frisia op dy hast ûnmooglike frekwinsje oerskeakeljend.
De 19de ieu mei dan in ieu fan wûnders hjitte, de Fryske publisistyk
sit der yn de jierren '20 tinkt my ek net sûnder. Hwat in élan, in wurkkrêft, in fûlfrettend skeel, hwat in selsbitrouwen, hwat ek in tryst öfwizen
fan elk kompromis sit dêr mei achter. As wykblêdsamler kin Kalma by it
ûtfieren fan syn talinten dan nochris ta it uterste gean. Hy hat dat dien op
in wize dy't freon en fiján ymponearret. Ik tink yn dit forbán oan de
biwûnderjende wurden dy't syn eardere mei- en lettere tsjinstanner J .H.
Brouwer noch net sa lang lyn krekt oer dy Frisia-rite skreaun hat.
Kalma toant - oer in lange rek fan jierren fansels, mar yn de Frisia-wykblêd-snuorje wol it fûlst - in produktiviteit dy't yn de Fryske skriuwerij
foarsafier't ik neigean kin har wjergader net hat. In forge1iking op dit punt
mei immen as Waling Dykstra, dêr't Piebenga op komt, soe ik, mei :permisje,
net meitsje wolle. Dêrfoar rinne yntinsje, gehalte en forskaet tofolle
ûtelkoar. Stel dat Kalma en Dykstra tafallich àl sahwat itselde tal rigelen
publisearre hawwe soene. Né, sels soe ik earder komme op in hoeden en ut
'e fierte forgelykjen mei immen as Anne Wadman yn in biskate, Iolle koartere rite fan dy syn skriuwer- en liederskip nei 1945. Mar ik bin bang dat
sa'n forge1iking al net folIe minder kwe1s rint as Piebenga sines.
De hieltyd driuwende kopijneed fan syn Frisia sil foar Kalma bihalve in
ut daging miskien ek wol in ûtkomst west ha. Libjen moat foar him skriuwen
hitsjut ha en yn safier wied er miskien ek wol foargoed in kromke in poète
maudit . . .
En dus docht er syn dingen al skriuwende - oant resinsjes fan troch himsels skreaune stikken ta. Mar dêmjonken leit noch in hiel mêd dat er likemin
forsleauket. It wurk foar en achter de skermen fan de Mienskipsorganisaesje
mei bistjûren en kommisjes, departeminten en ynstitûtsêfdielingen en mei
de stikken dy't dêr ek wer foar skreaun wurde moatte: forslaggen, karbrieven, forklearringen, kêsten - hieltyd wer mear en hieltyd wer nije.
Fascinearjend - suver "grize1ich", sille de Hollanners sizze - dy Kalma om
1920-'21 hinne. Godlik of divelsk wol ik it fansels net neame, mar minsklik
liket it amper mear. It foarmingswurk dat yn haedsaek ek foar de baes sels
opkomt, kin er nammers net allinne skriuwende en gearkommende yn
Huzum of. Der wurde ek leargongen jown: literatuer, klassike áldheit , wiis-
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bigearte, Ingelske letterkunde en dat ek om utens. Yn Dokkum bygelyks,
dêr't D.J. Kamminga sûnt dy tiid op 'e souder in fêst saneamd "Mienskipsbêd" réstean hat foar de kommende en geande man.
Hwa't nou nochris dy Mienskipsmeidielings yn Frisia fan byg. 1921 doe't de merk al oan it forrinnen wie, eins, mar de kreammen noch eptich
oereinstiene - trochnimt, komt djip ûnder de yndruk, wurdt der suver
dwyl fan. Kalma gunde himsels en syn folkjen suver gjin ûre frij. It wie
altyd ûngetiid. Hwant op moandei 26 desimber 1921 bygelyks - yndied,
dat wie doe ek al Twadde Krystdei - krije de Mienskipsleden, neffens
oarders fan it haedbistjûr, wol frij fan har miene deistige Mienskipsplichten,
mits hja dy snipperdei brûke foar - ik sitearje letterlik - "krystfiering yn
kriteforbán". Ja, it hawwe dochs wol machtige jierren west, foar hwa't it
treast wie.
Dat it lykwols de measte Mienskipsleden neigeraden to stûf gyng seit
himsels. Dat it mei Frisia sa ek wol op 'en non rinne moast, ally ksa. De
byrinders yn 'e redaksje moatte suver jierliks forfarske wurde. De forskiningsfrekwinsje nimt wer of. As "tydskrift for Fryske taelkinst" makket
it him yn 1922 foar it each ek hwat losser fan dy bilûnjende Mienskip
(nou: Mienskip for Fryske folksûntjowing), mar folIe hellet it net ut. Yn it
foarlopich lêste jier, binne der oer de hiele jiergong rekkene njonken de
trije redaksjeleden sels (J.H. Brouwer, D. Kalma en F. Schurer) mar . . .
twa meidoggers mear: Reinder Brolsma en Simke Kloosterman. En Hero
Cammingha fansels, mar dy telt hjir net mei.
Sa net, yn 1927 set Frisia farmijs ûtein, De jonge, dynamyske ûtjowerprinter Brandenburgh yn Snits hat it yntusken oemomd fan syn Boalserter
kollega Osinga. Njonken Kalma komt de trouwe Schurer wer yn de redaksje
en fierders oan Kalma-kant S.R. Sipma. Fan ûtjowerskant wurde dêr R.W.
Canne en Simke Kloosterman noch oan tafoege. Mar Frisia wurdt uteraerd
nea de älde wer, it sit sa mooglik noch slimmer tangele mei de kwalen
dêr't De Holder oan sukkele hat, Forfal fan krêften bringt lang om let yn
1936 de ein.
Hl
"De Friese Beweging telt wel negen verschillende bladen! Niemand begrijpt
hoe dat kan!" Sa hat DI. G.A. Wumkes ris ûtroppen yn in gearkomste fan it
Friesch Genootschap, yn 1928. Net sinysk of mismoedich, sa't in inkeldenien faeks tinke koe, mar gáns triomfantlik. De skiednis fornijt ûs net, hoe't
de oare Genootschapshearen op Wumkes syn opteinens réagearre ha. It formidden kennende sil it, yn harren sprake, wol delkomd wêze op sokssahwat
as "meesmuilen". Hoe dan ek, de bitreklik swide bloei en de sterke fariaesje
yn de Fryske publisistyk yn de jierren '20 sil nimmen Wumkes ûntstride
kinne. En hwa is sinikus genóch om net, lykas hy, datoangeande njonken
hwat oars dochs èk hwat fan triomf to fielen?
Lit ûs de Njoggen fan Wumkes mar ris fierder byláns reizgje. De wichtichste ha wy nammers al neamd en karakterisearre. It mêd is oars nijsgjir-
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rich genoch, ek omdat der tusken dy ûnderskate blêdden gauris redaksionele en oare forbiningen lizze dy't men net forwachte hawwe soe.
Ik tink hjir yn it foarste plak oan it alálde wykblêd Sljucht en Rjucht
(al fan 1890). It tsjinne sûnt jier en dei twadderlei doel. Alderearst soarge
it foar fordivedearjende lektuer dêr't by in moai breed, sljochtwei puhlyk
ferlet fan wie. Dêrnjonken wie it it ankerplak fan skriuwers dy't oan dat
forlet tomjitte komme woene en mear ek net. Der sit lykwols noch in
oare kant oan dat faek forspeine, mar yn myn eagen dochs sa fortsjinstlike wykblêd. It wie ntl., omdat it ûnder goede, evenredige, skoalmasterige
lieding stie - in kontinuë lieding binammen! - ek in ûtsocht plak dêr't
oankommende skriuwers oanslach founen èn op gleed holpen waerden.
Waling Dykstra earst en letter nei 1915 syn opfolger Japik van der Tol
hawwe dêr 0 sa'n each foar hawn. Hja hawwe midlikerwize ek de tank fan
de Fryske lêzers fortsjinne as wy neigean hwa't fan ûs lettere populaire
folksskriuwers al net yn Sljucht en Rjucht debutearre hawwe. Brolsma noch ûnder Waling Dykstra - neam ik fansels foarop. Mar yn de jierren
'20 komt de twadde generaesje machtiger oan bod. Ik neam as eksimpels:
Abe Brouwer, Hoatse de Jong en last but not least Paulus Akkerman. Ja,
sels Nyckle J. Haisma moat yn dit rychje dat yn Sljucht en Rjucht syn earst
ûnderdak foun, in plak hawwe! Sokke nammen biwize ek dat it neutrale
wykblêd neigeraden ek foar skriuwers ût de konfessionele hoeke akseptabel
waerd. It kin fansels ek wêze dat de troch ûtjower Eisma geregeld as lokkebrea oanbeane prizen (horloazjes, doekspjelden, alle gear klearebare goud)
dêr harres ta dien ha. Van der Tol binammen stie der foar bikend dat er syn
blêd perfoarst gjin oanstjit jaen litte woe. (En oanstjit nimme wie doe,
sa't wy witte, noch in eksklusyf rjochtsinnich forskynsel}, Gong er alris, en
mei in libertynske bysfeint as D.H. Zylstra yn 'e ploech koe soks barre, oer
de skreef dan wie in otterdoks, gesachhawwend trouwe meiwurker as Wumkes der daliks by om it ljocht op read to setten. Mar Van der Tol woe wol yn
goedens, yn elk opsicht wol - ek foar Kalma en syn maten oer. Immen as
Jan Hof, yn 't geastlike oars mear in maet fan Van der Tol, hat him dat
gauris as leffens en laksens ûnder de noas wreaun.
Der sit oan Sljucht en Rjucht, yn wider forbán bisjoen, ek noch dizze
kant, dat sokken as Kalma ut taktysk bitinken en/of ût oprjochte forheffingsdriuw dêr likegoed rûmte fregen en dy rojael ynskikt krigen. Kalma
moat ek wol in swak foar it blêd hawn hawwe dêr't er yn 1914, noch ûnder
Waling-om, yn debutearre hie en as men Van der Tol achtslacht yn dy syn
redaksioneel hálden, dragen en kearen, dan kin men sizze dat de leafde net
fan ien kant kaem. Mei fan Kalma syn aerdichste, minsklikste joumalistike
stikken steane nammers yn de Sljucht en Rjucht-jiergongen yn de jierren '20.
In meiredakteurskip , fan Kalma, Schurer en Barend van der Veen, ly kas
yn 1926-'27 it gefal west hat, wie fansels fan it goede tofolle. Saeklik smiet
it Eisma gjin winst op, hwant dizze Upstalbeam-fortsjintwurdigers biwurken
net dat der, lykas hope waerd, ût dy rounten mear lêzers kamen. Krekt
oarsom: de álde lêzersrounte waerd frijhwat skoftich fan dat kulturele
gedoch. Dat moast dus ophálde.
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Gearfetsjend kin men fan Sljucht en Rjucht yn dit tiidrek sizze dat it
krekt dit blêd is dat jin hieltyd wer foar oangename forrassingen pleatst,
omdat men bydragen, skriuwersnammen ensfh. tsjinkomt dy't men hjir wol
alderminst forwachte hie. Ik kom dêr oan de ein noch efkes op werorn ,
It Heitelan hat in gans minder evenredich bistean hawn as Sljucht en Rjucht,
dêr't it foech tsien jier lang mei konkurrearje moast. Doe 't yn 1926 in fusyplan op neat ûtroun bleau Sljucht en Rjucht wykblêd en waerd It Heitelau moanneblêd. It lêste is yn 1919 oprjochte troch de Frysk-Amsterdamske

sakeman Alta, dy't letter, as in soarte-fan-Boormans-mar-dan-sûnder-dysmidswiddou, noch wol mear fan him hearre litte soe, mar nea wer mei it
ûtjaen fan Frysktalige blêdden pield hat. Syn avontûr mei It Heitelán is him
sûr opbrutsen, fiersto great opset as it wie. Dat de J ongfryske Mienskip al
yn 1920 - nei in oars wol ûnthjittende redaksionele start - har kollektyf
abonnemint opsei ha wy al neamd. It wykblêd soe like hurd wer fordwoun
wêze as de printer-ûtjower Brandenburgh it net oandoarst hie en jow it
tonei ut foar syn rekken. Sûnt is der hieltyd lavearre om dan wer fan dat
selskip en dan wer fan dy organisaesje de needsaeklike gunst to winnen. Sa
koe it bislaen dat nota bene yn 1922 in slach oer de kop dien waerd doet,
nei in jier fan pielen, foar de Mienskip it ... Ald Selskip yn 't plak kaem as
kollektyf-abonnernintshálder. Dat hie konsekwinsjes foar de gearstalling fan
de redaksje. R.W. Canne en J. Winkelman, de beide redsurne Amsterdammers, krigen twa yn it sáltste sált bibiten Selskipspommeranten njonken
har: Jan Jelles Hof en Onno Harmens Sytstra! It earste hwat hja diene wie it
bitingst stelle, de titelprint fan It Heitelan moast fordwine! Dat wie in tekening fan Ids Wiersma, ynspirearre op de fersrigel "Aldfaers erf, wy weitsje
oer dy!" Hwant yn dy kop, of op dy kop, ik wit net krekt hoe 't ik it sizze
moat, dêr siet frijhwat áld sear. Dy tekening háldde ntl. in tsjinstelling yn,
in kontrast. It wie hwat men neamt in echte swart-wyt tekening. Oan de -,
iene kant in slim forlegen en forslein áldman, dy't net wit hwer't er earst of
lêst bigjinne moat to dykjen. Oan de oare kant in feardich jongfeint dy't
op 'e slach past. Dat wie, founen Hof en Sytstra, al to dûdlik in sneer op de
sleauwens en ûnbikwamens fan it Ald Selskip oan de iene, en op de birettens
en warberens fan de Jongfriezen oan de oare kant. "Tot overmaat van
ramp" like dy forlegene, forsleine áldman neffens guon - ek neffens Hof wakker op . . . Onno Harmens Sytstra en Hof lit it oan de bileefde lêzers
oer, mei him to ûnderstellen dat syn fiján Sipma, bistjûrder fan It Heitelán,
dat destiids al of net oan de ûnskuldige tekener Ids Wiersma ynskûnd hawwe
kin. Fuort dus mei dy kop, seine de nije redakteuren - en dat barde fansels;
abonnemintsjild die doe ek al wûnders. Men kin jin de hal ding fan Hof en
Sytstra yntinke. Op ien punt lykwols bin ik it mei de ynterpretaesje fan dit
gefal, sa't wy dy oan Hof tankje, net iens. Forgeliket men it holwurk
fan dy forlegene äld man fan niis, dan liket er folle mear op ... Hof as op
Sytstra. Hwa't nou krekt bidoeld is às der yndied ien bidoeld is, sil wol
altyd in riedling bliuwe, dêr't wy mei leare moatte to libjen.
It moat sein wurde dat It Heitelán, foaral ek troch Hof syn bikwame wize
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fan journalistyk bidriuwen, yn de jiermennich dat er it mei Canne en Winkelman ûthálde koe fierwei it lêsberst en it pittichst west hat. Neitüd doe't It Heitelan binammen ek de ban mei it Selskip Fryslán fan Amsterdam
ûnderhálde moast - kinne sels Canne en Winkelman net keare dat it hwat
stiif-rintenierderich ûtfalt, al soargje soms dy yn Hollán hast of hielendal
rintenierjende skriuwende Bûtenfriezen wol foar forrassingen of alteast
foar lêsbere kopij. In rychje nammen mei folstean om sfear en trant sahwat
aan to jaen: Tjepke Nawijn ut Apeldoorn, Piter Tjibbes van der Meulen ut
Den Haech, dr. J.B. Schepers ut Haerlim, F.J. de Zee ut Feandam. En noch
gans en gans mear. As boarne fan ynformaesje oer it opkommend, bloeijend
Kritelibben by de Bûtenfriezen is It Heitelan ek tige fan bilang. Foar in eigen
Frysk-journalistike ynbring soarget J .P. Wiersma - yn dy snuorje frijhwat yn
tsjok waer mei Kalma, û.o. him oriëntearjend op East- en Noard-Frysl án.
Oer it yllustratyf elemint fan de Krystnûmers binammen kom ik aenst noch
to praten. Noch in inkelde opmerking oer it fierdere forrin: It Heitelán, yn
1927 ta moanneblêd óftakke, wurdt mei yngong fan 1929 teffens orgaen
fan ... de Mienskip. Dy kriget noch wol gjin redaksjesit, mar wol de nedige
kolommen rûmte om har dingen yn to dwaen.
De namme fan Dr. G.A. Wumkes soe men op it earste each foaral yn forban bringe wolle mei Yn ûs eigen tael, it blêd fan it Kristlik Frysk Selskip
dat yn dizze rite ek in hiele gisel makket, en dat publisistysk ek net swak
byspilet. It frjemde is dat krekt Wumkes net de aldertrouste meiwurker is
fan dit periodyk dêr't er yn de bigjintiid jierrenlang redakteur fan west hie.
lt wjerfarren fan Yn ûs eigen Tael yn de snuorje dêr't wy it nou oer hawwe
is foar in part al like turbulint as dat fan Frisia en It Heitelán, Der komt in
paleisrevolûsje dy't A.M. Wybenga as redakteur forballet en Schurer, M.S.
E. Visser en Gys Koelstra op syn plak bringt. Der falle ut 'e mûle en pinne
fan KB. Folkertsma, de man achter de skermen, hurde, bittere wurden aan
it adres fan Wumkes syn trouste álde meistriders, Kamerling binammen.
It kin hast gjin tafal wêze dat men dêrnei de Wumkes-namme in hiel skoft
net mear yn de list fan meiwurkers oan Yn ûs eigen Tael tsjinkomt. Oer
biskate, persoanlike kanten fan de niisneamde paleisrevolûsje is er min
hinne komme kind en dat sil dan op syn hálding foar Yn ûs eigen Tael en
letter ek foar de jonge Stim fan Fryslán oer fan ynfloed west ha. Nei it
fordwinen fan De Holder, dêr't er gjin frjemdling, mar wol in machtigen
bywenner west hie, komt nammers al gau Folkertsma sels as sterke man yn
de redaksje fan it offisiële KFS-orgaen. Dat part fan de "lieding fan it
Selskip" hat er withoelang oan him hálde kind en syn ynfloed wie navenant.
It seit fansels ek wol ien en oar oer de homogeniteit en de réens fan it
folk en de rounte, dy't troch him laet wurde woene.
Hwat it tal literaire meiwurkers oanbilanget: Yn ûs eigen Tael hat fan de
hjir nou neamde periodiken it lytste reservoir: 23 mar oer de jierren dy't
wy bihannelje. De iennichste dy't oan al dy jiergongen meiwurke hat is
Fedde Schurer. As kronykskriuwer en as polemist lit er tydlik, om 1925
hinne, al deselde slachfeardigens sjen dy't him folIe letter, doe't de jouma-
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listyk syn breawinning waerd, torjocht sa fomeamd makke hat. Spitich
eins, dat der yn de tuskenlizzende jierren gjin plak west hat dêr 't er min of
mear permanint syn eigensoartige journalistyk yn bidriuwe koe. Der moat
noch op wiisd wurde dat Folkertsma ut eigen frije wil in jiermennich by
Yn ûs eigen Tael bûten spul stien hat. Dat wie yn de snuorje doe't er syn
ichelstelling Tsjûgenis, syn ienmansblêd, ynnaern, yn 1920-'22. Mar fierdersoan is er en bliuwt er noch hiel lang de man yn alle publisiteit yn en om syn
selskip. Nettsjinsteande it biheind tal skriuwers yn dit forrrtidden moat
dochs fêststeld wurde dat hjir, yn potinsje alteast, noch de measte jonge
talinten skûlen as men nammen neamt lykas dy fan Gerben Brouwer, Inne
de Jong en Jan Piebenga, alle gearre oanset yn en om Yn ûs eigen Tael, troch
en om Fedde Schurer en KB. Folkertsma.
Lykas al sein waerd, krige yn de twadde helte fan de jierren '20 Folkertsma
en mei him kristlik-Frysk Fryslán der in publikaesjemooglikheit by. It is it
wykblêd De Stim fan Fryslán. Yn it earstoan wurdt it aldersûtrichst ûtrist,
mar om syn ynháld is it fan miet of - ek nou noch: as tiidsspegel - tige
nijsgjirrich. Nijsgjirrich ek bygelyks om it ynmoedich bisykjen fan Schurer
om as skriuwer fan forheljend proaza hwat to birikken. Syn feuilleton
"Geart" biwiist, dat er dat dochs net yn 'e macht hie, al fortsjinnet it om syn
autobiografyske eleminten by de fuortsette Schurer-stûdzje dochs alle
oandacht. Jonge yntellektuelen lykas Bouma, Kok en Minnema wurde troch
Folkertsma ek mei sukses yn it Stim-wurk bihelle. Ulbe van Houten debutearre dêrre as proazaist, om mar mei inkelde halen oan to tsjutten dat
Folkertsma blykber wol de man wie om nijlingen ta meidwaen to ynspirearJen.
De Njoggen-fan-Wumkes sille fierders noch ta rekkene wurde moatte blêdden
as Fryslán, it semi-literaire orgaen dêr't it Ald Selskip yn 1926, nei it ófswarren fan It Heitelán, wer mei ûteinset wie ûnder Hof en Sytstra, mar mei
meiwurking ek fan ien as J .H. Brouwer. It bliuwt fan wearde fanwege Hof
syn taelkundige stikken en it is fomeamd troch de bio-bibliografyske bydragen fan J.J. Hornstra.
En dan moatte wy fansels it orgaen dat de forrifeljende namme De Nije
Mienskip draecht net oerslaen. Yn 1922 oprjochte as Mienskipsorgaen
(Frisia waerd dêr doe los fan makke: sa slût alles wer as in bus), kriget it fansels yn it jier dat Frisia weibleau (1926) in algemiener en literairder karakter
en dat hat it oant de ein yn 1928 ek bihálden. Foar ûs kennisse fan persoan,
libben en wurk fan Douwe Kalma binne dy mennich jiergongen fan it
greatste bilang. Literair-histoarysk telt it tige mei, omdat it, yn de jiergong
1926, as in folsleine forrassing it lêste fers fan Piter Jelles publisearret: it
sûnt dy tiid suver sakrosante , tragyske "Lêste Blink". (Dat my, tusken
heakjes, hwat de ynterpretaesje oanbilanget, altyd foar riedlingen pleatst.
Riedfingen dy't noch greater wurde as ik de "forklearring" lês, dy't Kalma
nei Troelstra syn dea publisearre hat.)
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Wumkes sil ta syn Unbigryplike Njoggen grif it yn 1929 wer ûtkomrnen
periodyk For Roomsk Fryslàn noch net rekkene ha, mar wol De Pompeblêddcn fan 1928 en De Upstalbeam fan 1925. It earste hat it, as blêd foar
Fryske taelstûdzje en Frysk ûnderwiis, as iennige oant nou ta ûthálderi.
It twadde is, lykas de biwegingsbundeling fan dy namme, nea ta waeksdom
kommen, mar hja meitsje yn elk gefal de njoggen mear as fol. Yn 1930 sitte
wy nammers al rojael boppe de 10!
Giet men nei, dat de organisearre Fryske biweging om 1925 hinne net mear
as 2000 à 3000 leden telt, dan komt men yndied, mei Wumkes, ûnder de
yndruk fan de greate publisistyske warberens. In warberens dy't foar in fiks
part gefolch is fan flokber skeel en fan de Fryske eigenskip, leaver as lyts
baeske op jinsels to stean dan as greatfeint ûnder in oar. Mar foar in oar,
fiks part wiist it ek om slomjende potinsjes en pretinsjes, wekker roppen
troch mannen as Kalma, Folkertsma en Wumkes, elkoar bistridend èn oanfoljend, yn har krewearjen om Fryslán sa net ta de wráld, dan dochs ta
himsels to bikearen. It wiene rûzige jierren, soe men mei in fariant op Postma
(en mei Poortinga) sizze kinne, mar grif ek rike jierren. Jierren fan préokkupaesje èn fan frije kréativiteit, net as in tsjinstelling mar as in natuerlike ienheit ûndergien. Jierren ek dat men stadich fan skea-en-skande wizer waerd.
Sadat der dochs, op guon punten, sokssahwat as in greatere ienheit yn
solidariteit groeije koe. It Greatfrysk Kongres fan 1927, dêr't Kalma èn Hof
ta de sprekkers bihearden (nei êfrin fûstken hja - net of ~, mar lykwols:
hja fûstken foar 't earst yn har libben}, de oprjochting fan de Algemiene
Fryske Underrjocht Kommisje yn 1925 en fan de Underwiisrie yn 1928
(dêr't sels in rookje fan ûtlánske "ynminging" oan sit, hwat it allinne mar
spannender makket) - it binne dêr tekens fan. En as der praet wurdt fan
rike jierren, dan jildt dat dochs ek en binammen fan de Fryske boekemerk.
IV

De jierren '20 meije, hwat de periodike literaire en he al-literaire parse oanbilanget, fan bilang wêze, foar de Fryske boekemerk binne hja dat noch
sterker. lt is farmijs op dit mêd dat Kalma as de greate stimulator en promotor nei foaren komt, al gau kundich stipelearre fan in "fakman" lykas
Marten Scholten - ek ien dy't nammers foar Kalma oer ek - yn it formidden fan de Fryske Bibleteek bygelyks - al gau in selsstannich bitinken
hanthavene as dêr reden ta wie. Yn it foarste plak telt Kalma fansels as
auteur yn ûs tiidrek omraken mei. In oersjoch fan it wichtichste literaire
wurk, yn boekfoarm forskynd, omfettet by my 53 titels. Dy kinne ûnderfordield wurde yn in moai great forskaet: forheljend proaza 23, poézy 17,
dramatyske kunst 8, skàgjend wurk 5. In nuodlike forhálding nammers, dy
tusken de tallen proaza- en dichtwurken! Alfabetysk fariearje hja fan Marten
Baersma oant Sjouke de Zee, mar dêrtusken bylkje wol wichtiger nammen
mei wichtiger wurk. Brolsma bygelyks, mei 7 titels, dy't as lyts selsstannige
suver de hiele proazamerk bitsjinje moat. En Fedde Schurer mei 2: it ûnthjit
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fan syn debût Fersen en de rojale ynlossing dêrfan, Utflecht. Kalma draecht
ek yn dit formidden de giele trui mei 10 titels, mear as it fyfte part alsa! As
men dêmjonken wiist op Simke Kloosterman har beide romans, op Obe
Postma syn bundels (de iene in twadde printinge fan syn debût}, op Sybesma
syn sonnettebundel Ta de moarn en - yn de rubryk forskaet - op Wumkes
syn Bodders, dan is der reden en slach de jierren '20 fiks heech oan.
It is yn de twadde helte fan ûs dekade, dat it Frysk bemeboek foar it
earst fiks de guit kriget: AFUK en Underwiisried komme dan ommers fanwegen. Yn dat skift tel ik ryklik 20 titels, dy't yn de niisneamde 53 nèt
forarbeide binne. Auteursnammen lykas dy fan Simke Kloosterman mei
har Twiljochtteltsjes ("Ik wytgje rju blidens, der wirde mearkes skreaun
yn Fryslán!" wie Kalma syn liturgysk kommintaer), de offisieel hwat ûnderskatte G. Eigersma mei syn Sipke en ik en net to forjitten J. van der Ploeg
mei syn hertroerende Torda, de sigeunerhoun, biwize dat ek al wer yn
dit nei-Jongfryske tiidrek it founemint lein is foar de Fryske bemelektuer.
Ik kom noch even op dy list fan 53 werom en konstatearje dat Kalma,
oer hwa't wy it fan 'e middei al ris faker hawn ha, njonken syn eigen boeken
ek noch gans mandélich west hat oan de publikaesje en bisoarging fan
oarmans wurk: dat fan Baersma en dat fan Holtrop, bygelyks. Syn score
wurdt der absolût en relatyf noch gans heger troch. En dan to bitinken
dat wy syn oare publikaesjes, yn brosjuerefoarm gauris, mar ek foar skoalle
en leargong omearre, net meiteld hawwe.
Mei it foargeande hinget gear, dat pas yn dit tiidrek de Fryske ûtjowerij
har bigjint to ûntjaen. Men sjocht it krêftfjild fan printers-ûtjowcrs al sa
njonkenlytsen yn trijen forpart, yn haedsaek dan. Osinga is sawol foar it
KFS as de Mienskip ûteinset, mar sil it net-konfessionele fjild al neigeraden
priis jaen moatte. Foar in fiks part bidarret dat by Brandenburgh yn Snits
dy't tige ekspansyf to wurk giet. In oar part fan de gunst (en/of it inisiatyf:
soks is fansels in wikselwurking) giet fierders nei Eisma, de printer-ûtjower
fan Sljucht en Rjucht. Sawol guon J ongfryske publikaesjes as guon oprjochte
Sljucht en Rjucht-fruchten bidarje yn syn fûns dat lykwols net ta folle
waeksdom komt. Kamminga, yn 1922 ûteinset mei Kalma syn Jongfryske
Sangen (troch de auteur ut eigen bûse bitelle, nammers), siket it net yn de
mennichte of de toaniel- en foardrachteboekjes, mar wol yn it aparte en
moaije; Ta de moarn fan Sybesma en Utflecht fan Schurer bringe him
kwalitatyf boppe oan de list. Wy stelle fêst dat Rinse van der Velde, dy't in
nije printinge fan de Rimen en Teltsjes, yllustrearre troch Ids Wiersma,
oandoarst hie en de twadde printinge fan de Rispinge ek noch, dat ûnthjit
net wiermakke hat. Canne en Schuitmaker , mei harren greate toanielproduksje, bleau er lykwols trou. Ien mei oar leart ûs wol, dat de boekeproduksje yn de jierren '20 navenant enoarm great west hat - in erupsje is 't
hast, as men wit dat men yn de tsien jier dêrfóar de eigentlike boekûtjeften
op de fingers fan twa hannen hast wol hálde kin.
It hat binammen de Fryske Bibleteek west dy't der harres ta dien hat dat de
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produksje kwantitatyf en kwalitatyf sa opfierd wurde koe. De oplagen
wienen lyts; sels fan It Heechhêf, earste printinge, koene mar in hûndertmennich makke wurde. De honoraria wiene dêmeffens. Schurer bygelyks
akkoarte mei syn ûtjower foar syn Fersen op in bidrach fan fjirtich goune.
Brolsma, dy't yn dizze snuorje it fervjen der hast wol oanjaen woe, om
fierders fan de pinne to libjen, bea de Fryske Bibleteek oan, foar f. 200,"in great forhael fan 200 siden" to skriuwen. It honorarium liket ûs nou
bidroefde lyts ta en dat is 't ek, sels as men rekkenet dat it del komt op sa'n
f. 2000,- hjoeddedei. Kalma hat der doe al op hammere, der moasten
sokssahwat as spesiale fûnsen komme om Fryske skriuwers reedlik ut leanje
to kinnen. Soms jowt in auteur, Simke Kloosterman bygelyks, op eigen
kosten har boeken ut. Hja wie, as de Fryske Bibleteek dêr dan in part fan
êfnaem foar har leden, ek perfoarst net ré ta sloaijen of ta in freonepryske.
Soe der dan dochs noch hwat jild makke wurde, dan wie foar de auteur
foarpublikaesje yn feuilletonfoarm faek in forfaltsje. It mes snie dan ek aan
twa kanten, hwant kopij, goede kopij, wie by de blêdden ek altyd wolkam.
In oar foardiel wie, dat fan it sets el, dat stean bleau sa't dat hiet, maai
goedkeap in boek of boekje printe wurde koe en fan dy mooglikheit is
leau 'k nea sa'n drok en tankber gebrûk makke as yn dy jierren. De eksimpels fariearje fan J elle Brouwer syn novelle Idylle, earst yn Sljucht en Rjucht
publisearre, oant Holtrop syn Shakespeare-oersettingen, dy't yn Frisia
foar-publisearre waerden. De Holder, mei syn hànsetsel en it sinnige smoutwurk, koe de kollega's op dit paed fansels net folgje. Mar Kamminga brûkte
wol de klisjés orn :der foar de leafhabbers öfdrukken fan to meitsjen op
ekstra moai papier, of foar syn kalinders. Kalinders apart wie ne doe tige
yn 'e moade; Eisma en Brandenburgh konkurrearren mei sokke klantebiners
fûl tsjinelkoar op.
Fan de 53 titels fan ûs list binne neitiid noch sa'n fyftjin farmijs ûtjown, Dat
is op himsels al in fingerwizing. Dûdliker noch wurdt it as men neigiet om
hokker titels as it eins giet: Om Baersma synJonge fen 'e Marsheide, om alle
sawn titels fan Brolsma, yn selsstannige of kombinearre herûtjefte, om
Kalma syn lyrysk drama Kening Aldgillis, om Simke Kloosterman har beide
romans en fans els om Postma, Schurer en Troelstra har fersen. Frijhwat
"klassiken" fan de 20ste-ieuske Fryske literatuer ha dus yn dit tiidrek it
oansjen krigen. It hat yn de measte gefallen lykwols - ek dat is tekenjend lang duorre ear't dy wurken oan in werprintinge ta kamen. Wol oant djip
yn de twadde wráldoarloch ta - ik wit dat ut eigen waemimming en hoech
fierders myn eigen boekekast der mar op oan to sjen - wiene hja noch
folop to krijen. Dat jildt nou noch mar mear foar in menriich titels en ik
leau dat der ris kritysk neigien wurde moat, hwat der fan dy (en oare)
klassiken bliuwend oan de merk wêze moat, grif ek nou't it Frysk ûnderwiis
sa wreidet.
Foar't wy skiede fan de boekemerk moat ik noch yn it foarbygean wize op
gáns oare, Fryske en net-Fryske publikaesjes dy't ûs tiidrek mei markearje.
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Titels dy't faek likefolIe of méár skiednis makke ha as de strikt-literaire
wurken. Ik tink oan Schurer syn brosjueres Folk en Tael, Kristendom en
Oarloch. Mar net minder en eins yn it foarste plak oan Folkertsma syn
Selsbistjûr foar Fryslàn. En fierders oan in hielebûnte rige dêr't ik sa mar
hwat fan signalearje: Ta in tinkstien fan Sipke Huismans, Sytstra en Hof
har Spraakkunst, Haantjes syn dissertaesje oer Gysbert J apicx, De Jong syn
Het Geheim van het Oera-Lindaboek, Wumkes syn Stads- en Dorpskroniek
die! I ...

v
De opkommende mooglikheden fan de Fryske ûtjowerij ha fans els ek fan
ynfloed west op de boekforsoarging. Ik leau - De Holder is der om to
biwizen - dat it "klimaet" nea wer sa gunstich west hat foar in oparbeidzjen
tusken skriuwers en ûtjowers en tekeners-yllustrators. De Holderstoarje is
der tocht ik om it to biwizen. Mar biwizen fynt men ek yn it meidwaen fan
byldzjende kunstners oan oare periodiken: Pyt van der Hem, J ohs Elsinga,
Anders van der Sloot en gans oaren oan Sljucht en Rjucht; Siger Baukema,
de aparte dichter-skilder Gerben Rypma, de bruorren Bottema en Ids
Wiersma binammen oan It Heitelán. Dêr binne de torjocht fomeamde
Krystnûmers, mei har bylagen, fan Sljucht en Rjucht en It Heitelän troch
ûntstien. Dêr binne - troch tadwaen fan Wumkes foaral - ek de "husmerken" ut ûntstien dy't, by wize fan house-styling lykas hjoeddedei sein wurdt,
de fûnsen fan bygelyks Osinga ('t Ark Jimmeroan Opskerpjend, fan Ids
Wiersma) en fan Kamminga (Jimmer Kliuwend, fan Evert Caspers) in ekstra
eigen cachet joegen. Dêr binne ek de stylfolle, unifoarme bannen ut ûntstien dy't de Grinzer kunstner Johan Dijkstra, de kubistyske trant neist,
foar de ûtjeften fan De Fryske Bibleteek ûntwurpen hat.

VI
De produksje fan boek en blêd yn de jierren '20 oersjende, kin men gearfetsjend sizze dat dy bisjen lije kin en in rispinge opsmiten hat dêr't Fryslán
foar in part noch op tart. It is dêrom fan bilang, ek dit tiidrek noch better
yn kaert to bringen. Aldergeloks is de Wurkgroep Jongfriezen fan de YSF
nei in jiermennich neatdwaen krekt wer ûteinset. De resultaten fan dat wurk
sille ek foar de literatuerwittenskip fan bilang wêze kinne. Ik neam foar de
fûst wei in mennich oare winsken. Yn it foarste plak: neijere bistudearring
fan de komplekse mar biskiedende figuer fan Douwe Kalma. Prof. Buma hat
dêrta in jiermennich lyn yn koart bistek al sahwat it ramt foar oanjown, mar
fierders moat der noch suver alles barre. Mei greate bilangstelling sjogge wy
dêrom ut nei de briefwiksel Douwe Kalma/Simke Kloosterman, dêr't jfr.
dr. Simonides oer gear is. * Ta de opjeften foar de Kalma-stûdzjc rekkenje ik

* Undertusken forskynd as Estrik nr. 52 fan it Frysk Ynstitut fan 'e Ryksuniversiteit
to GrillS. (Red.).
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ek syn bibliografyen - de greate mear is noait fol - ek in neijer ûndersyk
fan syn forheljend proaza. Ik haw koartlyn foar it earst fan myn libben
mei greate fornuvering syn greate novelle "De swiere winst" lêzen, as feuilleton yn wyklikse êfleveringen opnomd yn Frisia, 1921, en tige typearjend
foar Kalma yn in min of mear biskiedend stadium fan syn bistean. Autohiografysk yn direkte sin is it forhael net, mar alle Kalmiaenske yngrediënten sitte der dochs yn trochreaun: de ienlingssoan, opgroeijend yn de hoede
fan in áldere frou (dizze reis de beppe), syn iensumens ("skriklik iensum",
neamde Schurer him), syn erotyske bitizing en ek - en dat is dan net dûbelsinnich bidoeld - syn dûbelsinnige freonskippen. En syn forhálding ta de
frou: it ljidske dêr't er in wearze fan hat en de keine, ynfierene dy't er
likemin "oan" kin. Syn wearze fan en syn ûnmacht ta aldendeiske kommunikaesje ek. Ik freegje my of, hoe't de pearhûndert lêzers fan Frisia dêr
doedestiids tsjinoan sjoen ha. W y sjogge, by alle riedlings om it mystearje
Kalma hinne, hjir dochs wol yn in moai-heldere spegel, tinkt my. Typearjend is it forhael ek, yn safier't it oantoant dat Kalma foar "fortelIer"
net yn 'e widze lein wie. Typearjend foar syn tokoart oan selskrityk is it
net minder. Der komme drakerichheden yn foar, dêr't sokken as Bonne
Sjoukes en oare proazaskriuwende "langpipigen" har foar geneard ha soene.
Typearjend is sa'n wurkstik ta bislût foar Kalma syn plichtsgefoel: it wykblêd moast elke kear wer fol èn der moast, hoe dan ek, foarsjoen wurde yn
it ferlet, it driuwend forlet fan forheljend proaza.
In krityske en dus biheinde karlêzing ût Kalma syn fersen (hy hat guon
magistrale skreaun, lykas it sonnet: Jow my dyn leafde en freegje net nei
mear . . .) en foaral ek ût syn kritysk wurk, syn boekskögings binammen,
wurdt it allyksa tiid foar. Sa'n Kalma-projekt-yn-ûnderdielen moast dan
fansels ûnderbrocht wurde yn in breed opset plan ta werûtjefte fan it meast
weardige ût ûs moderne literatuer. De Fryske Akademy hat dêr nammers,
mei de opset fan de Holderrige, al in foech bigjin mei makke. Hwat Kalma
syn kritiken oanbilanget: ek dêryn is er fansels op syn bêst as er syn smaek
en syn erudysje frij wit to hálden fan syn ideologyske en persoanlike préokkupaesjes. Dat hat er ek wol opbringe kind sa ût en troch. Mei lykwols
ek jammerdearlike ûtsjitters nei ûnderen ta, lykas syn wansmaeklik omwouterjen mei in roman as Goaitsen Burgy syn "Biritsen fjûr".
Mar wy soene it, lykas ik al sein haw, net de hiele middei oer KaIma
hawwe. As der ferlet is fan in samling literaire kritiken ût ûs tiidrek, dan
tink ik dêrby ek oan de treflike eksimpels dy't immen as J.J. Hof op dit
mêd bybrocht hat, as er Brolsma of Simke Kloosterman har wichtichst
wurk op syn wize, biheind mar goed-argumintearre, ûnder hannen naem,
hwat er yn syn Heitelan-rite aldergeloks gauris dien hat. Ik wit nammers,
dat de niisneamde Holderrige al plannen yn dy rjochting hat. Ly kas ek ta
in werprintinge û.o, fan Boerke Thae fan R.P. Sybesma. In werprintinge
yn boekfoarm dan, wol to forstean, hwant dêr is it yn goed 40 jier frjemdernoch noch nea fan kommen. Fan bilang liket it my ek, dat Brolsma
syn wichtichst proazawurk min of mear duorjend foarhannen is. Minder
driuwend is fansels in blomlêzing ûnder de titel "It sljuchtste ût Sljucht
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en Rjucht", dêr't ik persoanlik oars ek wol smjucht op ha soe, al wie it
allinne mar ut literair-sosiologysk bitinken. Yngeande stûdzje fan binammen
in blêd as Sljucht en Rjucht yn al syn fasetten liket my nammers in mêd fan
ûndersyk dat, al to lang ut it eachweid bleaun, nou dochs sa njonkenlytsen
op oanpak wachtet. Al wie it allinne mar om sjen to litten dat Fryslán hwat
de Trioial-Literatur oanbilanget, sa ek it ien en oar om by to setten hat , Mar
noch efkes werom nei hwat ik dan nou mar de èchte literatuer neame sil:
Simke Kloosterman har Hoara's is aldergeloks noch oan 'e merk, Obe Postma
syn Samle Fersen komme der wer - mar hoe komt it mei Piter Jelles syn
Rispinge, mei Sybesma syn forsprate fersen en D.H. Kiestra syn poëtysk
oeuvre? Nammen en titels 'folIe en gjin genoch om oan to jaen dat der
tonearsten wurk by de rus is. Bygelyks foar de literatuerkundige dy't mei
yngong fan 1 jannewaris o ,s. yn tsjinst wêze moat by de Fryske Akademy ien fan Jimme sil it dochs wurde moatte, nim ik oan. *
Net allinne dêrorn nim ik nou myn trekken waer om op it mêd in sa breed
en yngeand mooglik oerliz to bipleitsjen. In oerliz dêr't fansels yn it foarste
plak de Fryske Akademy yn bihelle wurde sil - foar't neist sil 't ek fan har
ûtgean moatte - mar ek de oare, universitaire en net-universitaire rounten en
ynstánsjes dy't op itselde mêd, of ien groppe fierder, arbeidzje: de AFUK
bygelyks. Ut sa'n oerliz soe in wurkplan fuortkomme kinne dat aan in
ûtjefteplan foarêf gean kin. In mennich punten dy't yn sa'n plan opnomd
wurde kinne of moatte haw ik niis al oanjown. Der bliuwe fansels ek altyd
fromme winsken. Mines, oangeande it sljuchtste ut Sljucht en Rjucht, haw
ik al neamd. Heart in yntegrale reprint fan De Holder, dêr't in jier of hwat
lyn alris praet fan west hat, ek ta dy fromme winsken? Stige de kansen foar
sa'n pretinsieus projekt, nou't Jac. P. Thijsse syn Verkadealbums it yn
reprint sa goed blike to dwaen? Persoanlik soe ik in reprint fan in noch
seldsumer, mar saeklik en technysk makliker to forwêzentlikjen projekt foar
kar nimrne: in reprint nammentlik - yn ien ban - fan de stiktwa jiergongen
fan E.E. Folkertsma syn ienmanstydskrift Tsjûgenis.
Myn opmerking oer Sljucht en Rjucht wie fans els net alhiel as gekheit
bidoeld. Guon stikken dêryn fortsjinje sûnder mis allyksa, opnij bisjoen to
wurden op in mooglikheit fan bundeling yn blomlêzing, omt hja as literair
dokumint fan wearde binne. Ik tink oan de fjouwer, fiif dochs wol tige
ynstruktive fraechpetearen mei foaroansteande auteurs dy't de jiergongen
1920-'30 bifetsje. Ik tink ek oan de aparte autobiografyske sketsen fan
J.P. Wiersma ut 'e Hallumer kontrij. En dochs ek oan de hwat froede, mar
wisse en bitroubere Japik van der Tol dy't yn itselde, heal autobiografyske,
dokumintearjende genre frijhwat skreaun hat dat as tiids- en "ego"-dokumint
de oandacht fortsjinnet, faeks ek fan sosiologen en politikologen. De Fryske
Troelstriana ut ûs tiidrek (de tsien jier, siz mar, tusken Piter Jelies syn mislearre revolûsje-ûndernimming en syn dea) fortsjinje it neffens my allyksa,
ris gearbrocht to wurden yn in kritysk oersjoch.

* Sûnt 1-8-1976 is de hear Ph.H. Breuker as literatuerkundige by de Fryske Akademy yn
tsjinst. (Red.).
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In fraech dêr't ik, nou't ik ta de ein kom, dochs net hielendal oan foarby
gean wol is de folgjende: wurdt it ek tiid dat ûs bibliografysk apparaet, sa't
dat nou gearbrocht is yn en by de Fryske Akademy, de Provinsiale Bibliotheek en foar in part ek by it FLMD, noch ris "forfine" en fariearre wurdt
mei in bibliografy spesiael fan ûs wichtichste literaire blêdden? Kompleet
mei - lykas hja yn Flaenderen al dogge en nou meikoarten yn Hollán ek
dwaen sille - in analityske ynháldsopjefte, in trefwurdregister ensafuorthinne ensafuorthinne? Soks is fansels in hûdfol wurk. Mar miskien wurd t it
ek tiid dat der sokssahwat as in bibliografysk wurkforbán oprjochte of wer
oprjochte wurdt om ek sa'n mooglikheit op syn ûtfierberens to hifkjen?
As ik in wink jaen mei: men soe mei in blêd as De Holder bigjinne kinne.
Foar it toplakbringen fan byg. pseudonimen is it saek, redaksionele
insiders yn sa'n projekt to biheljen en aldergeloks kin dat mei De Holder
noch. In oar literair periodyk dêr't nedich sa'n yndeks op komme moat is
tinkt my De Golle/Quatrebras - ek in literair blêd dat hwat it tiidrek fan
forskinen "oer to sjen" falt en dêr yn elk gefal binne de doedestiidske
redaksjeleden allegearre noch fan to rieplachtsjen. Ik neam De Holder en
Quatrebras hjir efkes yn ien sike om oan to jaen dat men it op dit mêd grif
net stelle kinne sil sûnder prioriteiten en dat it stellen fan dy prioriteiten
foaral ek in kwestje is fan praktyske ûtfierberens. Der soe lykwols ris in
proef-set fan wêze moatte en ik omearje dat yn it ramt fan de rige Minsken
en Boeken ek wol in gaedlike en foar de hàn lizzende ûtjefternooglikheir to
finen is.
Foar't ik mei in inkeld wurd oer ûs eigen ynstelling, it FLMD, bislût, wol ik
hjir alfêst ut 'en rûgen Iorantwurdzje hwat myn wichtichste boamen west
hawwe by de ynventarisaesje dy't ik biede woe. Yn it foarste plak heart
dêrta de ûnfolpriizge, mar spitigernóch yn 1940 ófsletten en sûnt net wer
forfette katalogus fan de Provinsiale Bibliotheek. Yn it twadde plak binne
dêr fansels de tydskriften sels. Yn it tredde plak de al to sporadysk publisearre memoires fan minsken-dy't-it-sels-meimakke-ha en it sels ek mei
màkke ha: Hof syn Fjirtich jier taelstriid, diel 4 en Kalma syn kommintaer
dêr op; Wumkes syn Nei 70 jier (beide steane stiiffol de moaiste anekdoaten;
fan sóks moast ek nedich ris in blomlêzinkje komme!), Schurer syn Bisleine
spegel. En dan, mear fragmintarysk, losse opstellen fan lju as J .H. Brouwer,
M.K. Scholten en B. Tuinstra. De lêste hat, koart foar syn dea, yn in opstel
oer Fedde Schurer sjen litten, hwàt wy forwachtsje kind hiene as er tiid,
libben èn oanstriid genoch hawn hie om him oer it hiele fjild fan syn literairpublyk libben ta it skriuwen fan memoires to setten. De stille wink dy't ik
hjiryn bislute wol foar Jimme allegearre hoech ik grif net neijer to ûriderstreekjen. Fierders haw ik ek genot hawn fan fraechpetearen ensfh. oer de
skriuwers en de tiid dy't wy fan 'e middei bihannele hawwe, dy't byg. S.J.
van der Molen en D.A. Tamminga sa hjir en dêr publisearre hawwe, binammen oer de Holder-tiid, It seit himsels dat ik yn guon gefallen ek tankber
gebrûk makke haw fan it materiael dat yn it FLMD sels to rieplachtsjen
falt: brievesamlingen en oare dokuminten, de oantekenboeken fan de Fryske
Bibleteek ensfh. - dat allegearre foarsafier tastien.
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Dy brieve- en dokumintesarnlingen yn it FLMD binne ek hwat de jierren
'20 oanbilanget noch lang net folslein. Hja sille ek wol nea folslein makke
wurde kinne, bin ik bang - mar ek it stribjen om it safier mooglik dy kant
ut to krijen kin jin ynspirearje by jins deistich wurk. Foar dat stribjen fan
de kant fan it FLMD, dat dêr ommers in stikhinne foar riede moat, sil noch
wol gans mear earmslach komme moatte. Der sil binammen mear tiid en dus
ek mear jild frijmakke wurde moatte foar èn de akwisysje èn de oardering
en biskriuwing, Sa'n ynstelling sil dêrta yn mear as ien opsicht de rûmte
krije moatte. Mar ik bin hjir net frege om oer opset en doel fan it FLMD to
praten en dêrom wol ik mei dizze kanttekening folstean.
Oan de hán fan it niisneamde materiael en de ynterpretaesje dêrfan haw ik
bisocht, hwat mear doel to krijen oer dy twirjende tweintiger jierren, dy't
sasear gjin roering, mar dochs wol foargoed foroaring brocht hawwe op it
bilangryk mêd fan blêd en boek yn Fryslán, Foroaringen dy't ûs Fryskliterair fiks op gleed holpen hawwe. Dy't ien mei oar in klimaet skeppe
koene èn bisterkje, dêr't bygelyks mei fan de moaiste fersen dy't der yn it
Frysk fan ûs ieu skreaun binne har ûntstean èn har wjerklang yn foun hawwe. Ik tink nochris wer oan Obe Postma sines ut hwat er sels ommers syn
rykste jierren neamd hat. Ik tink foaral ek oan in mennich fan Schurer syn
"bliuwendste" fersen yn de bundel Utflecht, dy't guon kenners nammers
ek mei fan syn bêste achtsje: Ierdeljocht, Hope.
As der - hwat ik niis yn myn forlanglistke noch net neamd ha - as der
forlet wêze soe fan in bundel mei siz mar de 75 bêste fersen dy't ûs ieu oant
nou ta yn it Frysk opsmiten hat, dan soene der grif gans by wêze dy't ut de
tweintiger jierren datearje. Ik tink dêrby foaral ek oan in net bundele, yn
De Holder ek mar frijhwat ûnopfallend êfprinte lyts, mar great fers fan
R.P. Sybesma, dat yn myn imaginaire blomlêzing grif in plak krije soe en
dêr't ik, by wize fan hommage oan dy - toemar - rike tweintiger jierren,
myn lêzing mei bislute wol:
fen lán

Der is mar ien oard' dat ik mines neam
Ienlik fjild, yn 'e twang fan 'e séen,
Lytse ûn1ijige stéen
Yn 'e seam.
Der is mar ien làn dat ik mines dream.
Einlings wei ut 'e twang fan 'e tiden
Klear en sterk, as in widen
Machtigen stream.
Ik tankje Jimme foar Jimme oandacht.
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BYLAG]!,

Wichtichst literair wurk yn boekfoarm 1920 - 1930
Auteur
Baersma, Marten
Baersma, Marten
Baersma, Marten
Baersma, Marten
Bakker, R. v. Z.
Brolsma, R.
Brolsma, R.
Brolsma, R.
Brolsma, R.
Brolsma, R.
Brolsma, R.
Brolsma, R.
Brouwer, J .H.
Brouwer, J .H.
Burg, S.L. v.d.
Canne, R.VV.
Douma, Y.
Dykstra, Waling
* Eijsinga, jhr, H. v.
Gysbert Japlex
* Holtrop, T.E.
* Holtrop, T.E.
Kalma, D.
Kalma, D.
Kalma, D.
* Kalma, D.
Kalma, D.
Kalma, D.
Kalma, D., samler
Kalma, D.
Kalma, D.
Kalma, D.
Kloosterman, S
Kloosterman, S.
Martena, L.
Meer, W.L van der
Meer, W.J. van der
Pollema, B.R.S.
Postma, O.
Postma, O.
Schepers, J.B.
Schurer, Fedde
Schurer, Fedde
Sybesma, R.P.
Sybesma, R.P.
Sytstra, O.H.
Sytstra, T.W.
* Tolman, R.
(Troelstra) Piter Jelles
* Visser, M.S.E.
Wumkes, G.A.
Zee, F.J. de
Zee, Sjouke de

Titel

lier

Pr

Jelmers jonge libben
De jonge fen de Marsheide, 3e pro
De jongste
De ljochte kimen
Koarn en tsjêf
De boer en de arbeider op Ekema
lt forgift
It Heechhöf
It Heechhöf, 2e pro
De reamme fen it libben
De skarlûn
Spegels
De gouden üre
Idylle
Twa Fryske sêgen, 2e pr.
Rûchkält
De wikingen yn Fryslän
De silveren rinkelbel, Se pr.
Kening Oidipous (Sophocles)
Frieske Rymlerije, Se pr.
Hamlet (Shakespeare)
Julius Caesar (Shakespeare)
Dage
De Fryske skriftekennisse dl I
Fryslän
In fiján fen minsken (Molière)
Kening Aldgillis
Noarderljocht
De nije moarn
Oer Hamlet
Ruth
Wy a1legearre
De Hoara's fen Hastings
lt jubeljier
Hwet foarby gie
Yn 'e frjemdte
De swalker
It draeimounlefamke
Fryske län en Fryske libben, 2e pro
De ljochte ierde
Pier Panders kinst ta eare
Fersen
Utflecht
Om it hiem
Ta de moarn
It Frysk eigene
De polderjonge, 2e pr.
Folksforhalen (Tolstoy)
Rispinge, 2e pro
De skimmelrider (Th. Storm)
Bodders yn de Fryske striid
Langstme
Fen lang forlyn

1925
1925
1925
1925
1923
1928
1923
1926
1928
1930
1929
1927
1930
1929
1930
1926
1927
1930
1923
1923
1925
1928
1927
1928
1926
1930
1920
1921
1922
1926
1924
1923
1921
1926
1929
1929
1925
1929
1923
1929
1927
1925
1930
1930
1928
1930
1928
1929
1920
1928
1926
1925
1927

x
x
x
x

Po

Dr

Sk

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Dtj./org.
E/FB
E/FB
E/FB
E/FB
E
E
K/FB
B/FB
B/FB
O/FL
B/FB
L/FPC
B/FB
E
vdS
B
E
T
B
O/FB
K/FB
B/FB
K
K/FB
B
B/FB
O/FB
O/FB
K/FB
B
E
E/JFM
e
e/FB
B
E
E
B/FB
B
B/FB
B
B
K/FB
L/FPC
K
'O/FB
0
L/FPC
vdV
E
0
B
vdV

*= oersettingen
Brûkte öfkoartingen:
Pr = forheljend proaza; Po = poëzy ; Dr = drama; Sk = skögjend wurk
B = Brandenburgh; E = Eisma; e = eigen ûtjefte; FB = Fryske Bibleteek; FL = Fryske Librije; FPC =
Friesche Propaganda Commissie (blauwe NV); K = Kamminga; L = Laverman; 0 = Osinga; vdS =Van
der Spoel & Co; T = Telenga; vdV =Van der Velde.
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NEIPETEAR
Dr. Y. Poortinga : De sprekker hat yn it bigjin min of mear lyrysk praet
oer de typografy fan De Holder, tige mei rjocht, en doe hat er wiisd op
ynspiraesje fan in formidden dêr't de namme Wijdeveld by foeI. Moat men
dat ek net bisjen yn de mear of minder bibliofile typografy fan dy hele tiid?
As ik b.g, ut dy tiid ûtjeften bisjoch as "Blätter für die Kunst" of wurken ut
it fûns fan Eugen Diederichs, dan dogge dy my allegearre hwat de styl oanbilanget oan itselde, ek oan De Holder tinken. Neffens my moat dat yn
wider forbán bisjoen wurde.
F. Dam: Poortinga hat fansels gelyk. Yn in skóging oer de typografy fan
De Holder kinne gans mear nammen neamd wurde as dy fan Wijdeveld
allinne. Dat ik op 'e ynfloed fan 'e Wijdeveld-rjochting yngien bin, komt,
omdat dy dûdlik oanwiisber is en ek om't Caspers c.s. forklearre hawwe dat
dêr harren ûtgongspunt lei. Dat De Holder in min of mear bibliofile opset
sjen lit, is sûnder mear dûdlik. Dat der yndied praet wurde kin fan in forskynsel dat him yn dy tiid oer hiele West-Europa oppenearre, haw ik oantsjutte wold mei de opmerking oer it "tempo fan de tiid", dêr't de Holdermannen yn dit opsicht yn meiroun hawwe.
Jfr. Dr. D. Simanides freget hoe't se yn dy tiid oan de namme De Holder,
hollánsk hommel kamen. De nammen fan oare tydskriften lyk as Frisia en
Yn ûs eigen tael binne sá wol to forklearjen. Mar De Holder?
Dam: De namme sil wol gearhingje mei it stribjen fan de redaksje om
"it bêste to gearjen" fan hwat de Fryske letterkunde to bieden hie; de
holder-funksje, sa to sizzen. In "programmatysk" sonnet fan Sybesma wiist
yn deselde rjochting. Hwa't nou krekt op dy namme komd is, sil ûs grif
fomijd wurde yn 'e publikaesje oer De Holder fan J .H. Brouwer dy't op
kommende wei is (Oantekening fan 'e redaksje: Ut dy publikaesje docht
bliken, dat it R.P. Sybesma west hat.)
Prof Gerbenzon: Ik leau dat ik hjir in lytse oanfolling op jaen kin. It stiet
my by dat ik doedestiids fan Brouwer op kolleezje heard haw dat hy dy
namme De Holder bitocht hat. Yn alle gefallen is hy de ûtfiner fan gans oare
tydskriftenammen. It mei my noch heuge dat wy bigjinne woene mei in rige
ûtjeften op it Frysk Ynstitût en doe hat hy de namme Estrikken bitocht.
Dêrby hat er doe ek sein dat er al foar gans mear tydskrifte- en rigenammen
ret hie. Ik hoopje dat syn eigen ûtjefte der aenst ûtslûtsel oer jowt.
Drs. G. Abma: At it my goed bystiet, hat Trotwaer in pear jier forlyn in
bitinkingsnûmer makke oer it dadaïsme en de bruorren Rinzema; dat wie ek
yn 'e tiid fan 'e tweintiger jierren. Docht nou yn 'e troch Jo bihannele tydskriften ek in biskate ynfloed bliken fan en in lykop rinnen mei hwat yn
it Hollánsk bart, b.g. in dadaisme? At dy ynfloed en dy wjersidige wurking
der net is hwer soe dat dan oan lizze kinne?
Dam: Mei it dadaïsme komme wy dûdlik op it mêd fan 'e byldzjende
kunst; op sa'n fraech soe in ekspert as Spahr van der Hoek faeks anderje
kinne. Yn 'e Fryske literatuer en yn 'e typografy fan dit tiidrek haw ik
gjin spoaren fine kind. Ut in ynsidintele opmerking oer it wurk fan Paul
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van Ostayen - foarsafier't dat dan, yn dit ramt, yn 'e bineaming komme
kin - yn It Hcitelán docht bliken, dat dêr wol frjemd by opsjoen waerd
sûnder dat it nou folslein èfwiisd waerde.
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Mefrou Dr. Jo Daan (Barchem)
DIALEKTAAL
Hereniging van het onscheidbare
O. Verantwoording.
1.
Taal en dialekt.
1.1. Gebruik en inhoud van de termen in de 18e eeuw.
1.2. Gebruik en inhoud van de termen in de 1ge eeuw.
2.
Taal en dialekt als objekt van de linguïstiek;
2.1. van de historische taalkunde;
2.2. van de strukturele taalkunde;
2.3. van de transformationeel-generatieve taalkunde;
2.4. van de sociolinguïstiek.
3.
De sociolinguïstiek.
3.1. Het "eerherstel" door de sociolinguïstiek.
3.2. Sociolinguïstiek in Nederland en Nederlands-sprekend België.
3.3. Tweetaligheid.
3.4. Sociolinguïstiek en de school.
4.
Onderzoek van linguïstische variabelen.
4.1. Een onderzoek in Oostelijk Flevoland.
4.2. Een onderzoek in Zuid-Noorwegen.
5.
Linguïstische variabelen in Friesland.
6.
De taak van de sociolinguîstiek in Friesland.
7.
De taak van de dialektologie.
8.
Dialektaal.
Literatuur.
O. Wanneer Friesland omstreeks 1900 een welvarende provincie was geweest
en mijn vader er zijn brood had kunnen verdienen, zou hij hier gebleven
zijn en zou ik, om sociale redenen, ook Fries gesproken hebben. Onder
sociale redenen versta ik dan de omgang met familie en streekgenoten die
Fries als moedertaal hebben. De oorzaak waardoor ik geen Fries spreek,
ligt in de eerste plaats in het economisch-sociale vlak. En als Friesland toen
welvarend was geweest, zouden de Friezen zich in die tijd ook niet
geschaamd hebben voor hun taal, die toen veel, maar nu nog wel bespot
wordt door eentalige en kortzichtige "Hollanders"; misschien zouden ze er
integendeel zo trots op geweest zijn dat de Fryske Akademy ouder zou zijn
dan ze nu is. Met het bovenstaande heb ik alleen maar het thema van mijn
voordracht willen aangeven: bij het beoordelen van taalproblemen streektaalsprekers moeten de economische, sociale en politieke omstandigheden
binnen de gezichtskring gehaald worden.
Als een Fries boos wordt wanneer een niet-Fries zijn taal een dialekt
noemt, zal hij zich in de regel niet bewust zijn van het feit dat zowel de
aanduiding van de spreker als zijn eigen verontwaardiging hun oorzaak
vinden in politieke en sociale ontwikkelingen en geen enkel verband hebben
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met taalkundige verschijnselen. Definities van de begrippen taal en dialekt
noemen als bepalende elementen politieke en sociale verschijnselen; de taalkundige begrippen die daarnaast worden aangevoerd maken de onzekerheid
alleen maar groter. Het bepalen van taal en dialekt met behulp van het begrip
staat en het aanwezig zijn van een schrijftaal geeft de best hanteerbare onderscheiding. Voor definities van deze begrippen en de problemen van
definiëring verwijs ik naar de literatuur (Entjes 1974, Goossens 1970,
Weijnen 1966).

1. Taal en dialekt verschillen in kommunikatieve funktie, maar hun taalkundige strukturen zijn gelijkwaardig. Het woord dialekt is ontleend aan het
Grieks, waar het zowel gesprek als taal betekende. De woorden taal en
dialekt moeten eeuwen lang naast elkaar gebruikt zijn zonder dat men een
duidelijk verschil tussen beide maakte. In het algemeen kan men zeggen dat
men ze begon te onderscheiden toen de grotere politieke eenheden ontstonden, waarbij behoefte gevoeld werd aan een kommunikatie-middel dat
in zo'n hele eenheid begrepen kon worden. In Nederland had de politieke
centralisatie plaats in de 17e eeuw, in Frankrijk eerder, in Duitsland later.
Er is me geen studie bekend over de inhoud en de gebruiksmogelijkheden
van het woord dialekt in internationaal verband, ik geef hierachter slechts
enkele indrukken erover uit Nederlandse bronnen.
1.1. Onze grote taalgeleerde, Lambert ten Kate, gebruikt de woorden taal
en dialekt door elkaar; "Gemeenlandsche taal" en "Gemeenlandsche dialect" duiden bij hem hetzelfde begrip aan. Matthijs Siegenbeek, een andere
taalgeleerde uit het einde van dezelfde eeuw, schrijft in zijn "Verhandeling
over de Neder-duitsche spelling" (2e dr. 1805), dat de verwisseling van a
en a in bracht/bracht algemeen is en hij aanvaardt beide, hoewel bracht
enkele tientallen jaren later wordt afgekeurd door de taalkundige W.G.
Brill. Maar deze schreef dan ook een normatieve grammatika "ten gebruike
bij inrichtingen voor Hooger Onderwijs". Wanneer in Siegenbeeks tijd
Staring echter spreekt van het "Hollandsche dialekt", kan hij wel eens
politieke bedoelingen hebben. Hij schrijft nI. dat je het Hollandse dialekt
moet gebruiken als je in de hele republiek verstaan wilt worden. Ontzegt
hij hiermee aan dat Hollandse dialekt de status van nationale taal of wil
hij laten uitkomen dat zijn eigen Achterhoekse dialekt geen haar minder
is dan het Hollandse? We weten het niet precies en het zou een interessante
studie kunnen worden om na te gaan hoe de begripsinhouden en de waardeoordelen over die inhouden in de loop der eeuwen veranderden; dit zou
misschien ook licht doen vallen op de ontwikkeling van de algemene nationale taal. Het schijnt dat er altijd normen geweest zijn voor de overkoepelende taal; ook in de 17e eeuw stelde men andere eisen aan de officiële
taal van hooggeplaatsten dan aan de omgangstaal van de gewone man. Maar
men krijgt de indruk dat de normen strenger worden in de 18e eeuw. Toen
werden die normen bekend onder grotere groepen van de bevolking, niet
alleen doordat het onderwijs werd uitgebreid. Mede hieraan moet het te
danken zijn, dat men in deze 18e eeuw regionale varianten in de geschreven
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taal ziet verdwijnen, onderduiken als het ware onder de officiële taal (zie
Daan 1970 en 1975); in de 1ge eeuw komen regionale varianten veel minder
aan de oppervlakte, evenals de gesproken taal (zie Brom 1955). Wanneer in
de 17e eeuw grammatici als Ampzing en Van Heule normen voor de
algemene taal geven, gaan ze uit van konstateringen van taalgebruik in eigen
omgeving; de herkomst van de normen die in later tijd gesteld worden is
echter niet altijd na te gaan. Waarom Brill omstreeks 1850 bracht (dat toch
Hollands dialekt was en nog is) als onbeschaafd afkeurde, weet ik niet. Hoe
is het in een halve eeuw onbeschaafd geworden? Hangt dit misschien samen
met de steeds wijder wordende kloof tussen burgers en arbeiders?
1.2. In het begin van de 1ge eeuw kent men in Nederland de volgende begrippen:
a. Nederlands dat als normatief wordt beschouwd, dat we nu alleen in
geschreven vorm kennen en dat waarschijnlijk gesproken werd in formele
situaties.
b. Nederlands dat niet voldeed aan die normen, dat waarschijnlijk gesproken
werd in informele situaties en dat zeker grote regionale verschillen heeft
vertoond. Volgens sommigen was deze taal in het midden-westen van ons
land, in de provincies die politiek en ekonomisch lange tijd de machtigste
waren, een verbastering van dat normatieve Nederlands, maar het is waarschijnlijker dat de eigen inbreng van de dialekten van deze gebieden veel
groter is geweest dan men dacht. Dit zogenaamd verbasterde Nederlands
noemde men "plat".
c. Talen die dialekten werden genoemd en die gebruikt werden als omgangstalen tussen streekgenoten in informele situaties.
b. en c. werden gesproken door de mensen die te weinig onderwijs kregen
om goed te leren schrijven en de normen van hét Nederlands te leren kennen,
die het Nederlands niet hoefden te leren omdat hun dialekt in hun eigen
streek voldoende werd begrepen; de mensen die van zonsopgang tot zonsondergang met hun handen hun - vaak schamel - brood moesten verdienen.
Zoals Terwey het formuleerde in de inleiding van zijn "Nederlandsche
spraakkunst": dialekten werden gesproken door onbeschaafden. In latere
drukken werd deze uitspraak weggelaten, een bewijs dat de sociale verhoudingen begonnen te veranderen.
2. Toen echter de wetenschappelijke taalkunde in ons land meer en meer
werd beoefend - dat was in deze zelfde 1ge eeuw - waren de begrippen
taal en dialekt, onderscheiden volgens sociale normen, gemeengoed geworden. Nadat in de 17e en 18e eeuw de belangstelling hoofdzakelijk gericht
was geweest op de zich ontwikkelende nationale talen, ging men nu de
streektalen onderzoeken.
2.1. De ontdekking dat Sanskrit, Grieks, Latijn en de Germaanse talen
zoveel overeenkomst hadden dat oerverwantschap waarschijnlijk was,
betekende het begin van de historische taalwetenschap. In de dialekten,
waarvan men aannam dat ze relikten uit oudere taalfasen bewaard hadden,
hoopte men gegevens voor de ontwikkeling van de nationale talen in oudere
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tijden te vinden. Men kon dit met recht verwachten omdat de dialekten,
beperkt tot een kleinere kring van sprekers, veel minder onderhevig geweest
waren aan gelijkmakende tendenzen dan de kultuurtalen (Voor de "wildgroei" door het ontbreken van een konserverende schrijftaal, had men toen
niet veel oog). Maar het heeft nog lang geduurd voordat het waardeverschil
tussen taal en dialekt verminderde. En hiertoe hebben de linguïsten vrijwel
niets, de wijzigingen in sociale en economische verhoudingen waarschijnlijk
alles bijgedragen.
2.2. Taal en dialekt, verschillend in sociale funktie en waardering, waren
ook onderscheiden als objekt van linguïstische theorieën. De historische
taalstudie had de meeste belangstelling voor de dialekten, maar de taal
werd, na de periode waarin men vooral beschreef en normen stelde, het
objekt van de strukturele taalkunde. Deze begon in de eerste helft van deze
eeuwen nam in betekenis toe met het optreden van de fonologische Praagse
school. Er zijn in ons land pogingen gedaan om deze methode ook op de
dialekten toe te passen, maar zelden meteen bevredigend resultaat. Een
van de beste is de beschrijving van de fonologie van het Terschellings door
Knop (1954). Het feit dat men de dialekten meestal bleef benaderen uit de
historische visie, kan men voor de dialektstudie betreuren, want voor de
studie van de talen is de strukturele methode vruchtbaar geweest. Tegen
het verwijt aan de dialektoiogen dat ze niet of weinig volgens de strukturele methode hebben gewerkt, kunnen we als verontschuldiging aanvoeren dat alleen een taalkundige die tegelijk streektaalspreker is - zoals
Knop het was - in staat is een strukturele beschrijving te geven met opoffering van veel tijd en ten koste van een grote inspanning. Taalkundigen
die Nederlands beheersen kunnen kun kennis en krachten bundelen, de
taalkundige streektaalspreker staat in veel gevallen vrijwel alleen. Daarbij
komt nog dat de dialektoloog de steun van het geschrevene mist. Het lijkt
allemaal veel eenvoudiger als het op schrift gespeld is; de realiteit van het
gehoorde, of het een taal is of een dialekt, is veel ingewikkelder door uitspraak- en betekenisnuances, om nog te zwijgen van de verschillen in syntaktische strukturen.
2.3. Voor de linguïsten niet minder vruchtbaar is de transformationeelgeneratieve taaltheorie geweest. Ondanks alle bedenkingen die er tegen
aangevoerd zijn is een van de grootste winstpunten misschien wel dat de
taal weer gezien kan worden als een psychologisch verschijnsel. Sedert
het begin van de taalstudie vanuit deze theorie is de kloof tussen taalkundigen en psychologen kleiner geworden bij het bestuderen van taalverschijnselen. Toch bleven de werkwijze en de resultaten ervan te abstrakt,
voornamelijk omdat men werkte met taalregels en wat die aan taal kónden
opleveren, en niet wat in werkelijkheid werd geproduceerd. De verschillen
tussen het theoretisch mogelijke en het in de praktijk gerealiseerde interesseerde de generatieve grammatici niet.
2.4. De sociolinguïstiek, een taalbeschouwing die ontstond door de samenwerking van linguïsten en sociologen, heeft zich weer gericht op de taalproduktie ; zij onderzoekt taal, met name spraak, zij onderzoekt een corpus,
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zoals men het noemt, op de daarin voorkomende verschijnselen; maar
bovendien heeft ze geheel verwaarloosde faktoren als de sociale en politieke
funktie van taal, en de verschillen in taalnuances - registers en stijlen die daardoor optreden, onder de aandacht gebracht. Als een van de eerste
sociolinguïsten noem ik Raven Me David, die hoorde tot de oude school van
historisch taalkundigen, maar door de sociolinguïsten nog steeds als een van
hun voorlopers wordt erkend. William Labov is echter degeen die als een van
de belangrijkste sociolinguïsten bekend zal blijven; hij heeft niet alleen
onderzoek gedaan en taalkundige regels geformuleerd die toepasbaar waren
op de taal van de praktijk, op de gesproken taal, maar hij is ook een van de
eersten die de transformationeel-generatieve theorie heeft gebruikt voor
verklaring van nuanceverschillen in spraak. Hierdoor werd de kloof tussen
transformationeel-generatieve linguïsten en sociolinguïsten versmald (zie
Fishman 1970, Labov 1970).
3. Het objekt van onderzoek van de sociolinguïstiek wordt gevormd door
de niet-officiële talen; deze worden onderzocht en beschreven in vergelijking
met de officiële, de kultuurtalen. In de Verenigde Staten van Noord-Amerika
begon men met het onderzoek van Amerikaans-Engels van etnische minderheden en van negers. Het taalgedrag van de - tweetalige - immigranten is
beschreven door Fishman (1966) wat betreft de situaties waarin ze hun
moedertaal of het Engels - hun tweede taal - gebruiken. De linguïstische
verschijnselen zijn eerst later onderzocht door Laboven anderen. Hun werk
geeft een duidelijk beeld van de moeilijkheden waarvoor de sociolinguïst zich
geplaatst ziet. Wie kultuurtalen wil onderzoeken vindt zijn materiaal gedrukt
in kranten, boeken en tijdschriften en hiermee kan hij direkt aan het werk
gaan. Wie niet-officiële en vaak alleen gesproken talen als objekt van zijn
studie kiest, moet beginnen zijn materiaal vast te leggen op de geluidsband,
daarna moet het gesprokene opgeschreven worden met alle problemen van
verstaan en spellen en pas dan kan geprobeerd worden een beschrijving te
geven, regels te formuleren enz.
3.1. De grote winst van de sociolinguïstiek bestaat uit:
a. Het besef dat de gebruikte taal of taalnuance afhankelijk is van de situatie
waarin, tegenover welke hoorder, en over welk onderwerp ze gebruikt wordt.
b. De kennis dat niet-officiële, meestal alleen gesproken taalvarianten verschillen van de verwante officiële talen in verschijnselen die met enkele
toegevoegde regels te beregelen zijn (zie Labov 1970).
c. De grote waarschijnlijkheid dat het niet-grammatikaal zijn van spraakuitingen veel meer het gevolg is van onzekerheid van de spreker, waardoor hij
niet konsekwent is, dan van strukturele onregelmatigheid van de gebruikte
taalnuance. Met andere woorden: als taal niet-grammatikaal is of onregelmatigheden vertoont, is dat het gevolg van het feit dat, bij verschillende
talen twee systemen worden gemengd, of bij taalvarianten regels niet konsekwent toegepast worden. Labov formuleert het als volgt: de grammatikaliteit van taal is afhankelijk van en omgekeerd evenredig met de hoeveelheid
aandacht die een spreker aan zijn taal besteedt.
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d. Voor vele taalgebruikers misschien wel het belangrijkste: het afrekenen
met het waarde-oordeel. Dialekten en streektalen hebben strukturen die
gelijkwaardig zijn aan die van kultuurtalen, maar ze verschillen ervan in
gebruikswaarde door sociale oorzaken, d.w.z. binnen een natie is het aantal
mensen dat ze verstaat geringer. Wezenlijk is misschien ook het verschil in
woordenschat, maar tegenover het kleinere aantal woorden voor abstrakte,
hebben de streektalen een groter aantal voor konkrete begrippen, en waarschijnlijk ook voor fijnere nuances van konkrete begrippen.
3.2. In Nederland ontbreekt het niet aan incidentele konstateringen van
taalverschijnselen die het gevolg zijn van sociale verhoudingen. In een biografie van Kloeke, geschreven voor een encyclopedie van fonetici, heb ik
hem een sociolinguïst avant la lettre genoemd. Hij was niet de enige, maar
een van de velen. Onderzoekingen naar de aard en de frekwentie van dergelijke taalverschijnselen is in ons taalgebied nog ternauwernood gedaan. Al
in 1949 werd een plan gemaakt in Amsterdam onderzoek te doen naar de
samenhang van enkele uitspraakverschijnselen van het Amsterdams met
sociale groeperingen. De overtuiging dat deze samenhang bestond, had ik
gekregen door gedurende enkele tientallen jaren te luisteren, en deze werd
door een proefonderzoek bevestigd. Maar de tijd was er niet rijp voor, het
geld en de werkers in het veld ontbraken.
3.3. Het zou zelfs nog lang duren voordat de belangstelling voor tweetaligheidsproblemen in sociologische en linguïstische onderzoekingen resulteerde,
ook al waren de moeilijkheden van de tweetalige spreker en van het onderwijs aan tweetaligen niet aan de aandacht ontsnapt. Zover ik kan nagaan is
het eerste onderzoek, uitvoerig genoeg om vertrouwen te hebben in de
resultaten, dat van Pietersen (1969). Ongeveer in dezelfde tijd groeit de
belangstelling in België, zoals blijkt uit een publikatie van Van Overbeeke
(1970). Een jaar later publiceert hij het resultaat van een onderzoek naar de
funktie van leenwoorden, tegelijk met een van Feitsma over Friese tweetaligheidsproblemen. Het onderzoek van Pietersen werd, met enkele wijzigingen in verband met de situatieverschillen, eveneens gedaan onder de
bewoners van Friese afkomst van de Wieringermeerpolder. De resultaten
hiervan zullen misschien nog in 1976 door Feitsma gepubliceerd worden.
3.4. De aandacht voor de problemen van de tweetalige situatie in het onderwijs en bij de schoolkinderen dateert in Friesland, afgaande op de publikatie
van Boelens en Van der Veen (1956) van ongeveer 20 jaar terug. Eerst in
1973 startte in Kerkrade een voorbereidend onderzoek naar de taalsituatie,
speciaal ten behoeve van het onderwijs op de basisscholen; de commissie
modernisering moedertaalonderwijs heeft nu plannen gemaakt voor een
enquête betreffende dialekt en school. Er wordt ook overwogen het Kerkrade-onderzoek op andere plaatsen in ons land te laten uitvoeren. Dat is
bijzonder verheugend, vooral in het licht van een konstatering in het Kerkrade-rapport, nl.: "Het is overigens verrassend dat er aan het begin van het
lager onderwijs (nog) geen verschillen tussen dialekt- en standaardsprekers
gekonstateerd kon worden, terwijl deze aan het einde van het lager onderwijs wel werden gesignaleerd" (Hagen e.a. 1975).
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Deze konklusie en enkele resultaten van sociolinguïstisch onderzoek
maken waarschijnlijk dat de school meer schuld heeft aan het achterblijven
van de streektaalsprekers dan dat geminachte dialekt.
4. Hoe belangrijk ook onderzoekingen naar sociale variabelen zijn, zoals van
Fishman (1966) en Pietersen (1969), het is voor een goed begrip van de
problemen nodig dat ook de taalkundige variabelen in het onderzoek worden
betrokken. Dit is gedaan in enkele van de bovengenoemde publikaties, in
Kerkrade met de noodzakelijke uitvoerigheid. Als dat niet mogelijk is, kan
toch aandacht worden besteed aan een kleiner aantal linguïstische variabelen.
In het volgende wil ik een indruk geven van de mogelijkheden aan de hand
van enkele onderzoekingen waarvan de publikatie nog niet verschenen of
minder gemakkelijk te bereiken is. Voor het Kerkrade-onderzoek verwijs ik
naar het genoemde rapport. In West-Vlaanderen is onderzoek gedaan naar
lexikale en pronominale verschijnselen, het verslag erover verscheen in het
najaar van 1975 in een voorlopige publikatie (Deprez-Geerts 1975), waarnaar ik eveneens verwijs.
4.1. In 1969 werd een plan gemaakt om enig sociolinguïstisch onderzoek te
doen in Oostelijk Flevoland. De ervaring had geleerd dat de kolonisten in
de nieuwe polders bij de vorming van hun omgangstaal hoofdzakelijk beïnvloed worden door het algemene Nederlands en niet, zoals vroeger verwacht
werd, door het dialekt van het aangrenzende oude land. Om enige indruk te
krijgen van de invloed van het Nederlands werd een onderzoek naar woordkennis ontworpen, dat gevolgd zou worden door een syntaktisch onderzoek.
Alleen het eerste is gebeurd, de oorzaken hiervan worden beschreven in de
publikatie, die in 1976 zal verschijnen.* Daar de resultaten van de eerste
fase slechts van geringe betekenis waren, werd hetzelfde onderzoek gedaan
in twee dialektgebieden, nl. in Steenwijk en Schouwen-Duiveland. De vergelijking van de resultaten uit de drie gebieden geeft bruikbare resultaten, en
maakt duidelijk welke fouten vermeden moeten worden.
In deze drie gebieden werd woordgebruik onderzocht van kinderen die
net enkele weken op de lagere school waren en die ik verder zal aanduiden
als zes-jarigen. In elk gebied werden ong. 170 kinderen ondervraagd, in de
school, door een hen onbekende jongeman, in een afzonderlijk vertrek.
Er werden hun dingen getoond, of op ware grootte, of in speelgoedformaat
of, een enkele maal, op een afbeelding. Door deze wijze van onderzoeken
konden we verwachten dat in de eerste plaats kennis van de benamingen
in het Nederlands zou blijken, m.a.w. dat meer de kennis van de woorden
dan het woordgebruik werd onderzocht. Het voordeel van deze manier was
dat de omstandigheden voor elk kind gelijk waren, wat niet het geval geweest
zou zijn als het onderzoek bij hen thuis was gedaan. Uit de gegevens van de

* Inmiddels verschenen als: Jo Daan en Renk Reikens, Dialectresistentie bij kleuters en
eersteklassertjes. Verslagen van onderzoekingen in oud en nieuw land. Bijdr. en Meded.
der Dialectencomm. van de Kon. Ned. Akad. van Wetensch. XLVIII. Amsterdam 1976.
(Red.).
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Burgerlijke Stand waren bekend: de geboorteplaats van de ouders en het
beroep van de vader. Zowel voor Oostelijk Flevoland als voor de beide
andere gebieden wees de geboorteplaats met vrij grote waarschijnlijkheid
het dialektgebied van herkomst aan. De gegevens over de streektaal van de
ouders zijn in de beide streken van het oude land verkregen door ze een
vragenlijst te laten invullen, in Oostelijk Flevoland is dat niet gebeurd en
behielpen we ons met de geboorteplaats. Het zou te veel ruimte vragen
daarop nu verder in te gaan; in de publikatie wordt dit verantwoord. De
resultaten van het onderzoek in Flevoland bepaalden de keuze van de andere
gebieden. Van de 40 gevraagde synoniemen bleken er, na het eerste onderzoek, slechts drie kwantificeerbaar; bovendien één fonetisch verschijnsel.
We waren uitgegaan van de volgende hypothesen:
Ll . De dialektresistentie is afhankelijk van de herkomst van de ouders.
2. De dialektresistentie is afhankelijk van de sociaal-ekonomische positie
van de ouders.
lI.3. De dialektresistentie is afhankelijk van de bevolkingsopbouw van het
woongebied.
lIlA. De dialektresistentie is het zwakst als het gaat om het vervangen van
synomemen.
5. De dialektresistentie is het sterkst in de uitspraak.
De eerste twee hypothesen betreffen het mikromilieu, de derde het makromilieu, de laatste twee de taal.
De getallen voor de vier kwantificeerbare verschijnselen zijn vermeld in
de tabel op blz. 82. In kolom 0 zijn de Nederlandse woorden voor het
gevraagde begrip vetgedrukt en de streektaalwoorden staan daaronder.
De woorden die cursief gedrukt zijn kunnen niet zonder meer als streektaal
of Nederlands worden aangeduid; daarover hieronder meer. In de oneven
kolommen staan de aantallen antwoorden die men zou kunnen verwachten
op grond van de herkomst van de ouders in gebied I, en op grond van de
opgaven van de ouders zelf op een vragenlijst in gebied Il en lIl. Voor gebied
I zal de opgave van het Nederlandse woord te laag zijn, omdat een aantal
ouders, al zijn ze agrariërs, zich in dit gebied van het Nederlands zullen
bedienen, ook binnenshuis. In de gebieden Il en III zijn de aantallen waarschijnlijk te hoog, doordat men eerder geneigd was op te geven wat men
dacht te moeten zeggen dan wat men werkelijk zei (Uit enkele vragenlijsten
en een groter aantal navragen is gebleken dat dit inderdaad voorkwam).
Daarom mogen uit deze aantallen slechts zeer algemene konklusies getrokken
worden. Uit de vergelijking van verwachte en gerealiseerde antwoorden, die
in gebied Il en III met name voor ui minder verschillen dan in I, mag men
niet zonder meer de konklusie trekken dat de in II en III gevolgde methode
beter is. Voor nadere gegevens verwijs ik naar de publikatie. Het gehele
onderzoek heeft de hypothesen niet alleen bevestigd, maar deze ook nog
genuanceerd. Er moet echter een uitzondering gemaakt worden voor 1.2.:
de dialektresistentie is afhankelijk van de sociaal-ekonomische positie van
de ouders. Dit bleek niet bij het onderzoek in I, het materiaal voor II en III
is nog niet voldoende bewerkt voor een konklusie.
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Tabel
Gebied

I. Oostelijk Flevoland

0
Verschijnsel

1. ui
UIen
juin, juun
siepel

00
I'.:l

1

Nederlands
verw. gereal.

I 110

23

3

105

3. biet
kroot
roobeet
bietekroot

76

I

Streektaal
verw. gereal.
109

23

139

45

32

1

35

137

111

22

/107

, 16

15

83

177

1

I

-9%

-

47

1

177

,

-

11

78

Streektaal
verw. gereal.
103

+20%

125

177

1

177

177

109

-

1

-

1

177

I

-

1

-

-

-

/75
-20%

-

76

12
1

Nederlands
verw. gereal.

+7%

J

la

I

+5%

-7%

-18%

15

I

I

103

-5%
8

9

+6%

18

I

lIl. Steenwijk

8

I

Streektaal
verw. gereal.

-6%

7

29

7

1

41

+18%

+9%

Nederlands
verw. gereal.

-24%
96

6

I

1

I

1

5

-66%

+24%

120

4

I

+64%

2. wortel
peen
pee

4. sch
sk

2

I

1I. Schouwen-Duiveland

75

-18%

68

I

96

+18%

Toelichting: de percentages geven het percentuele verschil tussen de verwachte en gerealiseerde (in werkelijkheid
gegeven) antwoorden.
Een + voor dit cijfer betekent dat de gerealiseerde antwoorden hoger waren dan de verwachting;
een -lager.

Het duidelijkst is de bevestiging van hypothesen lIlA en HL5: de resistentie is groter bij fonetische verschijnselen dan bij het vervangen van synoniemen. Het verschil tussen de percentages in de horizontale balk 1 en 4 is
zo groot, ondanks alle restrikties, dat dit een reëel verschil moet zijn. De
vergelijking van de sch/sk-getallen met andere uitspraakverschijnselen gaf
aanleiding de hypothese HL5 te nuanceren op de volgende wijze: a. de
dialektresistentie is groot in de fonetische realisering, b. minder groot (of
klein) als het fonemen betreft. Dit kon niet alleen afgeleid worden uit het
feit dat de kinderen altijd huis en niet huus of hoes zeiden, maar vooral uit
het verschijnsel dat Zeeuwse kinderen voor juun juin gaven en in enkele
gevallen Steenwijkse kinderen sijpel voor siepel, hyperkorrekties die in
dezelfde richting wijzen.
Een onverwacht resultaat gaven de cijfers van de balken 2 en 3. Hoewel
het hier om synoniemen gaat, evenals bij ui, verhouden de getallen zich
heel anders. De verklaring hiervoor is te zoeken in het feit dat de regionale
verdeling van wortel en biet met hun synoniemen heel anders is dan die
van ui en synoniemen. Het is niet uit te maken of de woorden peen en
kroot, die cursief gedrukt zijn, wel of niet als algemeen Nederlands
beschouwd moeten worden. Ze komen in een deel van de Randstad voor
en worden gebruikt door bewoners van stedelijke centra als Den Haag en
Rotterdam. Mijn indruk is wel dat wortel en biet een hogere status hebben
dan peen en kroot; het is me nl. van verschillende kanten gezegd dat worteltjes duurder zijn dan peentjes (worteltjes zijn ook verser dan (was)peentjes). De (rode) biet is een door velen geliefde groente in het noordelijk
deel van Nederland, ten zuiden van de Rijn noemt men kroten armenvoer
of men gebruikt het alleen in slaatjes. Voordat ik aan dit onderzoek begon
was ik van oordeel dat als algemeen Nederlands alleen wortel en biet
beschouwd kunnen worden en dat de andere woorden regionaal waren, nu
ben ik gaan twijfelen en ik vraag me af of niet alle vier de woorden als
Nederlands beschouwd moeten worden. En ik ben me ook gaan afvragen
hoe die mening dat alleen wortel en biet algemeen Nederlands waren, bij
me is ontstaan. Is deze in de praktijk gevormd doordat ik in Amsterdam,
in het wortel- en bietgebied woonde, of heb ik het misschien geleerd? Het
laatste lijkt niet zo onwaarschijnlijk, als ik bij Van den Bergh (1859) lees
dat men in Den Haag peen gebruikt, een woord dat men elders niet of
zeldzaam hoort. Het is niet onmogelijk dat men op deze manier beter inzicht
kan krijgen in dergelijke probleemgevallen, en dat men met behulp hiervan
regels kan geven die beter aansluiten bij de mening van dé Nederlanders
dan het geval is bij de vaak zeer individualistische opvattingen daarover.
Een onderzoek als dit zou elders in ons land uitgevoerd kunnen worden,
maar dan zouden niet alleen de achtergronden van de kinderen veel beter
onderzocht moeten worden met vermijding van de hier begane fouten,
maar er zouden ook veel meer taalkundige verschijnselen in betrokken
moeten worden, met name syntaktische konstrukties. Omdat we daarvan
en over de regionale varianten te weinig weten, blijven dit soort onderzoekingen meestal beperkt tot de fonetisch/fonologische en de lexikologische varianten.
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Map 7' Brunlanes (se), speakers aged 70+

Map 8: Brunlanea (Ie), speakers as-69

Map 9: Brunlanes (a:), speakers 24-

84

4.2. Het tweede onderzoek dat ik onder uw aandacht wil brengen, is dat van
Peter Trudgill (1974). Dit is belangrijk vooral om twee redenen. Het toont
in de materiaalverzameling de gevarieerdheid van een taalgemeenschap, en
het geeft een methode om op dialektkaarten taalverandering uit te beelden.
Trudgill verdeelde een gebied in Zuid-Noorwegen, Brunlane, in zeshoeken
van gelijke grootte en onderzocht van één plaats in elke zeshoek de uitspraak
van de klinker die door ouderen als [~], door jongeren als [m] of [a] wordt
uitgesproken. De uitspraak noteerde hij uit bandopnamen van vrije gesprekken - dus omgangstaal - van ongeveer 40 mannen en vrouwen uit de drie
leeftijdsgroepen die bij de kaartjes zijn vermeld. De sociale klassen, waartoe
ze behoorden, zijn niet in rekening gebracht, maar de meesten waren
agrariërs met hun familie. De opnamen leverden enige duizenden uitspraken
van de gezochte klinker. De konklusie uit de gemaakte berekeningen is dat
de plaats Larvik grote invloed heeft op de taal van Brunlane. Op de kaartjes
geven de getallen bij de lijnen de index-score van de uitspraak van deze
klinker. Voor de wijze van berekenen verwijs is naar de publikatie. Lijnen
met een hoog getal begrenzen gebieden waar de uitspraak van deze klinker
het wijdst is, dus die van [a] het dichtst nadert. Het belangrijkste verschil
tussen de kaarten 7 en 8 wijst op toename van het aantal [m] -sprekers
onder de mensen van middelbare leeftijd. Kaart 9 geeft echter een heel
andere geografische verspreiding. Trudgill heeft dit beeld vergeleken met
dat van de ontwikkeling van het verkeer; op grond daarvan schrijft hij de
verdeling op kaart 7 en 8 toe aan het verkeer te water, dat van 9 aan de
sterke toename van het verkeer te land in recente tijd. Op kaart 7 en 8 ligt
het gebied dat het minst is beïnvloed door Larvik midden in het gebied,
maar op kaart 9 ligt het aan de westkant. Deze geografische beelden zijn
uiterst suggestief.
5. Aan deze studie dacht ik onwillekeurig toen ik onlangs twee artikelen
las over Friesland. Het eerste was dat over kontakten tussen Friesland en
Amsterdam door Ypma (1975), het andere over de Friese breking door
Markey (1975). Zover me bekend wordt wel algemeen aanvaard dat deze
stijgende tweeklanken ten dele ontstaan zijn in de 17e eeuwen wel in de
centrale Friese dialekten en dat deze vernieuwing in de randdialekten niet
is doorgedrongen. Als dit zo is, ligt de vraag voor de hand waarom die vernieuwing die randdialekten onberoerd heeft gelaten. Zou het zo onwaarschijnlijk zijn aan te nemen dat het doordringen van de vernieuwing vanuit
een ander centrum is tegengewerkt; niet doordat van daaruit een andere
invloed op de taal werd uitgeoefend, maar misschien alleen door het feit
dat de bewoners van de gebieden, waar de diftongen niet doordrongen, als
het ware met de rug naar het centrale Friesland stonden? Het is te lang
geleden om nog een objekt van onderzoek te kunnen zijn. Maar de methode
van Trudgill is in Friesland heel goed toe te passen; het Fries van oude
agrariërs zal in vele opzichten verschillen van dat van jonge Friezen. Meer
dan één Fries heeft me verzekerd dat vele jongeren wel denken Fries te
spreken, maar dat hun taal vaak meer lijkt op een verfriest Hollands. Tam-
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minga heeft jaar in jaar uit verschijnselen verzameld waaruit blijkt dat het
tegenwoordige Fries sterk onderhevig is aan invloeden van buitenaf, en
daaronder zijn er meer dan voldoende geschikt voor een onderzoek als dat
van Trudgill. Daaruit zal dan misschien geen of niet alleen een invloed van
verkeersstromen blijken, maar zeker zullen verschillen blijken te bestaan
tussen ouderen en jongeren, agrariërs en ambtenaren wat betreft de aard
en de hoeveelheid interferenties van het Hollands.
Ik heb enkele voorbeelden gezocht. In de eerste bundel van Tamminga
staat als nr. 5 een stuk, getiteld Prate en sprekke. De schrijver geeft voorbeelden van zegswijzen met praten en spreken, waarin het Fries en het
Nederlands overeenkomen en waar ze verschillen. Als hij aanneemt dat het
Nederlands spreken en het Fries prate gebruikt, ben ik het niet altijd met
hem eens, zijn voorbeelden lijken meer aan de schrijftaal dan aan de spreektaal ontleend. Maar als hij zegt dat in het Nederlands spreken frekwenter
is, in het Fries prate, zeg ik: Dat hangt ervan af. Enkele weken geleden
verscheen een boek met woordfrekwentielijsten (red. Uit den Boogaart);
daaruit blijkt dat spreken frekwenter is in dagbladen, opiniebladen en
populair-wetenschappelijke geschriften, ongeveer even frekwent als praten
in gezinsbladen en romans en novellen, minder frekwent in gesproken taal.
Opvallend is ook dat de verhouding tussen spreken en praten in de spraak
van ontwikkelden en mensen met weinig ontwikkeling vrijwel gelijk is.
De uitspraak van Tamminga berust voor het Nederlands op zijn kennis van
de gedrukte taal, voor het Fries waarschijnlijk op die van de gesproken
taal. Spreken en praten horen in het Nederlands klaarblijkelijk in verschillende taalstijlen thuis, alleen een frekwentiebepaling in het Fries van prate
en sprekke zou een juiste vergelijking mogelijk maken.
Een tweede geval vond ik in nr. 17 Ik bin it forjitten. Tamminga schijnt
te menen dat elke Nederlands-spreker nog verschil maakt tussen ik ben en
ik heb het vergeten. Daarom vat hij wat hij, voorbij fietsende, hoorde van
een schoolmeisje - 0, ik bin dy jaertallen helemaal forjitten - op in de
betekenis: ik weet ze niet meer. Maar als het Hollandse invloed is kan het
meisje even goed bedoeld hebben: ik heb die jaartallen vergeten te leren.
De zaak is misschien nog gekompliceerder dan hij meende. Zo iets zou je
eerst hard gemaakt willen zien voor het Nederlands en het Fries, voordat
de aard en de sterkte van de Nederlandse invloed beoordeeld kan worden.
Nog weer in een ander stuk, Misroaid taelgebrûk, uit 1962, wijst Tamminga op de Hollandse insluipsels in Friese stukken die in Friese dagbladen
gepubliceerd zijn. Maar ook het door intellektuelen gesproken Fries heeft
zoveel Hollandse elementen opgenomen dat ik wel eens, wat boosaardig,
zeg: Als je de konversieregels maar kent, kun je als Nederlander Fries verstaan. Niet boosaardig, maar wat verdrietig was mijn gedachte na een toespraak van de oude Bijlsma uit Franeker, nl. "Dat is tenminste Fries". En
hiermee bedoelde ik het Fries zoals ik het als kind hoorde bij de familie
van mijn vader.
6. Dat wil niet zeggen dat ik pleit voor een statisch Fries, voor het vast-
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leggen van en normen geven voor een Fries, zoals het in een bepaalde
periode werd of wordt gesproken. Maar ik wil wel pleiten voor een beschrijving van de taalstruktuur van het Fries, nu het nog mogelijk is, om daarvan
uitgaande het straks verplichte onderwijs in het Fries te geven. Een leenwoord meer of minder is niet erg; als dat zo was bestond het Nederlands al
lang niet meer. Maar de struktuur van fonemen, morfemen en syntaxis
geven een taal een eigen karakter. Als men in Friesland een universiteit met
een eigen gezicht wil, lijkt me de studie van tweetaligheidssituaties en alle
gevolgen daarvan voor de talen een voor de handliggend centraal thema van
de fakulteit der letteren.
7. Zo lang er nog streektalen zijn met de belangrijke funktie van kommunikatiemiddel in de intimiteit van het eigen milieu, zie ik als taak voor de
dialektologie - die ik nu opvat in de betekenis die de Engelsen en Amerikanen eraan hechten - naast de historische studie die ik zeker niet verwerp,
het vaststellen van de eigen aard van die streektalen op de basis van harde
cijfers, ontleend aan een korpus van die streektalen, en vervolgens van het
samenstellen van kontrastieve grammatika's, voor zover het mogelijk is.
En daarin moeten dan ook betrokken worden, in het Nederlands én in de
streektalen, de taalvarianten van leeftijds- en ontwikkelingsgroepen, varianten afhankelijk van verschillende situaties, enz. In Amsterdam wordt een
korpus van Nederlandse omgangstaal bijeengebracht; ook in Kerkrade
heeft men gesproken taal vastgelegd. Het vaststellen van strukturen en het
geven van onderwijs op basis daarvan zal een belangrijke bijdrage kunnen
leveren tot verbetering van het onderwijs aan streektaalsprekertjes, zoals
het voorlopige Kerkrade-rapport waarschijnlijk maakt. Trouwens, de Friezen
die zich met onderwijsproblemen bezig houden, weten dit al geruime tijd.
Alleen op deze wijze zal het, mijns inziens, mogelijk zijn, dat de Friezen
blijven, om Gurbe wat vrij te citeren: Baes in eigen bek.
8. De bedoeling van de wat kryptische titel van deze voordracht is intussen
waarschijnlijk wel duidelijk geworden. Dialekt en taal, decennia lang verschillend bestudeerd en gewaardeerd, zijn als objekt van taalstudie én als
kommunikatiemiddel dichter bij elkaar gekomen. Ik heb ze nog dichter
bijeen gebracht en zelfs in elkaar geschoven, tot de beide t's OVer elkaar
vielen. Deze eendagsvlieg, Dialektaal, wil ik niet propageren, want er
bestaat een goed Nederlands woord, taal, dat voldoende is. De toenadering
tussen dialekt en taal is, zoals ik in' het begin al zei, meer het gevolg van
sociologische en politieke veranderingen dan van wijziging in de linguïstische
inzichten. Maar hoe dan ook, de streektalen worden tegenwoordig tegemoetkomender behandeld dan lange tijd het geval was. Of hun hierdoor
een langer en bloeiender bestaan beschoren zal zijn, is een vraag die ik
slechts met een vraagteken kan beantwoorden.
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NEIPETEAR
Prof Dr. H. T.f. Miedema: Mefrou Daan hat hjir in hiele rige wichtige
winsken en idéen nei foaren brocht, dêr't wy ti ge ûs foardiel mei dwaen
rnoatte , Binammen twa taken dêrût freegje ÛS omtinken: dialektûndersyk
en in kontrastive grammatika. As foarsitter fan 'e dialektekommisje tink
ik dan: hwa soe soksoarte saken nou ris oanfetsje kinne en wolle? Dan docht
bliken dat wy sa minmachtich binne. It is sa'n great mêd, der is safolle to
dwaen: ik leau dat wy der net oan ta komme, sels al soene wy it bisykje
wolle. Binammen it meitsjen fan in hiel soad opnamen fan in hiel soad
minsken sil dochs wol dien wurde moatte troch immen dy't dêr frijhwat
tiid foar frijmeitsje kin. Wy hawwe earder al wol greate enkêtes hawn yn
Fryslár; (Boelens-Van der Woude; Pietersen; enkête dialektekommisje oer
oansprekfoarmen), mar altyd sit it fêst op de minsken. Akademybistjûr en
-direksje moatte dêrom noch ris goed yn har omgean litte oft der op koarte
termyn giin mooglikheden binne foar it bineamen fan in dialektgeograef,
dus fan in frijstelde foar sok wurk, dêr't de oaren it to drok foar ha. Noch
ris: alle wurdearring foar de suggestjes fan Mefrou Daan, mar lit ûs hoopje
dat der tiid, jild en romte komt foar it ûtfieren fan al dy winsken.
Dr. Jo Daan gaat in op het punt opnamen. In Amsterdam zijn van Friesland en de eilanden zo'n 40 opnamen aanwezig van vrij gesproken Fries van
eenvoudige mensen. Dat werk is dus gedaan. Wat ontbreekt, is het Fries
van meer intellectueel niveau. Het dialectenbureau zal graag zijn opnamen
ter beschikking stellen.
Jfr. Dr. A. Feitsma leaut dat Prof. Miedema it wol hwat ryklik somber
èfskilderet: der wurdt nou ek wol it ien en oar dien fan hwat Mefrou Daan
oanjown hat. Sa binne wy oan 'e Vrije Universiteit op 't heden ût en troch
dwaende mei fjildûndersyk nei bipaelde foroaringen, ûntwikkelingen, forskillen, b.g. yn de ai-oi-kwestje en it probleem fan 'e labiodentale en bilabiale w. Der binne sa noch wol in hiel soad yntern Fryske ûntwikkelingen
en oare saken dêr't Hof it net oer hawn hat. Dat kinne Jo yn it ûnderwiis
ynbouwe, dat is fjildûndersyk dat Jo dwaen kinne mei de studinten en dan
moatte wy net fuort kleije dat wy it net oan tiid ha, dat wy gjin sinten ha.
It is foar in studint ek in moaije oplieding en Jo hoege net to wachtsjen op
in frijstelde. It studintearsenael jowt geweldige mooglikheden sûnder ekstra
folle kosten en dat is oant nou ta yn de frisistyk wol ris hwat to min brûkt.
En dan noch in fraech: hwer is dat artikel fan Markey to finen?
Dr. Jo Daan: Dat artikel is te vinden in Folia Linguistica, jaargang 1975,
nr. VII, 1-2. Wat het overige betreft: elk steentje dat iemand bij kan dragen,
is voldoende. Want ook één man, een dialectgeograaf, kan dit helemaal niet
aan.
Prof Miedema giet noch efkes yn op 'e wurden fan Jfr. Feitsma. Hy is it
mei har iens dat it moai wêze soe as de studinten by it ûndersyk ynskeakele
wurde koene en dat it net allegear allinne mar komme moat fan in frijste1de
dy't op in keammerke sitten giet. Ek hat er der tige wurdearring foar dat
der blykber oan de Vrije Universiteit op dit mêd al hiel hwat dien wurdt en
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hy is tige binijd nei de ûtkornsten. Dan noch dy kwestje fan de brekking,
dy't wy sasear net yn de Sûdwesthoeke en op 'e eilannen ha. It liket him
dochs net sa wierskynlik ta dat wy oan Hollánske ynfloed tinke moatte by
it biwarjen fan 'e álde tastán.
Prof. Jo Daan: Markey heeft dat gezegd, uitgaand van het centrale dialect.
Ik denk aan een tegeninvloed die het doorwerken van de invloed van het
centrale dialect verhinderd heeft.
Ds. F. Boonstra freget him oft men by it net trochkringen fan 'e brekking
yn 'e Sûdwesthoeke en op 'e eilannen ek tinke kin oan Noarske ynfloed,
fral ek omdat Skiermuontseach sa'n bisûnder dialekt hat. Soe der fierders
net in ûndersyk komme moatte nei foroaringen yn oergongslûden? B.g.: yn
Oerterp sizze se net "ried es", mar "rier es". Dat is in oar soarte fan forskillen as fors kil yn wurdgebrûk, lykas sipel foar ui, In tredde frage: foar
woartel en boartsje wurdt yn Drachten [wjatal] en [bjatsja] sein yn sté fan
[~atal] en [b3tatsja]. Dy ~a kinne se net mear sizze, mar wol wja en bja, dy't
dochs like slim binne. In ûndersy k dêrnei soe ek wol tige nijsgjirrich wêze:
hwer komt dat wei? Is dat in ynterne foroaring of komt soks fan bûterrût?
Dr. Jo Daan: Ik kan niet beoordelen of er sprake is van Noorse invloed,
dat moeten de kenners van b,v. het door U genoemde Schiermonnikoogs
maar uitmaken. Wel heb ik gedacht aan het feit dat veel eilanders zeevaarders
waren: Terschellingers waren kapiteins op alle mogelijke schepen. In ieder
geval is het niet uitgesloten dat er andere invloeden werken, waardoor
bepaalde ontwikkelingen in een andere' richting worden gedreven. Wat de
tweede vraag betreft: een taal, die in de eerste plaats gesproken is, moet men
inderdaad onderzoeken op fonemen en morfemen zoals die in gesproken
taal verschijnen. Wanneer men te maken heeft met een onderzoek naar de
historische ontwikkeling van een taal, gaat men grafemen onderzoeken
(zoals Mevr. Feitsma dat gedaan heeft bij Gysbert japicx). Voor het derde
punt verwijs ik naar het artikel van Markey, want die gaat inderdaad op
deze en andere interne verschillen van ?! en j nader in.
D.A. Tamminga komt noch efkes wer op hwat oars dêr't Mefr. Daan op
wiisd hat: de taek dy't hjir leit op it gebiet fan it dialektûndersyk en de
foroaringen yn 'e sprutsen tael. Ek de Fryske Akademy hat in taek yn dizzen
en it soe tige fan bilang wêze as hja op sa koart mooglike termyn prikken
yn it wurk stelde om minsken it fjild yn to hawwen om biskate dingen to
ûndersykjen: lytse ûndersikingen dy 't net tofolIe jild en mankrêft kostje,
mar hwertroch men dochs bipaelde dingen nei foaren helje kin dy't fan
wearde binne om ynsjoch to krijen yn 'e ûntwikkeling fan it Frysk. Ien
sa'n dinkje is it folgjende: It Frysk hat as 3de persoan manlik iental: hzj
(eastlik hy). By ynversy, yn ûnbiklamme posysje, is it normale Frysk
(alteast foar my noch normael en yn 'e skriuwtael it iennich normale):
er: hat er it dien. Ek de dialektatlas fan Boelens en Van der Woude jowt
allinnich dy foarm er. Earder haw ik der al ris op wiisd dat ek hjir Foroaringen pleatsfounen, mar prof. Fokkema woe der doe mar amper oan.
Dy foroaringen bisteane hjiryn dat der yn sté fan er in foarm y opkomt:
hat y it dien, docht y it wol. It is my opfallen dat dy foarm by Frysk pra-
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tenden en foaral by de jongerein frekwint en hieltyd frekwinter foarkomt.
Stiet dat y nou ûnder ynfloed fan it Hollánske ie (doet-ie, heeft-ie) of is hjir
in ynterne Fryske ûntwikkeling geande, en is dat forskynsel nijsgjirrich
genoch om der ris in Imdersykjje] oan to weagjen?
Dr. Jo Daan: Ik durf niet te zeggen of dit Hollandse invloed is, maar het
lijkt wel erg waarschijnlijk: dat ie hoort men in Holland ook heel dikwijls.
Het zou me interessant lijken om dit te onderzoeken; ik geloof dat U altijd
moet beginnen met die dingen die U opvallen. Vaak zet men een bepaald
stempel op een geheel taalbeeld, terwijl het hem toch maar in één of een
paar verschijnselen zit. Zo heb ik eens de taal opgenomen van iemand die,
zoals Kloeke zegt, hypercorrect sprak (in hedendaags Nederlands heet het
veeleer bekakt). Uiteindelijk bleek het aparte van zijn spraak terug te
brengen tot een zeer duidelijke achter-R, die invloed op de omgeving ervan
uitoefende. Dat ene verschijnsel maakte, dat men zei: Hé, dit is anders.
Zo hoeft men ook in plat Amsterdams maar een paar dingen te veranderen
en het is gewoon. Daarom is het zo belangrijk dingen te onderzoeken die
opvallen; alleen, dit verschijnsel van y in plaats van er is niet met vragenlijsten na te gaan. U zou ook nog een aantal bandopnamen van jongeren
moeten hebben en, zoals Labov zegt, het hoeft niet veel te zijn. Als het
grammaticale spraak is, zit het systeem er voldoende in om met een
betrekkelijk klein corpus uit te kunnen.
P. Kramer makket in koarte opmerking oer dat hij-(h)y. It stiet him
by dat se yn 'e krite noardlik fan Ljouwert, dus tusken Klaei en Walden,
seinen: wzj hawwe en ha wy. Soe dat net in parallel jaen kinne?
D.A. Tamminga: Dêr haw ik oan tocht doe't ik sei: Is hjir in ynteme
Fryske ûntwikkeling oan 'e gong, nei analogy fan hwat dan ek, of is hjir
Hollánske ynfloed of is it beide?
Dr. Jo Daan meent dat deze beide dingen elkaar zo ondersteunen, dat
men eerder aan een combinatie moet denken.
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Nils Arhammar (Marburg/Lahn)

DIE SPRACHE HELGOLANDS UND IHRE ERFORSCHUNG*

1. Das Helgoländische
1. Verwandtschaft und Herkunft
Ungeachtet der geografischen Lage der Insel gehört das Helgoländische
(HalUnder) eindeutig zum Nordfriesischen (vgL 2.1.). Zusammen mit den
Sprachen von Föhr und Amrum (Ferring-Öó'rnrang) und Sylt (So'l'ring) bildet
es den inselnordfriesischen Zweig des Nordfriesischen. Dessen alte Sonderstellung erklärt sich hinlänglich aus der auf die Archäologie gestützten Annahme einer bereits im 8.-9.Jahrhundert durch Auswanderung erfolgten
Trennung vom friesischen Sprachgebiet entlang der südlichen Nordseeküste.
(Die Festlandnordfriesen sind erst 300 J ahre später zur Urbarmachung der
Marschgebiete ins Land gekommen.) Auf Grund bestimmter, hauptsächlich
wort- und namengeographischer Kriterien ist für die Inselnordfriesen eine eher
westliche Herkunft (Emsmündungsgebiet oder westlich davon) anzunehmen.
2. Die Entwicklung vom Hochmittelalter bis ins 19Jahrhundert
2.1. Der Anteil des Helgoländischen an nordfriesischen Neuerungen (einschlieBlich der altdänischen Interferenz)
AuBer an alten, speziell inselnordfriesischen Neuerungen (am auffälligsten
die über -e entwickelte, im Kontinentalgermanischen einmalige Endungslosigkeit des Plurals Praeteriti) war das He. auch an den wichtigsten gesamtnordfriesischen Innovationen, sowohl lautgeschichtlichen als auch lexikalischen, beteiligt. Hierzu gehörte auch die durch die anderen nordfriesischen
Dialekte vermittelte lexikalische Beeinflussung durch das Altdänische. Dafür
lassen sich über vierzig Beispiele nachweisen.
Die Voraussetzung für die mittelalterliche Integration des He. im Nordfriesischen waren enge Beziehungen zu den Nordfriesischen Inseln (einschl.
des Alten Strands) und wohl besonders zu Eiderstedt, wie sie noch für das
15. bis 17.Jahrhundert bezeugt sind.

* Die Ausarbeitung des Druckmanuskriptes konnte erst mit erheblicher Verspätung in
Angriff genommen werden und ergab infolge der umfassenden Thematik einen auBerordentlich umfangreichen Anmerkungsteil, ferner wurdeKapitel 1,3., das nur eine recht
summarische Behandlung erfahren hatte, seiner Bedeutung gemäB stark ausgebaut (systematische Darstellung der Lehnübersetzung und Wortentlehnung aus dem Hochdeutschen), so daB nunmehr der Rahmen der KongreBakten gesprengt worden wäre.
Dem Wunsche der KongreBleitung entsprechend, faBt der Verf. in der vorliegenden
Übersicht die Grundzüge seines Vortrages zusammen, während die erweiterte Fassung
als Monographie in der Akademy- Rige "Fryske Dialektstûdzjes", alternativ in der Reihe
"Estrikken" des Frysk Ynstitût, RU Grins/Groningen, veröffentlicht werden solI.
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2.2. Der niederdeutsche EinfluB
Kein anderer überlebender friesischer Dialekt hat eine so starke Beeinflussung durch das Niederdeutsche erfahren wie das He. Bezeichnend ist der nd.
Einbruch in die Reihen der Zahlwörter: über die auch in andere Dialekte
entlehnten Zehner (30, 40 usw.) hinaus sind die he. Grundzahlen ah 6
(auûer 12) und die Ordnungszahlen ab 3. nd. Lehnlautungen. Wahrscheinlich
ist der gröBere Teil des überkommenen he. Wortschatzes und der he. Idiomatik nd. Ursprungs. Zunehmend wurden auch hochdeutsche Lehnwörter
und Lehnlautungen durch das Nd. ins He. vermittelt.
Das He. trägt auch deutliche Spuren phonetischer Interferenz durch das
Nd, (wohl vor allem des Westens), jedoch scheint das Phonemsystem von ihr
nicht betroffen worden zu sein.
Der auBerordentlich st arke nd. EinfluB war die Folge lebhafter Handelsund Verkehrsbeziehungen Helgolands mit dem Festland. Während der
Heringszeit im 15. und 16.Jahrhundert (wie auch später zur Zeit der Korrtinentalsperre) war Helgoland ein veritabler Tummelplatz fremder Fischer,
Händler und anderer Gewerbetreibender. Die männliche Bevölkerung wird
seit ältesten Zeiten weitgehend zweisprachig helgoländisch-niederdeutsch
gewesen sein.
2.3. Der niederländische Einfluf
Der ndl. EinfluB tritt naturgemäB hinter dem nd. stark zurück, Auffälligerweise scheint er im He. geringer zu sein als im Föhring-Amring und im Syltring,
was offenbar damit zusammenhängt, daB die Bewohner der Nordfriesischen
Inseln in weit gröBerem Ausmaf als die Helgoländer am Walfang, später auch
an der Handelsschiffahrt der Niederländer teilgenommen haben.
Nach einer vorläufigen Schätzung dürfte das He. mindestens zwischen
40 und 50 ndl. Lehnwörter haben, einige davon sind den anderen nfr. Dialekten unbekannt. Ein Teil is wahrscheinlich erst über das Nd. ins He. gelangt.
2.4. Der englische EinfluB
Die englische Herrschaft auf der Insel (1807-1890) hat erwartungsgemäf
keine bedeutenderen sprachlichen Sp uren hinterlassen. Immerhin lassen sich
etwa 20 englische Wortentlehnungen nachweisen, überwiegend Bezeichnungen
für Gebrauchsgüter (besonders Modeartikel) sowie aus dem Umkreis von
Administration und Seerettungsdienst. Den nachhaltigsten EinfluB übte die
englische Zeit auf die Namengebung der Helgoländer aus (Henry, [ames,
Jenny, Mary usw.).
3. Die Entwicklung des Helgoländischen im 19. und 20.Jahrhundert

3.1. Die sozioökonomischen und sprachsoziologischen Veränderungen
Zwei Ereignisse des 19.Jahrhunderts haben auf lange Sicht eine einschnei93

dende Veränderung im Leben der Helgoländer herbeigeführt: die vor genau
150 Jahren erfolgte Gründung des Seebades und die übergabe Helgolands an
das Deutsche Reich im Jahre 1890 mit dem darauf folgenden Ausbau der
Insel zur Seefestung. Innerhalb einer Generation muBte die Helgoländer
Bevölkerung ihre Insel zweimal für längere Zeit verlassen: im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 und nach der totalen Zerstörung durch einen
englischen Luftangriff im April 1945 bis zum Wiederaufbau zehn Jahre
später. In diesem Zeitraum wurde das Hochdeutsche, das bislang lediglich als
Amts-, Kirchen-, Schul- und Schriftsprache fungiert hatte, den Helgoländern
als Umgangssprache allmählich ebenso geläufig wie die eigene Muttersprache.
3.2. Die Bewältigung der modernen Zeit durch das Helgoländische
Die Möglichkeiten, den sich so schnell und grundlegend wandelnden sozioökonomischen Verhältnissen durch interne Sprachschöpfung gerecht zu
werden, sind natürlich begrenzt. Durch die im Laufe des 19. und 20.Jahrhunderts zur vollen Entfaltung gelangende Zweisprachigkeit der Helgoländer
waren jedoch optimale Voraussetzungen für die Anpassung der alten Volkssprache an die Anforderungen der Neuzeit durch Lehnübersetzung und
Wortentlehnung aus einer sich rasch modernisierenden Hochsprache gegeben.
In formaler oder transfertechnischer Hinsicht lassen sich die beiden Hauptarten Lehnüberzetzung und Wortentlehnung unterscheiden. Die Lehnübersetzungen gliedern sich in
vollständige und partielle, wobei wiederum in qualitativer Hinsicht zu differenzieren ist,
inwieweit bei den letztgenannten das nichtübersetzte Morphem potentiell substituierbar
ist. Entsprechendes gilt auch für solche Komposita (und Ableitungen, die ganz unübersetzt bleiben (= Lehnwörter).

GenerelI besteht eine zunehmende Tendenz zur Nichtausnutzung der potentiellen Substitutionsmöglichkeiten, die mit einem beginnenden Nachlassen
der morphologischen und phonetischen Integrationskraft des He. einhergeht
(Beispiel: Flüchtlinge statt *Flichlings oder -ungs). Andererseits ist auch
eine entgegengesetzte Tendenz zu sekundärer Sprachreinigung zu beobachten, z.B. ältere Generation Schlager (Primärentlehnung ohne Lautsubstitution), jüngere Generation Sloager. Hiervon betroffen sind auch alte partielIe Lehnübersetzungen sowie Synonymkonkurrenzen Lehnwort : Erbwort
(z.B. ureeni : men 'wenig'). Insgesamt findet jedoch - über die
notwendige Erweiterung bzw. die zweckmäBige Modernisierung des he.
Lexikons hinausgehend - eine immer stärker werdende Angleichung der he.
Lexik und Idiomatik an das Hochdeutsche statt.
Bezeichnend für die Labilität des He. ist eine groBe Variationsbreite in
Form und Aussprache bestimmter Wörter, insbesondere von Lehnwörtern
und Lehnübersetzungen, wie natürlich auch in der Phraseologie.
Durch hd. Interferenz ausgelöster Lautwandel vollzieht sich in kontinuierlicher Staffelung nach Generationen. Bemerkenswert ist, daB sich die
uvulare Aussprache von r bei der männlichen Bevölkerung erst mit erheblicher Verspätung d urchsetzt.
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4. Die Zukunft des Helgoländischen
Ungeachtet der geglückten Anpassung an die Anforderungen der modernen
Zeit scheinen die Tage des He. als Umgangssprache wenigstens der alteingesessenen Bevölkerung und integrationswilliger Zugezogener gezählt zu sein.
Die Zahl he.-sprachiger Ehepaare geht ständig zurück, und es wird in den
verbliebenen Familien mit he. Haussprache immer schwieriger, die Zweisprachigkeit der Kinder zu erhalten. Seit den 1960er J ahren befinden sich
die He.-sprachigen in der Minderheit und durften zur Zeit kaum mehr als ein
Drittel der 2.500 Einwohner zählenden Inselbevölkerung ausmachen.
Das sich abzeichnende Aussterben des He. wird den Helgoländern spürbare Verluste bringen: an in der Sprache eingebundener Lebenserfahrung,
von Generationen in einer extremen Umwelt und einer sehr spezifischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsform gesammelt, an Identifikationsmöglichkeiten und Selbstverständnis, an Substanz und Intimität des geseUigen
Lebens, und nicht zuletzt den praktischen Vorteil, sich in einer von den
Kurgästen nicht verstandenen Sprache unterhalten zu können.

Il. Die Erforschung des Helgoländischen
1. 19.J ahrhundert
Bereits J .Fr.Minssen berücksichtigt das He. in seiner "Vergleichenden Darstellung der Laut- und Flexionsverhältnisse ... " (Fries.Arch.L, 1847/49).
Fr.Oetkers hervorragendes Buch "Helgoland. Schilderungen und Erörterungen" (1855) enthält ein informatives und recht zuverlässiges Kapitel
über die Sprache. Ein anderer auf der Insel weilender politischer Flüchtling,
der Germanist Hoffmann von Fallersleben, veröffentlichte eine wertvolle
Wortsammlung nebst einem AbriB der Formenlehre in der Zeitschrift "Die
deutschen Mundarten", Jg. 3 (1856), die auch im "Deutschen Wörterbuch"
der Brüder Grimm ihren Niederschlag fand.
Neben den he. Sprachproben in Th. von Kobbes "Briefen über Helgoland" (1840), Firmenichs "Germaniens Völkerstimmen" und Johan Wink.lers
"Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon" ist die wichtigste QueUe
des vorigen J ahrhunderts das "Kleine Wörterbuch zur Erlernung der Helgolander Sprache" (1846, 2.Aufl. 1882) des he. Schiffskapitäns P.A.Oelrichs,
das auch he. Gespräche und übersetzte Anekdoten bringt. Letztere enthalten auBer einzelnen Hollandismen zahlreiche unhelgoländische Wortbildungen. was später Th.Siehs zu seiner Fehleinschätzung der Arbeit verleitet hat.
Dagegen strotzt das von Siebs selbst in seiner Hahilitationsschrift "Zur
Geschichte der englisch-friesischen Sprache" (1889) vorgelegte he. Wortmaterial förmlich von Unrichtigkeiten (falschen Lautforrnen, auch etlichen,
dem offensichtlich denkbar ungeeigneten Informanten suggerierten
Wörtern). Glücklicherweise hat nur wenig davon in sein Hauptwerk
"Geschichte der friesischen Sprache" Eingang gefunden.
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2. Th.Siebs, Helgoland und seine Sprache
Mit dem für weitere Kreise bestimmten Buch "Helgoland und seine Sprache"
(1909) schuf Siebs das für J ahrzehnte gültige, heute noch unentbehrliche
Werk über das He. Die darin enthaltenen Sprachtexte und das recht reichhaltige Wärterbuch (mit einer deutsch-he. Wortliste) sind bis auf einzelne
Fehler und MiBverständnisse zuverlässig.
Zu den Unzulänglichkeiten gehären die Zusammenfassung der Phoneme
[ei] und I eE I in e und - am schwerwiegendsten - die Unterscheidung
dreier Genera des Substantivums nach MaBgabe der hd. Entsprechungen
(vgl. unter 4.3.). - 1910 gab Siebs eine Anzahl bisher ungedruckter he.
Gedichte aus der Mitte des 19.Jahrhunderts mit Ubersetzung heraus.
3. Die Zeit von 1910 bis 1950
In diesem Zeitraum, in den die zwei Weltkriegc mit der zweimaligen
Evakuierung der He1goländer fallen, wurde die dringend erwünschte Fortführung und Vertiefung der von Th. Siebs begonnenen Erforschung und
Erfassung des He. versäumt,
Der Kieler Anglist F.Holthausen gab in seinen "Nordfriesischen Studien"
(PBB 45, 1921 und 48, 1924) die zwei ältesten he. Sprachproben mit einem
wenig kompetenten Kommentar neu heraus. (Bisher ungedruckt blieben die
auf Vorstufen des 18.Jh.s zurückgehenden, noch in vier Exemplaren vorliegenden he. Lotsenexaminierbücher, die als einzige original nordfriesische
Gebrauchsprosa von besonderem Wert sind.)
Einen wichtigen Beitrag zur he. Sach- und Wortkunde bildet das Buch "Die
Helgoländer. Eine Volkskunde der Roten Klippe" (1928) von Benno Eide
Siebs.
Seine bis dahin wesentlichste Bereicherung erfuhr das he. Schrifttum im
Jahre 1937 durch das von einer Arbeitsgemeinschaft unter Leitung des
Lehrers Fr.Panse geschaffene Lesebuch "Van Boppen en Bedeelen" ("Vom
Oberland und Unterland"), das mit teilweise neuem Inhalt und in der heute
gültigen Orthographie von J ames PackroB neu herausgegeben wurde ("Fan
Boppen en Bedeeln", Otterndorf 1975). Einen weiteren Zuwachs wertvoller Texte brachte das von J ames Krüss begründete und von J .PackroB
fortgeführte "Mitteilungsblatt für Hallunner Moats" (Nr.1-100, 1948-56).
4. W.Krogmann, Helgoländer Wärterbuch
4.1. Gründung des Wörterbuchs
Es ist das bleibende Verdienst der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur zu Mainz, die Gunst der Stunde - die Anteilnahme der Nation
am Schicksal Helgolands und der Helgoländer - zur Gründung eines urnfassenden Helgoländer Wärterbuchs genutzt zu haben. lm J ahre 1950 wurde
der an der Universität Hamburg wirkende Germanist Willy Krogmann rnit der
Wärterbucharbeit beauftragt.
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4.2. Materialsammlung und Exzerpierarbeiten
Die dringend notwendige Aufzeichnung neuen Wortmaterials erfolgte in
einer Arbeitsgemeinschaft mit fünf Helgoländern, die jahrelang alle vierzehn
Tage zusammenkam. Leider war die Runde nichtoptimal besetzt: bis auf
eine Ausnahme hatten die Informanten die Insel bereits als Gymnasiasten
verlassen und verfügten nicht mehr im erwünschten Umfange über den alten,
aussterbenden Wortschatz, auBerdem waren Frauen, traditionell seine besten
Bewahrer, nicht vertreten.
Das Sammeln geschah hauptsächlich an Hand des Wärterbuchs von Siebs,
von Peter Jensens nordfriesischem Wörterbuch der Wiedingharde sowie den
Texten des Lesebuchs "Van Boppen en Bedeelen". Zusätzliches Material
wurde in Krogmanns he. Universitätsübungen durch Obersetzung nd. Texte
gewonnen. Wegen der Einseitigkeit der Sammelarbeit und der im ganzen
ungünstigen Wahl der Informanten blieb das Wortmaterial, insbesondere
Phraseologie und Idiomatik, lückenhaft, die Qualität vielfach unbefriedigend.
Die Materialauswertung zeigt schwerwiegende Mängel. Systematisch
exzerpiert wurden nur die gedruckten Wortsammlungen, sämtliche Texte
und die eigenen Aufzeichnungen dagegen wurden bei der fortschreitenden
Redaktionsarbeit lediglich einer ziemlich flüchtigen Ad-hoc-Exzcrpierung
unterzogen.
Die unzureichende Sammel- und Exzerpierarbeit Krogmanns erklärt sich
zum Teil aus seinen weitgespannten wissenschaftlichen Interessen und einer
überaus umfangreichen Produktion (vgl. Bibliographie Willy Krogmanns,
Wiesbaden 1972), die ihm für das Wärterbuch nicht genügend Zeit lieBen;
auch lag seine Stärke in der Philologie und der Literaturwissenschaft, nicht
in der Dialektforschung.
4.3. Helgoländer Wärterbuch, Lieferung 1-5
Im Jahre 1957 erschien die erste Lieferung des Wörterbuchs, die zu zwei
Dritteln aus einer Ei nl e i t u n g besteht. Die Darstellung von Lautsystem
und Orthographie sowie der Morphologie (einschl. Wortbildung) läBt die
letzte, notwendig gewesene Durchdringung und Analyse der Materie vermissen. Die umfangreiche historische Lautlehre (S.8-45) hätte zumindest
im Vokalismus entweder vom heutigen oder dem rekonstruierbaren altinselnordfriesischen, statt vom germanischen Lautsystem ausgehen sollen; so
bleibt alles zersplittert und unübersichtlich, falsche etymologische Ansätze
und Zuordnungen begegnen auf Schritt und Tritt.
Das W ä r ter b u c h selbst weist neben unbestreitbaren Verdiensten verschiedene Mängel auf. Am schwerwiegendsten ist natürlich die aus der
unzureichenden Materialsammlung und -auswertung resultierende Lükkenhaftigkeit. Bei der Redaktionsarbeit hätte Krogmann der ständigen
Mithilfe eines geeigneten Muttersprachlers bedurft, zumindest hätte ein
solcher die Vorstufe des Druckmanuskriptes ergänzen und korrigieren
müssen. Eine nichts Wesentliches mehr verbessernde Durchsicht durch zwei
von seinen Informanten ist erst an Hand der Druckfahnen erfolgt.
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Verschiedene Unzulänglichkeiten und Detailfehler hat Krogmann von
Siebs übernommen, am folgenschwersten und unverständlichsten die Unterscheidung dreier Genera beim Substantivum. Die Regeln für die Umstrukturierung des altgermanischen, weitgehend arbiträren dreigliedrigen Genussystems in ein hauptsächlich auf inhaltlich-semantischen Kategorien beruhendes binäres System (Genus commune und Neutrum) blieben von Krogrnann
gräBtenteils unerkannt.
Gegenüber den nur sporadischen etymologischen Angaben ist stets MiBtrauen angebracht. Nur die Kennzeichnung der niederdeutschen (auch
englischen) Lehnwörter ist im allgemeinen zuverlässig, obwohl sie bei weitem
nicht systematisch durchgeführt wurde. Die grammatikalische (im weitesten
Sinne des Wortes) und inhaltliche Gliederung sowie die anscheinend an
Mensings Schleswig-Holsteinischem Wärterbuch orientierte typographische
Gestaltung der Wortartikel lassen viel zu wünschen übrig. Verweise auf
Synonyme und Sinnverwandte sind effenbar wegen mangelnden Überblickes nur gelegentlich vorhanden.
Wenngleich der von Krogmann bearbeitete Teilbereich A-L also quantitativ wie qualitativ weit hinter dem Mäglichen zurückbleibt, so muû anerkannt werden, daf er gegenüber dem bislang Vorliegenden einen gewaltigen
Fortschritt in der lexikalischen Erfassung und ErschlieBung des He. bedeutet.
Ohne die Initiative der Mainzer Akademie und die eineinhalb J ahrzehnte
umspannende Arbeit Krogmanns wäre die so dringend notwendige T'iefenuntersuchung des He. wahrscheinlich nicht zustande gekommen.
5. Weiterführung der Wärterbucharbeit durch N. Ärhammar
5.1. Der Neubeginn
Nach dem Tode von W. Krogmann im Jahre 1967 wurde der Verf. mit der
Weiterführung der Wärterbucharbeit beauftragt. Für die dringend gebotene
Erweiterung der Materialbasis sowie notwendige Nachkontrollen des vorhandenen Materials wurden von der Mainzer Akademie die erforderlichen
finanziellen Mittel bereitgestellt.
5.2. Sammelarbeit, Materialzuwachs
Nach kürzeren Aufenthalten auf Helgoland in den Jahren 1968-69 konnte
die Sammelarbeit ab Herbst 1970 intensiviert werden. Zur Anwendung kam
teils die direkte Methode der Aufzeichnung (sowohl in Verbindung mit
teilnehmender Beobachtung als auch in Form gezielter Erfragung - übrigens
von Anfang an in he. Sprache), teils die indirekte Methode der Toribandaufnahme, die u.a. den Vorteil der späteren Nachprüfharkeit bietet.
Als Informanten wurden überwiegend ältere Vertreter der wichtigsten
Berufsgruppen, jedoch besonders auch ältere Frauen, herangezogen. In
insgesamt über einjähriger Sammelarbeit gelang es, ein äuûerst reiches und
vielseitiges Material zusammenzutragen. Die Aufzeichnungen füllen
inzwischen über 80 Schul- und Notizhefte, die Laufzeit der Tonbandauf98

nahmen - überwiegend Erzählungen - beträgt etwa 175 Stunden. Der
weitaus gröBte Teil des Materials stammt von meiner engagierten Hauptmitarbeiterin Frau Maria Leitgeber-Dähn (geb. 1906), die - rein he. Abstammung - eine überdurchschnittliche verbale Begabung und ein ungewöhnliches Gedächtnis besitzt. Es ist vor allem ihr Verdienst, daB der Verf. Gelegenheit erhalten hat, Kenntnisse und Vertrautheit eines friesischen Dialekts
zu erwerben, wie sie bisher keinem Fremden vergönnt waren. Aus ihrer
Feder stammen auch etwa zweihundert he. geschriebene Briefe sowie über
hundert (einseitig beschriebene) Schulhefte mit Lebenserinnerungen, Erz ählungen und übersetzungen ("Die Memorabilien des alten Helgoländer
Schiffscapitains Hans Frank Heikens" und der Helgoländer Roman "Schiff
auf Strand").
Dieses auBerordentlich umfangreiche Korpus geschriebener und
gesprochener Texte (Tonbandaufnahmen) eignet sich auBer wegen der idiomatischen Schreib- und Sprechweise auch auf Grund seiner idiolektalen
Homogenität ausgezeichnet für alle Arten sprachlich-struktureller Untersuchungen, bildet aber nicht zuletzt - seinem Entstehungszweck entsprechend - eine Hauptquelle für die he. Lexikographie.
5.3. Exzerpierarbeiten, Sprachuntersuchung
Darnit ist das Helgoländer Wörterbuch auf eine gänzlich neue Materialgrundlage gestellt worden, wenngleich das Idealziel einer .vollständigen
Erfassung des Vorhandenen sicherlich nicht annähemd erreicht ist.
Die Exzerpierung so groBer Materialmengen ist natürlich - zumal als
Ein-Mann-Arbeit - äuûerst zeitraubend. Für die Anlaute M-P (darunter
die fünf frequenten Präpositionen und Partikeln med, noa, oawer, om
und ombi) wurden nur die Aufzeichnungen vollständig exzerpiert, von dem
vorhandenen Textkorpus dagegen bisher nur kleiner Teile.
Umfangreichere Vorarbeiten und Untersuchungen u.a. zur Phonernatik,
Morphologie, Lautgeschichte und Etymologie des He. wurden durchgeführt,
ein Teil der Ergebnisse liegt gedruckt vor in der Serie "Halunder Spreek" in
der in OttemdorfJNiederelbe erscheinenden Monatszeitung "Der Helgoländer" (ab Nr.12 5, Dezember 1974), weiteres wird in der vollständigen
(bzw. erweiterten) Fassung des Vortragstextes enthalten sein.
5.4. Konzeption der Weiterführung des Wörterbuchs
Die gegenüber dem von Krogmann redigierten Teil des Wörterbuches notwendigen Veränderungen ergeben sich aus der oben geübten Kritik. Besonderes
Gewicht wird auf eine möglichst erschöpfende, repräsentative und systematische Beschreibung der Phraseologie, einschlieBlich der verbalen und
nominalen Valenzen zu legen sein. Bei der Auswahl der Belegsätze - und erst
auf der jetzt erreichten Materialgrundlage kann überhaupt von einer Auswahl
gesproehen werden - solI auBer der sprachlichen auch die sachliche Repräsentativität Berücksichtigung finden, d.h. daB auf typische he. Situationen
und Einrichtungen bezogene Sätze bei sprachlicher Gleichwertigkeit bevorzugt werden.
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Erbwörter und alte Lehnwörter erhalten eine rekonstruierte althe. Stemform. Wörtem, zu denen neuhochdeutsche Entsprechungen fehlen, wird soweit eruierbar - eine kurzgefafite Etymologie beigefügt. Entlehnungen und
Lehnbildungen (auch Lehnidiome), die im He. eine überaus groBe Rolle
spielen, sind soweit möglich kenntlich zu machen.
Für die Benutzbarkeit eines Wörterbuches ist die systematische und
konsequente Durchgliederung der Wortartikel sowie eine übersichtlichc
Typographie von entscheidender Bedeutung. Als Vorbild könnte G.Wahrigs
auf Grund neuester theoretischer und praktischer Erkenntnisse konzipiertes
"Deutsches Wörterbuch" dienen.
Nachwort
In einem persönlichen Gespräch im AnschluB an meinen Vortrag wad
mr. ].Rinzema die Frage auf, ob es unter den gegebenen Umständen nicht
sinnvoller wäre, ein von Grund auf neues Wörterbuch zu machen. In der
Tat ist dies zweifelsohne vorzuziehen, einmal wegen der groBen inhaltlichstofflichen und der äuBerlich-technischen UngleichmäBigkeit der beiden
Teile, zum anderen wegen der unpraktischen Handhabung eines so umfangreichen Supplement- und Berichtigungsbandes (schätzungsweise im Umfang
der Erstfassung). Auch bei einer völligen Neubearbeitung ist zunächst mit
dem Buchstaben M fortzufahren (also Band II = M-W, dannBandI = Einleitung, A-L).
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NEIPE TEA R

Dr. Y. Poortinga: In part fan de germaenske godstsjinstskiednis giet oer de
god F osite en it lán dêr't syn hillichdom op is, Fosite-lán. ] ou foargonger
Krogmann hat dêr in hiel boek oer skreaun en der is in hiele diskusje oer: soe
dat Helgolán west hawwe? Nou is myn fraech einliks oft]o ek op groun fan
Jou taelkundige ûndersikingen oer Helgolán dêr in miening oer hawwe. lt
soe b.g. wêze kinne dat Helgolán pas yn bisit nommen is troch Friezen nei 't
him dy histoarje mei Willibrord op Fosite-lán êfspile hie en dat soe dan
ynhálde kinne dat Helgolán op taelkundige grounen utsletten is as Fositelän.
Arhammar anderet dat er bikenne moat dat er him einliks net mei dit
fraechstik dwaende halden hat; foarst net troch syn wurdboekwurk en twad
mei't er tinkt dat yn dy rjochting dochs net folIe to birikken is.
Dr. Jo Daan: U hebt veel kritiek gehad op Krogmann (ondanks het feit dat
U hem toch wel enige lof hebt toegezwaaid), zodat men zijn woordenboek
bijna niet meer durft gebruiken. Hoe is het gekomen dat Krogmann zich met
dit Helgolands woordenboek heeft beziggehouden? Ik kan me zo moeilijk
voorstellen dat hij dit uit eigen aandrift heeft gedaan, omdat zijn belangstelling totaal anders lag. Maar: is hem niet een verzoek gedaan, omdat er
b.v, geen andere mensen waren? Als U daar iets over vertelt, krijgen de mensen hier misschien een beeld van Krogmann, dat gunstiger is dan het zojuist
door U getekende.
Arhammar: Auf die se Entgegnung und Frage zugleich möchte ich dreierlei
antworten. über die Gründe dafür, warum ich soviel Kritik an der Wörterbucharbeit üben konnte, habe ich schon in meinem Vortrag Reehenschaft
abgelegt. Eine weitere Frage war, wieso Krogmann überhaupt diese Aufgabe
angenommen hat. Auch das hatte ich, vielleicht indirekt, in der Weise
andeuten wollen, daB das für ihn einer der Verdienste war in dieser für ihn
persönlich und auch allgemeinen Notzeit in der Bundesrepublik und daB das
auch ursprünglich als eine Erwerbsquelle zu betrachten ist. Andererseits war
zu dem Zeitpunkt wohl in der Bundesrepublik in der Tat kein anderer, der
dafür in Frage gekommen wäre. Auch der zur Diskussion stehende Heinz
Rehder Carsten, der über die Friesen und Chauken eine Dissertation geschrieben hat, wäre nach meiner Beurteilung weit weniger in Frage gekommen.
AIso, daB Krogmann dies angenommen hat, war durchaus vertretbar, aber er
hatte eben sehr vielseitige Interessen und Forschungen, und die Wörterbucharbeit bot sicherlich keine vollständige Existenzgrundlage. lch kann mir
denken, daB er sich dabei finanziell nicht so gut gestanden hat. In einem
Nachruf von Ulrich Pretzel (Niederdeutsches Korrespondenzblatt 1967, 74,
2, S. 25) steht, daB er einer der schreibfrohesten Germanisten war. leh habe
ihn nur einmal erlebt und zwar auf dem friesischen PhilologenkongreB 1962;
ich bin nicht mit ihm ins Gespräch gekommen, aber habe ihn nur beobachtet, wie er in der Kaffeepause Korrekturfahnen gele sen hat. Das braucht
kein Zufall gewesen zu sein.
Ein drittes, was ich noch hinzufügen möchte, ist, daB ich natürlich kein
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gutes Gefühl dabei gehabt habe, als ich die Summa meiner Üb erprüfu.ngen
und die Summa meiner eigenen sehr intensiven Beschäftigung mit dem
Helgoländischen mit den Forschungsergebnissen und dem Ergebnis der
Wörterbucharbeit Krogmanns verglichen habe. Als ich dieses Thema hatte
und meinen Vortrag vorbereitete, habe ich gemerkt, wie kompakt die Kritik
ausfallen würde und bekam ich doch ein recht ungutes Gefühl gegenüber
meinem Vorgänger. Ich hoffe, daB meine Kritik nicht falsch verstanden
wird und daB sie als ein sachlicher Beitrag zur friesischen Philologie und
Dialektologie richtig gewürdigt wird.
Zu diesem ganzen Komplex gehört natürlich auch die Frage: können wir
dieses Wörterbuch, diese Form der ersten Lieferungen, überhaupt noch
benutzen? Da möchte ich nachträglich noch verdeutlichend hinzufügen,
daB Sie das Wörterbuch im groBen und ganzen mit gutem Gewissen riachschlagen können und sollen.
Ich werde versuchcn, in ausführlichen Anmerkungen zu meinem Vortrag
und in einem besonderen Nachtrag die wesentlichsten hier nicht behandelten
Fehler zu fixieren und öffentlich zugänglich zu machen, so daB Sie, diesen
Vortrag und diese Nachtragsanmerkungen konsultierend, getrost und hoffentlich mit gutem Erfolg auch die ersten Lieferungen des Helgoländer
Wörterbuches zu Rate ziehen können.
Dr. Paulsen: Als Inselfriese hätte ich am liebsten gehört, daB Nils Arhammar seinen Vortrag in einer unserer friesischen Sprachen, die er mindestens
ebenso gut beherrscht wie die deutsche, gehalten hätte, aber ich weiB aus
Erfahrung, daB wir Nordfriesen hier in Westfriesland wo hl von einigen, aber
nicht von sehr vielen verstanden werden. Als Arzt dagegen hätte ich am
liebsten gesehen, wenn er gar nicht aufgetreten wäre, weil er mit erheblichem Fieber gesproehen hat. Deswegen möchte ich ihm im Namen der
Nordfriesen danken, daB er trotz seiner Erkältung heute seine Aufgabe
erfüllt hat.
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J. van der Kooi (Bûtenpost)
FÜLKSFÜRHALEN AS FüRTELSTüFFE
(Fcrslach fan in systematysk ûndersyk nei ynternasjonale forhae1typen hy de
19de-ieuske Fryske folksskriuwers)
Mynhear de foarsitter, dames en hcaren,
binne allegjerre gekken!" Sa lit J oast Halbertsma yn syn I t B oalserter Nut in áld preker, troch syn gemeente peid om it wurd to dwaen,
bigjinne. ,Jimme binne allegjerre gekken, sei er, want ik mat preekje, in ik
ken net"! ). - Hoe't de man yn 'e knipe sitten hat, kin ik my nou einliken
pas goed yntinke, nou't ik hjir sels foar 't buordtsje stean. Mar goed, hy is
der ûtkornmen, wy sille it ek bisykje. Dat teltsje fan 'e tsjinakse1jende preker
hat dominy J oast net seIs bitocht - de sprekker op it nut seit al dat syn
oarremem it folIe plichte to forheljen - mar, lykas sa faek brûkt er hjir in
folksforhael om syn bitooch hwat op to fleurjen. It komt ek oars wol foar,
sawol yn as bûten Fryslán. Tsjibbe Gearts brûkt it in kear yn 'e Burgumer
Krante? ),en ek hjoeddedei libje der ûnder it folk noch wol farianten fan.
Doe't ik in pear jier lyn bigoun mei de studzje fan it Fryske folksforhael
- ta de folksforhalen rekkenje ik hjir alle forhalen fan in fiktyf karakter, dy't
mounling oerdroegen wurde of binne, en dy't ûnderbrocht wurde kinne yn
de genres diercteltsjes, wûnder-, leginde-, novel1e- en kumulative mearkes en
de grappige en domme-duvelteltsjes; mei oare wurden, suver alles hwat gjin
sêge is - die it my al gau bliken dat ik foar in goed oersjoch fan it bistán oan
folksforhalen to uzes net genoch hie oan in synchrone trochsneed, mar dat
dêmêst in diachrone djiptepeiling foreaske wie. Ommers, hwat is in folkskundich ûndersy k sûnder in histoaryske fordjipping? - net folle mear as
kraeltsjeriuwen sûnder trie.

,Jimme

Hjoed wol ik it allinne ha oer myn sykjen om forhalen yn ûs skriftekennisse
fan 'e 19de ieu, Hwêrom nou dy biheining ta dat tiidrek?
Foarst: by ûs skriuwers ut earder tiden komme suver gjin folksforhalen
foar. Al binne der wol in pear. Der sit bygelyks yn 'e let-midsieuske, oan
magister Alwinus taskreaune, apokrive kronyk Thet Freske Riim. in hiel
moaije lêzing fan it seldsume leginde-mearke: De duvel yn 'e arke fan
Noach.Î]
Dat seder hast net binne leit him' mei oan twad: mear as yn earder tiden
en as yn de 20ste ieu wiene de skriuwers yn de foarige ieu folksskriuwers.
En folksskriuwers brûke omaris graech folksforhalen. Der sit ris in inkeldenien tusken mei literaire opstigings, mar fierwei de measten - en dát wie
harren krêft, al sille oaren miskien sizze harren swakkens - skreaune sljucht
en rjucht foar it folk, dat woe doe sizze: foar de gewoane boeren en b oargers. Itsij om de lju oan it Frysk lêzen to krijen en to hálden, itsij om harren
idéen op maetskiplik en/of polityk mêd bigryplik ut to dragen. Koart sein:
se woene safolle wille jaen as yn it weardshûs en safolle learinge as yn 'e
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tsjerke. En dat, de wille miskien hwat mear as de learinge, hat der foar soarge
dat noch hiel hwat fan har wurk oan 't hjoeddedei ta lêsber bleaun is, en
hwat mear is, ek noch graech lêzen wurdt. Yn alle gefallen mear as it wurk
fan har maten mei mear literaire pretinsjes, dat sels by de measte falü.ju yn
in forgetten hoekje fan 'e boekekas stiet.
Tred: de Fryske produksje ut dat tiidrek is in korpus dat oer to sjen falt.
Al is der folIe mear skreaun as at men op it earste gesicht tinke soe, it is
dochs foar ien man to dwaen en nim yn in pear jier tiids alles troch. En dat
jowt ûs hjirre ek in foarsprong op ûndersikers yn oare, greatere taelgebieten.
Dy hawwe faken al wol de Schwankliteratuer fan de 15de oant en mei de
17de ieu ûtslachte, en binammen de lêste jierren ek de prekebondels ut de
18de ieu - ik tink hjir oan it wichtige wurk fan Elfriede Moser-Rath, bygelyks har Predigtmärlein der Barockzeit.îs - Dat diene se net allinne om't
de folksforhalen ut dy tiid in álder en dus yn mennich each nijsgjirriger stadium
fortsjintwurdigje, mar binammen om't de folksskriuwerij yn de 19de ieu by
har sa'n oeribele flecht nommen hat, dat it hear suver net mear oer to sjen is
en der hast gjin bigjinnensein oan is. Sa sitte wy mei de kurieuze sitewaesje
dat wy fan de folksforhalen fan de foarige ieu bûten de offisjele samIingen
om net sa folIe wite, suver noch minder as fan dy fan earder ieuwen. En dat
wylst dat tiidrek dochs sa folIe tichter by ûs tiid oanslût en it materiael fan
doe dus ek foar de kennis fan it hjoeddeiske folksforhael fan folIe greater
bilang, ja ûnmisber, is. Dat lêste is dan tagelyk de fjirde reden.
My tinkt dat dát ek mei it boppe-regionale bilang fan in ûndersy k as
ditte ûtmakket, dat it nou foar 't earst dwaenlik wurdt om in sa folslein
mooglik oersjoch to krijen fan it folksforhalebistán fan in bipaeld taelgebeit,
dat tagelyk in selsstannige kultuerienheit is, en binnen in biskaet tiidrek. Dat
om't alle biskikber materiael ut dat tiidrek fan dat folk trochhinne forarbeide is. Boppedat kin nou pas goed neigien wurde yn hoefier't de folkslektuer in rolle spilet as hoeder fan it álde en tagelyk bringer fan nije stoffen
ûnder it folk. Mar dêr aensens mear oer.
Ik sei: alle biskikber materiael. Dêrmei komme wy by reden fiif, de meast
twingende. Hwant it persintaezje Fryske folksforhalen ut de foarige ieu, dat
net ut de folkslektuer, mar bg. ut in hánskrift of in wittenskiplike
publikaesje komt, is sa lyts, dat wy foar in algemien byld der net sa folIe mei
kinne. Wy binne dus krekt foar de 19de ieu wol oanwiisd op 'e literaire
boarnen.
Oant nou ta is by myn witten sa'n min of mear folslein ûndersyk allinne
noch mar dien by de dialektskriuwers fan Walloanië"}, Dy harren wurk soe
einliken mear omtinken fortsjinje fan 'e Frisisten, ommers it tal oerienkomsten dêryn mei ûs folkslektuer is tige nijsgjirrich, en dat net allinne op
it mêd fan it folksforhael. Al sil it lykwols earder oan in minder djipdollend
sykjen yn oare kontreijen as oan direkte ynfloeden lizze, dat in moai tal
aparte forhale-typen, dy't oan't nou ta allinne yn Walloanië foun binne, ek
yn ûs 19de-ieuske skriften opdûke.
Ik moat noch efkes oanjaen hwêrom't ik de 19de ieu hjir ophàlde lit by
1915. Yn 1914 stoar Waling Dykstra, sûnt de ein fan 'e 40er jierren fan dy
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ieu dè greate man fan 'e folksskriuwerij en ek de man dy't fierwei de measte
folksforhalen jown hat. En yn 1915 krije Douwe Kalma en syn jongfryske
maten de fuotten ûnder 't gat. Yn 'e literatuertheory fan dy mannen wie gjin
plak foar de leffe forhaeltsjes dêr't it domme folk sa'n aerdichheit oan hie.
De stream folksforhalen as lêsstoffe druit dan yn dy jierren yn earsten ek al
gau op, sels yn it sa folksaerdige wykblêd Sljucht en Rjucht. Letter sil dat
wol wer hwat oars wurde, mar nea wer sa as foar 1915. Datjiertal is foargoed
de ein fan in tiidrek, de ein fan 'e 19de ieu.
Sa't ik al sei, skriuwers foar it folk hawwe in foarkar foar stoffen en motiven
dy't troch de ieuwen hinne har populairens biwiisd ha. In great part fan dy
stoffen en motiven wiene it folk ek eigen ut 'e mounlinge oerlevering, wiene
dus ek bikend as folksforhalen. It sil dan ek nimmen nij dwaen as bliken
docht dat der by ûs yn 'e 19de ieu hûnderten folksforhalen as lêsstof ofprinte binne. Dat wie ek wol bikend. Of, better sein, dat waerd oannommen.
Ommers, oan't nou ta hat einliken nimmen dat yn syn hiele omfang goed
ûndersocht. Earst yn 'e 40er jierren kaem it ûndersyk in bytsje op 'e gleed.
Dominy Kalma liet yn ft Beaken fan 1943 6 ) sjen dat fan 'e 82 Volksvertellingen dy't Waling Dykstra yn it twadde diel fan syn Uit Friesland's Volksleven van vroeger en later jown hie, fierwei it greatste part oemommen wie
ut áldere Fryske tiidwurkjes. - S.J. van der Molen hie dat in pear jier earder
trouwens yn datselde tiidskrift'] al ûtwiisd foar hiel hwat Volksoverleveringen ut it earste diel. - It wie in foarsichtich bigjin, mar it paed wie wiisd. Yn
deselde snuorje (1943) kaem ek Sinninghe syn Katalog der niederländischen
Mdrchen-, Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenuarianten ut"]. Hy jowt
dêr in oersjoch yn fan alle him doe bikende Nederlánske mearkes, dêr't er,
om't er fan it steatsforbán en net fan it taelgebiet ûtgiet , ek de Fryske ta
rekkenet. Ut it fan ûs ûndersochte tiidrek jowt er 87 Fryske mearkes. Yn
syn boamelist neamt er ek Iduna, Swanneblommen en Sljucht en Rjucht,
mar nêst de mearkes dy 't Waling Dykstra ek al hie, is it mar in hantsjefol
dat er dêr ûthelle hat. Wy sille aensens sjen litte dat, at er dy tiidskriften
echt ûndersocht hie, syn Katalog der dan hiel oars ûtsjoen ha soe. Dochs
is syn wurk, hoe ûnfolsein it foar it Fryske part ek wêze mei, fan utsonderlik bilang om't hy as earste it Hollánske en dêrmei tagelyk ek it Fryske
folksforhael yn syn ynternasjonael ramt set. Hy oarderet it nammentlik
neffens it systeem fan Aarne-Thornpson.
Yn 'e Fryske en de frisistyske publikaesjes fan 'e lêste jierren oer ditsoarte ûnderwerpen komt men gauris de 6fkoarting AT, dy't foar dy beide
nammen stiet, mei in sifer tsjin, sûnder dat de net-spesjalist der nou folle
doel oer hat hwer't dat ta tsjinnet. Dêrom is it miskien net forkeard en
fortel hjir efkes hwat oer dat systeem. Nei't yn 'e earste helte fan 'e foarige
ieu mei de ûtjeften fan 'e Kinder- und Hausmärchen de bruorren Grimm it
paed sljochte hiene, kaem yn suver hiele Europa in stream fan me arkesamlingen los. Doe die it al hiel gau bliken dat de measte mearkes net op harsels
steane, mar dat hast elke 6fprinte tekst in fariant jowt fan in type, dêr't ek
op oare plakken en yn oare lannen wer farianten fan foarkomme. Om 't men
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yn earsten yn it spoar fan 'e romantyk binammen splinters fan mythen en
heltesêgen yn de mearkes socht, die men net folle mear as dat fêststelle. Mar
doe kaem yn 1859 Theodor Benfey yn syn Pantschatantra-oersetting 9 ) mei
de theory dat suver alle mearkes yn India by de Boeddhisten ûntstien binne
en sa njonkenlytsen fia de Mongolen en de Arabieren nei Europa oerwaeid.
Nou pas bigounen se it forlet fan in soartemint konkordansje op 'e m e arkesamlingen to fielen. Ommers om foar elk mearketype de lange wei fan India
nei ûs ta neiride to kinnen, moast men alle to bisetten farianten fan alle
plakken en tiden dêrfan mei inoar forlykje. Dochs soe it noch oan it bigjin
fan ûs ieu ta duorje foardat de man kaem dy't de kennis en de trochset hwant it wie in bloedigen wurk - hie om in akseptabel ramt to finen, dêr't
al dy tsientûzenen mearkes in passend plak yn krije koene. Dat wie de yn
1867 beme Finske folkskundige Antti Aarne. Hy skreau op 23 juny 1908 oan
syn kollega en freon Kaarle Krohn: "
doch wäre es wohl schon eine
grosse Hilfe, wenn man ein deutsches Verzeichnis über die verschiedenen
Märchensammlungen und die in ihnen befindlichen einzelnen Märchen veröffentlichen würde. Trüge jedes Märchen einen von Sachkennern gegehenen
treffenden Namen, so würde durch ein derartiges Verzeichnis der Inhalt
unserer Sammlungen der ganzen Welt aufgedeckt werden
lch glaube
bestimmt, das ein mit Sachkenntnis zusammengestelltes Verzeichnis groBen
Nutzen bringen und im Auslande viel Aufsehen erregen würdc "!"). Nou, dat
die it ek doe't er sels yn 1910 in Verzeichnis der Märchentypen l l ) ûtjoech,
Hy dielde lykas Linnaeus die mei it plante- en diererykde folksforhalen yn yn
klassen, ûnderklassen, famyljes en soarten. Boppedat fierde hy foar it gehiel
in trochrinnende nûmering fan 1 oant en mei 2500 yn, mar mei hyltyd
tusken greatere en lytsere ienheden en sels tusken hiel hwat soarten, dy't
hy de namme typen joech, gatten, sadat der foar lettere printingen en foar
regionale katalogi rûmte genoch bleau om nije typen yn to foegjen. Bûtendat
koe elk type nei bihoef noch wer ûnderfordield wurde yn subtypen, hg. IA,
IB ensfh. Sa krige elk mearketype syn passend plak en is, at men earst in
bytsje yn it systeem thûs is, maklik werom to finen. Al gau kaem der nou
safolle nij materiael dat der in ûtwreiding en revisy fan it Verzeichnis nedich
wie. Dat wurk naem de Amerikaen Stith Thompson op him. Yn 1927 kaem
hy mei syn: The Types of the Folk-tale. A Classzfication an Bihliography.
Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen Translated and Enlargedv? ). En
34 jier letter, yn 1961, kaem de Second Revision, nou algemien oantsjut as
AT of Aame-Thompson-s ]. Ut wurk is yn de jierren oanwoeksen fan 66 nei
558 siden, en it tal typen is ûtwreide fan noch gjin 500 nei in 3200.
Fansels wie en is der in bulte krityk op dat systeem en de ûtwurking
dêrfan. En faek mei rjocht en reden. Mar it hat noch altyd syn wearde, en
wol om't it it greate foardiel hat dat it praktysk brûkber is. In mearkeûndersiker kin der, hokker aspekt fan it mearke er ek bistudearje wol, net sûnder.
Ek wy hawwe it brûkt as basis foar dit ûndersyk.
Mar lit ûs de trie wer opnimme. De lêste 25 jier wiene it binammen Ype
Poortinga, myn learmaster en liedsman op dit stûdzjernêd , en Germ
(Garmant) Visser, dy't socht hawwe nei folksforhalen by ûs 19de-ieuske
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skriuwers. In mennich detailstudzjes oer it wurk fan 'e Halbcrtsma's !"},
Lûtzen WagenaariS), Tsjibbe Gearts van der Meulen"] en Waling Dykstra-"]
wiene it resultaet. Poortinga biso cht, lykas wy ek dien hawwe , de literair
hiynfloede forhalen fan de op 'e folksmûle stuoljende forhalen to skieden.
Visser is mear in folgeling fan Albert Wesselski, al jowt er dat neame aan.
Krekt allyk as dy Prager oriëntalist yn syn Versuch einer Theorie des Mdrchens, Reichenau 1931, leaut er amper dat it folk in forhael generaesjes lang
mounling oerleverje en yn wêzen litte kin sûnder help fan skriftlike boamen.
Sa gau at hja ek mar eame in literaire tekst mei to'n neistenby deselde ynháld as in folksforhael fine kinne, wurdt dy as boame dêrfan oanwiisd. En
hy krijt de foarkar boppe in faken - mar fansels net altyd - mear foar de
hán lizzende mounlinge oerlevering. Hwat soms ta frjemde konklûzjes liede
kin. Visser syn ûndersikingen binne dan ek foar de "Stoff-" en "Motifgeschichte" fan greater bilang as foar de folksforhaelstûdzje.
Fan al dy hûnderten forhalen ut 'e 19de ieu moatte fansels earst de oersettingen en biwurkingen fan áldere en ûtlánske boarnen skaet wurde. En dat
binne noch al hwat. Faek is it troch de skriuwer wol oanjown, mar nuvergenoch gauris sûnder de namme fan de skriuwer to neamen, sa fan: Net nij, nei
it Dûtsk, forfryske, ut in áld boekje, ensfh. Mar like faek is dat ek net bard.
Hoe 'n greate flecht dat lêste by tiden wol naem kin men priuwe oan it skerpe
bier dat Harmen Sytstra tapet. Hy printet yn it twadde nûmer fan 'e BlauMandies-Krante dizze Attentie foar de Fryske skriuwers of: "Krauss fon
Berl în, Printer en Uetjower, makketh de Frîske Skriuwers opmerksum, det by
him in wurk ter parse is, fol fon grappige teltzes, aerdige forhalen en nuvere
sctten, allegjerre heel nolk om forfrîske to wirden. Hy jouwt ta elke forfrîsking fry, mits er by sette, huer ma't wei skuord heth"18). It wie grif mear in
stikeltsje foar kollegaskriuwers, as soarch mei de originaliteit fan de Fryske
skriuwerij fan syn dagen. Ommers, hy hie der sels ek 0 sa'n hantsje fan om
oarmans wurk to brûken, en dan sûnder der by to setten hwêr't er it weiskuord hie. Dy oersettingen en biwurkingen binne oars net sûnder bilang, sy
kinne nije stoffen ûnder it folk bracht ha, mar foar it doel dat wy ûs nou
steld hawwe, kinne wy se earst rêste litte.
Om nou al dy forhalen, dy't sûnder dat it oanjown is doch ûntlieningen
binne, der ut to skiftsjen, is in poepetoer. Elk forhael moat op hakken en
teannen neigien wurde. It foarkommen yn 'e áldere literatuer moat bisjoen
wurde en wy moatte it mei de to bisetten farianten forlykje. Ek de skriuwer
moat as it in bytsje kin hifke wurde, syn kornêf, miljeu, aerd, bilêzenens,
alles kin in oanwizing jaen.
Wichtich is ek oft der fan it type fan it oanhilangjende forhael yn dizze ieu
noch farianten ut 'e folksmûle optekene binne. Aldergeloks kinne wy nou
oan 'e hán fan de publikaesjes fan Dam J aarsma yn It Heiteltin en De Strikel,
mar binammen fan 'e ûnfoarstelber rike samlingen fan DI. Ype Poortinga 19)
yn syn algemienens in ridlik bitrauber byld fan it folksforhalebistán fan 'e
lêste ieu krije. Ik siz mei sin fan 'e lêste ieu, ommers it hat bliken dien, dat
fierwei de measte fortelIers de forhalen ha fan áldere minsken, dy't sa'n
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bytsje alllegearre yn 'e foarige ieu beme binne, geregeldwei foar 1850.
Uteinliken binne dus de measte teltsjes fan Waling-om fan deselde tiid as
dy ut 'e hjoeddeiske folksmûle.
Fansels is dat lêste kritearium net trochslaend. Men kin it ek omkeare
en sizze: Oerienkomsten tusken de folksforhalen fan hjoeddedei en dy ut 'e
19de-ieuske skriften biwize it literair komaf fan ûs folksfortellingen. Dan
komt men wer by Wesselski ut. Ek hjir binne wol foarbylden foar to finen.
Ik kom dêr aensens noch op. Nammers, der is suver ek giin theory op it mêd
fan it folksforhaleûndersyk of men kin der biwizen foar fine yn it troch ûs
sammele materiael. Hwat, tinkt my, wiist op twa dingen: A: de rykdom fan
dat materiael, en B: de bitreklikens fan elke theory. Dochs moat men yn de
measte gefallen de nou ut 'e folksmûle optekene teksten wiswier wol meispylje litte yn 'e bioardieling fan de áldere literaire teksten; elkefingerwizing is ien.
Nêst de boamekrityk, d.w.s, it sykjen nei de objektiviteitsgraed fan elk
forhael êfsûnderlik, en it forlykjen mei it materiael fan hjoeddedei, kinne
wy ek noch it kritearium fan hwat Helge GemdeO) neamt de "Representationsgrad", tapasse. Mei oare wurden: yn hoefier jowe de ûs bikende 19deieuske folksforhalen in trochsneed fan it totael fan alle Fryske folksforhalen,
dus yn hoefier passe se yn it byld dat wy dêrfan foarmje kinne oan 'e hán
fan it totale bistán oan forhalen. Mar ek hjir kom ik aensens noch wol op.
Foar't wy nou einliken mei it risseltaet fan dit ûndersyk komme, d.w.s,
hoefolIe folksforhalen, hwa hat se publisearre, en hwêr binne se to finen,
wol ik it dochs earst noch even oer de foarm ha. Folksforhalen ha oer't
ginnerael in bipaelde foarm - meastentiids proaza - en struktuer, biskaet
troch de easken fan it genre en de mounlinge, epyske oerlevering. Meastentiids bikroadzje de 19de-ieuske skriuwers har dêr net om. Wy kinne de
teksten sa likernóch yn trije skiften yndiele:
1) De skriuwer bisiket it forhael sûnder omballingen wer to jaen sa't er it
heard hat. Sa't Jan Ales Schoelier sljochtwei seit: "In teltsje ut myn
bemejierren, dat ik forhelje sa't my forhelle is". Dat binne fansels de
bitrouberste teksten, mar se komme spitigernêch it minst faek foar.
2) De skriuwer háldt him yn greate halen wol oan de grounfoarm fan it
forhael, mar springt der fierder moai eigenwillich mei om. Hy makket
der in rymstik fan, of wurket it om ta in novelle of koart forhael, of hy
makket it histoarysk. En sa binne der noch wol mear mooglikheden. Dit
skift komt it measte foar.
3) In noch fierder geande biwurking fan in folksforhael. De skriuwer brûkt
en foroaret in folksforhael op in dusdanige yndividuele wize, dat it amper
mear as sadanich to kennen is. Dochs binne ek dy modifikaesjes en reminisinsjes fan bilang. Hja kinne faek likegoed as de teltsjes ut skift 1 bydrage ta de kennis fan it folksforhael fan 'e 19de-ieu.
Mei oare wurden: folksforhalen kinne oeral foun wurde. Yn proazastikjes
mei de ûnthjittende titel: In áld teltsje. Yn romans, novellen en krantestikjes
likegoed as yn langtriedderige moralistyske rymstikken, drege nutslêzingen,
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of it koartswylpart aan 'e ein fan in tiidskriftóflevcring om it katern fol to
krijen. Om in pear foarbylden to neamen:
Yn it fiifde part fan C. Wielsma syn biskriuwing fan it libben yn Marswier
komt it rûzige hûsgesin fan Age Lys, loazjemintháldcrske yn it bidlerskertier
"De gouden Floai" op 'e ein fan 'e Kikkertsteech, oan bod. In sitaet: "Op in
middei, det er ierappels jown waerden, sei Age, wylst er syn earste stik yn 'e
mûle hie: "Hwet binne dy ierappels sáltl " en Lys dy-t se yet net preaun hie:
"Soa? ik haw er dochs mear yn smiten as oars ", "Hwette?" frege de man,
"hestou er den sált yn dien?" "Né", sei it fanke dêrop, "ikke". "Wel for den
divel l " rop Age, den ha wy 't alle trije dien". Safier Wielsma- '}. Men moat al
wite dat yn Finlán en Ierlán folksforhalen optekene binne mei likern öoh
deselde ynháld, om krekt yn dizze smout fortelde episoade mank in hiel
rychje oare net minder brike, in folksteltsje werom to finen, in teltsje dat ek
nou noch wol forteld wurdt. Oars - dat der efkes by tusken troch - de oant
nou ta allin ne yn Ierlan 22 ) optekene njonkenfoarm fan de to lange broeksboksen, dy't fierstentokoart makke wurde, om't se sûnder dat se it fan
mekoar wite troch it wiif, de dochters en op 't lêst de man sels ynkoarte
wurde, wie en is hjir ek hûsriern? 3).
En hwa siket efter de fogjende anekdoate fan J oast Halbertsma in folksforhael? Hy fortelt fan syn foarfaer Jacobus, dat dy "zynen vader Hidde,
toen deze licht in het hoofd begon te worden, mishandelde, en dat hij daar
voor gestraft is door den naamgenoot van den ouden heer, zijnen eigenen
zoon Hidde. Hidde had namelijk in een hevige twist zijnen vader aangegrepen en woedend als hij was in de gramschap gesleept tot aan de voordeur,
waarop de oude Jacobus later zoude gezegd hebben "Hy bringt it fjirder as
ik; ik ha 't mijn faer oan de keamers doar tadien"24). Ek hjirfoar jildt wer:
Men moat al wite dat itselde barren ek yn sa fier ûtinoar lizzende kontrijen
as Hongarije, Spanje en Midden-Amearika ut 'e folksmûle optekene is, om
der in folksforhael yn werom to finen"}. Moai wis dat ek Halbertsma net
twifele hat oan 'e authentisiteit fan dizze famyljeoerlevering.
Jimme sille nou tink sa njonkenlytsen wol ris wite wolle hoefolle folksforhalen, dy't akseptabel binne neffens de niis oanleine kritearia, ik nou
krekt yn myn 19de ieu foun ha. Dat binne oant nou ta - der sille grif noch
wol in pear bykomme , en tink ek noch wol ris guon êffalle - 658 folksforhalen dy't klassifisearre wurde kinne neffens it AT-systeem. Dy forhalen
hearre meiïnoar ta net minder as 374 typen. At wy se fordiele oer de skiften
dy't Aarne en Thompson ûnderskiede, krije wy it folgjende rychje:
AT 1-299: Diereteltsjes - 59 forhalen oer 40 typen.
AT 300-749: Wûndermearkes - 62 forhalen oer 44 typen.
AT 750-849: Legindemearkes - 28 forhalen oer 19 typen.
AT 849-999: Novellemearkes - 58 forhalen oer 33 typen.
AT 1000-1199: Domme duvelteltsjes - 32 forhalen oer 21 typen.
Dan it greatste skift, AT 1200-1999: it grappige tcltsje, de Jokes and
anecdotes of Schwänke - 391 forhalen oer 214 typen. Wy kinne it sa
ûnderfordiele:
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Nummskull Stories , Dokkumers en poepeteltsjes - 69 teltsjes oer 33
typen.
Troude pearen - 48 teltsjes oer 26 typen.
Domme froulju - 19 teltsjes oer 14 typen.
Skarlunen en goochemerts - 109 teltsjes oer 49 typen.
Lokkige foarfallen - 15 teltsjes oer 8 typen.
Domme manlju - 26 teltsjes oer 14 typen.
Dominysteltsjes - 63 forhalen oer 34 typen.
Gare bifolkingsskiften - 4 forhalen oer 3 typen.
Ligersteltsjes - 38 forhalen oer 23 typen.
AT 2000-2499: De Formuleteltsjes en de net klassifisearre teltsjes - 27
forhalen oer 13 typen.
Alle skiften fan AT binne oanwêzich, en ek sa't it heart, de greatste it bêste.
Fan 270 fan dy 658 forhalen bin ik der wis fan dat se ut 'e folksmûle
komme, en mei dy oare foech 400 is dat nei alle gedachten ek it gefal. Dus
trije sawnde part sa likernóch is yn alle gefallen net ûntliend oan in skriftlike boarne. In fiks persintaezje, tocht my, en ek in moai great oantal.
Ik ha sa niis sein dat, hie Sinninghe de 19de-ieuske Fryske teksten better
kennen, dan hie syn katalogus der hiel oars ûtsjoen. Dat wol 'k nou efkes
sjen litte. Sinninghe hat foar hiele Nederlán fóár 1943 in 752 folksforhalen
fordield oer 265 typen?"). Lûke wy syn Frysk materiael der of dan bliuwe
der 649 forhalen en 244 typen oer. Mei oare wurden: hy hie hast twa kear
safolle forhalen ha kinnen, en, hwat noch wichtiger is, in lytse 200 typen
mear. Dat allin ne al jowt it bilang foar de ynternasjonale folksforhales tûdzje
fan dit ûndersyk oan.
Nou is it fansels net sa - men soe dat oan 'e hán fan it sifermateriael
tinke kinne - dat Fryslán ûnwitend folle riker wie oan folksforhalen as de
oare provinsjes fan it keninkryk. It soe sa wêze kin ne - mar dat leau ik nou
net daliken, der is hjir allinne better socht. De wanforhálding leit him oan it
feit dat de Nederlánske folkslektuer ut earder tiden net goed genoch achtslein is. Dat jildt likegoed foar de Hollánsktalige as foar dy yn dialekt. Ik
bin der wis fan dat as wy bygelyks Goeverneur syn Huiscriend ûtslachtsje
soene, dat in bringst, foar in part ek wier wol bitroubere, teksten opsmite
soe. Wy moatte de folksforhalen net allinne by it folk sykje, mar ek yn syn
lektuer. Fansels is dat earste it wichtichste nou't yn dizze "Umbruch der
Zeiten" mei it weifallen fan sa folle fortelgelegenheden en -oanliedingen
greate skiften fan in ieuwenálde forhaleskat lykje ut to stjerren. Al moatte
wy dêr ek wer net to pessimistysk oer wêze; de bruorren Grimm mienden
al dat hja de alderlêste mearkes noch krekt foar har ûtstjerren foar de neiteam fêstlein hiene, en earst nei har publikaesje die bliken hoe libben at it
folksteltsje wie. En ek yn dizze technyske tiid wurde noch likegoed nije
folksforhalen kreëarre of álde mei in nij jaske ûtrist, men moat der allinne
each foar ha. Mar likegoed, in bult fan it álde fordwynt, en wy moatte
sûnder sentimintaliteit bisykje om noch sa folIe mooglik dêrfan ut 'e folksmûle op to tekenjen. Mar dat kin men allinne mar goed dwaen at men èn de
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áldere tradysje èn de lektuer fan it folk kin. En omdat dy earste yn ûs lantsje

mar foar in hiel lyts part yn forantwurde publikaesjes fêstlein is, moat dy ut
lektuer en literatuer byinoar skrabe wurde.
De twadde en de tredde frage fan sa niis: hwa publisearren nou dy folksforhalen, en hwêrre? kin men eigentlik net skiede. Bûten in royale ûnderstream fan forhalen en teltsjes binammen yn de almanakjes, dy't de hiele ieu
troch sûnder ûnderbrekking forskynden, en by net sasear oan streamingen en
blêdden boune skriuwers lykas de Halbertsma's, binne der twa perioaden
dy't der ûtspringe. Dy beide perioaden binne binammen boun oan biskate
tiidskriften en falle om en de by gear, sette yn alle gefallen yn, mei hwat
Jan Piebenga neamt it earste en it twadde tiidrek fan de Fryske romantyk
27). Dat is fansels ek hiel bigryplik. Nammers, romantyk en leafde foar de
folksliteratuer, neffens de romantisi it lêste en tagelyk it bêste hwat de
folkssiele noch huorde hat ut 'e "heile Welt" fan it skiere forline, doe't it
folk noch sterk en ûnforbastere wie, binne ek net to skieden. Yn dy beide
perioaden falle dan ek de publikaesjes fan echte folksmearkes, yn it ljocht
jown om de lêste skimpen fan dy folkssiele foar de forjitnis to biwarjen.
Hwat de mennichte oanbilanget is it mar in hantsjefol, amperoan 5% fan it
totael, mar de kwaliteit makket in bulte goed. Dat de stream folksforhalen
tusken dy beide tiidrekken fordruit kin him net allinne lizze oan 'e mindere
publikaesjemooglikheden nei it weifallen fan Iduna en de Fryske Hûsfreon,
mar moat ek to witen wêze oan in formindere niget by de skriuwers en har
lêzers. Ommers ek yn de tiidwurkjes dy't de hiele tiid sûnder ûnderbrekking
troch forskine, lykas De Bijekoer en Swanneblommen, en by in skriuwer as
Waling Dykstra, dy't ek de hiele twadde helte fan 'e ieu ûnformindere
troch skriuwt, nimt it tal yn dy snuorje dûdlik of.
Lit ûs nou dy perioaden ris stik foar stik bisjen. Foar de romantisi fan 'e
earste ûre, de oprjochters fan it Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse,
wie lduna ît publikaesjeorgaen. Hjir printsje Tiede Roelofs .Dykstra en
Harmen Sytstra de troch it selskip sammele mearkes yn of. Foar harren meiwurkers en it mislearre stribjen nei in Fryske mythology, in mearke- en in
sêgeboek, bidoeld as Fryske kompleminten op de standertwurken fan de
beide Grimm's, forwiis ik nei it artikel fan S.J. van der Molen yn De Vrije
Fries fan 1973: Ta in "Fryske Mythology "28). Dat dat stribjen mislearre en
bileaven de mearkesamling lyts bleau, lei him minder oan har iere dea as wol
oan it folgjende. A. De auctor intellectualis, Dykstra, siet tofolIe fêst oan it
wurk fan Grimm. Fangefolgen dat er prinsepeal socht nei de mear komplekse
mearkes, dy't, binamrrÏen de wûndermearkes, altiten al tin siedde west ha, en
to min each hie foar de folle gongberder teltsjes - ik tink him hast to gongbere teltsjes - ut oare skiften. B. It karakter fan de beide foaroanmannen.
Dy kstra hie fierwei de measte niget, mar hy wie gjin man fan it folk. Sytstra
wol, en hy koe ek, ûnder oaren fan syn beppe, hiel hwat forhalen, en hy hat
ek mear as 30 publisearre -, mar dochs it slagge Dykstra mar inkeldris en
bring him der ta en skriuw guon op. Syn prioriteiten leine eame oars. En C.
Hja woene einliken gjin gedoente ha mei Waling Dykstra, folIe mear as sy in
folksman en ek doe yn syn jonge jierren al in folIe better kenner fan it folks111

libben. Mar hy hie harren to min wurdearring foar har hege romantyske
idéalen, û.o, op it staveringsmêd - Sytstra syn idé fixe - en boppedat, en
dat stuts mear as in bytsje, hy wist folle better as sy de toan fan it folk to
treffen en wie fangefolgen ek folle populairder.
Waling Dykstra joech ek wol in pear folksforhalen yn 'e selskipsskriften respektivelik 5 yn Iduna en 3 yn 'e Swanneblommen - mar fierwei de
measte, net minder as 87 fan de yn totael210 folksforhalen dy't ik fan him
foun ha, printe hy of yn syn eigen blêd: De Fryske Hûsfreon, De Husfreon
kaem ût fan 1850-1867 en stiet binammen yn de earste jierren wier grötfol
folksforhalen. Meiïnoar in 121, ek wol fan meiwurkers fan him, lykas Klaes
Aartsma 8, Gauke Andriesse 7, Heert (?) de Jong 12, enJan Schoelier 8. De
bêste dêrfan sille mei de bêste ut Iduna letter de kearn wurde fan de Volkstiertellingen yn Uit Friesland's Volksleven, Nêst de Hûsfreon publisearre
Dykstra folle yn De Bijekoer, dy't fan 1848-1895 ûtkaem. It measte yn 'e
jierren foar 1861 - hwat ek wol bigryplik is, hy wie fan 1855~1861 by de
ûtjower fan dat jierboekje, Telenga to Frjentsjer, yn 't wurk - mar ek, sa't
ik al oantsjut ha, wer mear yn 'e lettere jiergongen.
Foar't wy nou oergean nei it twadde tiidrek wol ik noch in pear oar meiwurkers oan Iduna neame mei it troch har publisearre tal folksmearkes:
Klaas FolkertsBrouwer 7; GerbenComjon 5; SibeJeepsHoekstra 9; J.
Kampen 6 en Pier Meeter 3. Yn totael steane der yn Iduna 69 folksforhalen.
De twadde perioade set yn mei de opfolger fan Iduna, dat himsels oerlibbe hie. It nije blêd krige de moaije 19de-ieuske namme Forjit my net!
en kaem foar 't earst ût yn 1871. Hjir printe Jacobus van Loon nei in oprop
fan Colmjon: Oer dlde sechjes en teltsjes (1877)29) in mennich fan de 14
troch him al folle earder op oantrûn fan Tiede Dykstra yn Huns en omkriten
sammele mearkes yn of. Ek hiel hwat fan de 21 mearkes fan Sake Knilles
Feitsma - letter foar in lyts part opnommen yn Dêr uner ris .... 30) oant
nou ta mei syn mar 13 teltsjes it iennichtste Fryske mearkeboek - faunen
hjir har earste plak. Oare meiwurkers wiene Lutzen Wagenaar (6 mearkes) en
J.J. van der Geest. Dy lêste wurke ek mei oan For hûs en hiem (1888-1895),
in blêd mei hwat mear piid as it liberale Forjit my net!, mar dat spitigernêch
al gau bilies jaen moast doe't Piter Jelles Troelstra syn sosialistyske sûrstip
dêryn in hopen lêzers min bikaem. Sa'n 15 folksforhalen founen der plak yn,
ûnder oaren fan de al neamde Van der Geest, Nynke fan Hichtum, Kees
Wielsma, Wytze Petrus de Vries en fansels Waling Dykstra.
Mei it forrinnen fan For hûs en hiem wie de rek ut it twadde tiidrek fan
'e Fryske romantyk, mar de stream fan folksforhalen as lêsstoffe háldd e oan.
Dat ha wy al wer oan Waling Dykstra to tankjen. Nei in mislearre oanrin yn
1890, kaem fan 1897 of by ûtjowerij Eisma to Ljouwert it wykblêd Sljucht
en Rjucht fan 'e parse, kwantitatyf en ek kwalitatyf in boppeslach. En
Waling-om waerd de einredakteur dy't oan syn dea yn 1914 ta syn stimpel
op dit blêd drukt hat. Net dat er seis nou safolle nije folksforhalen oan
Sljucht en Rjucht bydroegen hat, mar 11 fan de 104 dy't ik foar 1915 yn
dat blêd foun ha kinne oan him taskreaun wurde - noch giin 5% fan syn
totael - mar hy hat mennich jong skriuwer gelegenheit jown en as dat nedich
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wie ek oantrune om dat wol to dwaen. Ik wol hjir allinne de wichtichsten
neame: Japik Asman 10 folksforhalen, Thomas Bonnema 11, Teatse Roltrop
7, Wytze Petrus de Vries 23, Johannes Rijpma 6 en Rindert van Zinderen
Bakker 5.
Fiif seisde fan alle folksforhalen ut de 19de ieu binne foar 't earst yn it
iene of oare deiblêd, tiidskrift of jierboekje êfprinte. Mar altyd noch sa'n
grouwe 100 sitte yn it iene of oare boek biskûle, ek de measte fan 'e Halbertsma's (j oast 16, Eeltsje 4). Fansels spant ek hjir Waling Dykstra wer
fierwei de kroan; yn in hiele rige boeken en boekjes, ik sil gjin titels mear
neame, ha ik in 60 folksforhalen fan him foun.
As lêste, dan hálde we mei de opsommingen op, wol ik jitris wize op 'e
wichtige rolle fan de almanakken. Nêst de Friesche Volksalmanak foar de
hegerein, wiene der foar de gewoane man de stûrsalmanakjes fan ûtjowers
lykas Widdou Van den Bosch, Suringar, Jongbloed en Schierbeek heit en
soan to Ljouwert, en De Vries to Snits. Soms kamen der sels fan itselde almanak jiers 2 forskate edysjes ut, ien foar de otterdoksen mei nêst it almanakpart allin ne de nammelisten fan de klassis, en ien foar de minder finen mei
noch in koartswylpart, yn it Frysk, of yn it Hollánsk, of faker noch yn beide
talen. Se forskynden - ik ha't ek al earder sein - de hiele ieu troch. Allinne
oan 'e ein fan it tiidrek hie men ek skuoralmanakken of skuorkalinders,
meast forsoarge troch Waling Dykstra. Yn al dy almanakken fynt men mennich folksforhael, meast anekdoaten en grappige teltsjes j ik ha der 64 ûtfiske,
Mar se binne net iens sasear fanwegen dat flinke oantal fan bilang, as wol fanwegen de seldumes fan 'e typen, dy't wy dêr yn fine. Fan hiel hwat teltsjes,
dy't nou ûnder it folk hiem binne, ha wy wol farianten ut de 19de ieu, mar
dy fine wy allinne mar yn dy almanakken. Hwat foar ûs, tocht my, genoch it
bilang fan dy lytse flarden fan boekjes oanjowt. Suver altyd binne dy
almanakstikjes anonym, mar wy witte dat byge1yks Harmen Sytstra, Waling
Dykstra en Tsjibbe Gearts der hiel hwat fan skreaun ha. En gerege1dwei kinne wy ek guon op it konto fan ien fan dy trije byskriuwe, itsij om't sy sels of
oaren se yn lettere sammelbondel fan har wurk opnommen ha, itsij op oare
grounen, lykas styl en stavering, al bliuwt dat lêste faek in wiffe saek"},
It sammeljen, klassifisearjen en oarderjen nei skriuwer en fynplak fan folksforhalen is in moai ding, mar dêr binne wy der fansels net mei. It .rnei gjin
doel op himsels wurde. Al dat materiael dat ik hjir opneamd ha, en dat
skielk in plak krije sil yn de Type-Index of Folktales in Frisian Popular
Literature and Oral Tradition dy't ik D.V. mei in pear jier foar de hearen
bringe wol, moat ûteinliken de grounstof wurde foar fierdere ûndersikingen.
Undersikingen dy't de kearnproblemen fan de folksforhalestûdzje reitsje.
Ik kin dêr nou net folIe fierder op yngean, myn tiid is hast om, mar ik wol
dochs noch in pear punten oanstippe, dy't niis efkes to praet kommen binne.
Yn it foarste plak: Yn hoefier binne nou dy 19de-ieuske folksforhalen
represintatyf foar it bistán fan dat tiidrek? De brûkberens fan dat materiael
foar algemiene konklûzjes stiet of falt mei it antwurd op dy frage. It soe bygelyks sa wêze kinne dat Waling Dykstra in foarkar hie foar bipae1de genres
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of typen dy't mar hiel selden, of hielendal net, yn Fryslán foarkamen. Dan
soene wy in bitreklik bytsje mei syn 210 forhalen kinne. Hielendal krekt sille
wy dy al neamde "Representationsgrad" fan Gernd 2 0 ) wol nea birekkenje
kinne, mar wy kinne him tocht my wol biroaije. Ik ha it op 'e folgjende wize
bisocht. Ik ha it tal typen fan de 19de en de 20ste ieu by inoar nommen.
Meiïnoar jowe dy, sjoen de rykdom en bitrouberens fan it materiael ût ûs
ieu, yn greate halen wol in trochsneed fan it Fryske folksforhalebistán dy't
der op troch kin. Doe ha ik foar elk skift fan de AT-yndieling ûtrekkerie hoefolIe persint fan it totael oan typen it tal typen fan dat skift opjowt. Ik wol
dat hjir allegear net opleppelje, mar allinne as foarbylden de sifers fan in pear
wichtige skiften jaen. It docht dan bliken dat de dieremearkes sa Iikerriöch
15%fan it gehiel ûtmeitsje, de wûndermearkes 14%, en de teltsjes oer skarlunen en goochemerts 11%. Fierdersoan ha ik doe itselde dien mei it 19deieuske typemateriael. De persintaezjes binne dêr foar dyselde skiften respektivelik 1 Ph%, 12% en 13Y2%. Wy sjogge, de forskillen binne mar lyts, en foar
in part ek noch wol ut 'e aerd fan it materiael to forklearjen. By de oare
skiften is it oer 't ginnerael net oars, hjir ris in pear persint mear en dêr ris
in pear minder, mar neame rinne se opfallende fier ûtinoar, Konklûzje: it
troch my sammele 19de-ieuske materiael jowt - fansels moat der wer bysein wurde: yn syn algemienens - in ridlik goed ynsjoch yn de oerlevering
fan dat tiidrek.
Hwat wy ek oan 'e hán fan dit materiael bisykje kinne nei to gean, is: hat
de folkslektuer ut eardere tiden nije stoffen en motiven ûnder it folk bracht?
Men hinget al gau oer nei in posityf antwurd - en it is fansels ek sa - mar
dochs moat men sa hoeden wêze en nim dit net samar sûnder mear, yn alle
gefallen sûnder konkrete biwizen, foar in bipaeld forhaletype oan. Ién moai
foarbyld fan in dûdlik literair komaf fan in Frysk folksforhael wolle wy hjir
jaen. Neffens Laport 3 2 ) is yn Walloanië ien kear optekene in forhael mei
likernöch dizze ynháld: In boer giet nei in abbekaet en freget om in goede
rie. Dy skriuwt op in bryfke: "Forskou net nei moarn, hwat hjoed noch dien
wurde kin", en jowt dat tichtplakt oan 'e boer. Foldien giet dy nei hûs. Syn
feint seit: "Wy moasten oars joun it hea noch ynhelje". De boer hat der net
folIe sin mear oan, mar syn wiif stelt ut om it bryfke fan 'e abbekaet to
iepenjen. Sy folgje dan dy syn rie op. Dy nachts krije se öfgryslik swier waer,
mar ûs boer hat tank sij de abbekaet as iennige yn it hiele doarp syn hea op
tiid yn. Yn oare kontreijen is dat teltsje neffens AT net bikend. Mar yn it
Friesch Jaarboekje of Almanak voor 1884, ûtjown troch R.J. Schierbeek
Lzn to Ljouwert, fine wy it ek. It is lykwols dûdlik in oersetting ut it Fränsk.
De boer hyt Pierre Bernard, de abbekaet maître Poitier de la Germondaie, en
it gefal hjit him èfspile to hawwen yn Rennes. In 15 jier letter komme wy
itselde wer tsjin yn in Friesche Almanak fan J .G. de Vries to Snits. It spilet
nou tichter by hûs, yn 'e omkriten fan Arnhem, mar it is noch altiten net in
Frysk folksforhael. Dochs is dat Fránske teltsje ek hjir ûnder it folk rekke,
en sûnder mis tocht my troch dy beide teksten. Al yn Sljucht en Rjucht fan
1904 3 3 ) jowt de Nessemer skoalmaster W.P. de Vries it as in wiere stoarje sa't
hy it heard hat ut 'e folksmûle. Hy wit sels de narnmen fan de boer, Teije114

boer fan Lippenhuzen, en de abbekaet, in Fan der Veen fan Ljouwert.
Yn it bigjin ha ik ek neamd de rolle dy't de folkslektuer ha kin as hoeder
fan de al oan it folk bikende forhalen, mei oare wurden: in geregeldwei wer
êfprintsjen fan itselde folksrieme teltsje docht der sines ta om dat yn 'e
folksmûle sa libben as in bij to hälden. Ek dat wol jin wol oan, en it wurdt
ek algemien oannommen dat it sa is, mar it falt al wer net ta om foar in
bipaeld folksforhael mei sokke slutende biwizen to kommen, dat men fan
mear as in "aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" prate kin. Mei
êfwikende farianten fan in type kin men soks noch it bêste ûtwize. AT
1334 jowt it teltsje fan 'e domme man dy't yn in frjemde stêd komt en
dêr de pleatslike moanne groetet, om't er tinkt dat elke stêd syn eigen moanne hat. It komt to uzes yn dy grounfoarm ek wol foar - by Waling Dykstra
Iansels'"] - mar folle en folIe bikender is hjir in njonkenfoarm, dêr't ik in
foarbyld fan oernim fan 'e Fryske Skoeralmanak for 1884, fan it bledtsje
fan sneon 12 july: "In bakker to Dokkum hie him op in moam forsliept.
Hy kipe efkes oer de doar, doe roun der krekt ien de striette láns. "Sech es,
frind", sei baes, "is dat daair gunder an 'e lucht de son of de maan?"
,,'k Weet niet", sei de oare, "ik woan hier niet, ik bin hier onbekeand".
"Waair woane jou dan?" "Te Fraeneker" ". De áldste Fryske lêzing fan
dizze fariant ha ik foun yn in hánskrift fan J oast Halbertsma fan sa likcrnóch
1860 3 5 ) . Dy komt ut 'e folksmûle en is earst foar in pear jier êfprinte. It wie
dus hjir al in folksforhael foar de earste my bikende printe tekst ut 1872 3 6 ) .
Lettere, printe farianten nêst de al neamde ut 1872 en 1884, ken ik ut 1908,
1914, 1917,1919 en 1972 3 7 ) . Ek nou libbet it teltsje as in hart. Ta de populariteit fan dy my oant nou ta allinne noch mar ut Fryslän bikende njonkenfoarm fan AT 1334 hawwe al dy printe lêzingen grif bydroegen.
Oer dy lêste twa problemen, dy't men sa gearfetsje kin: hat de lektuer in
rolle spile yn 'e kontinuïteit én yn de fomijing fan de folksoerlevering, en sa
ja, hoe great is de wikselwurking tusken lektuer en tradysje? is sûnt Wesselski
al hiel hwat skreaun en wreaun, en men is der noch lang net ut. Wis is wol
dat de lektuer meispile hat, mar oft dy dat sa sterk dien hat as Wesselski en
to uzes Visser wolle, dát stiet yn 'e kiif. Kurt Ranke bygelyks hat sjen litten
dat de dochs tige populaire mearkes fan Grimm sa goed as gjin wjerklank
foun hawwe yn 'e Dûtske folksoerleveringvj.En dat jowt dochs wol to tinken.
Allinne detailûndersikingen foar lytse etnyske en kulturele ienheden oan 'e
hán fan in sa folslein mooglik materiael, lykas wy dat gearbrocht hawwe, sille
us fierder bringe kinne.
Minder algemien, mar dêrom noch "net minder nijsgjirrich is it bisykjen om
de skiednis en de geografyske forsprieding fan elk forhaletype èfsûnderlik
nei to gean. Yn 'e rin fan 'e jierren binne tsientallen lytsere en greatere
monografyen skreaun, dy't der hiel oars ûtsjoen ha soene at de skriuwers it
Fryske materiael kend hiene. ren foarbyldtsje. In smid sil ophongen wurde
om't er immen deaslein hat. Mar syn doarpslju freegje de grytman om yn syn
plak in wever to nimmen, ommers dêr binne twa fan yn 't doarp en hja ha
mar ien smid, dy kinne se net misse. Wy ha in 19de-ieuske tekst fan dit teltsje fan Klaes Aartsma (De Byekoer 1858 3 9 ) en ek hjoeddedei is it hjir noch
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hiem. Is is yn Fabula 1966 bisprutsen troch Krzyzànowski en Ranke 40 ) . Dy
baesmannen komme ta de konklûzje dat it in Mid-Europeesk West-Slavysk
teltsje is om't hja allinne farianten kenne ut Poalen, Hongarije, Eastenryk
en Joegoslavië. Wy sjogge, it leit hiel oars. En sa soe 'k wol trochgean kinne.
Achte foarsitter, jimme ha my ynhierd om to sprekken foar de ofdieling
folkskunde. Ik ha my hjir dêrom biheine moatten ta de mear suver folkskundige aspekten fan myn ûndersyk. Mar dat wol noch net sizze dat it foar
oare skiften fan 'e frisistyk net fan bilang wêze kin. Krekt oarsom, ek de
literatuerskiednis, binammen it boameûndersyk en de biografy, of de literatuersosiology sille der in bulte geriif fan ha kinne. Mar de tiid is al mear as
om, dat dêr kinne wy nou net fierder op yngean.
Mynhear de foarsitter, dames en hearen, de yn 1973 forstoarne nestor
fan de Amerikaenske folkskunde, Archer Taylor, forwyt syn jongere kollega's eame 41) dat se tofolIe feiten en konklûzjes oandrage en to min oanjowe
hoe't se dêr oan en ta kommen binne. Syn wurden yndachtich ha ik bisocht
om yn dit forslach mear it hoe, hwerom, en hwerta fan myn sykjen sprekke
to litten as de bleate resultaten.Hwant dy binne allinne mar wichtichat se ûs
in bytsje tichter by de minske fan de 19de ieu bringe kinne. In tiid dy't sa
tichte by ûs stiet, en tage1yk sa fier fan ûs of. Dát is it greate bilang fan de
stûdzje fan de 19de-ieuske folksforhalen: sy binne dé boarne dêr't wy ut to
witten komme kinne hoe't de gewoane man fan doe libbe en tocht, hwat
er moai en goed foun, hwat him yn 't moed taestte, en hwer't er him de
bûsen om ûtskuorde, En dat is tocht ik eindoe1 fan alle Frisisten hjirre: it
giet net yn 't foarste plak om de nijsgjirrige feiten of de moaije theory, wy
ha se allinne mar nedich om de Fryske minske fan doe en nou yn alle fasetten fan syn libjen en strihjen better bigripe to kinnen. Ik ha sein.
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NEIPETEAR
Dr. H. Oldenhof bringt twa fragen nei foaren, ek al hat er mear. Foarst: hat
de sp rekker ek de yn it Nederlánsk stelde teksten ûndersocht? en twad:
komt of kaem it ek wol foar dat immen sels in forhael optinkt en dat dan
aanbiedt en publisearret yn 'e foarm dêr't folksforhalen ek yn oanbean
wurde?
Van der Kooi kin op 'e earste frage ja sizze, mar dat makket foar it persintaezje neat ut omt it oantal sa lyts is (in pear forhalen fan Waling Dykstra yn
Uit Friesland's Volksleven en in pear almenakstikjes dêr't net wis fan is oft
der in Frysk folksforhael efter sit}. Hwat de twaclde frage oanbilanget: soks
is hiel goed mooglik en it bart dan ek faek. Dêrom is it sa wichtich dat men
yntemasionael materiael hat dêr't men mei forlykje kin. In forhael stiet
einliks noait op himsels; it is mar hiel inkeld sa dat in forhael sa lokael is,
sa boun oan in bipaeld plak of in bipaelde famylje, dat it net yn greater kontreijen bikend is. As Jo in forhael yn 'e foarm fan in folksforhael hawwe, en
Jo fine nearne (al is it ek mar yn de fierte) parallellen, net yn Fryslán en yn
'e hiele wráld net, dan is it gjin folksforhael en dus net to brûken yn it
folksforhale-ûndersyk, of it moast wêze dat Jo der wis op binne dat it hoe
dan ek ut de folksmûle komt.
Ph. Breuker freget oft de ynlieder der ek hwat fan fornommen hat dat de
iene skriuwer de oare neiskriuwt, dus fan ûnderlinge êfhinklikheit.
Van der Kooi neamt dat nou krekt it greatste probleem: Fryske skriuwers
ha noait mijen west by it oemimmen fan oarmans wurk. De kunst is dan dy
dingen to skieden en dat kin faken ek wol. It is b.g. to sjen oan oerienkomst
(of forskil) yn nammen en motiven, al bliuwe der fansels altyd twivelgefallen
oer.
Breuker: Mar ha Jo dan gjin dûdlike gefallen fan plagiaet foun?
Van der Kooi: 0 jawol, in hiele soad, mar dy ha 'k net neamd, alteast net
forarbeide (wol notearre, dat Jo kinne wol in listke krije). It is ien fan 'e meast
foarkommende foarmen fan folksforhalepublikaesje: hast de helte is plagiaet
ût Fryske of bûtenlánske boamen. Ek ut Fryske ja, ommers as in forhael 20
jier áld wie, wie it ut it ûntháld wei en koe it wol wer ris êfprinte wurde. Yn
Sljucht en Rjucht fine Jo faek deselde forhalen as yn De Fryske Hûsfreori en
dy hat faek wer deselde stikjes as de almenakjes ut it bigjin fan de 19de ieu.
Dêrom is it ek sa wichtich dat it ûndersyk folslein is: oars is men der naait
wis fan hwêr't in biskaet forhael weikomt.
Mevr. Keijzer-Brameijer hat wol ris heard dat Nynke fan Hichtums AId
wyfke faun in houten duit ut it Arabysk komme soe. Is dat sa?
Van der Kooi: Sa't Nynke fan Hichtum dat teltsje jowt yn alle gefallen
net, mar der hat wol lang in theory west dat dat kumulative mearke tobekgean soe op in áld J oadsk Pascha-ritueel. Mar dy is allang wer forsmiten, al is
dy noch net ut populaire literatuer fordwoun.
D.A. Tamminga lûkt in parallel tusken it rubrisearjen fan folksforhalen en
it lizzen fan forbiningen dêrtusken en itselde by sprekwurden. Nou hat der
ris in priisfraech west yn Fryslán nei Fryske sprekwurden en de skriuwer
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Paulus Akkerman woun doe in earste priis mei in sei-sprekwurd dat er sels
bitocht hie. Sa sil dat fansels wol mei mear sprekwurden wêze: se mo atte
eame ûntstien wêze of ien moat se it earst sein ha. As ik nou ris in forhaeltsje
bitocht of in anekdoate oanklaeide yn 'e foarm fan in folksforhael en dat
dan hjir of dêr publisearre ûnder it mom fan "Dat ha ik by álde Jelle Rintsjes
yn 'e Kipelsteech op 'e Lemmer heard yn it jier 1900 en safolle ", (en dan sà,
dat it type net yn 'e katalogus yn to passen wie!) soe ik jimme dan sa forrifelje kinne dat jimme seinen: "Der is yn AT gjin typenûmer to neamen dêr't
dit forhael ûnder heart; moatte wy dan in nûmeroan AT tafoegje?"
Van der Kooi: ik haw yn myn lêzing allinne dy teltsjes bisprutsen dy't yn
AT foarkomme. Der binne fansels folIe mear, minder algemien, mar mis kien
mear typysk Frysk. Ik soe in bulte foarbylden neame kinne fan Fryske teltsjes dy't ek yn oare lannen foarkomme, mar tafallich net yn AT steane.
Der binne genoch lju dy't bisocht ha hwat Jo niiskrekt neamden, mar der is
altyd ien mooglikheit om dat gewaer to wurden: foar't men in nij type ynfoeget yn 'e katalogus, moat men yn alle gefallen fjouwer lêzingen ha dêr't
wis fan is dat se ut 'e folksmûle komme, en leafst ut mear as ien Ián, Mei
oare wurden: as dat teltsje fan Jo aerdich is en publisearre wurdt en der is
ien dy't dat lêst en oan syn buorman fortelt ensafuorthinne, och, hwa wit
is it dan oer 50 jier in folksforhael en komt it der yn. Mar dan is it dêr ek op
syn plak.
Nils Ärhammar: Für den Nichtspezialisten ist es ja eine einigermaBen enttäuschendeTatsache, zu erfahren, daB diese alten, echten und wie man
meinen möchte volkstümlichen, autochthonen Volksmärchen meist Wandergut sind, also übemommen aus anderen Ländern. Besonders für die Friesen
ist es enttäuschend zu hören, daB der gröBte Teil von auswärts kommt. Für
mich war es zum Beispiel eine groBe überraschung und Enttäuschung, als
ich in der neuen Ausgabe der Grimmschen Märchen gelesen habe, daB die
wichtigste Gewährsmännin der Brüder Grimm eine Hugenottin war: die
Grimmschen Märchen seien also vermutlich für nicht unbedeutende Teile aus
Frankreich gekommen. Also möchte ich einmal wissen, wie hoch Sie diesen
Prozentsatz an fremden Stoffen im Friesischen veranschlagen und zum
anderen hätte ich gem gewuBt, wie Sie sich die Verbreitung der Volksmärchen vorstellen (die Grimmsche Sache ist ja ein Spezialfall).
Van der Kooi achtet it persintaezje autochtoane Fryske folksforhalen yn
'e Fryske oerlevering êfgryslik min to skatten. It is ek mooglik dat biskate
forhalen yn Fryslán ûntstien binne en doe nei oare plakken oerwaeid. Mar
my tinkt dochs dat fan alle yn Fryslán fortelde folksforhalen (dus gjin
sêgen) noch net ien persint autochtoan is, ek fan 'e anekdoates net. It is
nammentlik mar komselden sa dat anekdoates, forteld oer in bipaelde persoan ek wier bard binne en net oemommen fan wer oare persoanen. Ik haw mar
in pear teltsjes fine kinnen dêr't ik hiel hoeden fan tinke doar (en dan bliuwt
it noch by tinken) dat se Frysk binne. Hwat de wei oanbilanget, hoe't de
mearkes har forspraet ha en hwer't se krekt wei komme, dat is it greatste
striidpunt yn it mearkeûndersyk yn it algemien. Alle theoryen dy't opkomme (b.g. de indianistyske), wurde ek wer forsmiten. Wis is wol dat mearke, it
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folksforhael sa't wy it kenne, ût it kultuergebiet fan sa likernóch India o ant
Ierlán ta komt (letter giet it dan mei kolonisten oer de hiele wràld). Hwat wy
der fan witte, is dochs wol dat it in Europeesk-Westaziatysk forskynsel is.
Dat wol fansels net sizze dat yn oare kultuergebieten gjin folksforhalen forteld wurde, mar dy ha in hiel oare struktuer en ynháld.
Drs. F.]. Bergstra: De kongresfoarsitter hat op in bipaeld stuit it wurd gesunkenes Kulturgut neamd. Mar soe it ek net faek oarsom wêze kinne, dus
sa, dat yn literair wurk folksforhalen forwurke binne? Ik kin my foarstelle
dat b.g. de kearn fan De sûnde fan Haitze Holwerda op sa'n forhael tobekgiet.
Van der Kooi: Dêr sit yndied in folksforhael yn. Mar it muoit my in bytsje
dat dat gesunkenes Kulturgut fallen is; binammen yn Dûtsklán waerd earst
oannommen dat de kultuer fan it folk in oerbliuwsel wie fan de echte, ál de,
germaenske kultuer. Letter seagen hja yn dat soks net to hálden wie en doe
kaem dêrfoar de theory yn 't plak dat alle folkskultuer (folkskunst, folksforhael, folksliet, ensfh.) dingen fan 'e hegerein wienen, by it folk en troch dat
folk net goed bigrepen en dom forarbeide. Mar it folksforhael is net boun
oan in biskate kultuerlaech: yn akademyske rounten komme like folIe
folksforhalen foar as yn arbeidersformiddens; dat hat neat mei de kulturele
stán of oplieding of sokssahwat fan 'e minsken to meitsjen.
Dr. M.P. van Buijtenen vraagt of er in de Jungse zin ook sprake kan zijn
van archetypen,die immers een algemeen kultuurverschijnsel zijn.
Van der Kooi: Der binne fansels archetypen. Mar dan komme JooP it
o sa wiffe mêd fan psychology en folksforhael en dêr doar ik neat fan sizze,
omt it myn fakgebiet net is.
Prof Dr. W.]. Buma wol graech in ding rjochtsette: ik haw dat wurd
gesunkenes Kulturgut brûkt, mar dat slacht dan op in biskate soarte fan forhalen, b.g, it "Dornröschenmotiv". Dat is yn wêzen de germaenske mythe fan
Brunhilde, de Walküre, oer hwa't Odin in toversliep falle liet en dv't troch
Sigurd (of Siegfried) bifrijd waerd. Dat neam ik gesunkenes Kulturgut: it
hearde eartiids by it religieuze tinken fan 'e Germanen en libbet letter fuort
as in mearke. As dat bigryp mar brûkt wurdt foar in biskaet slach fan forhalen en mearkes, dan hat it wier wol sin en doel.
Van der K~oi kin it dêr wol mei lyk fine, mar, sa seit er, datselde mearke
fan Doornroosje bisjogge guon psychologen as it oerbyld fan de frou dy't
forlaet en pakt wurde wol en de man dy't der tsjinoan skytskoarret, mar
troch lottering der dochs ta komt. Jo kinne it op mear as ien wize ûtlizze,
M. Apperloo freget nei de rol dy't sigeuners faeks spile ha by it forsprieden fan mearkestoffen. Ieuwenlang soe nammentlik it kontakt tusken it
Easten en Europa allinne troch sigeuners lein wêze.
Van der Kooi bifêstiget dat bikend is dat sigeuners in rol spile ha, mar it
is net bikend hoe great as dy wie. Boppedat hawwe der wol helte mear
forbiningen west as allinne troch dy folksstamme ; der wie in noardlike en in
sûdlike wie fan India nei Europa. Fierder wie it mar in theory (dy't ek al wer
oerjown is) dat alle mearkes ût India komme soene; foar in lyts part stiet dat
fêst , mar foar de measte giet it net op.
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D.A. Tamminga (Ysbrechtum)
AVENTUREN FAN IN WURDBOEKMAN
Dames en Hearen,
Aventûren fan in wurdboekman: sa'n titel foar in lêzing op in wittenskiplik
kongres as ditte liket op it earste each de lichtfeardige en tsjinstridige kant
neist. Sa'n titelliket wol sa goed to passen by in detektiveroman of in pikant
skelmeforhael. It Fránske lienwurd 'aventûr' lit jin ommers alderearst tinke
oan 'sûnderlinge bilibbenis' oan 'nuver, ûnforwachte foarfal dat immen
oerkomt' of sokssahwat. Hwant immen dy't op aventûr ut is, of slimmer
op wyld aventûr ut is, giet hjir of dêr op of sûnder folIe fêst bistek of
wissichheit; hy is in aventûrsman, in geloksiker, ien dy't op 'e dolle rus troch
it libben lavearret. En hoe soe in wurdboekman, by de dei lans fêstfisele
oan syn skriuwburo en yn stûdzje wei bûgd oer kaertebakken en neislachwurken, hoe soe sa'n man prate kinne fan aventûren, wylde of net-wylde?
Mar sa't elk wit hat it wurd 'aventûr' méár yn as dit allinne. It hitsjut
ommers ek: kans, kans op wolslagjen, kans op foardiel. Us praet wiist it ut.
Wy sizze: Der is wol aventûr op dat it moarn moai waer wurdt; It hat alle
aventûr dat Jan troch it eksamen komt; Dy saek sit wol aventûr yn. Noch
ien stapke fierder en it wurd sjocht al wer ut oare eagen. It bitsjut dan:
risiko, gefaerlik ûndernimmen, weachstik. As men seit: Dat stiet noch yn
't aventûr, dan bidoelt men (kin men alteast bidoele) dat der gefaer is fan
skea of forlies. En as men eat yn it aventûr set (smyt, stelt), dan wéáget men
jin oan it ien of 't oar. Us bikende tiidwurd 'aventûrje' giet sels op dy lêste
bitsjutting tobek.
Doch hat, woe ik hawwe, in wurdboekmakker by syn stil en forduldsum
wurk wol deeglik mei aventûr to krijen, likefolIe oft dat nou slacht op
bysûndere bilibbenissen, op kansen of op risiko's. Om it hwat simpel to
hálden: in leksikograef hat ta taek om it wurdmateriael dat er ta syn
foldwaen krijt, net allinne to oarderjen neffens in fan to foaren öfpraet
systeem of prinsipe, mar der wurdt fan him of har ek frege de wurdfoarrie
to ûndersykjen op syn bitsjuttings- of funksjeforskaet. En as dat foarhannen
materiael ta syn eigen memmetael biheart, de tael dus dêr't er gefoe1sbiningen
mei hat, dan bilibbet er suver alle dagen weroan aventûren en docht ûntdekkingen. De berch materiael dy't foar him leit, bringt him bygelyks
hieltyd wer yn 't sin, hoe biheind syn parate kennis fan dy memmetael
einliks is, hoen lyts hoekje fan it taelfjild er sines neame mei, hoe't syn
taelkennis foar in great part bistiet ut hiaten. Wolnou, it yn 'e kunde reitsjen
mei bygelyks him ûnbikende of heal bikende bitsjuttingsfjilden fan wurden,
it êftrêdzjen en hoeden forkaveljen fan dy fjilden kin foar him in aventûr, in
spannende bilibbenis bitsjutte. Mar sa'n wurdboekskriuwer wit ek fan
kansen dy't er kriget. Kansen om in wurdboekartikel sadanich op to bouwen
en nei in publikabel einstadium to fieren, dat de wurdboekbrûker letter in
sa folslein mooglike ynljochting kriget oer hwat der mei in biskaet wurd of
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ek wurddiel anneks is: semantysk foaral, mar ek grammatysk, orthografysk,
fonetysk, idiomatysk en soms ek etymologysk. En omdat sa'n wurdboekman
in minske is en flaters makket, sit yn syn wurk, dat faeks foar jierren via de
drukparse fêstlein wurdt, ek ti ge hwat fan in weachstik, in riskant ûndernimmen. Sa bisjoen is dus it bigryp 'aventûr', as it oer leksikografy giet,
yn al syn bitsjuttingsaspekten net ienris sa botte ûnrelevant.
Dames en Hearen, it wurkplan en de ûtfiering fan in Great Wurdboek fan de
Fryske Tael (koartwei it GFW), dêr't de Fryske Akademy jierren lyn al mei
ut ein set is, mei fan rjochten wol it greatste en wurksumste projekt hjitte
dat dizze wurkmienskip oant nou ta op priemmen hat. Dat wurdboekwurk
hat fansels in foarskiednis, In pear wurden dêroer.
Yn 1911 forskynde by de firma Meijer en Schaafsma to Ljouwert it
tredde en lêste diel fan it Friesch Woordenboek (Lexicon Frisicum, sa't
de twadde titel wie). It hiele wurk stie op namme fan de lêstebiwurker
Waling Dykstra. It hie 31 jier ferge om it safier to krijen; it drukken mei
anneksen hie allinne foech 16 jier yn bislach nommen. Dit Fr. W. mocht
in hánwurdboek hjitte dat, alteast by party lemma's, sprekkende foarbylden
joech ut de libbene folkstael. It brûkte it Nederlánsk (en net it Latyn sa't
earst soe) as omskriuwende of forklearjende tae1. Yn opset stuolke it foar
in part op it hanskriftlik glossarium fan J.H. Halbertsma, dêr't yn 1872
ûnder de titel Lexicon Frisicum it stik A oant FEER fan ûtjown wie.
Yn prinsipe bisloech it Fr. W. it Westerlauwersk Frysk fan 1600 of; ek it
Middelfrysk wie der dus yn bihelle. It Aldfrysk, dêr't Halbertsma teffens
oandacht oan jown hie, waerd frijwol bûten de do arren keard.
De ûntsteansskiednis fan dit Fr. W. lit sjen dat it wurk net sûnder stoarm
en ûnwaer ta stán kommen is. De strideraesjes tusken eardere mei-biwurkers
(û.o. Van Blom en Buitenrust Hettema) sieten grif fêst op karaktereigenskippen dy't net meiinoar strookten, mar ek op forskil fan taelynsjoch. De
konflikten hjiroer hiene yn 't earstoan suver net fan 'e loft west. It buije
pas of doe't Waling Dykstra as einbiwurker de leije sahwat allinne yn harmen
krige. As yn 1911 it niisneamde lêste diel de parse fan de Coöperatieve
Handelsdrukkerij to Ljouwert forlit, is Dykstra njoggentich jier. .Hy hie al
yn syn 65e west doe't er de opdracht fan Deputearre Steaten fan Fryslán
oannaem om it wurk fan de forstoarne Gerben Colmjon fuort to setten en
ut to bouwen. Dykstra gou mei rjocht as de bêste kenner fan it 1ge-ieuske
folksfrysk en boppedat wie er in stûfe en evenredige wurker dy't fan trochsetten wist. It hiele wurk bisloech 1424 twakoloms bledsiden, dêr't noch
in 'Nalezing' fan 42 bledsiden oan tafoege wie. Dy 'Nalezing' wiist der al
op, dat ek dit wurdboek alderminst as 'definityf' wie to biskogjen en dat it
wurk by syn forskinen hjirom allinne alom fuortsetting frege. Men kin net
sizze dat Waling Dykstra sterk it idé hie, dat dy fuortsetting yn 'e takomst
ek folgje soe en dat er einliks net oars as foarwurk dien hie ta hwat yn letter
stadium leksikografysk foar it Frysk nedich en mooglik wie. Syn pessimistyske opfetting wie dat it Frysk de maetskiplike en oare revoltes yn 'e 20e
ieu net treast wêze soe en dat de tael syn langste tiid hawn hie. Dy opfetting
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blykt ek ut it folgjende. Doe't yn septimber 1900 diel I yn printe en ynboune
foarm by Dykstra th ûs op 'e tafel lei, skreau er yn syn eigen eksimplaer it
folgjende rymke:
Hjir kinne bernsbern fen myn bern
Nei hûndert jier en letter sjen
Ho't ienkear Frysláns tael bistie
Do't oer-careheit yet warber wier.!
Dochs binne nei Dykstra's dea yn 1914 ut en troch al ris lûden to hearren,
dy't wize op 'e needsaek fan fuortsetting en ûtbou fan it Fr.W. Ien fan dy
lûden komt fan G.R. Veendorp. Yn jiergong 1919 fan it tydskrift Swanneblommen bringt dy de winsk nei foaren om taelmateriael dat oerslein of
lizzen bleaun is to sammeljen om sa letter ta in ûtwreide wurdboek to
kommen. Hy achtet in fêste kommisje nedich, dy't om 'e fiif jier in oanfolling op it wurdboek publisearret, om letter by in werprinting yn to
foegjen. Veendorp syn winsken geane noch fierder, hwant hy skriuwt ek dit:
'Koe it wirde, den scoe ik sa graech ûs Wirdboek biarbeide hawwe wolle op
in wize lyk as it greate "Woordenboek der Nederlandsche Taal" gearstáld
wirdt; wol sa wiidweidich net, mar dochs scoene de wirden folIe mear
omskreaun wirde moatte as nou dien iS'.2
Veendorp jowt dan in foarhyld fan in wurdboekartikel, sa't him foar
eagen stiet.
Ek oaren slute har yn dy jierren min ofte mear by dy winsk fan Veendorp
oan. Ds. Sipke Huismans hie al yn 1914 pleite foar in 'Academy fen Fryske
Wittenskip', dêr't ek de tael wittenskiplike biarbeiding by fine koe.ê
Datselde idé libbe ek yn it formidden fan de ] ongfriezen en sels mr, P.].
Troelstra hie him yn dyselde geast al ris ûtlitten,
Yn 1937 wurdt yn Westfryslán it fjirde Greatfrysk Kongres hálden, De
kongresfoarsitter P. Sipma hringt by dy gelegenheit in plan to praet foar in
nij Frysk wurdboek. Hy fynt gans meistimming. Yn dyselde snuorje komt ut
de Federaesje fan Fryske Studinteforienings de oantrûn nei foaren ta in nij
wurdboek, foaral mei it each op 'e needsaek fan in frysktalige wittenskiplike
nornenklatuer." De hiologystudint Sibe Bloembergen kriget dan fan federaesjewegen opdracht om hjiroer in rapport op to stellen, omearre foar
de Provinsiale Underwiisried. As op 10 septimber 1938 de iepening pleats
hat fan de Fryske Akademy háldt foarsitter Sipma in rede, dêr't it takomstige
wurkplan fan de nije stifting yn to'n doop halden wurdt. Ta in 'goed en ûtfierber bigjin' dat driuwt rekkenet Sipma by de êfdieling linguïstyk alderearst de
leksikografy. Yn it earste nûmer fan it Akademyorgaen ft Beaken set er dy
plannen neijer ûtien en komt dan alderearst wer op it wurdboekwurk. Yn
syn artikel komme foar it earst kontoeren bleat fan in breed opset, wittenskiplik forantwurde wurdboek fan it Nijfrysk. De Akademyfoarsitter skriuwt
wurdlik:
'Ien fen de allerearste - en allernedichste - dingen dêr't wy oan wirkje kinne,
is it lexicografyske plan. It leit yn ûs foarnimmen in Wir d boe kap par a et
gear to stallen, yn de foarm fen in great kaert-systeern, dat yn de kartotheek
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fen it Coulon-hûs birgen wirde seil en dêr troch elk rieplachte wirde kin. Dêr
wolle wy gearfandelje en opstelIe alle wirdmateriael, fen nou en fen e arder
tiid, en dat sa folslein as dwaenlik is. Hokker Wirdboek dêr ienkear ût
skreaun wirde scil, is fen letter soarch en wirdt hjir nou net neijer ûtle in, it
giet der nou mar om, de earste stap to dwaen'. 5
Sipma set it tariedend wurk dan yn sawn punten ûtien, dy't hjir op delkomme:
1) it op kaert bringen fan de bisteande Fryske wurdboeken;
2) it op kaert bringen fan wurden ut bisteande stûdzjes, samlingen ensfh.;
3) it optekenjen en sammeljen fan wurden, sizwizen, sprekwurden ut de
folksmûle, leafst mei de omtekst der by en it plak dêr't men it heard hat;
4) it fandeljen fan spesiale fak- en ambachtswurden, lyk as dy fan de boer,
skipper, fisker, kûper, timmerman, goudsmid, gleibakker, ensfh.;
5) it gearstallen fan aparte wurdskiften lyk as fûgel- en plantenammen;
6) it sammeljen en oarderjen fan Fryske dialektteksten;
7) it ekscerpearjen fan boeken en tydskriften fan nei 1800.
By al dit wurk wurdt daliks al tidige op frijwillige meiwurking fan
sympathisanten. Yn 'e winter fan '38 op '39 wurde der op it Coulonhûs
lytse gearkomsten halden mei persoanen ut Ljouwert en omkriten 'om ta
meiwirking en wirkfordieling to kommen op it stik fen wird-fandeljen ût
de Fryske literatuer.' Noch yn 1938 wurdt troch it bistjûr in wittenskiplike
assistint bineamd yn de persoan fan de êfstudearre germanist en literator
drs. Y. Poortinga, dy't tonearsten heale dagen yn it Akademygebou taháldt.
Hy leit de earste stiennen ta opbou fan in nij wurdboekapparaet. Yn jiergong
1 nr. 3 fan ft Beaken stiet hjiroer to lêzen:
'Us wittenskiplik assistint hat oant nou ta sa'n 2500 kaerten fen it apparaet
biwirke. It tal wirden en sizwizen, net yn 'e bisteande wirdboeken en
-samlingen foarkommend, dat' nou hjirmei fêstlein is, kin rûchwei op in 5
à 6000 bigreate wirde' (bIs. 65).
Net sa hiele lang sit dizze iensume w.a.vman (excusez du mot) sûnder help
op it Coulonhûs. It is noch krisistiid. Yn 'e hjerst fan 1939 wurde wurkleaze
ûnderwizers by it wurdboek ynskeakele. De twa earsten binne G. Postma en
J. Zantema; letter folgen noch oaren. As it my net mist waerden hja op
ûrlean oansteld: in skelling ûrs, it lean fan in foege boerearbeider doetiids,
wie alles hwat de Akademyponge lije woe.
Nei de oarloch, doe't it bistjûr aloan better finánsiële earmslach krige,
waerd ek de wurdboekstêf mei normael bitelle krêften ûtwreide, al bleau
de bisetting, forgelike mei de omfarig fan it wurk en ek troch gans bywurk
bûten de leksikografy om, allegeduerigen oan de lege kant. Al giet it dan
stadich en net sûnder tsjinstuiten, de sawn punten fan it plan-Sipma krije
dochs hieltyd mear reliëf. Yn 1952 en '56 komme de twa hánwurdboeken
Nederlánsk-Frvsk en Frysk-Nederlánsk ta stán, dy't yn haedsaek gearstald
wurde koene mei it materiael foar it Great Wurdboek as grounslach.
Om 1960 hinne is de wurdboekkartotheek utgroeid ta in alfabetysk
oardere apparaet fan goed 300.000 fiches. De fraech wie doe: kin der mei
it skriuwen fan de earste wurdboekartikels bigoun wurde? Der wurdt in
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stûdzjekommisje bineamd dy't ûnder lieding fan prof. K. Heeroma ta de
konklûzje komt, der moat in twadde apparaet njonken it oare komme, in
s.n. trochsneedapparaet. It earste, 'gewoane', hie fansels tige syn wearde , mar
- hoe koe it ek oars? - der wie troch sammelers en ekscerpearders gauris
allinne tocht om kurieuze wurden, om idiomatyske nijsgjirrichheden, taeleleminten dy't by lêzen of êfharkjen bysûnder opfalle. Mar in wurdboek mei
wittenskiplike pretinsje hat likefolle of mear forlet fan de lytse, ûnopfallende
wurden, partikels en ek oare wurden, dy't yn 'e groun de rêchbonke fan de
tael ûtmeitsje. De funksjes of bitsjuttingsnuánses ek fan al sokke flarden to
registrearjen heart mei ta de easken dy't men sa'n wurdboek stelle mei.
Mar hoe sil men de 'aksjeradius' fan wurdtsjes as 'dat' of 'fan' of 'dwaen'
adekwaet biskriuwe as men net ut 'e rije romte tarre kin ut teksten, dêr't
se yn hieltyd wikseljende kontekst of gebrûkssfear yn foarkomme? It binne
krekt dizze sinnige taeleleminten, dêr't ek yn oare talen om ûs hinne de
wurdboekmakkers lang mei ompielden en slim mei tangele sieten.
Wolnou, foar it óán kinnen fan dizze lilliputters en har problemen soe in
'trochsneedapparaet' ûtkornst jaen kinne. (Ik hoopje hjir aenst by in pear
dia's neijer ûtliz fan to jaen).
Nei't prof. J.H. Brouwer yn 1956 as wittenskiplik direkteur fan de
Akademy de lieding mei krige oer it wurdboekwurk is sa'n njonkenapparaet
yn in pear jier opboud, in ûnfoarstelber koarte tiid. Der ûntstie in foarrie
fan sa'n oardelmiljoen kaertsjes mei ûtselektearre teksten ut de literatuer
tusken 1800 en 1950. Dat ûnbidige materiael moast net allinne trochalfabetisearre, mar ek trochchronologisearre wurde. Dat koe yn sa'n kaart
skoft syn bislach krije, mei't in great tal frijwilligers mei frije tiid har
biskikber stelden foar dit moedsum wurk, dat û.l.f. de wurdboekstêf op it
Coulonhûs pleats foun. Soms wiene de keamers fan it Akademygebou
bifolke mei sa'n fjirtich ûnbitelle meiwurkers. In kras staeltsje by my fan
Frysk idéalisme! Ek de oerlevere teksten fan de dialekten fan Hynljippen,
Skiermuontseach, Skylge en It Bilt waerden op deselde wize integrael op
kaert brocht, om letter it grounmateriael to leverjen foar it öfsûn derlik
ûtjaen fan wurdlisten yn dy tongslaggen.
Underwilens waerd der drok redendield en oerlein oer de fraech: hoe
rjochtsje wy it WFT yn? Der wurde om bigjin to krijen in mannich proefartikels op stencil brocht en foar kommentaer tastjûrd oan bilangstellenden.
Twa leden fan de wurdboekstêf, dI. Y. Poortinga en H.S. Buwalda, geane yn
1960 in skoft lang yn 'e lear by de greate neef, it WNT to Leijen. It rapport
dat de beide hospitanten neitiid opmakken docht bliken oan dat de WNTredaksje harren skewiele koe mei gans goede wurdboektechnyske rie en die.
Dêr wie bygelyks de warsk6ging om it tal sitaten yn in artikel net to folle
ûtdije to litten en doublueres to mijen; dêr wie ek de praktyske wink om by
in rige gearstallings mei gelikens earste lid oer to gean ta s.n. 'trochrinnende
artikels'. Dat lêste soe ek typografysk frijhwat romte ûtsparje. (Ik kom hjir
strak noch efkes op werom).
Wapene mei nije kennis en ûnderfining wurdt dan bigoun mei de letters
A, D en E yn klad. It plan, de vllûzje mei men sizze, bistiet dan noch om
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it hiele wurdboek yn sa'n tsien jier foar printing ré to krijen. It formaet, de
omfang soe likernêch oerienkomme mei de Nederlánske greate Van Dale.
Yn dizze tiid ûntstiet in mieningsforskil tusken de wurdboeklieding en guon
oare frisici oer de fraech: moat dit wurdboek ientalich Frysk of moat it in
fortaelwurdboek wurde, hwerby't it Nederlánsk (of it Ingelsk, sa't ek oppere
waerd) as forklearjende of omskriuwende tael fungearret. In wichtich punt.
Der wurdt troch prof. W.]. Buma enoaren op wiisd, dat ek oare lytsere
Germaenske talen, lyk as it Yslánsk, it Deensk, it Afrikaensk, har greatere
wurdboeken ientalich opset hiene. En it moat sein, ut in each fan t aelprestiizje (dus eins fan taelpolity k!) is der gáns foar it prinsipe 'Frysk mei
Frysk forklearje' to sizzen, mar in suver linguïstysk argumint is it net.
Der binne fans els by wurdboeken ûnderskate prosédé's mooglik. De
WNT-redakteur dr. F. de Tollenaere hat ienris de folgjende yndieling makke."
Yn it foarste plak kin in wurdboek wêze of fortaelwurdboek of ientalich. In
oare yndieling is dy fan it ideologysk wurdboek (ek wol systematysk
neamd}, dat ûtgiet fan bigrypssystemen en dêrtsjinoer it -alfabetysk
wurdboek. De lêste soarte, om dêrby to bliuwen, is wer to splissen yn
dialektwurdboek en wurdboek fan de algemiene tael, It lêste type, seit
De Tollenaere, 'heeft de taalvorm als object, die als alzijdig cultuurinstrument fungeert'. Sa'n wurdboek fan de 'algemiene tael' kin dan wer
wêze a) synchronysk en b) histoarysk (ek wol diachronysk neamd). It WNT
is dus hjimeffens to karakterisearjen as in ientalich alfabetysk wurdboek fan
de 'algemiene tael' mei in mingde histoarysk-synchronyske ynháld. It mei
histoarysk hjitte, omdat dit breed opsette wurdboek it Nederlánsk
bihanne1et fan 1500 of en dus mear as fjouwer ieuwen bistrykt. Synchronysk
mei, neffens De Tollenaere, in wurdboek noch altyd hjitte as it de wurdskat
bihannelet fan in biskaet, net al to great tiidrek, dat taelkundich in min ofte
mear sletten gehiel ûtrnakket. As foarbyld fan in synchronysk wurdboek kin
ek de Nederlánske Van Dale jilde, al nimt dy ek wurden mei ut áldere auteurs
as Van Lennep, Staring en Beets. Hjirby êfgeande mei mutatis mutandis it
GFW mei rjocht ek foar synchronysk gean, om't it net fierder as 1800
tobekgiet.
Fan bigjin of oan hat wol fêst stien dat it Akaderny-projekt in alfabetysk
wurdboek opleverje soe, in wurdboek dus om mei Domseiff to praten '(in
welchem) das Kind zwischen dem Käse und der Kohle steht'. Likemin stie
it yn 'e kiif, dat it wurdboek him foaral hálde soe by 'algemien Frysk'
(as jo wolle Standertfrysk), mei wol insidinteel achtslaen, mar net systematyske -ynsluting fan de beide sterk êfwikende eilánsdialekten en it
Hynljippersk. Allyksa soene de yn Fryslán foarkommende mingdialekten
as it Stedfrysk, it Biltsk, it Stellingwerfsk, it Amelánsk bûten it wurdboekramt falIe.
De fraech: ientalich of net, siet swierder foar it krûs. Binammen as in
wurdboek mear wêze wol as in glossarium is in ientalige opset bleat
linguïstysk faeks wol sa bifredigjend en minder 'primityf' as in fortaelwurdboek. Dat der op 't lêst dochs keazen is foar in GFW dat it
Nederlánsk as 'helptael' to baet nimt, hie foaral in praktyske reden. It sizzen
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wie, it soe gáns wurk en tiid ûtsparje, omdat it finen fan ien of rnear
ekwivalinten yn de 'helptael' ornaris folle gauwer syn bislach krijt as it
sykjen om en gearstallen fan wettertichte definysjes yn de tael dêr't it om
draeit. Boppedat, as it om bitsjuttingsaspekten fan in wurd giet, hingie
tûzenen Fryske wurden deun tsjin de Nederlánske wjergader oan of oerlaepje dy hielendal. Sadwaende soe de Fryske leksikograef by de opbou en it
skriuwen fan langere, komplisearre artikels gans genot hawwe kinne fan de
systematyk dy't it WNT of ek Van Dale folget. Syn Fryske ynslach, sa't
guon tochten, soe it wurdboek hjir net by forlieze, omdat 95% fan de
ynháld bistiet ut frysktalige sitaten. En bûtenlánske taellju dy't har via dit
wurdboek mei it Frysk ynlitte soene, mochten dochs wol achte wurde
genoch fan it Nederlánsk of to witten, dat der gjin taelbarrière ûntstean koe.
Sa't it knipt wie, waerd it by einsluten ek naeid. It is dus tagien op in
alfabetysk, synchronysk wurdboek fan it Westerlauwersk Frysk, dat him
rjochtet op in me ar of minder sterk fariabele standerttael.
Doe't jimme sprekker yn desimber 1962 oan de wurdboekstêf fan de Fryske
Akademy tafoege waerd, hie syn foargonger dr.H.T.J. Miedema de letter A
yn klad ré, wylst ek de D en de E, ûnder hannen by Poortinga en Buwalda,
op in ear nei fild liken. Ik siz liken, hwant it krige al gau klearrichheit dat der
méi troch it oanwinnen fan it grounmateriael noch hiel hwat oan to foljen
en by to slypjen foel, ear't in typiste der oer gear koe om de mei de balpinne
skreaune kopij parse-ré to meitsjen.
De 'lange' letter B wie it oant dy tiid ta net oan ta kommen, dat doe't
dizze persoan forskynde moast de jongste bidler de sek togje en waerd er
nei hwat foaroefeningen oan dy op ien nei 'langste' letter fan it alfabet set.
Der waerd doe ek al ridlikgau bigjin makke mei de F en de G. Nei't ik hwat
biwend rekke oan it wurk, hie ik moai gau foar it Iorstán dat artikelskriuwen
in presisy- en geduldwurk is dat al dwaende en mei fallen en opstean leard
wurde moat. Ek wie it doe wol dûdlik dat it idéael 'yn tsien jier it wurdboek
klear' op gjin fuotten noch fiemen nei birikt wurde koe. Utwreiding fan de
stêf soe de fuortgong fan it wurk to'n goede komme, mar der kamen tsjinslaggen. Der foelen gatten yn 'e lytse wurdboekploech troch sykte en
fuortgean. Fan 1962 of fierde it Ryksregear yn 'e personeelsbisetting in
bifriezingsbilied, dat it oanstellen fan nije meiwurkers by it wurdboekwurk
ûnmooglik makke. Doe't ik yn septimber 1974 in stip sette efter it lêste
B-artikel, hie ik, oar Akademywurk der of rekkene, sa'n tsien jier dien oer
de likernóch 10.000 artikels, great en lyts, dy't dy B bislacht. Fan it 'tsienjierreplan' fan eartiids waerd doe fansels al lang net mear rept. It wurk ferge
mear tiid as earst op sind wie, dat skuorde net ut.
Hwat sokke èffallers yn tiidsbistek en tempo oangiet, makket dit Fryske
ûndernimmen gjin ûtsûndering op in regel. Hwa't de ûntsteanskiednis fan de
greatere wurdboeken yn ûs bisibbe talen neigiet, komt gauris deselde
misrekkens en tûkelteammen tsjin. In pear foarbylden.
As prof. Matthias de Vries yn 1851 syn Ontwerp van een Nederlandsch
Woordenboek makket, stiet him in wurk foar eagen dat tidens syn libben
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- hy is dan 31 jier - noch dien kin. Hwannear't tritich jier letter, yn 1882,
pas it earste diel fan it WNT forskynt, is De Vries neffens syn Inleiding al
lang fan dat idé of, al sil er der net by stilstien hawwe, dat de redaksje fan
syn wurdboek goed tachtich jier nei syn dea noch yn 'e letter V omhingje
soe en de ein yn it jier 2020 hopet to bisilen. Bûtensteanders doch kinne
der min yn komme dat wurdboekwurk sa'n ûnoarmen tiid slynt. Dat docht
ek bliken oan it ferske dat de spotfûge1 Johannes van Vloten makke, doe't
yn 1882 dat earste WNT-diel krekt forskynd wie:

o luid weerklink' de lofbazuin!
Het Woordenboek kwam tot ajuin
In dertig jaren al! dat heet
Zijn tijd voorzeker welbesteed!
't Duurt nu geen dertig jaar gewis
Eer 't tot azijn gevorderd is.'
In oar foarbyld is Denemarken. Doe't de ûnderwizer Verner Dahlerup
(letter heechlearaer) mei help fan syn frou yn 1882 bigoun mei it sammeljen
fan boustoffen foar in great Ordbog over det danske Sp rog , wie er him
grif net biwust dat er mear as in libbenswurk op priemmen sette. Yn 1906
miende Dahlerup noch dat it wurk yn seis jier bislikke wêze koe.
Mar it duorre oant 1918 ta, ear't diel 1 fan it Ordbog (ODS neamd) op 'e tafel
lei. It lêste diel, it 27e, kaem pas yn 1954 klear. It Deenske wurdboek is
18.000 twakoloms bledsiden great en bihannelet de tael fan 1700 of. 8
Net folIe oars wiist it mei Die Afrikaanse Woordeboek (WAT yn 'e
wanling), it mánske wurk dat to Stellenbosch yn 'e maek is. Yn 1926 is mei
it fandeljen fan materiael ut ein set. Yn 1942 wurdt yn Sûd-Afrika klage oer
'die toenemende openbare ongeduld in verband met die langsame vordering'.
Mar fan dit wurdboek mei bytiden in ensyklopedysk karakter kaem pas yn
1951 it foarste diel fan 'e parse. It oant nou ta lêste diel is diel IV (de letters
H en I) en dat is fan 1961. Oan dit wurdboek wurket in stêf fan sa'n tsien
man; it sil noch gau in 25 jier duorje ear't dit WAT kompleet op it boekerim
stiet. 9
Mei dizze en oare foarbylden foar eagen is it neat gjin niget dat troch de
tiden hinne wurdboekmakkers klagen oer de tobeksetters en stroffelstiennen
dy't se op har paed founen. Dat bigjint al om 1600 hinne by JosephJustus
Scaliger, de Leidske heechlearaer, dy't yn in epigram In lexicorum compilatores seit: 'As immen it swierste fonnis fortsjinne hat, straf him net mei
twangarbeid yn it tichthûs of yn in koalemyn, mar lit him wurdboeken
skriuwc'i '" Bikend wurden is ek de klacht fan de geastlike heit fan it WNT
Matthias de Vries: 'Het woordenboek is een slavenjuk, dat mij noodzaakt
alle levensgenot aan de publieke zaak ten offer te brengen'. 11 En Johan
Hendrik van Dale, de skoalmaster, skriuwt yn 1871 yn it foarwurd ta syn
Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal: 'Het schrijven van een
Woordenboek is een ondankbaar, een verdrietig werk. Is er veel, dat men
heeft opgenomen of verbeterd, er is nog veel meer, dat men vergeten heeft,
dat de aandacht ontsnapt is en alzoo onverbeterd is gebleven. Verzekerde
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mij een mijner letterkundige vrienden, dat hij, die zijn vader en moeder
vermoord heeft, nog te goed was om een woordenboek te schrijven, ik heb
mijzelven vaak twijfelmoedig de vraag gedaan, of hij wel volkomen gelijk
had'. Ek de fomeamde 18e-ieuske 1ngelske dichter en wurdboekmakker
Samuel J ohnson wist al fan dit soart perikels as er seit: 'Hwa't it ûndernimt
om in wurdboek gear to stallen en him háldt oan de omfang fan syn oarspronklik ûntwerp, ûndemimt eat dat er net yn steat is dien to meitsjen t.P
Misse skattingen fan it tiidsbistek hweryn in great wurdboekûndemimmen
syn bislach krije kin, is dus net in kwael dêr't inkeld de Coulonhûsminsken
mei oanhelle west hawwe. Nei jierren fan learjild biteljen komt der nou
aldergeloks klearder sicht op it bisilen fan de haven. Hwannear't, sa't de
hjitting is, yn jannewaris '76 de stêf ûtwreide wurdt ta fiif wurdboekskriuwers mei twa assistintes en yn jannewaris '77 mei noch in sechste man, *
dan sil dit Fryske wurdboekprojekt fierders binnen 25 jier ta in ûtdr'agen
saek komme kinne.
Wol sil it, tinkt my, needsaeklik wurde dat de Fryske Akademy in wittenskiplike kommisje yn it libben ropt, bisteande ut kwalifisearre faklinguïsten,
frisici èn neerlandici, dy't it wurk yn taelkundige, organisatoaryske en
wurdboektechnyske sin bigeliedt: broedbijen sa to sizzen dy't de wurkbijen
fan it Coulonhûs mei rie en die bystean kinne.
Dames en Hearen, ik woe Jimme nou oan 'e hán fan in mannich dia's noch
graech in 'blik in de keuken' gunne en hwat fortelle oer hoe't by it GFW in
folwoeksen wurdboekartikel taret en ynklaeid wurdt.
(folget fortoaning fan 13 dia's mei kommentaer)
Ta bislût noch in pear opmerkingen. Troch de jierren hinne hawwe bisikers
fan de wurdboekseale de redakteurs wol gauris frege: hwat is nou it bilang,
it nut, de bitsjutting fan sa'n breed opset leksikografysk wurk yn it Frysk?
Sa'n wurdboek is op 't lêst gjin hánsum sute1produkt dêr't men mei by de
doarren lans kin.
Wy hawwe sokken dan wol op it folgjende wiisd. It Frysk is binnen it
Germaensk de lêste tael, dêr't op dizze skael de wurdskat yn de praktysk
brûkbere foarm fan in alfabetysk wurdboek yn biskreaun wurdt. Us buortalen binne ûs yn dizzen in reed yn 't foar. Dit wurdboek hat de pretinsje
in dokumintearre ynventarisaesje to jaen fan it Westerlauwerske skreaune
en sprutsen Nijfrysk. Skielk sille linguïsten fan ûnderskate disciplines dêr
geriif fan hawwe kinne, oeral to wráld dêr't mar Germaenske talen bistudearre wurde. Fansels sil ek in wurdboek as ditte foar biskate tûken fan
taelwittenskip mar in bitreklike wearde hawwe. Dit wurk bringt op 't lêst
it vocabularium op it abie fan in biheind tiidrek. It bringt de 'tael' (la langue)
en net it 'praet' (la parole), dêr't de hjoeddeiske strukturalisten en de lju fan
de sociolinguïstyk harren op ûtlizze. It is yn dit forbán net sûnder bilang om
to bitinken hwat de Amerikaen Bamart yn syn ynlieding ta The American

*

Dy ûtwreiding is ûndertusken ek ta stán kommen. (Red.)
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College Dictionary seit, ntl.: 'It is not the function of the dictionary-maker
to teIl how to speak, any more than it is the function of the map-maker to
move rivers or rearrange mountains or fill in lakes.'
In wurdboek fan in libbene tael - en in synchronysk wurdboek doch kin men net sûnder greate reserves 'kompleet' of 'definityf' neame. Der sille
altyd hiaten, ûneffenheden, ynkonsekwinsjes yn werom to finen wêze.
Tekenjend is yn dizzen in ûtspraek fan de niis al neamde Samuel J ohnson:
'Wurdboeken binne lyk as horloazjes: in rninnenien is better as gjin en in .
bêstenien kin men net fan forwachtsje dat it alhiel sekuer lyk giet'. 13
De wurdboekskriuwer sil him fan dizze relative rûgens en globalens yn de
werjefte fan de wurdskat c.a. gauris rekkenskip jaen. As er bygelyks dwaende
is syn lemma oan 'e hán fan it foarhannen sitatemateriael yn to dielen yn
bitsjuttingsskiften, dan kin it bisef him bikrûpe dat der semantyske grinsgefallen en fortwigingen yn it spul binne, dy't net of slim yn 'e fûke fan syn
logysk lykjende systematyk to fangen binne. Him kin yn it sin komme,
hwat rnien ik de histoarikus Huizinga ris opmurken hat yn forbán mei de
periodisearring fan de skiednis troch de wittenskip: de skiedskriuwer giet to
wurk as immen dy't in fisk yn moaten snijt, mar forsint him as er tinkt
dat syn ynkervingen sekuer strike mei de fine en biweechlike 'geledingen'
fan it fiskelichem. Sa leart ek de wurdboekmakker lang om let dat syn
immobile en rasionele yndielingen net folle mear binne as in bineijering fan
de wurklikheit ûnder de libbene oerhûd fan it taellichem. Dat bisef biwarret
him foar systeemtwang en foar forabsolutearring fan syn wurk.
Om nou noch efkes op 'e wearde of it nut fan in wurk as it Great Wurdboek fan de Fryske tael werom to kommen: yntern, nei Fryslán ta, sil it der
ta meihelpe kinne, dat de standerdisearring fan it Frysk as kultuertael en
hantearring dêrfan as kultuerynstrumint fierdere fuortgong ûnderfynt. Sa'n
wurk is mear as in bleat prestiizje-objekt of in al of net monumintael statussymboal. It sil ommers ek tagelyk de boame wêze, dêr't frysktalige hánwurdboeken, greater oflytser, har oefte yn fine en ût opdippe.
Oer hánwurdboeken sprutsen. Elk sil my meistimme, dat de beide dielen
fan it hánwurdboek dat de Akademy yn '52 en '56 to merk brocht hat en
dat nou yn fotomechanyske werprinting foarhannen is, om ûtwreiding en
nije biwurking freegje. It is fan it greatste bilang foar de tael en de
tae1brûkers dat sa'n gids bliuwend ré stiet om it paed to wizen, Foar it
skriftlik en mounling fungearjen fan it Frysk yn b.g. amtlike, kommersiële,
literaire en ûnderwiisformiddens is it in ûnmisber helprniddel. It sil op 'e
wei fan de Fryske Akademy lizze órn yn de earstkommende jierren ek dit
projekt fierder oan to pakken. Oan de wurdboekófdieling sil op 'en minsten
ien krêft tafoege wurde moatte, dy't dit karwei ûnder hannen nimt. It is to
hoopjen dat it Akademybistjûr op koarte termyn wegen fynt om dit tige
urginte probleem, dat by einsluten har eigen bistean as Fryske Akademy
rekket, ta in oplossing to bringen. *

* Troch ekstra subsydzje fan 'e provinsje (binammen fanwegen de staveringsforoaring)
koe op 1 maeije 1977 in hànwurdboekredakteur bineamd wurde. (Red.)
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Dames en Hearen, it haw niis in mannich klachten fan wurdboekmakkers
ut earder en letter tiden hearre litten. Lit my net mei in klacht einigje, mar
sizze dat ik de tolve jier dat ik lid wêze mocht fan de wurdboekstêf op it
Coulonhûs net graech misse wollen hie. En dat om mear as ien reden. Ien
dêrfan wol ik neame. Al mocht ik mar in foech hoekje fan it wide fjild - de
letter B - biarbeidzje, it by de dei lans wurksum wêzen yn myn memmetael
en dat yn in wittenskiplik, kollegiael en freonskiplik kader, hat foar my fan
greate wearde west en my gans foldwaning jown. Wol hat men ûnder dat
wurk geduld leare moatten en trochset. Men wit dat de ein fan dit wurk noch
amper to hisjen is. Sok wurdboekwurk is to forgelykjen mei in siedding.
Earst is der ploege en eide en rêlle op dat fjild en al njonke1ytsen komme de
earste spruten boppe de groun. Mar it sil syn tiid ha moatte, ear't it n t yn
'e ier stiet en ryp foar sichtsjen en ynjen. Dat lêste sille de wurdboekmakkers
fan de earste ûre faeks net ienris mear bilibje. Mar lit it harren ta treast wêze
dat se meiarbeidzje mochten oan dy takornmende risping. Lit harren mei de
dichter A. Roland Holst sizze:
ö

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien.
NOATEN
1. Waling Dykstra, syn libben en syn wurk. Biskreaun fan syn soanJ.W. Dykstra. Boalsert 1949, 130.
2. Swanneblommen, jg. I 1919, 74.
3. Ta in tinkstien. Samle skriften fen Ds. S. Huismans. Boalsert 1927, 101.
4. Frysk Studinte Almenak. Snits 1936,36 e.f,
5. It Beaken. Meidielingen fen de Fryske Akademy. Assen jg. 11938-'39,29 e.f.
6. F. de Tollenaere en A. Weijnen, Woordenboek en dialect. Amsterdam 1963, 5 e.f.
7. Oanhelle yn: P.C. Schoonees, Rondom die Woordeboek. Kaapstad/Bloemfontein/
Johannesburg 1958, 65.
8. Sjoch û.o , Verner Dahlerup, Forord Ordbog over det danske Sprog dl I. Kébenhavn
1918.
9. P.C. Schoonees o.o.p., 120 e.f.
10. Oanhelle yn: Dr. G.A. Wumkes, Bodders yn 'e Fryske striid. Boalsert 1926, 510.
11. P.C. Schoonees o.o.p., 66.
12. 'He that undertakes to compile a dictionary undertakes that which, if it comprehends the fuIl extent of his design, he knows himself unable to perform'. Oanhelle
yn: P.C. Schoonees o.o.p, 59.
13. 'Dictionaries are like watches: The worst is better than none, and the best cannot
be expected to go quite true'. Oanhelle yn: P.C. Schoonees o.o.p. 114.

132

Prof. Dr. W. J. Buma (Grins)
SLUTWURD
Achte oanwêzigen,
Alles hat in stelde tiid en alle foamimmen hat syn ûre, sei de Prediker al.
En dat is mar goed ek. Hwant al hoe noflik it is om in skoftsje ut jins deistich
wurk helle to wurden, wy moatte aenst wer oan 'e slach en yn it folIe rûzjende en brûzjende libben stean. Ear't wy lykwols ûtinoargeane, mei ik ut namme fan 'e tahearders de ynliedster en de ynlieders tige tankje foar dat hwat
hja ûs bean hawwe. Hja moasten elk foar oar dêr in stik wurk foar forsette,
mar hja kinne der wis op wêze, dat wy soks wakker wurdearre hawwe. It
is to hoopjen dat us bilangstelling har oantrûnje sil om mei har Fryske
stûdzje fuort to farren. Oars as op eardere kongressen woe ik diskear mar net
by de lêzingen dy't hjir hálden binne, lans gean en dy jitris oereidzje. Jimme
hawwe ommers allegearre gearfettingen krige en as de folsleine teksten
printe binne, kin eltsenien dy nochris neilêze, as er wol. Om't dit sawnde
kongres it lêste is dat ik foarsitte sil, soe ik graech ris mei Jimme weromsjen
wolle nei it tiidrek dat sont it earste kongres forroun is. Yn 1956 hat Prof.
Brouwer oan 'e ein fan syn foardracht dizze wurden sein: "Ik hoopje, dat
dit kongres, it foarste Fryske filologekongres, it bigjin wêze sil fan in hiele
rige en dat oer in jiermannich in sprekker mei foldwaning fêststelle sil, dat
hiel hwat fan hwat ik neamd haw forwezenlike wurden is". Dy winsk fan
Prof. Brouwer wol ik nou oan foldwaen en neigean hwat de frisistysk yn dy
amperoan tweintich jier bidijd hat en hwat de opjeften binne dêr't wy noch
foar steane.
As wy ûs eachweid oer it Aldfrysk gean litte, dan mei sein wurde dat de
tiid, dy't noch net sa lang efter ûs leit, gans opsmiten hat. Forwachtsje nou
net in folslein bibliografysk oersjoch fan my, dêr ha wy op 't lêst ûs Fryske
Jierboeken foar. Né, it is allinne myn bidoeling om de ûtkornsten fan it
taelûndersiik yn dy snuorje mei greate halen oan to jaen, Dan kin ik Jimme
wize op 'e neifolgjende tekstûtjeften. Yn tiidsrige komme earst de Aldfryske
Houlikstaspraken (1957) en De eerste Riustringer Codex (1961) fan mysels,
de Snitser Recesboeken mei Nammeregister (1960-1964) fan Oosterhout, de
Codex Furmerius (1963) en de Lytse Aldfryske kroniken (1965) fan
Gerbenzon en it Fivelgoer Hdnskrift mei wurdlist fan Sjölin (1970-1975).
Fierders waerden fan 1963 of alle Easterlauwerske boamen fan Prof. Ebel
en my ûtjown mei in folsleine Dûtske oersetting, t.w. Das Rüstringer Recht
(1963), Das Brokmer Recht (1965), Das Emsiger Recht (1967), Das
Hunsingeer Recht (1969) en Das Fitielgoer Recht (1972). Foegje dêr noch
by in oraesje oer Aldfryske runefynsten en trije proefskriften, ien oer Die
altfriesischen Abstraktbildungen (1960) fan Lars-Erik Ahlsson, ien oer it
Skeltana Riucht (1971) fan DL Bor en ien oer de Wilkerren fan 'e
Opstalbeam (1974) fan Dr. Meijering, dan tel ik, èfsjoen fan artikels en
lytsere bydragen, allinne al 15 selsstannige ûtjeften op Aldfrysk mêd yn 20
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jier tiid. Dat wiist net min, oars sein, dat bylket mar skoan, soe men sa sizze,
en om mear as ien reden meije wy bliid wêze mei sa'n rispinge. De neamde
wurken hawwe al fortuten dien foar it Aldfrysk Wurdboek dat yn Grins
taret wurdt. Hwant sa gau as in bitroude tekstûtjefte fan 'e parse kommen is,
krije de wurdfoarmen mei side- en rigelnûmer in plak yn 'e wurdboeklaedtsjes fan it Frysk Ynstitût. Foar it oansjen fan it Frysk yn 'e wraId is
de warberens op it Aldfryske mêd ek fan tige bilang. Myn ûnderfining yn
it forline is dat ûtlanners ornaris mear niget oan it Aldfrysk hawwe as aan it
Mid- en Nijfrysk. De greate bitsjutting fan it Aldfrysk is lykwols nèt dat
bûtenlánske ûndersikers dat sa nijsgiirrich achtsje. Né, it alderwichtichste is
dat yn 'e Aldfryske boarnen de woartels fan ûs kultuer lizze. Gjin inkeld
Germaensk folk hat yn 'e midsieuwen sa'n geweldige rjochtsliteratuer skepen
as krekt de Friezen. Der wie ris in Hollánske jurist dy't yn in petear mei my
hwat lêbbich en lytsachtsjend ha woe dat Fryslán dochs einliken winliken
gjin kultuer hie. De man hie, sa't it liket, gjin bisleur oer de wiidweidige
samlingen lánrjochten, kêsten, seendrjochten, boetetaksen, geastlike stikken,
kroniken en sêgen, dy't yn it Aldfrysk bisteane, oars soe er dêr sa net de
mûle oer spield hawwe. Der is in trochgeande taelkundige ûntjowing fan 'e
Fryske runeynskriften oant it libbene Frysk fan hjoeddedei. Dêrom binne
dy rike taelskatten ut it forline de bêste rjochtfeardiging fan ûs easken en
oanspraken op kultureel en taelpolityk gebiet. Dat erfskip fan ûs foarteam
moatte wy hoedzje en noedzje, de bilangstelling dêrfoar geande hálde en foar
hieltyd bettere help middels riede. Hwat binne dan de winsken foar ûs tael
fan 'e áldste tiden óf oan oant sa Iikernöch 1550 ta? Alderearst in great
Aldfrysk Wurdboek, dat de hiele nou bikende wurdfoarrie fêstleit en alle
eardere ûtjeften oerstallich makket. Dêr wurdt al in fearnsieu lang oan
arbeide. Prof. Brouwer is yn 1952 mei dat wurdboekûndernimmen ût ein
set, yn 1956krige ik dat op 'e noed en as ik takomme jier as heechlearaer
6fgean, sil myn opfolger mei dat wurk fuortfarre en dêr de taslach oan
dwaen moatte. Slachte op slachte bout op sa'n wize oan in monumintael
standertwurk, dêr't de neiteam ienris by de stûdzje fan it Aldfrysk it greatste
profyt fan hawwe sil. Op dit stuit bifettet it Aldfryske wurdboekarchyf to
Grins al fier oer it miljoen kaertsjes en ek yn syn ûnfolsleine foarm docht it
gauris goede tsjinsten by it gearstallen fan artikels, bydragen, wurdûndersikingen en proefskriften. Eltsenien sil my fierders meistimme, as ik
siz dat der driuwend forlet is fan in Aldfrysk Hánururdboek, Lyk as Jimme
faeks witte, is Prof. Dietrich Hofmann dêr oer gear en om't dy foar in
trochsetter giet, twivelje ik net, of wy sille mei in jier as fiif dat ûnmisbere
wurk ta ûs foldwaen hawwe. Trêd sjogge wy ut nei in nije Aldfryske spreekleare. Dat kin in forbettere en oanfolle printinge wurde fan Walther Steller
syn Abriss der altfriesischen Grammatik., mar helte better soe it wêze, as der
in hánboek fan it Aldfrysk skreaun waerd yn 'e trant fan 'e Elementarbücher, dy't foar de oare Aldgermaenske talen bisteane. Fjird sil der in
skiednis fan 'e Aldfryske skriftekennisse komme moatte, hwant dy fan Prof.
Theodor Siebs is foráldere en net wiidweidich gen6ch, wylst DI. Willy
Krogmann sines troch tige persoanlike opfettingen ûs mar min foldocht. Fyft
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misse wy noch goede bitroude ûtjeften fan 'e Westerlauwerske rjochtssamlingen Aysma, Roorda, Jus Municipale en de Alde Druk. Hwat de
Aldfryske Oarkonden oanbilanget, kin ik Jimme meidiele dat it Frysk
Ynstitût to Grins gins ûnbikende stikken gearswylje koe. Mei stipe fan Z.W.O.
sille de trije mànske dielen, dy't Sipma biwurke hat, ûtwreide wurde mei in
fjirdenien, dat oan 'e ein fan dit jier printré wêze moat en 271 oarkonden
bifetsje sil. Nuttich en nedich soe ek in Aldfrysk lêsboek wêze, dat troch in
oare opset de net mear to bisetten blomlêzingen ûntrint en foar studinten
oan 'e universiteit, M.U.-opliedingen en fierders bilangstellenden yn yn- en
ûtlán in wolkomme oanwinst bitsjutte soe.
Achte tahearders, it docht sa bliken dat der op it stik fan it Aldfrysk by
alle foarlitgong yn 'e êfroune jierren noch wurk genach oan 'e winkel bliuwt.
Dat is oan 'e iene kant in goed ding, hwant as alle ûndersiik öfsletten is, de
boarnen allegearre yn standertûtjeften tagonklik binne en wy de kar fan
helpmiddels hawwe, koartwei sein it hiele fjild êfearte is, dan mist de
jongerein de oantrûn om sels hannen oan 'e ploech to slaen. Sa bliuwe de
opneamde winsken in ûtdaging foar eltse taelman, dy't foar it Aldfrysk yn
'e skrep wol.
Mei de stûdzje fan it tiidrek fan 1550 oant 1800, dat wy as Midfrysk
oantsjutte, einje wy allyksa moai op. Yn 1957 joech ChI. Stapelkamp in
kostlike ûtjefte fan Althuysen syn psalmen yn it ljocht. Prof. Brouwer hat
sonttiid wer forskate dielen yn 'e Magnus-rige bisoarge, t.w. de fersen fan
Dirk Lenige, de Boerepractica fan Petrus Baardt en de Burkery, dêr't it
skriuwerskip noch fan yn 'e kiif stiet. De lytsere skriften binne allegearre to
finen yn 'e sammelbondels Frysk ût de 17de ieu en Frysk ût de 18de ieu,
dy't J fr. Feitsma gearstald hat. Fan it aldergreatste en alderwichtichste
Midfryske taeldokumint, de wurken fan Gysbert Japicx, is yn it jubileumjier
1966 in twadde printinge forskynd, mei taljochtingen en forklearringen fan
Prof. Brouwer, de greate kender op dat mêd. Al moatte wy noch wol ris
oan 't sturtswyljen, wy kinne frij sizze, dat de tiid ryp is foar it biarbeidzjen
fan in Midfrysk Wurdboek, nou't de efter ut lizzende tweintich jier ûs de
romte fan Midfryske ûtjeften biskikt hawwe. Foar dat wurdboek, de
ûnmisbere skalm tusken it äldste en nijste Frysk, is it materiael yn Grins
opgarre. As dat wurk ienris ré komt, sil dat in lette hulde wêze oan al dy
lánslju, dy't har foar ûs sprake to skoar set hawwe yn 'e ieuwen, doe't it
Frysk ut it offisiéle libben forballe wie. De stûdzje fan 'e Midfryske literatuer
hat gins fortuten dien. Fan dat moat de namme fan Drs. Garmt Visser mei
eare neamd wurde, om't er de boamen en motiven fan Gysbert Japicx syn
skriften neigien hat en sa ûs Boalserter dichter yn J eropeesk Iorbán sette koe.
Wy komme ta it Nijfrysk en dan stelle wy mei blidens en foldwaning fêst,
dat sont it earste Filologekongres de samlingen foar it Greate Nijfryske
Akademywurdboek ûtwreide en oardere binne en mei gauwens de earste
aflevering fan dat ûnbidige wurk forskine kin. Dat is wol it aldergreatste
ûndemimmen, dat Fryslán op taelgebiet ea op tou set hat en wy hoopje dat
de foarste jefte fan dat monumintale wurk net bare lang mear ûnderweis
wêze sil.
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Hwat wy by de taelstûdzje noch altyd pynlik misse, is in Histoaryske
Sp raekleare , dy't ûs de ûntjowing fan 'e Fryske lûden fan 'e áldste boamen
of oant distiid ta biskriuwt en tagelyk omtinken jowt oan sinleare en vvurdfoarming. Dêr stiet wer foar oer, dat op it mêd fan 'e dialektkunde in moai
greate foarûtgong to merkbiten is. Wy kinne, om mar eat to neamen, wize op
in mirakels bêst proefskrift fan Arne Spenter oer it Skiermûntseagersk en in
wurdboekje fan dy tongslach, biarbeide troch D. Fokkema sr. Fierders ha
wy nou in Sealter Wurdboek fan Pyt Kramer ta ûs foldwaen, wylst soartgelikense ûtjeften foar it Skylgersk, Hylpersk en Bildsk op steapel steane. Yn
'e alderlêste tiid kriget ek it Oertsjongersk, dat altyd op jan-poepsplak sitten
hat, hwat better syn gerak. Hwat dat ûnderdiel oanbilanget, is it koart dei,
de tongslaggen binne yn 't neigean en gans nijsgjirrige wurden reitsje efter de
bank. De swierrichheit is hjir dat wy foar it sammeljen en biarbeidzjcn fan
dat materiael op in stikmannich goed ûnderleine dialektsprekkers oanwiisd
binne.
Us lánslju ha al sûnt de humanisten yn 'e 16de ieu nocht oan 'e nammekunde hawn, mar de ûtkornsten bifredigje net oer alle boegen. Wy binne hjir
noch in reed yn 't efter by oare lánnen. Sont 1956 hat dy taelikker net
braek lein, de rispinge bistiet lykwols ut lytsguod. It greate, gearfetsjende
standertwurk moat noch komme, in plaknammewurdboek, as frucht fan
eigen en oarmans ûndersiik.
Foar de fonology fan it Frysk hat Prof. Fokkema silger it founemint lein
en dy earste ûtjefte wie daliks in boppeslach. Neitiid hat de stûdzje fan dy
frij jonge wittenskip to uzes syn delslach foun yn in rige artikels. It is spitich
dat de fonology bytiden tsjinje moat om biskate opfettingen oer de stavering
to fordigenjen en troch to setten. Al kin men jin dy oanstriid bigripe, wy sille
dochs de fonologyske wittenskip en it oanstjûren op staveringsforoaring
skerp faninoar skiede moatte. Nou't it wurd 'stavering' fallen is, sil ik mar
gau op in oar gebiet oerstappe, hwant oars koe der wol ris in stoarm opstekke
oer myn earme holle. Ik wol der allinne dit fan sizze: foar it Great Frysk
Wurdboek fan 'e Akademy, de nije Fryske bibeloersetting, it ûnderrjocht op
'e skoallen, de ûtjowers en de deagewoane Fryskskriuwenden moat der sa
gau as it kin fêstichheit en wissichheit komme, rêst op it staveringsfront,
hwant al to folIe skoandere tiid en skoander jild wurdt oan dy saek bisteld.
It is tige to hoopjen dat de Fryske Steaten de moed en de wiisheit hawwe
sille om de tsierende partijen mei gauwens foargoed in godsfrede op to Iizzen,
ta heil fan ûs tael.
Nei Jan Piebenga syn Koarte skiednis fan 'e Fryske skriftekennisse (1957)
moast der fansels in ûtjefte taret wurde, dy't de literatuer fan 'e lêste 20
jier bihannelet. Mei sa'n hánboek is Dr. Klaes Dykstra op dit pas to set en
hy kin dêrby syn foardiel dwaen mei koartere stûdzjes fan Jo Smit, Prof.
Brouwer en Dr. Poortinga, dy't al foar wolkomme oanfollingen op Piebenga
syn bikend hánboek soarge hawwe.
Op it stik fan it taeleigen binne wy nei 1956 goed ynslein mei de beide
samlingen Op 't aljemint fan 'e äldstrider J.K. Dykstra en binammen mei de
beide ûnwitend rike dielen Op 'e taelhelling, dy't Douwe Tamminga sa
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masterlik skreaun hat. Mei it foarbyld fan Iislán, Flaenderen en Sud-Afrika
foar eagen soe it fierders in goed -ding wêze, as der in kommisje foar de
taelsuverens bineamd waerd. Foar in soad ûtlánske wurden en bigripen,
dy't faken mei ham en gram oemommen wurde, soe sa'n kommisje, al as
net mei help fan in omfraech ûnder it folk, in Fryske wjergea bitinke mo atte.
De oersettingen en nijfoarmingen, dy't neffens it bitinken fan 'e kommisje it
bêst slagge binne, fortsjinje dan fansels in plak yn 'e Akademyhánwurdboeken.
Ik moat sa njonkenlytsen êfbreidzje. Mar, sa sil immen freegje, hoe sit
it mei in Ofliedkundich Wurdboek fan it Nijfrysk? In Etymologysk Wurdboek
sil yn earsten noch wol in fromme winsk bliuwe. De man dy't hjir oan 't
wurd is, docht syn bêst en de tiid sil wol ûtwize hwat der fan dat wurk op 'e
hispel komt.
Tweintich jier Fryske filology. In bulte ha wy yn dat tiidrek biskrept en
bidijd, mar wy steane noch foar greate opjeften yn 'e takomst. Mei opsetsin
haw ik Noard- en Eastfryslán net yn myn oersjoch bihelle. Dy Fryske
kontreijen hawwe har eigen noeden en soargen. Wy kinne harren wol mei
guon dingen skewiele - en dat dogge wy ek al -, mar it Noardfrysk Ynstitût
en de Wörterbuchstelle yn Kiel sille it dochs binammen fan eigen krêften ha
moatte en har eigen fraechstikken oplosse. Mannen lyk as Prof. Hofmann,
Nils Arhammar, Tams J~rgensen en oaren mear binne dy swierrichheden ek
wol treast.
Achte tahearders, dit kongres, it sawnde yn 'e rige, sil wer bydragen
opsmite ta de Fryske taelstûdzje, rjochtsskiednis en folkskunde. Lêzingen
binne faken de kearn fan lettere wurken en trûnje mûlk oaren oan en jow har
yn in biskate stoffe. Der is noch in bulte wurk to forsetten. Slaen de eagen
op en skêgje de fjilden, dat hja wyt binne foar de rispinge Goh. 4:35).
Soargje Jimme der mei foar, dat de arbeiders machtigernoch binne om de
kostlike fruchten yn to heljen. It is op 't lêst de eigenste tael fan Fryslán,
dêr't wy foar skreppe, de sprake fan in folk dat al mear as tweintich ieuwen
op dit sté wenne hat en hwaens namme middenmank de Germaenske folken
wy heechhálde wolle. Greate foroaringen binne op til, wichtige ûntjowingen
kinne wy to uzes forwachtsje. Nou't ik myn amtswurk mei gauwens oerjow,
soe ik myn Fryske Iánslju taroppe wolle: Wês ienriedich, forjit alle
strideraesjes ûnderinoar - it libben is ommers sa koart - en wês ré en willich
ta eltse tsjinst, dy't it heitelán fan Jimme freget! Dichters binne fakentiden
sjenners, oantrûnders, moanders en bisielers, yn it forline nammers mear as
hjoeddedei. Harkje nei ien fan harren, dy't ûs foarháldt dat wy trou bliuwe
moatte, trou oan eigen aerd en wêzen, ta heil fan Fryslán:
'Wy komme fan 'e greide
En fan 'e bou
En fan 'e fiere heide Us liet fan trou
Driuwt, op 'e swiere koaren
Fan weach en wyn,
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In folk ta moedich doaren
De takomst yn'.
Boppe alle dingen: haw leaJ! Haw leaf it lán dêr't Jim hikke en tein binne , de
eigen 'tael fan dit folk, de skiednis fan dit lytse lán mei syn great forline,
hwant de leafde bliuwt de greatste, seit de apostel, en dêr't de leafde is, is
gjin fierdere cantrun fanneden. Lit my dêrom mei dit dichterwurd bislute:
'Haw leaf it hûs fan jim álden,
Swiet drêgjend yn jountiidsljocht,
Haw leaf jim marren en walden,
Dêr't sinne har laits oer bracht,
Haw leaf de faem fan jim herte,
Kein geande har maitiidswei,
Haw leaf it lán fan jim berte,
Swiid glánzgjend yn ivichheits dei.
Haw leaf en wês sterk! ûs lánsdouwe
Hja bout en bitrout op jim;
Sil hja sinke yn duorjende rouwe
Of jubelje bliid fan stim?
It dimmene Fryslán, it djûre,
Jim is it yn hannen jown Mei dan God jim die den stjûre
En bystean eltse stoun'!'
Dat it sa wêze mei. Ik haw it sein. Hjirmei is it sawnde Fryske filologekongres sletten.
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